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Von Bönninghausenlaan 56 
 
Oorspr. functie  : Villa ‘Veldhorst’. 
Huidige functie  : Villa ‘Veldhorst’. 
Alg. omschrijving  : Pand op nagenoeg vierkante plattegrond, twee bouwlagen hoog 

onder een zadeldak met steekkap. De gevels beschikken over 
enkele opvallende details, zoals een diep portaal, een afgeschuin-
de erker en een brede serre, alle drie voorzien van een houten 
balkon erboven. 

Gevels  : De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband. De 
voorgevel is voorzien van een pleisterlaag. Deze is roodgekleurd 
als de baksteen, en voorzien van voegwerk zoals in de zijgevels. 
Aan de onderzijde een iets vooruitstekende plint, afgedekt met 
een afgeschuinde verblendsteen. 
De voorgevel is een topgevel, met links daarvan een iets naar 
achteren gelegen portaal met balkon erboven. De topgevel be-
staat uit een afgeschuinde erker met in alle drie de hoeken een 
vensteropening. De lekdorpels en de onderdorpels van de kozij-
nen zijn van natuursteen. Boven de vensteropeningen bevinden 
zich strekken met hardstenen geboortestenen en soms ook sluit-
stenen. Links van de erker bevindt zich een ingangsportaal. Boven 
dit portaal bevindt zich onder het verlengde dakschild van de 
steekkap een diep balkon met houten balkonhek. Een zelfde 
houten hekwerk is op het balkon boven de afgeschuinde erker 
geplaatst. In de achterliggende gevel zijn een dubbele deurope-
ning met aan weerszijden een smallere vensteropening gereali-
seerd. Op de zolderverdieping van de topgevel bevindt zich een 
nagenoeg vierkante vensteropening met hardstenen lekdorpel en 
bakstenen strek met geboorte- en sluitstenen. De topgevel wordt 
afgesloten met geprofileerde, uitgesneden windveren en een 
makelaar. Tegen de rechter zijgevel is een afgeschuinde serre 
geplaatst. Deze grotendeels houten serre is tot plinthoogte met 
bakstenen opgemetseld..  
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  Tussen de hardstenen lekdorpels en het bakstenen muurgedeelte 

zijn in het houtwerk rechthoekige, verdiepte vlakken aangebracht 
Op de serre ligt een vijfhoekig, leien dak, waarboven een balkon 
met houten hekwerk geplaatst is.  

Origineel voegwerk  : Ja, in achter- en zijgevels. De voorgevel en de linkerzijgevel zijn 
voorzien van een steenrode pleisterlaag met schijnvoegen. 

Vensters/deuren  : De houten vensters bestaan zowel uit openslaande, schuif- als 
draaivensters. De vensters op de begane grond en de eerste ver-
dieping hebben bovenlichten, in de erker en de serre is glas-in-
lood aangebracht. In de linker zijgevel zijn enkele moderne, samenge-
stelde vensters geplaatst. 
De voordeur is niet authentiek. 

Originele kozijnen  : Grotendeels, enkele ramen zijn voorzien van dubbel glas. 
Dak  : De dakconstructie bestaat uit een zadeldak met in het linker 

dakschild een steekkap. Deze daken hebben overstekken, gepro-
fileerde windveren en een makelaar. De daken zijn gedekt met 
rode tuile du Nord-pannen. Geprofileerde dakgoten op goot-
klossen. Op de steekkap is aan de straatzijde een dakkapel met 
zadeldakje met wolfeind gerealiseerd. Op het rechter dakschild 
staan twee identieke, bakstenen schoorstenen 

Bijz. bijgeb./hek  : Tegen de achtergevel zijn een aanbouw en een serre toegevoegd. Achter op het 
erf bevinden zich een bakstenen garage onder een plat dak en een carport. De 
erfafscheiding bestaat grotendeels uit een ijzeren hekwerk. 

Groenaanleg  : In de siertuin rondom de villa staan een aantal bomen, waar-
onder een Zwarte den en een Paardenkastanje. 

Bijzonderheden  : In de topgevel is tussen de eerste en de zolderverdieping een 
metalen plaat met de naam ‘Veldhorst’ bevestigd. 

Motivatie  : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van karakte-
ristieke bouwstijl met kenmerken van de chaletstijl, als uiting 
van tijdgebonden architectuur. 

Bouwjaar  : ca. 1900. 
Score  : 16 
 




