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1/1 3.1956.1 WOONHUIS UITENBROEK

Adres: Princes Beatrixplantsoen 24
Wijk:  Molenlaankwartier (postcode 3055)
Bouwjaar: 1956
Typologie en aantal: 1 vrijstaand woonhuis
Architect: H. Haan
Opdrachtgever: familie Uitenbroek
Aannemer: onbekend

Bouwgeschiedenis: Het huis bestaat uit een haaks op de straat 
gelegen blok van twee verdiepingen waarin op de tweede laag 
a.h.w. een tweede blok is ingeschoven dat evenwijdig loopt aan 
de straat. Onder een deel van dit blok ligt een overdekt terras. De 
entree op de begane grond is geheel van glas; de buitenruimte zet 
zich erin door, ook letterlijk door de vijver die van buiten naar binnen 
doorloopt. Aan de zuidwestkant liggen oudersslaapkamer, badkamer 
en toilet; ertegenover een tweede slaapkamer en de bijkeuken met 
de keldertrap. Op de verdieping een insteekvloer als eetkamer, met 
ernaast de keuken en een dienstbodekamer; de woonkamer ligt één 
trede hoger dan de eetkamer en heeft geheel glazen gevels naar 
het uitzicht in het zuiden; met aan twee zijden een terras met een 
doorlopend dak, als zon- en regenwering.
Stedenbouwkundige context: Halverwege de jaren ’50 kwam langs 
de noordkant van de Bergse Voorplas een strook percelen aan het 
Prinses Beatrixplantsoen beschikbaar voor de bouw van vrijstaande 
woonhuizen. Het gebied ligt een paar meter lager dan het niveau 
van de plas, reden waarom bij de meeste huizen in verband met het 
uitzicht de woonkamer op de verdieping is gesitueerd: ook bij dit huis.
Voorzieningen: Naast het huis ligt aan de entreezijde een dubbele 
garage op kelderniveau.
Woonoppervlakte: Het huis heeft een woonoppervlak van 210 m2.
Constructie, materiaalgebruik: Gewapend betonnen 
beganegrondvloer, gemetselde wanden in lichte verblendsteen, 
verdiepingsvloer in systeem Cusveller, houten dakbalklaag en 
geschilderde houten puien. Het overkragende deel van de woonkamer 
wordt gedragen door een portaal van stalen H-profielen.
Renovatie: Bij een latere verbouwing is het overdekte terras helaas 
grotendeels dichtgebouwd waardoor het karakter van de architectuur 
is aangetast.
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