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Bakenessergracht  24   - gevelpaneel met jaartal aanduiding.      

 
Gepleisterd gevelpaneel met bouwjaarvermelding: 1907. Het paneel is omkaderd door bakstenen rollagen. 
 
 
Gevel      Jaarsteen 

  

    
 
Volgens het in de gevel van Bakenessergracht 24 aangegeven jaartal, werd dit pand in 1907 gebouwd 
(architect onbekend). Het werd opgezet als een herenhuis met een beneden- en bovenwoning. De 
historiserende stijl waarin het object werd uitgevoerd, vormt een echo van de Neorenaissance uit het laatste 
kwart van de 19de eeuw. Karakteristiek is onder meer de toepassing van speklagen en gevelopeningen met 
een segmentboog. Ook de veelruits roedenverdeling van de bovenlichten, en de sierkam op het dak sluiten 
aan bij de traditionele bouwkunst. Daarentegen is de toepassing van verblendsteen (speklagen en 
siermetselwerk) karakteristiek voor nieuwere ontwikkelingen, en werden de cijfers van het bouwjaar in 
Jugendstil uitgevoerd. 
 
Voorgevel  
De asymmetrisch ingedeelde voorgevel (oostzijde) heeft een breedte van vier gevelassen. Links binnen de 
eerste bouwlaag twee vensters met een enkelruits schuifraam met 8-ruits bovenlicht. Rechts bevinden zich 
twee ingangen. Deze bevatten een paneeldeur, met twee enkelruits ramen met een smeedijzeren sierrooster 
alsmede bovenlangs drie kleine enkelruits raampjes. De deurramen zijn gevuld met groen kathedraalglas. 
Beide ingangen hebben een 8-ruits bovenlicht. Binnen de tweede bouwlaag vier vensters met een T-
schuifraam en een 8-ruits bovenlicht. Centraal mondt de gevel uit in een bakstenen dakhuis met een 
zadeldak (dekking als genoemd). Het dakhuis is voorzien van speklagen als bovengenoemd, en wordt boven 
afgesloten door een topgeveltje met schuine zijden, schouders en tuit. Bakstenen topgevellijsten. De tuit 
heeft een hardstenen deklijst. Binnen het dakhuis een zoldervenster met een T-schuifraam met 10-ruits 
bovenlicht. Aan de onderzijde van dit venster een gepleisterd gevelpaneel met bouwjaarvermelding: 1907. 
Het paneel is omkaderd door bakstenen rollagen. 
  
Inventarisatie/beschrijving : drs. C.J.B.P. Frank & drs. J.H.J. van Hest 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


