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Situering
In de wijk Batadorp, in 2016 aangewezen als beschermd dorpsgezicht, ligt in het westelijk deel
van de wijk aan de centrale as van Batalaan het perceel van deze woning ingeklemd tussen de
Lederstraat en Looierstraat
De woning ligt met de rooilijn ongeveer midden op het perceel gesitueerd met de entree van de
woning ten westen van een tussenlid met garage. Het perceel is toegankelijk via een oprit.
Geschiedenis en relatie met het beschermd dorpsgezicht Batadorp
Het woonhuis wordt in de cultuurhistorische verkenning omschreven als: villa, Batalaan 12
(naoorlogse directeurswoning) en is gebouwd in 1955-1956. Het functionalistische idioom van
de vooroorlogse bebouwing lijkt bij de bouw van deze villa losgelaten. Toch hebben de auteurs
aan de woning een hoge cultuurhistorische waarde toegekend, “vanwege de cultuurhistorische
relatie tot het complex en de intrinsieke architectuurhistorische waarde van het gebouw op
zichzelf”i.
De villa lijkt echter bij nader inzien veel meer op de vooroorlogse woningen dan men hier
aanneemt. Zou men bij het ontwerp een nieuwe weg ingeslagen zijn, dan zou hier ongetwijfeld
een meer afwijkende woning met een kap gebouwd zijn, of op zijn minst een woning met een
andere maat en schaal. De verkaveling is uiteraard afwijkend, vanwege de omvang. De woning
heeft ook als enige een gemetselde poort aan de straat. Maar voor een directiewoning is de
vormgeving ongewoon sober, en de afmetingen (onder meer de verdiepingshoogte)
buitengewoon bescheiden. Afwijkend zijn een drietal stijlelementen, die feitelijk niet meer zijn
dan toevoegingen aan het functionele en sobere woonhuis:
• de dakranddetaillering
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• de niet-functionele en inmiddels weer verwijderde luiken
• het gevelschilderwerk.
De luiken blijken, afgaand op de vergunningstekeningen uit 1955, niet origineel, en dus een
latere toevoeging. Of de gevels van de hoofdmassa en de voor- en achtergevel van de garage
altijd wit geschilderd zijn geweest valt daarnaast ook te betwijfelen.
Het is dan ook zeer aannemelijk dat de opdrachtgever en de architect zich terdege bewust
waren van de omgevingskarakteristiek, en daar ook op aan wilden sluiten.
Exterieur
De woning bestaat uit een rechthoekig, tweelaags en plat afgedekt hoofdvolume en een
eenlaagse, eveneens plat afgedekte garage, die licht verdraaid staat ten opzichte van het
hoofdvolume, en ermee verbonden is door een nog iets lager plat afgedekt tussenlid. Op dit
tussenlid is een dakterras aangelegd, omheind met een minimalistisch stalen hekwerk. De
verdraaiing van de garage is niet vanuit de kavelvorm of wegverloop te verklaren, en lijkt slechts
een pittoreske reden te hebben.
Aan de tuinkant van de woning ligt een groot terras, dat gedeeltelijk is overdekt met een balkon
op ronde zuilen, en is afgeschermd met een laag voetmuurtje.
De dakranden van hoofdvolume en garage bestaan uit een muizentand met uitkragende lagen,
afgedekt met een pannenrand in een speciezoom. De hoeken zijn geaccentueerd met een
gestuukt betonnen blok. Deze uitgesproken detaillering geeft de woning een minder zakelijke
uitstraling, die contrasteert met de overige oorspronkelijke bebouwing in Batadorp. Het
tussenlid heeft een afwijkende dakrand, bestaande uit een holle profiellijst.
De gevelopeningen zijn staand van verhoudingen, en waren oorspronkelijk ingevuld met een
middenstijl en een dunne liggende roede. De kozijnen zijn in 2017 vernieuwd en hebben weer
een middenstijl gekregen. Daarbij zijn ook de luiken verwijderd. De voordeur is omkaderd met
een natuurstenen rand bestaande uit 5 blokken met een frijnslag. Ook de brievenbus is van
dezelfde natuursteen gemaakt. Boven de voordeur staat een badkamerraampje in een iets
terugliggend kader.
De hemelwaterafvoeren zijn voorzien van zinken vergaarbakken. Het stuc- en metselwerk van
het hele huis was wit geschilderd voor de verbouwing in 2017. Dit wordt nog hersteld.
De woning is in 2017 aan de achterzijde uitgebreid met een grote tuinkamer, aansluitend op het
tussenlid. Deze kamer steekt iets boven het tussenlid uit en bestaat uit een zwevend dak op
stalen kolommen met stalen puien.
Door de verbouwing in 2017 heeft het gebouw een uitstraling gekregen die dichter bij de
oorspronkelijke ontwerptekeningen komt. De uitbreiding met tuinkamer respecteert de
oorspronkelijke opzet en is duidelijk als eigentijdse toevoeging onderscheiden.
Interieur
Kent het exterieur nog een sobere maar eigenzinnige ornamentiek, in het interieur is zelfs
daarvan geen sprake. De interne structuur van de woning heeft bij de verbouwing in 2017
enkele veranderingen ondergaan maar is nog wel herkenbaar. De harmonicawand tussen eet- en
woonkamer was daarvoor al verdwenen. De verdiepingshoogte is klein, de afmetingen van de
vertrekken zeer bescheiden.
Een gedeelte van het hoofdvolume is onderkelderd. De kelder wordt belucht door een kleine
koekoek in de westgevel. Er zijn geen kenmerkende waardevolle interieurelementen aanwezig,
op de haardpartij in de woonkamer na. Deze is ook bij de laatste verbouwing gehandhaafd.
Tuin
Het terrein is licht geaccidenteerd; in de achtertuin loopt het terrein vanaf het terras (geleidelijk)
af.
Het peil van de woning ligt iets boven de kruin van de weg. In de tuin staan voornamelijk
naaldbomen en coniferen, en één zeer forse beuk, die op de gemeentelijke lijst van
monumentale bomen staat.
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De poort aan de straat is opgebouwd uit lage bakstenen kolommen, aan de rechterkant
doorgezet als muurtje, met twee getande baksteenornamenten en een beukenhaag. De dubbele
houten poort zelf is hier verdwenen.
Waardenstelling
De situering, massavorm, contouren en verhoudingen en de bouwstijl van de directiewoning zijn
van stedenbouwkundig, architectuurhistorisch en sociaalhistorisch belang, vanwege:

1. Stedenbouwkundige waarde en/of ensemblewaarde
De woning met de boom, erfafscheiding en open achtertuin (perceel) heeft in combinatie
met de wijk en de fabriek, een hoge stedenbouwkundige en ensemblewaarde, vanwege
de positie aan de belangrijkste as van Batadorp, de functie als directiewoning en de rol
van het gebouw als laatste schakel in de ontwikkeling van Batadorp als een
samenhangende stedenbouwkundige entiteit;
2. Architectonische waarde
De bebouwing heeft, als combinatie van functionalistische soberheid en jaren 50ornamentiek, een beperkte architectonische waarde, zowel interieur als exterieur. Verder
heeft de woning enige waarde als onderdeel van het oeuvre van de Bestse architect Karel
Olfers, die ook de monumentale Mariakapel op de Vleut heeft ontworpen. De uitbreiding
uit 2017 is architectonisch een fraaie toevoeging maar heeft geen monumentale
betekenis.
3. Cultuurhistorische waarde
De woning en het perceel hebben een hoge cultuurhistorische waarde als herinnering
aan de ontwikkelingsgeschiedenis en industriële verleden van Batadorp als bedrijfs“kolonie” of fabrieksdorp, in de traditie van de tuinwijken die verlichte ondernemers in
de 19e en 20ste eeuw lieten bouwen voor hun werknemers.
De ligging, omvang van perceel en afwijkende detaillering verwijzen naar de status van
de bewoner in de hiërarchie binnen Batadorp en de fabriek. De lage scheidingsmuur is
een karakteristieke begrenzing van het private en publieke terrein, die deze status
benadrukt.
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Foto’s en afbeeldingen
Topografische kaart
1953. De woning is nog
niet gebouwd.

Bebouwingskaart
Batadorp met in rood de
oorspronkelijke
woningen en in zwart de
latere toevoegingenii
Deze woning heeft heden
het grootste kavel.

Straatbeeld woning
2016 met tuinmuurtje
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Voorgevel
vergunningtekening 1955

Archieffoto woningen
aan Europaplein
Batadorp

Straatbeeld overzijde
Batalaan
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Batawoningen in
Tsjechië

Voorgevel woonhuis en
tussenlid, met dakterras
2016

Voorgevel 2018. De
bakstenen gevels zullen
opnieuw wit geschilderd
worden. Boven het
tussenlid is de dakrand
van de nieuwe
tuinkamer te zien. Het
balkonhek keert nog
terug op het lage
tussenlid.
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Achtergevel
ontwerptekening 1955,
gespiegeld

Tussenlid met dakterras
gezien vanuit de
achtertuin 2016

Achtergevel woning met
balkon en nieuwe
tuinkamer 2018. De
bakstenen gevels zullen
nog wit geschilderd
worden en het
balkonhek op het
achterbalkon komt ook
terug.
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Detail dakrand garage,
achtergevel

Vergaarbak hwa zijgevel
garage

Haardpartij met nieuw
doorbraak
verdiepingshoek
studeerkamer
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Monumentale beuk in
achtertuin

Inmiddels verdwenen
kolom poort aan
Batalaan, met duimen
van verdwenen poort
nog zichtbaar. Deze zal
opnieuw worden
opgemetseld

Detail tuinmuur

i

Ruimtelijke en cultuurhistorische verkenning Batadorp, Leon van Meijel, Teake Bouma, Nijmegen, oktober 2011 in
opdracht van de gemeente Best
ii
idem
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