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Modernistisch huis van het bel-etagetype, n.o.v. architect Rogier De Winter, 1961.Modernistisch huis van het bel-etagetype, n.o.v. architect Rogier De Winter, 1961.  

  

Gebouw van drie bouwlagen onder plat dak.Gebouw van drie bouwlagen onder plat dak.  Gevel bekleed met platen hardsteen.Gevel bekleed met platen hardsteen.  Garagepoort Garagepoort gekoppeldgekoppeld aan de toegangsdeur en aan het  aan de toegangsdeur en aan het venstervenster van een vestiaire. van een vestiaire.  Vensterregisters op de verdiepingen, met Vensterregisters op de verdiepingen, met glasdeurenglasdeuren

met metalen borstwering op de eerste verdieping en lage met metalen borstwering op de eerste verdieping en lage venstersvensters op de tweede. op de tweede.  Zwevende Zwevende kroonlijstkroonlijst in beton. in beton.  Bewaard Bewaard metalen raamwerk, in het midden van de tweede verdieping rond een centrale as draaiend.metalen raamwerk, in het midden van de tweede verdieping rond een centrale as draaiend.  VVolleolle

deur en garagepoort, de eerste met ronde stootstang.deur en garagepoort, de eerste met ronde stootstang.  
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SAB/OW 91873 (1961). SAB/OW 91873 (1961). 
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