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INHOUDSOPGAVE

1. Scheepvaarthuis 7. De Bijenkorf (Den Haag) 13. Postkantoor (v.m.) Raaks 19. Dr. H. Bavinckschool in Hilversum

2. Het Schip
8. Poortgebouw begraafplaats 
Esserveld 14. Monument Tjerk Hiddesz de Fries 20. Fabritiusschool 

4. De Dageraad 10. Dienst RO/EZ 16. De Herrezen Jager 22. Radio Kootwijk

5. Gereformeerde Kerk Andijk 11. Vensterschool Stadspark 17. Tribune sportpark 23. Sint Josephkerk

6. Park Meerwijk 12. Oosterkerk 18. Rembrandtschool in Hilversum
24. Kantoorgebouw Scheepvaartver-
eeniging Zuid

3. Piet Kramerbrug (Brug 400) 9. Voormalig schoolgebouw 15. Openbare bibliotheek in Heerlen 21. ‘t Reigersnest



INHOUDSOPGAVE

31. Laboratorium voor Microbiologie

26. Watertoren
32. Laboratorium voor 
Tuinbouwplantenteelt

28. Post- en telegraafkantoor 34. Noorder Sanatorium

29. Paviljoen Wilhelminapark

30. Schip van Blaauw

27. Veterinair Anatomisch 
Instituut Utrecht 33. Roeiclub, zwembad

25. Justus van Effencomplex
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Huidige functie
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Bronnen

Prins Hendrikkade
Amsterdam
Ingrijpende verbouwingen voor Grand Hotel Amrâth Amsterdam
NV Kantoorgebouw ‘Het Scheepvaarthuis’, opgericht door zes rederijen.
Kantorencomplex voor rederijen

Hotel
Johan Melchior van der Mey, Pieter Lodewijk Kramer en Michel de Klerk

1913-1916

Rijksmonument
4158 

Amsterdamse school

Het is onder critici algemeen aanvaard dat met de bouw van het Scheepvaarthuis 
het startschot klonk van de Amsterdamse School-beweging. Talloze kunstenaars 
die bij de bouw betrokken waren, zouden daarna om Van der Mey, Kramer en 
De Klerk heen blijven cirkelen, bijvoorbeeld via het genootschap Architectura et 
Amicitia en de redactie van het tijdschrift Wendingen.

Ook in vormentaal is het Scheepvaarthuis een voorbode van de latere 
Amsterdamse School-architectuur, bijvoorbeeld door de ornamentele afwerking, 
de harmonie tussen binnen- en buitenkant en de onorthodoxe toepassing van 
materialen. Toch neemt het Scheepvaarthuis qua kleur en karakter een aparte 
plek in het traditie van de beweging: het gebouw is door de tint baksteen en spitse 
uiteinden van de bakstenen kolommen een stuk duisterder en ‘gotischer’ dan de 
meeste navolgers.

Architectenweb

Rijksmonumenten

Scheepvaarthuis

Terug naar inhoudsopgave

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=245
http://rijksmonumenten.nl/monument/4158/scheepvaarthuis/amsterdam/


Adres
Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting

Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid

Beschrijving

Oostzaanstraat,Spaarndammerplantsoen, Hembrugstraat, Zaanstraat - Amsterdam
Gerestaureerd
Eigen Haard 
Woningen, museum
Gepland als woningcomplex voor arbeiders, ook paleis voor de arbeiders 
genoemd.

Michel de Klerk, Berend Boeyinga
Hildo Krop
1917 - 1921
Eigen Haard
Rijksmonument
3961

Gepland als bezoekerscentrum voor het uiteindelijke Werelderfgoed.

Achtergrond 

In 1917-1918 ontwerpt De Klerk in opdracht van Eigen Haard een derde 
woningcomplex met arbeiderswoningen aan het Spaarndammerplantsoen: Het 
Schip. Aan de Oostzaanstraat zit middenin het complex een schoolgebouw. Deze 
school stond al op deze locatie voordat de Klerk aan zijn ontwerp begon en is in 
eerste instantie aan weerszijden ingebouwd met een tweetal ronde overkluizingen. 
In 1925 is het oorspronkelijke ontwerp van de Klerk alsnog uitgevoerd, waarbij de 
school door een derde bouwlaag werd geïntegreerd in de rest van het bouwwerk. 
Aan de zijde van het Spaarndammerplantsoen kwam een postkantoor. Een idee 
van directeur Gemeentelijke Woningdienst, Arie Keppler: met een postkantoor in 
de buurt sparen de arbeiders misschien meer. In de binnenplaats van het gesloten 
bouwblok staat een verenigingsgebouw / vergaderhuisje. Vanwege de vorm kreeg 
het complex al snel de bijnaam ‘ Het Schip’. Het complex werd in 1921 opgeleverd 
en vormt het hoogtepunt van de Amsterdamse School en van het oeuvre van De 
Klerk. Het is een voorbeeldproject van hoe fraai sociale woningbouw kan zijn. Er 
is een koppeling tussen massa en individualiteit. Het is een groot blok woningen, 
maar toch heeft iedere woning iets unieks. Door de vele detailleringen en de 
benodigde aandacht én benodigd vakmanschap van de bouwvakkers, kwamen 
de bouwkosten bovengemiddeld hoog uit. Echter niet te hoog, volgens wethouder 
Wibaut: ‘Al bouwt de heer De Klerk duur, hij bouwt niet TE duur, want het werk 
van een buitengewoon kunstenaar kan dat nooit zijn’.

Exterieur

Het is een uitbundig, rijk gedetailleerd gebouw met verschillende kleuren 
dakpannen en bakstenen, waarbij ook veel verschillende metselverbanden zijn 
toegepast. De wanden hebben horizontaal golvende uitstulpingen, veelvormige 

HET SCHIP



raampartijen, bijzondere erkers en zijn versierd met beeldhouwwerken van 
Hildo Krop. De gevels zijn verschillend vormgegeven. De Zaanstraat, langs het 
spoor, oogt golvend en snel, ter begeleiding van de langsrijdende trein. Op de 
hoek Zaanstraat / Hembrugstraat bevindt zich ‘de sigaar’, een fraai afgeronde 
hoekerker. Halverwege de Hembrugstraat wijkt de bebouwing terug waardoor 
een pleinruimte ontstaat. Hier is ook de kenmerkende toren te vinden. De gevel 
aan de Oostzaanstraat kenmerkt zich door de integratie van de school en door de 
entree naar de binnenplaats. Aan het Spaarndammerplantsoen bevond zich een 
postkantoor, dat nu als museum wordt gebruikt. Het complex is rijk vormgegeven 
met beeldhouwwerk aan de gevels. Aan het postkantoor zijn een posthoorn 
en een bliksemschicht te zien, symbolisch voor posterijen en telegrafie. De 
hazewindhonden en de vogels duiden op de snelle communicatie die de posterijen 
mogelijk hadden gemaakt. De gebeeldhouwde molentjes aan de Oostzaanstraat 
zijn een verwijzing naar de nabijheid van de Zaanstreek, waar veel arbeiders 
vandaan kwamen. De grootste concentratie van sculptuur bevindt zich bij de 
schoolingang: een boogschutter met jonge reeën, een gebogen houtsnijwerk met 
hollend paard, een beeldje van een herder met staf en drie hoofden van veulens, 
verwijzend naar de oorspronkelijke naam van de school: De Veulens.

Interieur

Tijdens een renovatie eind jaren ’70 van de 20e eeuw zijn de oorspronkelijk 
102 woningen samengevoegd tot de huidige 82, waardoor de woningen ruimer 
werden. De woningen werden ook voorzien van een douchegelegenheid.

Recente ontwikkelingen

Na deze renovatie heeft Eigen Haard op dit moment weer een ingrijpende 
restauratie in voorbereiding. Ook komt het schoolgebouw in 2014 leeg, omdat de 
school gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie elders. Eigen Haard heeft deze 
ruimte verworven van het stadsdeel zodat het aan Museum Het Schip verhuurd 
kan worden. Het museum kan daar dan uitbreiden tot een volwaardig museum 
voor de totale kunststroming de Amsterdamse School.

Amsterdamse-School

Monumentenregister

Wendingen 1919 nummer 2
WENDINGEN 1924 nummer 9 en 10

Bronnen

Terug naar inhoudsopgave

http://www.amsterdamse-school.nl/objecten/gebouwen/het-schip/
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=3961&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=3961&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER


Piet Kramerbrug (Brug 400)
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Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
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Beschrijving

Amstelkade 1
1078 AA  Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Verkeersbrug

Verkeersbrug
Piet Kramer
Hildo Krop
1917-1921

Rijksmonument
527854
Stijlzuiver
Inleiding

Vaste BRUG over het Amstelkanaal (nr. 400, de ‘P.L. Kramerbrug’) met langs het 
Amstelkanaal twee huisjes voor het GEB en de afdeling ‘Beplantingen’ van de 
Dienst Publieke Werken, gebouwd naar een ontwerp van P.L. Kramer uit 1917. In 
1921 werd de bouw voltooid. De verkeersbrug ligt op de radiaalroute die vanu-
it het zuiden langs de Amstel naar het centrum van de stad voert. Daarnaast is 
de brug een belangrijke verbinding tussen Berlages Plan Zuid en de oude stad. 
De constructie van deze vaste brug werd -zoals gewoonlijk bij Kramers brug-
gen- ontworpen door de Afdeling Bruggen van de Dienst Publieke Werken. Het 
beeldhouwwerk, uitgevoerd door Hildo Krop, refereert aan de zee, waaraan de 
stad haar welvaart te danken had en aan de historie van de stad. Uitgebeeld zijn 
zeedieren als zeerobben en -honden en paalwormen. De geschiedenis van de stad 
wordt verbeeld door de figuur van Gijsbrecht van Amstel en het Koggeschip. Het 
smeedwerk van de balustrade lijkt geïnspireerd op de golven van het water en de 
tuigage van schepen. De architectonische vormgeving van de brug is in de stijl van 
de Amsterdamse School. 

Omschrijving

Brug 400 is een vaste balkbrug met drie onderdoorvaarten (respectievelijk 4, 
10 en 4 meter), de constructie uitgevoerd in staal en beton, de architectonische 
vormgeving in baksteen (kruisverband) en smeedijzer en het bouwbeeldhouwwerk 
in graniet. Aan de Amstelzijde hebben de gemetselde en van rollagen voorziene 
borstweringen, waarvan het metselwerk doorloopt in de kademuren op de uitein-
den halfronde uitbouwen, voor een goed uitzicht over de rivier. De golvende rand 
van de halfronde uitbouw loopt over in het reliëf van een zeerob. De borstwering 
tussen de zeerob en de smeedijzeren balustrade heeft granieten blokken in de 
rollaag. Aan de buitenkant van de halfronde balkons sluit een zwaar, eenvoudig 
houten hekwerk aan. Op de doorgetrokken landhoofden en pijlers, waaraan de 
balustrade is opgehangen, reliëfs van paalwormen en zeehonden. De smeedijzer



en balustrades tussen de doorgetrokken pijlers suggereren een krachtenverloop in 
de horizontalen en verticalen, waarbij de onderrand aan de bovenrand lijkt te zijn 
opgehangen. Het krachtenverloop van de balustrade naar het wegdek verloopt 
via decoratief opengewerkte smeedijzeren figuren. De patronen zijn golvend en 
getand. De vleugelmuren aan de kant van het Amstelkanaal zijn op dezelfde mani-
er behandeld als de kademuren aan de Amstelzijde.

De huisjes hebben een hexagonale plattegrond met getand metselwerk op de 
hoeken en kantsteens gemetseld sierverband, deels in reliëf. De cementen kap 
loopt over de rand met op de hoeken lobben in drie lagen. Onder het kantsteens 
metselwerk, deels in reliëf, bevinden zich zware kozijnen met ingezwenkte bov-
endorpels en eenvoudige, golvende ijzeren roosters. De toppen van de huisjes 
hebben een ornament in de stijl van de Amsterdamse School. Tegen de huisjes is 
een siersmeedijzeren hekje geplaatst. 

Waardering

De naar de ontwerper genoemde P.L. Kramerbrug met bijbehorende brugwachter-
shuisjes uit 1921 is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistor-
ische waarde als kenmerkend voorbeeld van een expressionistisch vormgegeven 
verkeersobject uit de vroege twintigste eeuw, alsook vanwege het rijke bouwbeeld-
houwwerk van Hildo Krop en de verkeertechnische betekenis in Berlages Plan 
Zuid van Amsterdam. Tevens is de brug van belang als beeldbepalend element in 
de reeks verbindingen over het Amstelkanaal en Amstel en wegens de stilistische 
samenhang met de omringende woonblokken. De brug is gaaf in hoofdvorm en in 
onderdelen.

Monumentenregister

Amsterdamse-School

Bronnen

Terug naar inhoudsopgave

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=1019237&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=527854&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER#
http://www.amsterdamse-school.nl/objecten/objecten-in-de-openbare-ruimte/piet-kramerbrug-(brug-400)/


De Dageraad
Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

Henriette Ronnerplein 46-110, Thérèse Schwartzeplein 15-33, Pieter Lodewijk 
Takstraat 11-31, 2-32; Willem Pastoorsstraat 26-36, Henriette Ronnerstraat 2-42, 
Thérèse Schwartzestraat 1-13, Talmastraat 2-12, Burgemeester Tellegenstraat 60-
128, 130-198
Amsterdam
Gerenoveerd, deels verbouwd
De Dageraad
Etagewoningen / winkels
Sociale woningbouw
Gemengde bestemming: woningen en winkels/bedrijfsruimtes
Michel de Klerk, Piet Kramer
John Rädecker
1918-1923
De Alliantie
Rijksmonument
1508, 37649 

Achtergrond
In 1917 werd door de Amsterdamse Gemeenteraad Berlage’s ontwerp voor 
Plan Zuid aangenomen. In het oorspronkelijke plan was op de plek waar nu de 
Coöperatiebuurt ligt een academisch ziekenhuis ingetekend, maar toen bleek dat 
het ziekenhuis een andere locatie prefereerde, werd het gebied aangewezen voor 
volkswoningbouw. In 1918 kregen enkele jonge woningbouwverenigingen grond 
aangewezen om hier woningen te bouwen. Het is onduidelijk wie het markante 
stratenplan voor de buurt ontwierp. Kohlenbach houdt het op een combinatie 
van Arie Keppler en de betrokken architecten. Vladimir Stissi vermeldt Berlage 
als ontwerper. De Gemeentelijke Woningdienst hield hierbij het hele ontwerp- en 
bouwproces nauwlettend in de gaten. Eén van de betrokken verenigingen was 
De Dageraad, die een jaar eerder door de arbeiderscoöperatie met dezelfde 
naam was opgericht. De Dageraad gaf aan Michel de Klerk de opdracht om 
twee woonblokken en twee pleinen te ontwerpen, met in het midden de P.L. 
Takstraat. De Klerk deelde zijn opdracht met Piet Kramer. De blokken werden 
ontworpen tussen 1918 en 1920, maar door stakingen en moeilijkheden bij de 
kredietverstrekking kwamen de bouwwerken pas in 1923 gereed. Aanvankelijk 
was er aan de noordzijdes van de pleinen ruimte gereserveerd voor twee lagere 
scholen, maar toen deze overbodig bleken, is Kramer in 1930-1931 gevraagd de 
ruimte te vullen met woningbouwblokken.

Exterieur
Het complex De Dageraad is ontworpen door Piet Kramer en Michel de Klerk. 
Er kan niet met zekerheid worden gezegd wie verantwoordelijk was voor 
welke delen, aangezien de architecten hier niets over hebben overgeleverd. De 
belangrijkste aanwijzingen zijn gesigneerde schetsen, maar het is aannemelijk dat 
het ontwerp door beide architecten gezamenlijk tot stand is gekomen. Met enige 
zekerheid kan gezegd worden dat Kramer waarschijnlijk verantwoordelijk 



was voor de twee kenmerkende hoge torens op de hoeken van de Pieter 
Lodewijk Takstraat en de Burgemeester Tellegenstraat en dat Michel de Klerk de 
straatwanden aan de Pieter Lodewijk Takstraat en aan de pleinen heeft verzorgd. 
Aan het complex zijn op verschillende plaatsen kunst- en beeldhouwwerken 
geplaatst. Boven de winkels onder de torens zijn uit bakstenen opgebouwde 
beelden van een mannetje en een vogel te vinden van John Rädecker. Hieronder 
zijn twee bakstenen ‘plaquettes’ of gedenktekens te vinden, die de bouw van 
het complex en P. L. Tak memoreren. Aan de zuidelijke koppen van de blokken 
in de Pieter Lodewijk Takstraat zijn loden kraaiende hanen te vinden. Verder 
is op verschillende plaatsen de naam van de corporatie te vinden. Zo zijn er 
verschillende sluitstenen en op de pleinen onder de balkons zijn losse letters te 
vinden die gezamenlijk de tekst “De Dageraad” vormen.

Interieur
Het interieur van het complex, zoals bij de meeste sociale woningbouwcomplex 
dusdanig aangepast dat er niets of nauwelijks meer iets van over is gebleven. 
Vooral de woningen zelf moesten het ontgelden. Belangrijkste reden hiervoor is 
dat interieurs na verloop van tijd gewoonweg niet meer voldoen, beschadigen en 
dusdanig uit de mode raken dat het ondoenlijk is om deze bij een renovatieronde 
te behouden. Zo werden de vroegere woningen bijvoorbeeld gebouwd zonder 
badkamers en vaak zonder gangen. Bij het complex van De Dageraad zijn echter 
de trappenhuizen zo goed als intakt gebleven en met een renovatie in de jaren ‘80 
teruggebracht in de oorspronkelijke kleuren: blauw of groen met oker, met zwarte 
details.

Recente ontwikkelingen
Al snel bleek het revolutionaire en ingewikkeld gedetailleerde ontwerp van 
Kramer en De Klerk problemen met zich mee te brengen. In 1930 zijn, onder 
leiding van Kramer enkele wijzigingen aangebracht. Zo zijn de kenmerkende 
uitkragende kozijnen aan de PL Takstraat vervangen voor reguliere kozijnen 
en zijn de ramen van enkele woningen vergroot. In 2013 opende Museum Het 
Schip in de winkelruimte op nummer 128 een dépendance, vernoemd naar het 
Dageraadcomplex. 

Amsterdamse-School

WENDINGEN 1924 nummer 9 en 10

Bronnen

Terug naar inhoudsopgave

http://www.amsterdamse-school.nl/objecten/gebouwen/de-dageraad-(oorspronkelijk-plan)/


Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

Middenweg 53
1619 BN Andijk 

Kerk

Kerk
Egb. Reitsma

1929
Gereformeerde Kerk, Andijk
Rijksmonument
508026
Niet stijlzuiver, met invloeden
Achtergrond

Egbert Reitsma had een opvallend motto: “In het Huis des Heeren is plaats voor 
iedereen”, dus is er ook plaats voor iedere steen. Hij paste dan ook mondklinkers 
toe in zijn ontwerpen. Dat was de bedoeling tenminste, maar de metselaars gaven 
te kennen dat dat niet ging gebeuren. Waarop Reitsma de jas uittrok, een kuip 
specie liet komen en een aantal rijen stenen metselde. Toen vroeg hij heel beleefd 
aan de heren metselaars wat nu precies hun probleem was?

Exterieur

De kerk is voor niet-katholieke begrippen zeer groot en uitbundig, het gebouw 
heeft meer weg van een kathedraal. Het ontwerp wordt gekenmerkt door forse 
lijnen en scherpe hoeken. Concurrentiemotieven speelden zeker een rol bij de 
bouw van dit spectaculaire gebouw. Men wilde wedijveren met het tien kilometer 
zuidelijker gelegen Enkhuizen en met de grote neo-gotische kerk van het naburige 
katholieke dorp Wervershoof. De kerk te Andijk is te beschouwen als een mijlpaal 
in de emancipatie van de gereformeerden in Nederland. Het verschil tussen de 
kleine kerken uit de doleantietijd (1886-1892) en de gereformeerde kerk van 
Andijk (1930) symboliseert de groei van de positie van de “Kleine Luyden”. 
Zij moesten zich profileren enerzijds ten opzichte van de hervormden van wie 
ze waren afgescheiden, anderzijds ten opzichte van de katholieken, die sinds 
1853 eveneens bezig waren hun sinds de reformatie verloren gegane positie te 
herwinnen. Andijk had in de jaren ‘20 van de 20ste eeuw een bloei doorgemaakt 
in de bollenteelt. Daaruit is te verklaren, dat men zo’n dure kerk heeft kunnen 
bekostigen. Het betrof de vervanging van een 19de-eeuws, te klein geworden 
kerkgebouw. Nadat er in de kerkeraad was gesproken over verbouwing, besloot 
men toch tot nieuwbouw over te gaan. Als architect werd de Groningse architect 
Egbert Reitsma aangetrokken. De gereformeerde kerk van Weesp (ook van 
Reitsma) had de doorslag gegeven bij de uiteindelijke architectenkeuze. In januari 
1929 kwam Reitsma met een plan ter tafel dat f.120.000,- ging kosten, terwijl 

Gereformeerde Kerk Andijk



er ‘maar’ f.90.000,- uitgetrokken was. Men wilde de bouwkosten drukken door 
het weglaten van de toren, hetgeen een besparing van f.15.000,- zou opleveren. 
In februari 1929 diende Reitsma een herziene begroting in van f.100.000,- met 
een toren van veertig meter hoog. Hoe veel belang hij hechtte aan de realisatie 
van een toren, bleek toen hij in de onderhandelingen aanbood voor het bouwen 
van de toren geen honorarium te rekenen. In een nog later stadium droeg hij 
f.1000,- bij aan de bouw. Uiteindelijk stemde de commissie toe in de bouw. Op 27 
maart 1929 vond de aanbesteding plaats. De eerste steenlegging vond plaats op 
25 juli van dat jaar. De bouw vorderde echter langzaam. Door de economische 
wereldcrisis viel de export van bloembollen grotendeels weg, hetgeen zijn 
weerslag had op de verwerving van fondsen. Op 3 september 1930 werd de 
ingebruikname gevierd. (J.J. Falize, zie bronnen).

Amsterdamse-School

Monumentenregister

Bronnen

Terug naar inhoudsopgave

http://www.amsterdamse-school.nl/objecten/gebouwen/gereformeerde-kerk-andijk/
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=1001723&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=508026&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER


Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en

Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer

Stijlzuiverheid
Beschrijving

Park Meerwijk
Bergen
gerestaureerd

Jan Frederik Staal: villa’s De Ark (met tuinhuisje) en De Bark, geschakelde villa’s 
Bilbad, Elifaz en Zofar
Margaret Staal-Kropholler: villa’s Meezennest, Beukenhoek en Meerlhuis
Cornelis Jouke Blaauw: Meerhoek (thans: De Ster), Boschkant en Beek en Bos
Guillaume la Croix: dubbele villa VIII en IX
Piet Kramer: villa’s Tamelone, Mevene en Rogier (alle 3 niet behouden), tuinhuis 
Tyltyl (thans: De Hut)

1916-1918

Rijksmonument en beschermd dorpsgezicht
46545 (Boschkant), 46544 (De Bark), 46538
(De Ark), 46542 (Mezennest en Meerlhuis), 46532
 (Meerhoek), 46535 (Bilbad, Elifaz en Zofar), 46539 (Beek en Bosch)

Niet alle critici waren lovend: Het is bijna de moeite waard ter wille van het 
wanstaltige een kijkje te gaan nemen, schreef het vakblad De Bouwwereld.[1] 
Daar staat tegenover dat Hendrik Wijdeveld in Wendingen de loftrompet stak 
over het park. Opmerkelijk is dat J.F. Staal zelf afstand nam van het uiteindelijke 
resultaat, omdat de architecten geen invloed hadden op de bouw van hun villa’s.

LANDHUIS ‘DE BEUKENHOEK’ NO.7 PARK MEERWIJK (BERGEN)
Nog bestaand (1995), maar ingrijpend gewijzigd. Het gebouw heeft min of meer 
de vorm van een schip. Opvallend is dat geen van de kamers geheel vierkant is. 
De landhuizen van M. Kropholler zijn groots van opzet, haar details zijn nu en 
dan niet sterk of niet juist gezien, maar vooral ‘Beukenhoek’ is zeer bijzonder 
en aantrekkelijk als totaalvorm. M. Kropholler geeft er in al haar huizen (...) de 
voorkeur aan, de badkamer zeer groot te maken, zoodat deze tevens dienst kan 
doen als kleedkamer; er worden dan tevens vaste waschtafels geplaatst. Deze 
inrichting komt ons zeer hygiënisch voor.(...) Een andere goede vinding is: het 
aanbrengen van kleine openklappende boven-en zijraampjes zoodat op alle 
slaapkamers ook ‘s winters een goede ventilatie is, zonder dat té veel nachtlucht 
binnenstroomt. 

LANDHUIS ‘DE BARK’ NO.17 
De vorm van dit landhuis vertoont sterke gelijkenis met ‘De Beukenhoek’, maar 
is iets kleiner en eenvoudiger. Het is niet duidelijk, waarom dit huis niet werd 
uitgevoerd. 

Park Meerwijk



DUBBELE VILLA ‘MEEZENNEST EN MEERLHUIS’ NO.5 EN 6
Deze twee huizen zijn identiek, maar liggen rug aan rug en zijn daardoor elkaars 
spiegelbeeld. Alles is tot in het kleinste detail ontworpen en rijk van ornament 
voorzien. Vreemd en sentimenteel zijn de luikjes om vogels eten te geven, maar 
wel aardig zijn de smalle nisjes tussen de steenen op de gevelhoeken gelaten voor 
veilige vogelnestjes, waar de huizen ook hun naam aan te danken hebben. 

VILLA MEERHOEK
Park Meerwijk in Bergen is een complex met 6 vrijstaande villa’s, 4 twee-
onder-een-kap woningen en 6 woningen in 2 gebouwen en twee tuinhuisjes. 
Dit bouwexperiment in een landelijke omgeving was op initiatief van de rijke 
Amsterdamse tegelfabrikant Heystee. Architect J.F. Staal had de coordinatie en 
schakelde 4 andere jonge architecten in: P. Kramer, G.F. La Croix, C.J. Blaauw 
en Margaret Kropholler. Park Meerwijk kreeg veel bekendheid door de bouwstijl 
die later gekenschetst werd als Amsterdamse School. De villa’s van Blaauw, 
villa Meerhoek, villa Boschkant en villa Beek en Bosch, zijn opeenstapeling van 
vierkante en polygonale ruimtes. 

VILLA BOSCHKANT
Park Meerwijk in Bergen is een complex met 6 vrijstaande villa’s, 4 twee-
onder-een-kap woningen en 6 woningen in 2 gebouwen en twee tuinhuisjes. 
Dit bouwexperiment in een landelijke omgeving was op initiatief van de rijke 
Amsterdamse tegelfabrikant Heystee. Architect J.F. Staal had de coordinatie en 
schakelde 4 andere jonge architecten in: P. Kramer, G.F. La Croix, C.J. Blaauw 
en Margaret Kropholler. Park Meerwijk kreeg veel bekendheid door de bouwstijl 
die later gekenschetst werd als Amsterdamse School. De villa’s van Blaauw, 
villa Meerhoek, villa Boschkant en villa Beek en Bosch, zijn opeenstapeling van 
vierkante en polygonale ruimtes. 
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Wagenstraat 32
2512 AX Den Haag 
Gerenoveerd, deels uitgebreid of vernieuwd (nieuwbouw), interieur erg verbouwd
Warenhuisexploitant Magazijn De Bijenkorf
Warenhuis

Warenhuis
Piet Kramer
Johan Polet, Adriaan Remiëns, Mien Visser-Düker, Hildo Krop, Joh. Linse, A. 
Kremer, Hendrik van den Eijnde, Jaap Gidding, Pieter Hofman, John Rädecker, Jan 
Trapman, Marinus Vreugde, Tjipke Visser, Jaap Kaas, H. van der Stok, Leo Visser, 
Willem Bogtman, Joep Nicolas, Toon Rädecker, Jacob van ‘t Hof
1924 - 1926
Selfridges Group
Rijksmonument
459713
Stijlzuiver
Achtergrond

Toen de Grote Marktstraat in Den Haag werd aangelegd als doorbraak van de 
stad, zag de directie van de Amsterdamse Bijenkorf mogelijkheden om op die 
locatie een tweede vestiging te openen. De Bijenkorf kocht in 1923 een perceel 
en schreef een prijsvraag uit om de juiste architect voor het project te vinden. 
Het pand in Amsterdam had door haar zeer traditionele architectuur veel kritiek 
ontvangen in de pers en in vakbladen. Zes gerenommeerde architecten werden 
uitgenodigd om een schetsontwerp in te leveren: naast Piet Kramer waren ook 
Michel de Klerk, Jan Frederik Staal, de gebroeders J. G. en A. D. N. van Gendt, 
J.M. Luthmann en W. Hamdorff. Vier andere architecten, waaronder A. P. B. 
Otten, leverden ongevraagd ook een ontwerp in. De vakjury, bestaande uit H. 
P. Berlage, J. Gratama en A. Steeman, koos het ontwerp van Staal als beste uit. 
De directie besloot echter dat de esthetiek te weinig aansloot bij een warenhuis 
en selecteerde uiteindelijk het ontwerp van Kramer. In het daaropvolgende 
jaar werkte Kramer zijn ontwerp uit, waarna in 1924 begonnen werd met de 
bouw. De opening was gepland op 15 maart, maar werd uiteindelijk tien dagen 
uitgesteld. Bij de gelegenheid werd een publicatie uitgegeven met fotomateriaal 
en informatie, waarin verschillende aspecten van het gebouw werden besproken. 
Hierin werd het gebouw het ‘kasteel der genietingen’ en het ‘paleis der 
levensvreugde’ genoemd. Hoewel de gemeente Den Haag uiteraard blij was met 
de komst van een dergelijke economische stimulans, gingen er ook verontruste 
stemmen op: zou een dergelijk groot warenhuis waar alles werd verkocht niet een 
te grote concurrentie vormen voor andere winkels in de stad?

Exterieur

Het gebouw van de Haagse Bijenkorf valt niet alleen op vanwege zijn 

De Bijenkorf (Den Haag)



gewerkt aan het vergroten van het winkeloppervlak van De Bijenkorf. Hiervoor is 
aan de achterzijde een extra vleugel aangebouwd. Sinds 2011 is De Bijenkorf in 
handen van de internationale Selfridges Group. In de zomer van 2013 maakte het 
concern bekend dat het een deel van de Bijenkorf-filialen afstoot, om te kunnen 
investeren in om zogeheten flagship stores. Hierbij is besloten dat het filiaal in Den 
Haag wordt behouden.

Amsterdamse-School

WENDINGEN 1925 nummer 11 en 12

karakteristieke ronde gevel op de hoek van de Grote Marktstraat en de 
Wagenstraat, maar ook vanwege zijn omvang. Met een lengte van 102 meter, 
een hoogte van 24 meter en een vloeroppervlak van 3.000 vierkante meter 
- waarop 74 afdelingen waren te vinden - was het bij voltooiing het grootste 
warenhuis van Nederland en het grootste gebouw van Den Haag. Het pand is 
opgebouwd rondom een betonnen skeletconstructie, met een bakstenen niet-
dragende buitengevel. Deze gevel begint pas op de eerste verdieping boven een 
*uitkragende* (vooruitstekende) koperen luifel. De golvende rode bakstenen 
gevel daarboven is ingedeeld in negen vlakken, door middel van acht verticale 
geveldelen die als dubbele plooien uit het metselwerk naar voren komen. In 
de vlakken zijn telkens zes (en op de kop negen) verticale banden met ramen 
in koperen kozijnen geplaatst. Aan de bovenzijde van de gevel wordt deze 
compositie verder uitgewerkt met natuurstenen details en beeldhouwwerk. Omdat 
de gevel pas op de eerste verdieping lijkt te beginnen, is wel geschreven dat het 
gebouw lijkt te zweven, of slechts steunt op het glas van de begane grond. Dit 
effect kon worden bereikt doordat de buitengevel geen dragende functie heeft. 
Het is een oplossing die voortkomt uit de verheerlijking van de esthetiek, en niet uit 
de constructie: een typische Amsterdamse School-benadering. Rondom het gebouw 
siert beeldhouwwerk de gevel. Hiervoor waren Johan Polet, Adriaan Remiëns, 
Hildo Krop, John Rädecker, Toon Rädecker, A. Kremer, Louise Beijermans, Hendrik 
van den Eijnde en Jacob van ‘t Hof verantwoordelijk.

Interieur

In het interieur is tegenwoordig weinig terug te zien van de oorspronkelijke 
detailleringen. In het gebouw was houtsnijwerk van Hendrik van den Eijnde, Jan 
Trapman, Marinus Vreugde, Tjipke Visser, Adriaan Remiëns, H. Kaas, H.J. Jansen 
van Galen, Louise Beijermans en Hildo Krop aanwezig. Hoewel het grootste deel 
is verdwenen, zijn de houten trappen met houtsnijwerk er nog wel. Ook het glas 
in lood bij de bordessen van de trappen is nog aanwezig. Hiervoor waren Joh. 
Linse (1e verdieping), H. van der Stok (2e), Pieter Hofman (3e) en Leo Visser 
(5e) verantwoordelijk. Andere glaskunstenaars die een bijdrage hebben geleverd 
waren Mien Visser-Düker, Jaap Gidding, Willem Bogtman en Joep Nicolas. Ook 
een plaquette die door het personeel van het Amsterdamse filiaal aan de directie 
was aangeboden bij de opening is nog altijd te zien.

Recente ontwikkelingen

Het gebouw heeft in 1962 en 1997 ingrijpende renovaties ondergaan, die 
vooral grote invloed hebben gehad op het interieur. In 1962 is het gebouw 
gemoderniseerd, waarbij niet alleen een complete vide, maar ook vrijwel al het 
gedetailleerde houtwerk uit het interieur zijn verwijderd. Een aantal van de details 
zijn ondergebracht in het Centraal Museum in Utrecht. Bij de renovatie uit 1997 
is een deel van de oude indeling teruggebracht. Zo is er een nieuwe vide in het 
gebouw aangebracht. Architectenbureau Rijnboutt heeft tussen 2009 en 2013 
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Esserweg 22A
9722 SN Groningen

Begraafplaats

Begraafplaats
Siebe Jan Bouma

1925 - 1926
Gemeente Groningen
Rijksmonument
484139
Stijlzuiver
Achtergrond
Esserveld werd aangelegd aan de zuidkant van de stad Groningen, toen begin 
jaren twintig van de twintigste eeuw de Noorder- en Zuiderbegraafplaats 
vol begonnen te raken. De architect Evert van Linge, een belangrijke 
vertegenwoordiger van de Amsterdamse School in Groningen, is hier begraven.
Exterieur
Het poortgebouw bestaat uit een overkapte onderdoorgang, aan beide zijden 
geflankeerd door o.a. een kantoor en een wachtruimte. De onderdoorgang is flink 
hoger dan de gootlijn van de flanken, waardoor de functie van de poort goed 
geaccentueerd is. Het torentje dat dit dak bekroont lijkt een bekende inspiratiebron 
te hebben. De verhouding dakhoogte/gevelhoogte is opvallend. Het gebouw 
wordt vanaf de weg bereikt via een brug, voorzien van pilaren van metselwerk 
en natuurstenen afdekkingen, en een eenvoudig vormgegeven hek met poort. De 
toegang tot de wachtruimte is voorzien van een mooi gelijnd kozijn en deur met 
glas-in-lood, en een fraaie luifel. De kantoordeuren zijn veel eenvoudiger, maar 
hebben elk een prachtig gevormd detail. De belettering aan de straatzijde is 
schitterend uitgevoerd in typische Amsterdamse School-stijl.
Interieur
De wachtruimte (niet toegankelijk) is voorzien van prachtig gelijnde spanten, de 
ramen zijn voorzien van Art Deco glas-in-lood, en er is een bijzondere gemetselde 
open haard aanwezig.

Monumentenregister

Amsterdamse-School

Poortgebouw begraafplaats Esserveld

Terug naar inhoudsopgave

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=484139&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=484139&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER
http://www.amsterdamse-school.nl/objecten/gebouwen/poortgebouw-begraafplaats-esserveld%2C-groningen/


Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

 
Bronnen

Jan Hissink Jansenstraat 17-19 
Oosterparkwijk
Groningen
omgebouwd
Gemeente Groningen, Dienst Gemeentewerken
dubbelschoolgebouw
Oosterparkwijk
zeven appartementen en twee bedrijfsruimtes
S.J. Bouma

Geen beschermde status

Dit gebouw aan de Jan Hissink Jansenstraat was het eerste schoolgebouw dat de 
architect S.J. Bouma ontwierp. In tegenstelling tot zijn latere ontwerpen maakt 
het volledig deel uit van de straatwand en ligt het ingebed in de bebouwing. Het 
pand heeft twee nummers omdat het gebouw oorspronkelijk onderdak bood aan 
twee scholen: het was een zogeheten dubbelschool.  De school is ontworpen in de 
Amsterdamse Schoolstijl en heeft een L-vormige plattegrond waarvan één gevel 
aan de Jan Hissink Jansenstraat ligt. De tweede vleugel is naar achteren gelegd 
en omsluit het speelterrein.  Het gebouw is inmiddels door architectenbureau 
Signatuur verbouwd tot zeven appartementen en twee bedrijfsruimtes. Boven de 
ingang rechts in het gebouw (nummer 17) bevindt zich een fraaie sluitsteen met 
vrouwenfiguur van de bekende Groningse beeldhouwer Willem Valk.

Staat in Groningen

Voormalig schoolgebouw

Terug naar inhoudsopgave
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Gedempte Zuiderdiep 96
Binnenstad Zuid 
Groningen

Gemeente Groningen, Dienst Gemeentewerken
Dienstgebouw

Kantoor van de Dienst RO/EZ
Bouma, S.J.
Willem Valk
1925/1928

Rijksmonument
485594 
Stijlzuiver
Inleiding 
KANTOORGEBOUW MET POLITIEPOST, gesitueerd op de hoek van de gesloten 
zuidelijke gevelwand van het Zuiderdiep en de Ubbo Emmiusstraat, gebouwd 
in 1928 in opdracht van de Gemeente Groningen als kantoorgebouw voor de 
dienst Gemeentewerken naar ontwerp van S.J. Bouma, als tekenaar/architect 
werkzaam bij diezelfde dienst, in de stijl van de Amsterdamse School. Het 
bouwbeeldhouwwerk is van de hand van de Groninger beeldhouwer Willem 
Valk. Het grote glas-in-loodvenster in het trappenhuis is vermoedelijk door 
Bouma zelf ontworpen. Het gebouw is thans nog steeds in gebruik als kantoor 
van de Dienst RO/EZ van de gemeente Groningen. Omschrijving Het markante, 
monumentale gebouw is opgetrokken op een L-vormige plattegrond en bestaat uit 
twee haaks op elkaar aansluitende vleugels van twee bouwlagen hoog. De derde 
bouwlaag aan de Zuiderdiepzijde is weggewerkt achter een hoog, gebogen 
dakschild, belegd met een zwarte pan. De vleugel aan de Ubbo Emmiusstraat 
heeft een plat dak. Onder het grote gebogen dakvlak van de voorgevel is 
een breed, aaneengesloten vensterregister van tien vensters met een kleine 
houten roedeverdeling aangebracht. Op de begane grond bevindt zich aan de 
linkerzijde een venstergroep met ijzeren ramen en roedeverdeling, die in het 
midden van een reliëf in syeniet is voorzien. Rechts is een, deels gebogen, met 
een hek afsluitbare poortdoorgang met portiersloge aangebracht. De gebogen 
vensterpartij van de loge wordt afgesloten door een reliëf in syeniet. De lage plint 
van de voorgevel is van geperste bruine mondsteen gemetseld. Links van de poort 
is dit metselwerk doorgetrokken tot de bovenzijde van de poort en het venster van 
de portiersloge. Het overige opgaande metselwerk isuit een gele handvormsteen 
gemetseld. Bij de hoek is een brede hoekliseen uitgemetseld, die door de kap 
uitsteekt en op die plek een liggend vensterreeksje kreeg. Op de uiterste hoek 
van de liseen zijn de letters van de dienst gemeentewerken in ijzer op een rooster 
van buizen aangebracht. De vormgeving van de belettering is in de stijl van de 
Amsterdamse School. Met enkele decoratieve patronen omvatten de buizen 
ook een vlaggemast die op een kubisch gevormde consoles rust. De afgeronde 

Dienst RO/EZ



hoekpartij bevat vier stalen ramen op de begane grond en een harmonica-
vormige constructie die gedeeltelijk met raampjes geopend is. De hoekpartij wordt 
aan de zijde van de Ubbo Emmiusstraat begrensd door een forse, torenachtige 
liseen. De halfronde voorzijde is in koppenlagen gemetseld en flankeert met een 
gelijkvormig, maar lager element de van abstract-kubistisch glas-in-loodramen 
voorziene trappenhal. Op de begane grond ligt het gebogen trappenhalgedeelte 
iets terug en werd het dichtgezet met terracotta tegels. De zijgevel aan de 
Ubbo Emmiusstraat vertoont een ritmische geleding van verticale vensterreeksen 
tussen uitgemetselde muurdammen. De hele hoekpartij en zijgevel tot en met de 
tweede bouwlaag zijn opgetrokken uit bruine mondsteen. Een derde bouwlaag 
met een van gele handvormsteen gemetselde blinde wand ligt aanmerkelijk 
terug. De aangrenzende, voormalige politiepost aan de Ubbo Emmiusstraat 
is in hetzelfde bouwprogramma gerealiseerd en later toegevoegd aan het 
gebouw van Gemeentewerken. Het gebouw is blokvormig van opzet en telt drie 
bouwlagen onder een plat dak en is opgetrokken uit roodbruine mondsteen. De 
begane grond wordt ingenomen door een breed paraboolvenster met een stalen 
roedeverdeling en een bewerkte sluitsteen van syeniet, waarin een in vol reliëf 
gehouwen kop van een politieman is uitgebeeld. Aan weerszijden van de uit 
geglazuurde tegels gemetselde vensterbank bevinden zich hoekstenen in syeniet, 
waarin in reliëf een sleutelbos en handboeien zijn verwerkt. Oorspronkelijk 
bevonden zich aan beide zijden van het grote venster deuren. Rechts is deze 
opening gedeeltelijk dichtgezet en voorzien van een venster. Links is de deur, 
voorzien van enige ornamentiek in reliëf nog aanwezig. De eerste en tweede 
verdieping bevatten vijf, smalle, staande vensters. Inwendig is de oorspronkelijke 
indeling en aankleding deels bewaard gebleven. Van belang zijn onder meer de 
betegelde gangen, lambrizeringen, trappenhuizen en de hal met trappenhuis met 
bewerkte smeedijzeren leuningen en het monumentale gebogen glas-in-loodraam 
met fel gekleurde geometrische en lineaire motieven. Waardering Bouwwerk, 
bestaande uit kantoorgebouw met poortdoorgang en voormalige politiepost, 
buitengewoon fraai vormgegeven in de stijl van de Amsterdamse School, van 
algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en grote architectuurhistorische 
waarde vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van het ontwerp, terug te vinden in de 
compositie van de gevels en in de overwogen keuze van materiaal en detaillering 
in zowel het interieur als exterieur. Het gebouw vormt één van de hoogtepunten 
in het oeuvre van gemeenteontwerper S.J. Bouma. Bovendien is het gebouw 
van belang door zijn situering op de hoek van twee straatwanden; het vormt 
met zijn geprononceerd vormgegeven hoekbouw een belangrijk element in de 
stedebouwkundige ruimte van het Gedempte Zuiderdiep in Groningen.

Bronnen Staat in Groningen
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Parkweg 128-130
9727 HD Groningen

Schoolgebouw

S.J. Bouma

1927

Rijksmonument
484072

Inleiding SCHOOLGEBOUW MET OMMURING, gesitueerd evenwijdig 
aan de zuidkant van de Parkweg en georiënteerd op de hoofdas van de 
tegenoverliggende Grunobuurt (de Westinghousestraat), gebouwd in 1927 als 
zes- en zevenklassige openbare lagere school met gymnastieklokaal in opdracht 
van de gemeente naar ontwerp van Gemeentewerken (S.J. Bouma) in de stijl van 
de Amsterdamse School. Het gebouw is aan weerszijden door smalle gangen 
gescheiden van de aangrenzende, latere bebouwing. De gymnastiekzaal is 
gemoderniseerd en thans in gebruik als kantine. Het gebouw is thans nog steeds 
in gebruik als school. Omschrijving Het twee bouwlagen tellende gebouw is 
opgetrokken op een langgerekte, rechthoekige plattegrond en is volkomen 
symmetrisch van opzet: een centraal gelegen monumentale ingangspartij met een 
naar de straatzijde uitgebouwde, halfronde gymnastiekzaal en twee lange vleugels 
waarin de leslokalen zijn ondergebracht. Het voorerf is van de straat gescheiden 
door een ca. 0.75 meter hoge muur van gele baksteen met rondingen naar de 
centrale toegang; voor het gymnastieklokaal een cirkelvormig troittoir van klinkers. 
De gevels zijn opgetrokken uit gele baksteen (Waalsteen); de muurvlakken van de 
ingangspartij zijn opgemetseld in koppenverband. De middenpartij waarin de twee 
trappenhuizen aan weerszijden van de halfronde uitbouw zijn ondergebracht, 
is samengesteld uit ten opzichte van elkaar verspringende kubische volumes met 
platte daken, bakstenen lisenen en op de hoeken twee verticale vensterstroken met 
gekleurd glas-in-lood. De halfronde uitbouw heeft een grote pui van glas met een 
fijnmazige stalen roedevedeling. Aan beide zijden ervan ligt een entree in een 
diepe nis met origineel hang- en sluitwerk. Op de begane grond van de vleugels 
bevinden zich reeksen gemetselde spitsbogen op natuurstenen negblokken, 
met verdiept liggende, stalen spitsboogvensters. De verdiepingslaag gaat schuil 
achter een steil dakvlak, belegd met een blauwbruin genuanceerde, Romaanse 
pan. Op driekwart hoogte van het dakvlak een doorlopende, kepervormige 
vensterreeks met stalen kozijnen, die de achterliggende gang verlicht, onder een 
geprofileerde houten goot met overstek. De achtergevel aan de ruime speelplaats 
heeft brede, grote houten raampartijen met een roedeverdeling. De entree 
in het midden heeft een betonnen luifel. Het bovenste deel van het gevelvlak 

Vensterschool Stadspark



boven de entree is belegd met verticaal aangebrachte dakpannen. Inwendig 
ondermeer van belang de trappenhuizen met granieten traptreden, fraai 
bewerkte teakhouten trapleuningen en de rechthoekige glas-in-loodvensters 
met geometrische motieven in heldere kleuren. De lamp, een samenstelsel van 
metalen stangen, bollen en buizen van wit glas ligt gedemonteerd op de zolder. 
Waardering Schoolgebouw met ommuring, als waardevolle representant van 
de Amsterdamse School-architectuur van algemeen belang vanwege zijn grote 
architectuurhistorische waarde en vanwege de architectonische gaafheid van 
het exterieur alsmede vanwege zijn stedebouwkundige situering in ruimtelijke 
relatie met de tegenover liggende Grunobuurt en vanwege de kwaliteit van 
het ontwerp, dat mag worden beschouwd als een van de hoogtepunten in het 
oeuvre van de Groninger architect S.J. Bouma.
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S.S. Rosensteinlaan 22
9713 AT Groningen 

Gereformeerde Kerk Groningen
Kerk

Kerk
J. Kuiler, L. Drewes

1927 - 1929

Rijksmonument
483654
Stijlzuiver
Inleiding 

KERK, stedebouwkundig fraai gesitueerd op de hoek van de S.S. Rosensteinlaan 
en de Thomassen à Thuessinklaan aan de hoofdtoegang van de in de jaren 
twintig en dertig gerealiseerde Oosterparkwijk, gebouwd in 1927-1929 als 
gereformeerde kerk met aangebouwde pastorie en kosterwoning in opdracht 
van de kerkeraad naar ontwerp van de Groninger architecten Kuiler en Drewes 
in een door de architectuur van de Amsterdamse School geïnspireerde bouwstijl. 
De aanbouw met vergaderlokaal uit 1958 aan de zijde van de Thomassen à 
Thuessinklaan valt buiten de bescherming. Het orgel uit 1939, gemaakt door de 
Fa. Valckx en Van Kouteren, heeft geen monumentale waarde. In 1990 zijn de 
waardevolle glas-in-loodramen gerestaureerd. Het gebouw is thans nog als kerk in 
gebruik. 

Omschrijving 

Het uit geelgrijze baksteen op een veelhoekige plattegrond opgetrokken 
kerkgebouw bestaat uit een samenstel van een drietal kappen met steile 
zadeldaken, belegd met zwart geglazuurde Hollandse pannen. Op het snijpunt 
van de drie kappen staat een spitse, torenachtige dakruiter, bekleed met leien 
en ter hoogte van de insnoeringen gemarkeerd met zinken elementen. Aan de 
straatzijde heeft het gebouw twee zelfstandige puntgevels die in de rooilijn zijn 
geplaatst. Hiertussen bevindt zich de overhoeks geplaatste voorgevel met de 
hoofdingang. Tussen voor- en zijgevels staan massieve, afgestompte torens met 
smalle galmgaten en bolvormige, met zink afgedekte bekroningen. Alle gevels 
hebben grote, paraboolvormige ramen die door twee muurdammen in drieën 
zijn gedeeld. De ramen zijn ingevuld met kleurig glas-in-lood uit de bouwtijd en 
hebben onderdorpels van geglazuurde lekdorpelsteen. De hoofdingang bestaat 
uit een dubbele blankhouten deur in een portiek, geflankeerd door halfronde 
borstweringen die reiken tot halverwege de hoogte van de gevel. Tussen de 
borstweringen boven de ingang een terugliggend balkon met gebogen bakstenen 
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borstwering en houten vlaggestok. Aan weerszijden in de borstweringen reeksen 
kleine vierkante glas-in-loodramen. Inwendig heeft de ruimte een centraal karakter, 
overdekt door een in het zicht gelaten houten bekapping. De lampen met een 
vormgeving in de stijl van de Amsterdamse School dateren uit de bouwtijd. 

Waardering 

Kerk met aangebouwde pastorie en kosterswoning, opmerkelijk gesitueerd en 
vormgegeven in een bouwstijl, die geïnspireerd is door de architectuur van 
de Amsterdamse school naar ontwerp van de Groninger architecten Kuiler 
& Drewes, van algemeen belang uit stedebouwkundig, cultuurhistorisch en 
architectuurhistorisch oogpunt, vanwege de bijzondere samenhang tussen 
exterieur en interieur, vanwege de plaats die het gebouw inneemt in het werk van 
de architecten en vanwege zijn opmerkelijke stedebouwkundige situering.
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Raaks 7
2011 VA Haarlem
Deels uitgebreid of vernieuwd (nieuwbouw)

Postkantoor

Bedrijfsverzamelgebouw
Joop Crouwel
Hendrik van den Eijnde, R.N. Roland Holst
1920 - 1922

Geen beschermde status

Exterieur

Kloek markant gebouw, opgetrokken in baksteen, met natuurstenen sculpturen 
van H.A. van den Eijnde. Plastisch vormgegeven. Met name het beeldhouwwerk 
verleent het kolossale gebouw zijn typische Amsterdamse Schooluitstraling. 
Opmerkelijke raamindeling (moderne reconstructie).

Interieur

Bij een eerdere reconstructie/modernisering zijn uit het interieur glas-in-loodramen 
gesloopt. Deze waren van R.N. Roland Holst.

Amsterdamse-School

WENDINGEN 1923 nummer 11 en 12

Postkantoor (v.m.) Raaks

Terug naar inhoudsopgave

http://www.amsterdamse-school.nl/objecten/gebouwen/postkantoor-(vm)-raaks,-haarlem/


Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

Bronnen

 

Grote Bredeplaats 2
8861 BB Harlingen

Berend Boeyinga
Willem Johannes Valk
1934

Geen beschermde status

Achtergrond

Monument ter ere van Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666), admiraal en zeeheld.

Exterieur

Het monument dat de buste van De Vries als een boegbeeld draagt, heeft de vorm 
van een scheepsboeg. Dit expressionistische centrale deel van het monument wordt 
aan beide zijden geflankeerd door zitbanken, elk voorzien van een lantaarn. 
Te oordelen aan oude afbeeldingen op ansichtkaarten zijn de lantaarns niet 
origineel, of in elk geval niet compleet. De banken hebben als opschrift “Tjerk 
Hiddesz de Fries 1622” (links) en “1666 Luitenant Admiraal van Friesland” 
(rechts).
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Tempsplein 10
6411ES Heerlen 

Rijksmonument
512793
Niet stijlzuiver, met invloeden
Inleiding

Openbare BIBLIOTHEEK gebouwd in 1917 naar een ontwerp van de architecten 
J. Pauw en J.M. Hardeveld. De toegepaste bouwstijl is Amsterdamse School. De 
bibliotheek werd in 1994 verbouwd tot zes appartementen.

Het pand is markant gesitueerd op een hoek van het Tempsplein.

Het Tempsplein vormt een onderdeel van het uitbreidingsplan dat de architect Jan 
Stuyt in 1913 ontwierp voor dit deel van Heerlen.

Omschrijving

Het halfvrijstaand gesitueerde gebouw telt twee bouwlagen plus een 
dakverdieping en wordt afgedekt met een gebroken schilddak met Tuiles du Nord 
pannen. Bakgoten op houten consoles. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen. 
Metselwerk in Vlaams verband. Plint en optrek in verschillende tinten baksteen 
uitgevoerd. Rechthoekige houten vensters met kleine roedeverdeling. Enkele 
vensters met ruitvormige roedeverdeling. Rechthoekige houten deuren. Vensters en 
deuren met bakstenen dorpelstenen en rollagen.

Symmetrische indeling FRONTGEVEL. Middendeel frontgevel vooruitspringend 
en uitlopend in een doorlopend geveldeel voorzien van een plat dak. Deur iets 
terugliggend met twee toegangstreden in hardsteen. Aan weerszijden van de 
dubbele deur twee kleine venstertjes. Aan de bovenzijde van de entree een 
zware getande band natuursteen. Tussen de tanden kleine glas-in-lood ruitjes. In 
de tweede bouwlaag drie hoge 15-ruits vensters. In de dakverdieping drie 9-ruits 
vensters. Onder de dakrand drie dakkapelachtige venstertjes.

Aan weerszijden van het vooruitspringende geveldeel in de eerste bouwlaag een 
hoog acht-ruits venster en een dubbel venster met ruitvormige roedeverdeling. In 

Openbare bibliotheek in Heerlen



de tweede bouwlaag aan weerszijden een hoog tien-ruits venster en eveneens 
een dubbel venster met ruitvormige roedeverdeling. In de tweede bouwlaag in 
het rechter frontgeveldeel een gevelsteen in natuursteen met een voorstelling 
van de lezende Christus en de jaartalaanduiding. RECHTERZIJGEVEL is 
asymmetrisch ingedeeld. Het rechtergeveldeel telt vier venstertraveeën en loopt 
uit in een doorlopend geveldeel met een plat dak. In de eerste bouwlaag vier 
20-ruitsvensters. In de tweede bouwlaag vier 15-ruits vensters. In de dakverdieping 
vier negenruits vensters. Tussen de vensters in de eerste en tweede bouwlaag 
kleine ornamenten in baksteen. Aan de bovenzijde van de vensters in de tweede 
bouwlaag een horizontale baksteendecoratie. In het terugliggende geveldeel 
linkerzijde in de eerste en tweede bouwlaag een dubbel rechthoekig venster met 
ruitvormige roedeverdeling.

LINKERZIJGEVEL met asymmetrische gevelindeling. Middendeel iets 
vooruitspringend en uitlopend in een doorlopend geveldeel met hierin drie vensters 
met negenruits roedeverdeling en met een plat dak. In de eerste bouwlaag 
van dit vooruitspringend geveldeel een rechthoekige deur met bovenlicht met 
roedeverdeling. Aan de rechterzijde van deze deur een 20-ruits venster. In de 
tweede bouwlaag van het vooruitspringende geveldeel een balkondeur met 
bovenlicht. Aan de rechterzijde van deze balkondeur twee 15-ruits vensters. In de 
eerste bouwlaag van de linkerzijgevel een aanbouw in een bouwlaag met een plat 
dak met hierop een balkon met baksteen balustrade. In de frontgevel van deze 
uitbouw een 48-ruits venster. In het terugliggende geveldeel rechterzijde in de 
eerste- en tweede bouwlaag een zestiensruits venster.

Structuur van het INTERIEUR is deels in tact. De volgende onderdelen zijn onder 
meer van belang. In de hal een gevelsteen uit 1917 ter herinnering aan de 
bouwopdracht voor de openbare bibliotheek. Aan de rechterzijde van de hal het 
trappenhuis, gemetseld in gele en rode baksteen en met sterke invloed Amsterdam 
School; bakstenen balustrade in trapvorm met kolommen bekroond met hardstenen 
diamantkoppen; met bakstenen rondbogen en vierkante kolommen, rondbogen 
deels met hardstenen aanzetstenen; rode en zwarte vloertegels.

In het verlengde van de hal de voormalige uitgifte-ruimte voor de boeken. Tegen 
de rechterwand werd het authentieke glas-in-lood dakvenster teruggeplaatst: glas-
in-lood in geometrische patronen in een ruitvormig houten raamwerk.

Aan de linkerzijde van het gebouw een smeedijzeren hekwerk van omstreeks 1990 
met aan weerszijden een bakstenen kolom deels met verticaal metselwerk en een 
scheidingsmuur met een rollaag als afdekking. 

Waardering

De voormalige openbare bibliotheek is van cultuurhistorische waarde als 
bijzondere uitdrukking van een culturele en typologische ontwikkeling. Het gebouw 

bezit architectuurhistorische waarde vanwege haar bijzonder belang voor de 
bovenregionale geschiedenis van de architectuur en als voorbeeld van het oeuvre 
van de architecten Pauw en Hardeveld; wegens de hoogwaardige esthetische 
kwaliteiten van het ontwerp, de ornamentiek en de bijzondere samenhang tussen 
exterieur en delen van het interieur. Ensemblewaarde ontleent de het pand aan de 
situering aan het Tempsplein en daarmee deel uitmakend van het uitbreidingsplan 
van architect Jan Stuyt uit 1913 en van belang voor het aanzien van dit deel van 
Heerlen. Het gebouw is tenslotte van algemeen belang wegens de hoge mate 
van architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur de 
architectuurhistorische, typologische en functionele zeldzaamheid.
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Enschedesestraat 300
7552 CN Hengelo
gerenoveerd
Familie Willink
Woonhuis/Villa

Villa of geschakelde villawoning
Willem Dudok

1920-1921

Rijksmonument
511478
Niet stijlzuiver, met invloeden
Inleiding
VILLA “De herrezen jager”, gebouwd in 1920/1921 door W.M. Dudok 
in opdracht van de familie Willink. Het huis is ontworpen in de stijl van de 
Amsterdamse School en ligt aan de doorgaande weg tussen Hengelo en Enschede.

Omschrijving
VILLA op een samengestelde plattegrond, over één en twee bouwlagen 
opgetrokken in gele baksteen onder rieten schilddaken met keramische nokvorsten. 
Het dak heeft boven de west- en zuidgevel smalle langgerekte dakkapellen onder 
lessenaardaken.

In de gevels gemetselde sierbanden en rollagen. De hoofdmassa is evenwijdig aan 
de weg geplaatst en heeft op de begane grond en de verdieping vensterstroken 
met een horizontale roedenverdeling. Dwars hierop een lagere aanbouw met 
beschoten voorgevel. Hierin bevindt zich de entree in een portiek. Voor dit 
bouwvolume staat rechts van de entree een lager geplaatst bouwdeel met een 
om de hoek lopende vensterpartij met vertikale roedenverdeling. Tegen de linker 
zijgevel (O) een verlaagde aanbouw onder een zadeldak en met een centraal 
geplaatste uitspringende schoorsteen en smalle vensters onder de dakaanzet.

In de achtergevel (Z) op de begane grond terrasdeuren, geflankeerd door twee 
erkers met daarboven balkons in baksteen.

Waardering

Villa van architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als voorbeeld van een vroeg ontwerp van Dudok die zijn ontwerpen toen nog 
inspireerde op de Amsterdamse School waarbij zijn karakteristieke manier om 
verschillende bouwvolumes samen te voegen echter al duidelijk wordt
- vanwege de gaafheid
- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Enschedesestraat

De Herrezen Jager 
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Oostereind 96
1213 NJ Hilversum 

Stadion of sportveld

Stadion
Willem Dudok

1919 - 1920
Gemeente Hilversum
Rijksmonument
407228

In 1919-20 in expressionistische trant naar ontwerp van W.M. Dudok in baksteen 
en kleurig houtwerk opgetrokken TRIBUNEGEBOUW op een langgerekte, 
symmetrisch ingedeelde plattegrond, waarbij de bouwvolumes vanuit het midden 
in hoogte afnemen en de van houten banken en borstweringen voorziene tribunes 
worden gedragen door standvinken en zaagtandvormige houtconstructies. 
De door flauwhellende luifeldaken overhuifde tribunes - in oorsprong was 
alleen de middelste overdekt - zijn vanaf de sportparkzijde bereikbaar via 
kwartrondgaande, in gevarieerd verband gemetselde trappartijen op de vier 
hoeken en twee rechthoekige bakstenen trappartijen in het midden. In de 
buitenwaarts naar voren gerooide middentribune zijn aan weerszijden van de 
centrale ingangspoort elk loges afgescheiden, terwijl zich in het verhoogde 
middenblok onder flauwhellend zadeldak tevens diverse dienstruimten bevinden. 
Aan de straatzijde is het gebouw boven de in hoogte varierende, gemetselde 
onderbouw voorzien van wit geverfd beschot, afwisselend staand en liggend, 
met oranje en donkergroen gekleurde details van het sculpturaal behandelend 
houtwerk. Het hoog opgetrokken middenblok onder flauwhellend zadeldak bevat 
aan de straatzijde een op overkragingen bij de hoeken steunend middenrisaliet 
met teruggerooide ingang met dubbele deuren in het midden, geflankeerd door 
in decoratief verband gemetselde, naar voren deels uitgebouwde, en bekroond 
door een zich V-vormig verbredende, houten bovenbouw, voorzien van verticale 
schijnkolommen met geweervormige, ver naar voren uitstekende dwarsbalken, 
en met tussengeplaatste, verticale vensters, in oorsprong met driehoekige 
roedenverdeling. Te weerszijden bevindt zich zowel in de voor- als in de zijgevel 
van dit middenblok een door liggende H ruit vormen gemarkeerde deur, leidend 
naar de in oorsprong als fietsenstalling bestemde ruimte onder de afgeschoten 
tribune met in de poort aan weerszijde twee deuren met nesters daartussen. In 
het middenfront vier hoogopgaande, van een gesneden bekroning voorziene 
vlaggemasten; voorts twee horizontaal onderverdeelde vensterreeksen en 
onder de afgeronde hoeken van de middentribune elk een vensterpartij met 
zaagtandvormige onderverdeling. De lager aangebouwde zijvleugels bevatten 
elk nabij de uiteinden een horizontaal onderverdeelde vensterreeks in de 

Tribune sportpark 



voorgevel en in de zijgevel een deur en driehoekig onderverdeelde vensterpartij. 
In expressionistische trant gedetailleerd tribunegebouw, behorend tot het 
Hilversums sportpark, kenmerkend voor de tweede - door de Amsterdamse School 
geinspireerde - fase in de oeuvre-ontwikkeling van W.M. Dudok en als zodanig 
van belang uit architectuurhistorisch, stilistisch en typologisch oogpunt.

N.B.: recent aangebouwde muur en hekwerken, alsmede de naderhand 
toegevoegde gebouwen en tribuneplaatsen langs het sportterrein vallen buiten de 
bescherming.

Amsterdamse-School

Jonker, M. & Roegholt, A., (2011). De Amsterdamse School – Verbeelde Idealen. 
Amsterdam: Museum het Schip
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Rembrandtlaan 30
1213BH Hilversum

Gemeente Hilversum
School

W.M. Dudok

1919-1920

Rijksmonument
407229

In 1990-20 naar ontwerp van W.M. Dudok gerealiseerd schoolgebouw, in 
oorsprong bestemd voor MULO en Handelsschool, genaamd Rembrandtschool, 
opgetrokken in baksteen op een langgerekte T-vormige plattegrond en gekenmerkt 
door plat afgedekte, in- en uitspringende kubische bouwvolumes van wisselende 
hoogte - een tot drie bouwlagen - met een aan de Amsterdamse School 
verwante, doch versoberde, detaillering, waarbij gemetselde bloembakken en 
pleinmuren zijn geintegreerd en betonnen spuwers zijn aangebracht. De westelijke 
hoofdvleugel met de klaslokalen wordt zuidwaarts onderbroken door een 
torenachtig volume met uitgebouwde ingangspartij aan de oostzijde en inwendig 
het hoofdtrappenhuis. Hierop sluit aan de zuidzijde het halfhoge bouwvolume 
met lerarenkamer en gymnastiekzaal aan, en aan de oostzijde een dwarsvleugel 
met klaslokalen, terwijl aan de noordzijde van het middenblok een minder hoog 
bouwvolume is opgetrokken met neveningang en trappehuis, in oorsprong bestemd 
voor het Handelsschool-gedeelte, met aangrenzend een korte dwarsvleugel 
aan de zijde van de binnenplaats, waarop de pleinmuurtjes varierend in hoogte 
aansluiten met laag toegangshek op de afgeschuinde noordoosthoek. De 
oostgevel van het middenblok wordt doorbroken door horizontaal onderverdeelde 
vensterpartijen met op de beganegrond vijf ruiten boven elkaar en op de 
verdieping drie ruiten, terwijl de hoger opgetrokken westgevel op beide 
verdiepingen wordt doorbroken door grote drieledige vensterpartijen met twee 
maal negenruits boven elkaar geplaatste en onderverdeelde bovenlichten en 
voorts wordt geaccentueerd door twee lage dwarsmuurtjes; de over de halve 
diepte teruggerooide bovenbouw bevat aan de oostzijde drie verticaliserende 
geledingen. De van afgeschuinde hoeken voorziene zuidelijke torenpartij bevat 
verder aan de westzijde drie langgerekte vensterstroken met volgens geometrisch 
patroon ingedeelde glas-lood-ramen en aan de oostzijde twee smalle verticale 
lichtnissen, alsmede een rondom teruggerooide top. Aansluitend aan de 
oostzijde de vijf vensterassen lange dwarsvleugel met beneden in de noordgevel 
trapeziumvormige ramen en op de verdieping langgerekte vensters met hoge, 
onderverdeelde bovenlichten; in de zuidgevel beneden door geprononceerde 
muurdammen gescheiden vensters, in oorsprong met zesruits-verdeling, en op 

Rembrandtschool in Hilversum



de verdieping drie dubbele vensterpartijen met roedenverdeling; in de van een 
middenrisaliet voorziene oostgevel beneden een negenruitsvenster. De zuidelijke 
uitgebouwde gymnastiekzaalvleugel wordt aan beide lange zijden doorbroken 
door drie horizontale bovenlichten met vierruitsverdeling, waaronder aan de 
oostzijde een drietal dubbele deuren, en heeft aan de zuidzijde een middenrisaliet 
met venster, waarboven drie bovenlichten. De lage noordelijke torenpartij bevat 
in de oostgevel de van een luifel voorziene neven-ingang en op de verdieping 
een drietal trapeziumvormige vensters met driehoekige roedenverdeling naast 
elkaar, evenals de westgevel op beide bouwlagen; in de noordgevel een tweetal 
horizontale vensters met negen- en zesruits-onderverdeling. Schoolgebouw met 
bijbehorende onderdelen met voor de derde fase in de oeuvre-ontwikkeling in 
het werk van Dudok kenmerkende vormgeving door de plastische toepassing van 
blokvormige bouwvolumes met gematigd-expressionistische details, als zodanig 
van belang uit architectuurhistorische en stilistisch oogpunt.
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Bosdrift 21
1214JS Hilversum 

Schoolgebouw
Schoolgebouw

W.M. Dudok

1921-22

Rijksmonument
407232

Binnen het vierde gemeentelijk woningbouwcomplex teruggerooid gesitueerd 
schoolgebouw, genaamd dr. H. Bavinckschool, in 1921-22 naar ontwerp van 
W.M. Dudok opgetrokken in baksteen op in oorsprong Z-vormige plattegrond met 
in- en uitspringende, kubische, plat afgedekte in elkaar grijpende bouwvolumes 
van wisselende hoogte, waarvan de muurvlakken worden doorbroken door 
verdiepte vensters.

De dwarsgeplaatste hoofdvleugel heeft twee bouwlagen, waarbij de 
hoofdingangen zich links in het teruggerooide gedeelte van de westgevel bevindt, 
voorzien van een langgerekte strook van verglaasde steen, en wordt gemarkeerd 
door een korte luifel en de L-vormige pleinmuur in het verlengde van de 
noordgevel. Het aansluitend, naar voren gerooide volume met inwendig trappehuis 
bevat verdiepte vensters met volgens geometrische patronen ingedeeld glas-in-
lood-vulling en voorts een hoog opgaande schoorsteenpartij. Van de hoofdvleugel 
is de verdieping op halve breedte aan de zuidzijde hoger opgetrokken en is de 
zuidgevel voorzien van grote klaslokaal-vensters met horizontaal in twee maal 
een vierdeling onderverdeelde bovenlichten en ongelede benedenramen. In de 
noordgevel, die aan de westzijde een meer gesloten karakter heeft, hebben de in 
het oostelijk deel geplaatste verdieping-vensters een vierruits-verdeling, terwijl de 
beganegrond-vensters, evenals bij de andere vleugels, van een zesruits-verdeling 
zijn voorzien.

Aansluitend aan de zuidzijde bevindt zich de lage, elf venster-assen brede 
zuidwestvleugel, waarop haaks de zuidoostelijke, in verwante trant uitgevoerde, 
dwarsvleugel aansluit ter breedte van negen venster-assen en met neven-ingang 
aan het schoolplein.

Aansluitend aan de noordzijde, ter hoogte van het hoger opgetrokken oostwaarts 
in de hoofdvleugel geplaatste dwarsblok, de -gewijzigde- gymnastiekzaal-vleugel, 
in oorsprong onder met pannen gedekte mansardekap.

Dr. H. Bavinckschool in Hilversum



Schoolgebouw met voor de derde fase in de oeuvre-ontwikkeling van het werk van 
Dudok kenmerkende architectuur wegens de plastische toepassing van kubische 
bouwvolumes, gematigd-expressionistische details en markante schoorsteen, als 
zodanig van belang uit architectuurhistorisch en stilistisch oogpunt.

N.B. de naderhand aan de noordoostzijde toegevoegde uitbreidingen vallen 
buiten de bescherming.
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Fabritiuslaan 52 
1213 CT Hilversum

School

W.M. Dudok

1926

Rijksmonument
407234

Naar ontwerp van W.M. Dudok uit 1926 in baksteen onder samenstel van 
rieten schilddaken met overstek opgetrokken SCHOOLGEBOUW, genaamd 
Fabritiusschool en bestaande uit een langgerekte, gedeeltelijk witgeverfde 
hoofdvleugel van twee bouwlagen, voornamelijk bestemd voor klaslokalen, 
en onder een stompe hoek aansluitende, op verhoogd niveau gesitueerde, 
ongepleisterde vleugel, met in oorsprong achtereenvolgens onderwijzerskamer, 
gymnastiekzaal en fietsenstalling. In de oosthoek tussen beide vleugels de 
hoogoprijzende, vierkante schoorsteen en aansluitend terras, bereikbaar via 
een vijf treden tellende gemetselde stoep. De hoofdingang is gesitueerd in de 
korte, hoger opgetrokken, en op de verdieping van een horizontale vensterreeks 
voorziene, kopgevel van de hoofdvleugel en wordt gemarkeerd door een bij de 
teruggerooide zuidoosthoek omgezette luifel. De lange zuidoostgevel van deze 
vleugel wordt verder geleed door een achttal verticale vensterstroken met korte, 
blauw-gerande luifels en rechts drie vierkante vensters op de beganegrond en 
door een horizontale reeks van gekoppelde vierruitsvensters met donkergekleurd 
raamhout en gele siersteen-omlijsting direct onder de kap, alsook door een bij 
de overgang naar de lager doorgezette dakvlakken aan de zuidzijde, licht 
naar voren gebouwd volume onder rieten steekklap, met voorts een smalle, plat 
afgedekte uitbouw. De zuidoostgevel van het zuidelijk, onder lage kap gebouwde 
deel is blind en bevat een bovenlaag van zwartgekleurde stenen, terwijl de 
zuidwestgevel over vrijwel de volle gevelbreedte is voorzien van onderverdeelde 
bovenlichten en door muurdammen gescheiden, onder doorgaande luifel 
geplaatste, benedenramen, alsmede van een zijdeur.

De lange noordwestgevel van de hoofdvleugel wordt geleed door twee 
doorgaande reeksen van klaslokaal-vensters, alle met onderverdeelde bovenlichten 
en ongelede benedenramen; bij de westzijde een naar voren gerooid, verhoogd, 
blokvormig volume onder rieten steekkap met in- en uitwendige trap, verlicht 
door een verticale, onderverdeelde vensterstrook en achter-ingang. De aan de 
noordzijde onder stompe hoek aansluitende, een bouwlaag tellende dwarsvleugel 
met laag doorgezet dakvlak aan de noordoostzijde bevat aan de lange 

Fabritiusschool 



noordwestzijde een vijftal dubbele deuren met roedenverdeling ten behoeve van 
de in oorsprong daarachter gesitueerde gymnastiekzaal, en voorts een drietal 
gekoppelde vensters met roedenverdeling. De zuidoostgevel bevat een horizontale 
reeks gekoppelde vensters voorzien van een kleine roedenverdeling, waarboven 
de kap licht is opgewipt. In de lage noordoostgevel onder de overhangende kap is 
in de oorspronkelijk open ruimte tussen de hoekpijlers een horizontale vensterreeks 
aangebracht.

Het naderhand met de oorspronkelijke oostelijke dwarsvleugel verheelde gedeelte 
van de Ruysdaelschool wordt apart omschreven onder het adres Ruysdaellaan 6.

Schoolgebouw met voor het gebouwtype en binnen het oeuvre van Dudok tamelijk 
zeldzame toepassing van rieten kappen, doch voor het overige van kenmerkende 
architectuur voor de vierde fase in de oeuvre-ontwikkeling van Dudok wegens de 
gematigd-plastische toepassing van blokvormige bouwvolumes, luifels, markante 
schoorsteen, geintegreerde terrasmuren en bloembakken, alsook wegens het 
afwisselend kleurgebruik, als zodanig van belang uit architectuurhistorisch en 
stilistisch oogpunt.
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Zwartelaan 1-3
3233 AX Oostvoorne 

Particuliere opdrachtgever
Landhuis

Pieter Vorkink, Jacobus Wormser

1918 - 1920
Particuliere eigenaar
Rijksmonument
38894 (Landhuis); 38895 (Tuinmanswoning); 38896 (Toegangshek)

Achtergrond

Het landgoed ’t Reigersnest is een deel van het Mildenburgbos dat omstreeks 1785 
werd aangelegd in het gebied achter de duinen met als één van de bijzondere 
kenmerken een oude vijver volgens de Engelse landschapsarchitectuur in die tijd. 
Omgeven door iepen, beuken en eiken. In de iepen huisde een reigerkolonie, 
waar het huis haar naam aan dankt. Deze kolonie is verdwenen toen in de 
zestiger jaren van de twintigste eeuw de iepen gerooid werden in verband met 
iepziekte. Toen het huis gebouwd werd lag Oostvoorne aan de monding van de 
Brielse Maas, waar een veerboot uit Rotterdam afmeerde aan een pier in zee 
vlak achter het landgoed. Men zwom direct achter het huis in zee. De duinen die 
grensden aan de monding van de Maas en het Noordzeestrand zijn inmiddels 
verder verwijderd van de zee door de aanleg van enkele dammen en aanleg 
van Europoort en Maasvlakte I en Maasvlakte II. Het zicht vanaf de duinen is het 
diepblauwe Oostvoornse Meer met daarachter de kranen en industrieterreinen 
van de Maasvlakte, die zich uitstrekken, waar eens de zee was en natuurreservaat 
“de Beer” op het eiland Rozenburg. Bij een verbouwing in 1938 door (binnenhuis) 
architect Jan van der Linden is de indeling aangepast. Bij de verbouwing werd de 
ouderlijke slaapkamer vervangen door een muziekkamer, de lichttoetreding werd 
aanzienlijk vergroot door het aanbrengen van een raam met vitrine en een deur 
met glas naar buiten. De garage met geitenhok werd verbouwd tot jachtkamer met 
open haard en de garagedeuren werden vervangen door een loodrecht gespijld 
raam. In de keuken werd het raam aan de westzijde vergroot. De zitkamerhoek 
aan de grote woonkamer werd kinderkamer met een kinderameublement. 
De kinderkamer werd zitkamer. De koepel in de duinen is afgebroken tijdens 
de oorlog door de bezetter. Tegenwoordig is het landhuis te bezichtigen op 
monumentendag en na een afspraak. Voor verhuur, zie de link.

Exterieur

’t Reigersnest en de tuinmanswoning zijn opgetrokken in baksteen en hout en 
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hebben een rieten overkapping. Het grote huis wordt gekarakteriseerd door een 
romp met een veel kleinere verdieping en een hoge kap en twee lagere vleugels 
die een stompe hoek met elkaar vormen. De voorkant en achterkant met terras 
op het zuiden bieden een totaal verschillend aanzicht. Het grote grasveld aan de 
zuidkant begrensd door bos, geeft ruimte aan die unieke architectuur. Verdere 
kenmerken zijn vloeiende lijnen van de muren en het dak, de schoorstenen, de 
kleine ramen. Het geheel ademt een organische verbondenheid met de natuurlijke 
omgeving. In alles uit zich de aandacht voor het detail: het metselwerk, het 
houtwerk, de kozijnen en ramen , het interieur. Ditzelfde vinden we terug in de 
tuinmanswoning die in tegenstelling tot het grote huis een ver doorgevoerde 
symmetrie vertoont. Ook hier zijn opvallende uitspringende raampartijen, een 
dominante rieten kap en sculpturaal metselwerk. Men noemt dit wel de plastisch 
organische richting in de Amsterdamse School; inspiratie werd ontleend aan de 
natuur, de golven, de wind, schelpen; er zijn weinig rechte hoeken, veel lijkt in 
beweging. Het geheel vormt een mooie uitdrukking van de rijkdom, de vrijheid 
en vitaliteit van de inspiratie in die tijd. Er is een samengaan van ambacht, 
kunstnijverheid, beeldende kunst en architectuur in een “totaal kunstwerk”. De 
bouwmaterialen, hout, steen en riet zijn tevens ambachtelijk bewerkt ter versiering. 
De plastisch organische elementen in de bouw zijn bijvoorbeeld het dak van 
de tuinmanswoning. Hierin kan een golf worden herkend. De lange nok van de 
noordoost vleugel van ’t Reigersnest kun je zien als een ruggegraat van een 
voorwereldlijk dier. De gebouwen passen mooi in de omgeving. De omliggende 
tuin is ontworpen rondom dit huis. Daar omheen grenst het bos met een manteling 
tegen de duinrand met eiken en beuken. Dit is een ruim 200 jaar oude grens tussen 
duinen en het binnenland tegen verstuiving. Daarnaast is er een parkbos met oude 
eikenlanen en een vijver volgens Engelse landschapsarchitectuur uit ongeveer 
1785.

Interieur

Opvallend aan het interieur is dat het tot in detail ontworpen is door de 
architecten. Deels nog bewaard gebleven, en met dezelfde kenmerken als de 
uiterlijke ambachtelijke vormgeving met aandacht voor detail. De grote eetkamer 
met smeedijzeren open haard met een gepolijst blok hardsteen erboven, een 
buffet met eendenkopjes als handgreep, een geornamenteerd gelaagd plafond en 
bovenlichten met (voorheen gekleurd) glas in lood. Het eerste behang was zwart 
en paars gestreept , het plafond was beschilderd in onder andere zwart, oranje 
en paars. De gordijnen waren grijsblauw gestreept en het tafelkleed zeer donker 
paars. Tafels, stoelen, houtkist, lampenkappen in siersmeedwerk en vloerkleed 
werden speciaal ontworpen voor deze kamer. Er is verder een lange gang met 
diepblauwe wandtegels en een patroon van zwarte en ivoorkleurige vloertegels 
en een bewerkte trapleuning. Keuken, dienkamer en bijkeuken werden enigszins 
“gemoderniseerd” in de zestiger jaren.

Recente ontwikkelingen

Sinds 1983 zijn de verschillende bouwwerken in het complex aangewezen als 
rijksmonumenten. Er is een maquette van het huis en informatie in het Nederlands 
Architectuurinstituut (Het Nieuwe Instituut). Verder is informatie te vinden in tal van 
boeken gewijd aan de Nederlandse architectuur en met name de Amsterdamse 
School, zoals het in het boek Verbeelde idealen (2011) van Museum Het Schip.
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Radioweg 3 
7348 BG Radio Kootwijk

Rijksgebouwendienst
Zendstation / Gebouw voor telecommunicatie

Julius Luthmann
Hendrik van den Eijnde
1919 - 1922

Rijksmonument
46517
Niet stijlzuiver,  symbolisme met elementen van de Amsterdamse School 
Architectuur en het Duitse expressionisme

Radiozendstation “Kootwijk”: in de jaren 1920-1922 voornamelijk ten behoeve 
van de radio- en telegraafverbinding met het voormalige Nederlands-Indie, naar 
ontwerp (1919) van architect J. Luthman met medewerking van constructeur 
J. Emmen, geheel in (gewapend) beton opgetrokken radiostation, waarvan 
de architectuur gerekend kan worden tot het symbolisme met elementen van 
de Amsterdamse School architectuur en het Duitse expressionisme. Het in een 
volkomen open vlakte liggende, kerkvormige gebouw op rechthoekige plattegrond 
bestaat uit: - een zware, vierkante, ca. 48 meter hoge toren onder een sterk 
overkragend, gedrukt koepeldak op vierkante plattegrond; aan de oostzijde 
op de begane grond de iets uitspringende ingangspartij met dubbele deuren 
in beglaasde omlijsting en geheel voorzien van fraai siersmeedwerk, met aan 
weerszijden een rechthoekig venster en erboven een gegoten reliëf van Van der 
Eijnde, voorstellende een masker met geopende mond geflankeerd door twee 
luisterende figuren, golven en de woorden RADIO en STATION; ter hoogte van 
de eerste en tweede verdieping aan de noord-, oost- en zuidzijde drie smalle, 
hoge vensters met 9-ruits ramen (oorspronkelijk binnen het muurvlak gelegen, 
kepervormig uitspringende ramen) en met aan de bovenkant aan weerszijden een 
grote en een kleine wigvormige inkeping; boven deze vensterzone springen de 
gevels, waarin drie (aan de westzijde twee) rechthoekige vensters met daarboven 
(een) vierkante opening(en), waaronder een balcon, en aan de zuidzijde een 
deur, zodanig terug, dat daarbij forse overhoekse “steunberen” gevormd 
worden, die voorzien zijn van een doorgang en aan de bovenzijde trapsgewijs 
inspringen naar het overkragende dak. - aan weerszijden van de toren een 
vlakgedekte, op een lage, vanaf de ingang omlopende muur aansluitende uitbouw 
zonder verdieping met aan de oostzijde afgeschuinde hoeken en daarachter 
een vlakgedekt trappehuis met twee verdiepingen en met aan de noord- en 
zuidzijde boven de begane grond een vierzijdige uitbouw, waarin de vensters 
geconcentreerd zijn. - achter de toren een zeven traveeën lang “schip”, waarvan 
de acht geknikte, betonnen spanten aan de buitenzijde als steunberen aanzetten 
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en schuin naar binnen toe in de gevel verdwijnen, onder trapsgewijs opklimmend 
dak met per travee een (bij de restauratie in 1958 gedicht) bovenlicht in de 
verticale delen; in de lange gevels per travee op de begane grond, waar zich 
kantoor- en machineruimten bevinden, een diep liggend, breed, 9-ruits venster en 
in het middelste travee van de noordgevel en de meest westelijke traveeen deuren, 
en daarboven, waar zich de tot de kap reikende grote hal bevindt, een hoog 
24-ruits venster; in de westgevel ter hoogte van de hal een groot rondboogvenster 
met erboven een gegoten adelaar naar ontwerp van Van der Eijnde en met aan 
weerszijden schuin uitspringende steunberen, waartussen op de begane grond 
een vlakgedekte hal met in het midden een deur met aan weerszijde een venster, 
en met aan de buitenzijden een vlakgedekte, aan de westzijde driezijdig gesloten 
aanbouw zonder verdieping en met per afschuining een vierkant venster. - voor 
het gebouw een ommuurde voorhof met in het midden een koelvijver en aan de 
oostzijde rechthoekige, vlakgedekte hoekpaviljoens zonder verdieping en met 
in de oostgevels een driezijdig uitspringend venster, in de noord- en zuidgevels 
drie vensters en in de westgevels een dubbele deur met bovenlichten en aan 
weerszijden gekoppeld aan een venster. Inwendig: - In de toren op de begane 
grond een ontvangsthal met vloer van zwarte en witte tegels, op de pijlers groen 
gemetalliseerd beton (voorheen ook op de wanden) en op de westwand een 
tekst ter herdenking van het storten van het eerste beton op 9 augustus 1920. 
- In de grote hal een vloer van bruingrijze en cremekleurige tegels en op halve 
hoogte van de lange gevels een omgang met doorgangen in de spanten, aan de 
westzijde iets hoger gelegen en deels in de muur opgenomen en aan de oostzijde 
aansluitend op de trappenhuizen van de toren. Bij de restauratie in 1958 werden 
de gevels met een laag spuitbeton bekleed en werden de oorspronkelijk stalen 
ramen vervangen door betonnen ramen zonder roedeverdeling, uitgezonderd de 
diepliggende ramen op de begane grond van het “schip”. Zeer vroeg voorbeeld 
van een geheel in beton en in een voor Nederland vrij zeldzame architectuur 
opgetrokken gebouw, dat bedoeld is en fungeert als symbool voor de draadloze 
communicatie in Nederland. Watertoren. Ten behoeve (van de bouw) van 
het radiozendstation in 1919-1920 naar ontwerp van J. Luthman gebouwde, 
achtkantige, betonnen watertoren, waarvan de zijden om en om inspringen tot 
aan het achtkant rond het waterreservoir, onder een achtkantig, afgeknot tentdak, 
waarop een zwaailicht voor het luchtverkeer (buiten gebruik). Bij de inspringende 
zijden op de begane grond een zeszijdig uitbouwtje met venster (aan oostzijde 
met deur) en ervoor aan weerszijden een zeskantige pijler, die door een 
hoekig uitspringend tuinmuurtje verbonden is met de meest nabije pijler van het 
volgende uitbouwtje. In de inspringende zijden zes smalle vensters, waaronder 
een vensterbank met waterspuwer; in elk der zijden van het achtkant rond het 
waterreservoir een smal, hoog 6-ruits venster. Qua vormgeving, materiaalkeuze 
en bestemming onlosmakelijk onderdeel van het radiozendstation “Kootwijk”. De 
watertoren wordt gevoed uit twee nabijgelegen putten. Boven elk der putten is een 
weinig opmerkelijk, vlakgedekt, in baksteen opgetrokken of daarmee bekleed, 
achtkantig gebouwtje opgetrokken. 
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Sint Josephsstraat 4
4703 CW Roosendaal

Pastoor H. J. A. van Mierlo
Kerk

Jacques Hurks, Marinus Vergouwen

1923 - 1924
Sint Norbertusparochie
Rijksmonument
517266
Niet stijlzuiver, met invloeden
Achtergrond
Als gevolg van de ontwikkelingen van het spoor kreeg Roosendaal een groot 
spoorwegstation naar België en was er een enorme groei van de bevolking in 
de tweede helft van de negentiende eeuw. Het bisdom vertrouwde de stichting 
van nieuwe parochies toe aan de redemptoristen. Daartoe was in 1917 grond 
aangekocht in Burgerhout, maar door de eerste wereldoorlog kon men nog 
niet met de bouw van het kerkgebouw beginnen. Op 27 februari 1923 kreeg 
kapelaan H.J.A. van Mierlo de opdracht om een parochie te stichten, welke hij 
toewijdde aan de Heilige Joseph. De architecten Marinus Vergouwen (1858-
1948) en Jacques Hurks (1890-1977) kregen de opdracht om een koepelkerk te 
ontwerpen die er vanaf de straat niet als zodanig uitzag. Pastoor van Mierlo wilde 
de voorgevel van de kerk naar de Burgerhoutsestraat richten, maar omdat twee 
families weigerden om de grond te verkopen moest de kerk een andere oriëntatie 
krijgen en moest deze te dicht bij de straat worden gebouwd. José Nooteboom 
(Hurks Genootschap) schrijft: ‘Over de Sint Josephkerk vertelde mijn vader de 
volgende anekdote: Toen de koepel (met de grote overspanning zonder pilaren!) 
gebouwd was, durfden de bouwvakkers het niet aan om het houten frame onder 
het gewelf vandaan te halen. Hurks schijnt toen zelfverzekerd op een stoel in het 
midden onder de koepel te zijn gaan zitten en heeft gezegd: “Zo, haal het nu 
maar weg.”’

Exterieur
De Sint Josephkerk is een driebeukige kruiskerk met een hoog middenschip onder 
zadeldak en driezijdig gesloten transeptarmen onder omlopende schilddaken. 
Een zevenzijdig gesloten lagere absis onder omlopend dak met een geknikte rand 
geflankeerd door zijkapellen. Links van de voorgevel een vierkante klokkentoren 
met achthoekige opbouw met wijzerplaten, bekroond door een spits. De toren 
heeft over bijna de volle hoogte smalle verdiepte vlakken. Rechts een kleinere 
achthoekige traptoren, eveneens bekroond door een spits. Deze toren wordt 
geleed door lisenen. De zijgevels en absis hebben steunberen. De kerk is 
uitgevoerd in baksteen en rijk voorzien van siermetselwerk. De daken zijn gedekt 
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met verbeterde Hollandse pannen. De ingang ligt in een rondboogportaal met 
erbovenop een gothisch tintje: een zogeheten wimberg - een driehoek die de 
boog afdekt. Aan weerszijden daarvan zijn kleinere rechthoekige ingangsportalen 
gemaakt. Portalen en topgevel zijn voorzien van siermetselwerk. Midden in de 
voorgevel bevindt zich een groot paraboolvormig raam met bakstenen tracering, 
gevuld met glas-in-lood. Ramen met een vergelijkbare vormgeving maar in een 
kleinere uitvoering zijn in het transept aangebracht. De zijgevels zijn voorzien 
van rondboogramen, gevuld met glas-in-lood. In de torens smalle staande ramen, 
bij de klokkentoren in de verdiepte sleuven gelegen. Ook de absis heeft smalle 
rondboogramen met glas-in-lood.

Interieur
Het interieur kent grote overspanningen met rondbogen. De viering heeft een 
bakstenen gewelf, ook schip en transept hebben gemetselde gewelven. Wanden 
hebben een tweedelige opstand, uitgevoerd in schoon metselwerk. Scheibogen 
en pijlers zijn voorzien van siermetselwerk. De vloer is betegeld met rode en 
zwarte tegels. Delen van de wanden in het koor, transept en triomfboog zijn 
met voorstellingen van onder andere de Annunciatie en Het Laatste Avondmaal 
beschilderd. Een gemetselde preekstoel, in de stijl van de kerk maakt deel uit van 
het interieur. De firma Cuypers uit Roermond heeft het hoofdaltaar uitgevoerd en 
is bekleed met diverse marmersoorten. Op de bronzen tombe aanbidden Maria 
en Jozef het Christuskind. De deuren van het tabernakel zijn versierd met twee 
engelen. Aan weerszijden staan vier houten engelen. De vloer voor het altaar is 
fraai uitgewerkt met tegels in een patroon typisch voor de Amsterdamse school. 
Opvallend zijn de godslamp in gebronsd koper en de centrale lamp in de koepel. 
De schilderingen die samen de kruisweg van Jezus Christus afbeelden dateren uit 
1935.

Recente ontwikkelingen
Tussen 1966 en 1977 werd de kerk gerestaureerd, daarbij werden onder andere 
de glas-in-loodramen bij het hoofdportaal vernieuwd. Tussen 2010 en 2011 werd 
de kerk opnieuw gerestaureerd met behulp van giften van - onder andere - de 
provincie Noord-Brabant, de Stichting Pastorale Zorg, het speciale Missiefonds Sint 
Josephkerk, de Stichting Katholieke Noden, het Prins Bernhard Cultuurfonds en 
een groot aantal particuliere sponsoren. Bij deze restauratie werden het dak, de 
torenspits , het metsel- en voegwerk, de goten en de afvoeren hersteld.
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Pieter de Hoochweg 110
Rotterdam

Scheepsvaartvereeniging-Zuid
Kantoorgebouw

Kromhout W.
Brouwer W.C.
1920-1922

Rijksmonument
524326
Niet stijlzuiver, expressionistische stijl met invloeden
Inleiding 

KANTOORGEBOUW voor de ‘Scheepsvaartvereeniging-Zuid’ (SVZ) een in 
1907 opgerichte werkgeversorganisatie voor de behartiging van scheepvaart- en 
havenbelangen, gebouwd in 1920-1922 in Expressionistische stijl naar ontwerp 
van architect W. Kromhout Czn, op voorspraak van de heer A.J.M. Goudriaan, 
bestuurslid van de vereniging. Het gebouw diende ter vervanging van de vestiging 
van het voormalige SVZ-kantoor aan het Willemsplein.

N.B. In 1987 verhuisde de SVZ naar het Adriaan Volker Huis aan de 
Oostmaaslaan. In dat zelfde jaar betrok de Vereniging Humanitas het pand.

Omschrijving 

Het geheel vrijstaande voormalige SVZ-kantoor is gesitueerd op een 
rechthoekig bouwterrein op de hoek van de Pieter de Hoochweg en de Willem 
Buytewechstraat en heeft een symmetrische plattegrond met drie, rond een 
rechthoekige kern geplaatste ellipsvormige volumes. Het gebouw is onderkelderd 
en boven een plint van baksteen in paars-rode kleur opgetrokken in rode 
baksteen met terracotta geveldetails in de vorm van sier- en sluitstenen, venster- en 
waterdorpels uit het atelier van Willem Brouwer. De verdiept liggende kozijnen 
van de deuren en gevarieerde vensters zijn van hout. De plasticiteit van de gevel 
wordt versterkt door gemetselde lisenen, horizontale gevelbanden en uitkragende 
‘boegen’. Achter de hoger opgetrokken buitenmuren bevinden zich platte 
met mastiek bedekte daken. Op de hoeken van de dwarsvleugels, verscholen 
achter een hoger opgetrokken borstwering, zijn terrassen gesitueerd. Het pand 
bestaat uit een terugliggend, drie bouwlagen tellend, rechthoekig bouwvolume 
parallel aan de Pieter de Hoochweg, geflankeerd door twee aan scheepsboegen 
refererende uitstekende dwarsvleugels aan beide uiteinden. Aan de achterzijde 
bevindt zich een bouwvolume van twee bouwlagen. Over de lengte-as van het 
gebouw bevindt zich een hoger bouwvolume met in het hoogste deel aan de zuid- 
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en noordzijde een scheepsmast. In de voorgevel aan de Pieter de Hooghweg is 
boven het hoofdvolume in een omkaderd geveldeel in terracottategels gemetseld: 
SCHEEPVAARTVEREENIGING-ZUID. Het terugliggende centrale geveldeel aan 
de Pieter de Hoochweg is symmetrisch gecomponeerd rond een monumentale 
ingang met een brede, deels gemetselde, deels natuurstenen, trap en een 
omlijsting van decoratief metselverband. De dubbele stalen deur bevat decoratieve 
verticale vensters met smeedijzeren siertraliewerk. Boven de deur in het omlijste 
deel een strook vensters met afgeschuinde bovenlichten. De ingangspartij wordt 
geflankeerd door twee smallere met lisenen omlijste geveldelen, waarin zich op 
de begane grond en de eerste verdieping brede vensters bevinden met vierkante 
vierledige bovenlichten. Op de tweede verdieping boven het middendeel een 
strook van zeven smalle vensters met bovenlicht en links en rechts drie smalle 
vensters. In de kopse gevels van de dwarsvleugels op de begane grond en 
op de eerste verdieping twee hoge smalle vensters met tussenliggende lisenen 
doorlopend in het boegvormig bouwvolume erboven. De zijgevel aan de Willem 
Buytewechstraat bevindt zich achter een eenvoudig ijzeren voetinghek, waarvan 
het metselwerk doorloopt in de plint van de gevel. Deze, eveneens symmetrisch 
gelede, zijgevel heeft in het midden twee zijingangen, van elkaar gescheiden door 
de gemetselde console van het uitkragende bouwvolume erboven, dat doorloopt 
in de ‘scheepsbrug’ dwars over het gebouw. De verdiepte vensters zijn alle aan de 
bovenzijde voorzien van markiezen. Op de begane grond aan weerszijden direct 
naast de ingang een breed venster met glas-in-lood bovenlichten en daarnaast een 
smaller venster. Op de eerste verdieping in het uitkragende bouwdeel boven de 
ingang twee smalle vensters en aan weerszijden hiervan een groot venster conform 
de begane grond en ernaast een klein rechthoekig venster. In een iets terugliggend 
geveldeel op de eerste verdieping een klein rechthoekig venster. In het hoger 
opgetrokken uitkragende bouwdeel in het midden twee smalle rechthoekige 
vensters met een boegvormige bekroning. De geleding van de noordelijke 
zijgevel is op de eerste en tweede verdieping identiek an die van de zuidelijke 
zijgevel: in het uitkragende middendeel twee hoge smalle vensters waarnaast 
een breed zesledig venster en een smal rechthoekig venster. In de dwarsvleugels 
op de eerste en de tweede verdieping een rechthoekig venster. In het één 
verdieping hoger opgetrokken dwarsvolume bevindt zich links en rechts een deur 
geflankerd door een rechthoekig venster. De achtergevel heeft in de verschillende 
bouwvolumes rechthoekige schuifvensters met bovenlichten. De uitbouw aan de 
achterzijde bevat zes kleine boegvormige erkers met smalle rechthoekige glas-
in-loodvensters voorzien van siertraliewerk. Het oorspronkelijke interieur uit de 
bouwtijd is grotendeels bewaard gebleven. Het voorportaal heeft een houten 
tourniquet die toegang geeft tot de centrale hal. Deze is wit gepleisterd boven 
een borstwering van geelgroene baksteen en een donkere bakstenen bies. De 
vloeren zijn geplaveid met natuursteen (Rouge Royal en Comblachien). De hal en 
het trappenhuis worden verlicht door grote veelhoekige glas-in-loodvensters in het 
trappenhuis. De marmeren trap heeft een houten trapleuning met een smeedijzeren 
balustrade, vervaardigd door kunstsmederij Winkelman & Van der Bijl, geplaatst 
op grote grijs-bruin getinte marmerblokken. Achter het trappenhuis op de 

begane grond bevindt zich de vergaderzaal met een eenvoudige lambrizering 
van gepolitoerd vurehout, waarin met contrasterend donker gelakt hout een 
horizontale geleding is aangebracht en waarin de verwarmingselementen zijn 
verhuld bij de vensternissen. De zaal wordt verlicht door een legraam van glas-
in-lood met geometrische motieven van glazenier W. Bogtman uit Haarlem. In de 
zaal is nog het oorspronkelijke speciaal gemaakte houten meubilair, in Art Déco 
stijl, aanwezig. De zaal wordt verlicht door eenvoudige Gispen plafondlampen. 

Waardering 
Voormalige kantoorgebouw voor de Scheepsvaartvereniging-Zuid uitgevoerd in 
rijke expressionistische trant met in- en uitwendig vele referenties aan het vooral in 
Rotterdam zo belangrijke scheepvaartwezen, van algemeen belang vanwege de 
grote beeldbepalende, architectuur- en cultuurhistorische waarde. Tevens van grote 
situationele ensemblewaarde wegens de sterke visuele relatie met de eveneens 
door Kromhout ontworpen drukkerij Wyt. Daarnaast neemt het gebouw een 
belangrijke positie in binnen het oeuvre van architect W. Kromhout Czn.
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Justus van Effenstraat, Potgieterstraat, Jan Luykenstraat
Rotterdam

Wooningcomplex

M. Brinkman

1921-1922

Rijksmonument
46868

Vier bouwlagen tellend, plat afgedekt volkswoningbouwcomplex - in oorsprong 
264 woningen en een centraal bad- en washuis, twee liften en tien trappenhuizen 
omvattend en daardoor in bouwhoogte varierend - gebouwd in 1921-’22 naar 
ontwerp van M. Brinkman in enigszins expressionistische trant, ten behoeve van de 
Gemeentelijke Woningdienst, met gebruik van een groepering van bouwblokken 
rondom een via vier poorten toegangelijke, zich splitsende binnenstraat waaraan 
tevens een geheel omlopende, 2.20 m. brede galerij ten behoeve van de boven-
woningen op de tweede verdieping is gesitueerd die aan de zijde van de Potgieter-
straat aan weerskanten van de toegangspoort wordt voortgezet.

Het geheel is opgetrokken in baksteen met gebruik van - witgeverfd - beton voor 
de ondersteuning van de somtijds afgeschuinde poorten en voor de galerij, met 
inbegrip van de omheining en de daaraan opgenomen bloembakken. De galerij 
wordt daarbij ondersteund door een systeem van lengte- en dwarsbalken en kolom-
men. Deze kolommen bevinden zich steeds op de balcons die rusten op de bened-
en uitgebouwde ingangsportalen van de bovenwoningen op de eerste verdieping. 
De woningen zijn hierbij zodanig gegroepeerd dat de - tevens met een eigen 
tuin toebedeelde - woningen op de beganegrond en de eerste verdieping telkens 
de dubbele gevelbreedte bezitten van de over twee bouwlagen verdeelde en 
spiegelbeeldig aan elkaar geplaatste bovenwoningen waarvan de ingang aan de 
galerij op de tweede verdieping is gelegen en welke elk op de derde verdieping 
boven de ingangsportalen een veranda bevatten met betonnen borstwering waarin 
dezelfde, in oorsprong blauwe, mozaiekblokjes zijn verzonken als in de galerij-om-
heining. De vensters van de woningen bezitten houten kozijnen en gedeeltelijk een 
roedenverdeling; zij zijn van verschillend formaat, steeds met regelmaat geplaatst.

Het midden in de dwarsgeplaatste woningrij, met poorten, ingeklemde was- en 
badhuis omvat vijf bouwlagen waarbij in oorsprong twee maal twee boven elkaar 
de was- en droogruimten zijn ondergebracht - ten behoeve van een zoveel mo-
gelijk gelijkstraats bereik - met het badhuis op de tweede verdieping ertussen in, 
alsmede het ketelhuis voor de centrale verwarming en een rijwielbergplaats; het 
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Bronnenverschillend gebruik van de ruimten wordt tot uitdrukking gebracht door de ver-
schillende venstervormen, hetgeen tevens geldt voor het aan de oostzijde geplaat-
ste trappenhuis dat vooral van smalle, verticale vensterstroken is voorzien en dat 
nog een bouwlaag boven de rest uitsteekt en verder aan de zuidzijde driezijdig is 
uitgebouwd alwaar dubbele stalen toegangsdeuren zijn aangebracht.

Smalle verticale vensterstroken, alsmede veelal dubbele stalen toegangsdeuren 
zijn ook toegepast bij de ruim drie bouwlagen hoge trappenhuizen waarvan zeven 
in de buitenring - aan de Potgieterstraat te weerszijden van de poort in het midden 
en aan de Jan Luykenstraat slechts aan de oostzijde van de middenpoort; aan de 
Pieter Langendijkstraat en de Spaansche Bont in correspondentie met de haaks op 
de buitenring geprojecteerde en deels verspringende woningblokken - zijn opge-
nomen, en twee aan de binnenstraat zijn geplaatst op de hoek van de L-vormige 
haaks op de buitenring staande armen, waarbij terzijde van deze trappenhuizen 
de twee lifttoegangen ten behoeve van de leverancierskarren zijn opgenomen.

De gevels van dit complex - waarbij nog diverse poorten de bebouwing van het 
binnenterrein doorbreken - worden afgezien van de genoemde galerij-, poort-, 
balcon-, venster- en bouwhoogtevariaties, verlevendigd door de toepassing van 
lichtuitkragende schoorstenen aan de galerijzijde, spaarvelden, tandlijsten en 
andere vormen van siermetselwerk en voorts door een algeheel omlopende gece-
menteerde plint bij alle gevels.

Woningbouwcomplex van bijzondere stedebouwkundige opzet, als oplossing voor 
het woningbouwvraagstuk in semi-hoogbouw, gebaseerd op de in Rotterdam veel 
voorkomende traditie van binnenhofbouw met nieuw ingevoerde toepassing van 
individueel bereikbare bovenwoningen, wegens de toepassing van een zich split-
sende, via verschillende poorten toegangelijke binnenstraat en een rondom daar-
omheen geprojecteerde, eveneens als binnenstraat dienende, galerij, waardoor 
voor zowel de beneden- als de bovenwoningen een eigen toegang mogelijk is 
- hetgeen beneden wordt benadrukt door de lage stoep - en waardoor alle gevels 
als voorgevels dienen en het binnenterrein een openbare functie heeft verkregen 
- mede wegens de aldaar telkens haaks op de buitenring geprojecteerde bouw-
blokken; voorts van bijzondere aanleg uit oogpunt van de volkshuisvesting wegens 
de introductie van diverse centrale voorzieningen als verwarming, was- en badhu-
is, leveranciersliften, naast de zo ruim mogelijke toebedeling van eigen tuinen en 
balcons ten behoeve van een ruime toetreding van licht en lucht en een gunstige 
verdeling tussen openbare, collectieve en particuliere ruimten; van karakteristieke 
architectuur wegens de decoratieve gevelbehandeling met veel siermetselwerk 
enerzijds en anderzijds de bewust zichtbaar gemaakte toepassing van beton bij de 
galerij, met aan het werk van Ch.R. MacIntosh verwante versiering.
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De Bockhofweg 1
6333 AZ Schimmert

Watertoren, Kantoorgebouw, Dienstwoning, Politiebureau

Watertoren
Jos Wielders

1926

Rijksmonument
507197
Stijlzuiver
Achtergrond

Om volledig te zijn bestaat het complex uit een watertoren met dienstwoning en 
daartussen een kantoor. De bijna 38 meter hoge watertoren is – zoals het hoort – 
op het hoogste deel van het plateaulandschap gebouwd en domineert de omgev-
ing. Het ontwerp is van de Sittardse architect Jos Wielders en is de winnaar van 
een prijsvraag die door de Waterleiding Maatschappij Limburg was uitgeschreven.

Exterieur

Oorspronkelijk bestond de gehele gevel uit metselwerk. Dat van de twee trapto-
rens en de tussenliggende verbindingsmuur is later gesausd om vochtdoorslag te 
voorkomen. Met uitzonderig van de uitzichtsruimte, kantoor en dienstwoning zijn 
de kozijnen thans van kunststof. De dienstwoning kent nog de oorspronkelijk roede-
verdeling van de vensters. De ramen van de uitzichtsruimte hadden oorspronkelijk 
een 6 ruits roedeverdeling, maar hebben nu een verticale indeling. Op de nokpion 
van het half kegelvormige dak stond een vlaggenmast. Een andere vlaggenmast 
stond aan de andere kant van het kegelvormige dak, op de verbindingsmuur tus-
sen de twee traptorens . De watertoren had niet alleen een nutsfunctie, maar ook 
duidelijk een publieksfunctie. Er waren twee trappenhuizen, de zuidelijke toren was 
bedoeld als publieksingang voor de uitzichtsruimte welke omgeven was door een 
gallerij met borstwering . Het andere trappenhuis was voor het dienstpersoneel. 
De draagconstructie van de watertoren bestaat uit een gewapende betonconstruc-
tie van twaalf pijlers. Het geheel heeft een ommanteling van baksteen, gemetseld 
volgens Vlaams verband. Het waterreservoir kenmerkt zich door horizontale 
accenten: het heeft twee rondgangen welke aangegeven worden door twee ringen 
van horizontale vensters welke oorspronkelijk een 12 ruits roedeverdeling hadden. 
Onder het reservoir overheersen verticale elementen: rondom de toren staan 14 
verticale bakstenen ribben welke als facetten onder een hoek zijn geplaatst. De 
dienstwoning heeft aan de gevel- en ingangzijde een symmetrische indeling en 
heeft een steil Hollands zadeldak met rode Hollandse betonpannen. Tussen de 

Watertoren



dienstwoning en de watertoren ligt de voormalige kantoorruimte, deze heeft een 
balkon welke de watertoren, kantoor en dienstwoning als het ware aaneensmeden. 
Het balkon heeft een bakstenen borstwering die later gesausd is.

Interieur

Zowel de watertoren, kantoor en dienstwoning hebben een gewijzigde indeling 
gekregen en bevatten geen beschermde elementen.

Amsterdamse-School
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Bekkerstraat 141
3572 SG Utrecht

Veeartsenijkundige Hoogeschool
Hoger Onderwijsgebouw

Joop Crouwel
Hendrik van den Eijnde
1918 - 1921

Geen beschermde status

Achtergrond

Sinds 1820 werden aan de Rijks Veeartsenijschool in Utrecht dierenartsen op-
geleid. Hiervoor werd een gebouwencomplex aan de Biltstraat ter beschikking 
gesteld. Langs de Biltsche Grift ontstond begin 20e eeuw een honderden meters 
lang lint van onderwijsgebouwen en stallen, het Veeartsenijterrein. Rond 1920, 
toen de Rijksgebouwendienst onder invloed stond van de Amsterdamse School, 
bouwde Joseph Crouwel de laatste twee panden van het bebouwingslint: het Vet-
erinair Anatomisch Instituut en de Kliniek voor Kleine Huisdieren. In 1925 werd de 
Veeartsenijschool de faculteit Diergeneeskunde van de Utrechtse universiteit, die in 
1988 naar De Uithof verhuisde.

Exterieur

Het gebouw is uitgevoerd in gewapend beton en expressief bekleed met baksteen. 
Het heeft een rechthoekige plattegrond met in het midden een centrale hal met 
gewelfd glazen dak en aan de achterzijde een grote halfronde uitbouw. In de 
grote hal stonden dierskeletten tentoongesteld en de halfronde uitbouw diende 
als atomisch theater voor colleges veterinaire anatomie. De monumentale ingang-
spartij kent twee halfronde bakstenen traptorens. Zowel het exterieur als het inter-
ieur zijn gedecoreerd met beestenkoppen door Hendrik van den Eijnde.

Interieur

Het interieur kent onder meer gebeeldhouwde dierkoppen, smeedijzeren deco-
raties en abstracte glas-in-loodramen in de trappenhuizen. De centrale hal heeft 
een koepeldak van wit glas-in-lood met enkele kleine kleuraccenten. Het heeft geen 
bakstenen ribben en lijkt daardoor een ononderbroken oppervlakte te vormen. Het 
oorspronkelijke interieur is nog geheel of grotendeels aanwezig maar wordt deels 
aan het oog onttrokken door latere (niet-permanente) toevoegingen.

Veterinair Anatomisch Instituut Utrecht



Recente ontwikkelingen

Momenteel is het gebouw in gebruik als kantoor en opslag van De Utrechtse 
Spelen, en als kinderdagverblijf. Het monumentale interieur komt niet goed tot z’n 
recht door tussenvloeren en gebruik als opslag. Het pand ligt in het rijksbeschermd 
stadsgezicht Utrecht-Oost. Het is opvallend dat het gebouw zelf geen monument-
enstatus heeft. Het zou eigenlijk voorgedragen moeten worden als gemeentelijk- of 
rijksmonument. Het werd wel als waardevol beschreven in het MIP (Monumenten 
Inventarisatie Project, 1990).

Amsterdamse-School

Tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum Nederlandse Architectuur 1910-1930 
Amsterdamse School
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Neude 11
3512 AE
Utrecht

Landsgebouwendienst eerste district (ten behoeve van de PTT)
Postkantoor

Tijdelijke bestemming: flexwerkplekken, kantoren en/of vergaderruimtes
Joop Crouwel
Hendrik van den Eijnde
1920 -1924
Commerciële eigenaar
Rijksmonument
514259
Stijlzuiver, met oriëntaalse motieven in interieur
Inleiding

Tussen 1919 en 1924 gebouwd POST-, TELEGRAAF- en TELEFONIEgebouw met ga-
ragegebouw, met voorzijde aan het Neude en dienstingang aan de Oudegracht, 
naar ontwerp van architect J. Crouwel jr in de trant van de Amsterdamse Schoolsti-
jl met in het interieur decoratie geïnspireerd op Egyptische en Assyrische kunst van 
de hand van beeldhouwer Van den Eynde.  N.B. Het postkantoor is diverse malen 
aangepast, onder andere in 1996, zonder dat het karakter aangetast werd. 

Omschrijving

Vrijstaand pand op carrévormige plattegrond gericht op de Neude, aan de 
grachtzijde (achtergevel) een binnenhof geopend naar de straatzijde met in het 
midden een in de rooilijn geplaatste, vrijstaande garage. De hoofdopzet van de 
plattegrond bestaat uit een grote rechthoekige hal met daar om heen diverse 
dienstruimten. De opbouw bestaat uit een sokkel waarin een souterrain waarboven 
voor het oog drie forse bouwlagen, die feitelijk meer verdiepingen bevatten. 
Het gehele pand is opgetrokken in miskleurige baksteen in Vlaams verband op 
betonnen voet en met een pannen dak. Voorgevel met breed vooruitspringend 
bouwdeel waarin ingang gesitueerd is, geflankeerd door rechthoekig uitgevoerde 
traptorens, waarvan per twee metsellagen de bakstenen op een wijze van een har-
monica gemetseld zijn, waardoor het effect van een kraag ontstaat, hierover aan 
drie zijden natuursteen decoraties, aansluitend op lange verticale venstersleuven 
met natuursteen decoraties aan de voet. Voorts aan respectievelijk de noordzijde 
van het noordelijk trappenhuis en de zuidzijde van het zuidelijk trappenhuis en 
een in natuursteen uitgevoerde ingang. Hoofdingang met zware gemetselde boog 
en betonnen luifel. Voor de ingang lage gemetselde muurtjes met aan weerszijden 
twee leeuwen. Voorts in de gehele gevel smalle rechthoekige vensters, binnen 
een omlijsting van een gemetselde neg ter grootte van een kop. Boven en onder 
de vensters diverse decoraties, ondermeer natuurstenen onderdorpels, verticaal 

Post- en telegraafkantoor



gemetselde biezen en natuurstenen decoraties boven de derde vensterlaag.  Aan 
weerszijden van het vooruitspringende bouwdeel met de hoofdingang een ter-
ugliggend deel, elk vier venstertraveeën breed. Om de hoek sluit de opbouw van 
de zijgevels hierbij aan met reeksen smalle, rechthoekige vensters met bakstenen 
neggen, tussen twee licht risalerende delen met lange smalle venstersleuven met 
natuursteen decoratie, hiertussen tevens een reeks gemetselde daklichten in de 
kap.  Gevel aan de Oudegracht met terugliggend deel, omsloten door de ron-
de traptorens, met evenals de traptorens aan de Neude een in harmonica-vorm 
gemetselde bovenzijde. Vensters in de achtergevel en decoratie gelijk aan die 
van voor- en zijgevels. De gevel wordt afgesloten door een, het pand omlopende, 
maar verspringende natuurstenen daklijst op rijk gemetselde penanten.  De bin-
nenhof wordt aan de grachtzijde afgesloten door een vrijstaande garage in 
baksteen met kap.  Interieur van de hoofdbebouwing met hoge paraboolvormige 
hal - 30 meter lang, 16 meter breed en 18 meter hoog - met glasgewelf gevormd 
door zeventien in geelbruin verglaasde baksteen opgetrokken bogen, met daar-
tussen stroken glazen bouwstenen. Boven de hal een - overigens van binnenuit 
niet zichtbaar - glazen zadeldak. Tegen de wanden tussen de bakstenen bogen 
geglazuurde en gebakken decoraties, aspecten van communicatie symboliserend. 
Kopwanden met op begane grond niveau drie halfronde bogen aansluitend op 
de achtergevelgewelven van de dienstruimten, in de bogen is oorspronkelijk de 
loketruimte gesitueerd. Boven de bogen drie galerijopeningen, vormgegeven met 
venetiaanse boog met dubbele zijlichten, rustend op forse hardstenen kolommen. 
Middenboven zuidelijke kopwand het rijkswapen, uitgevoerd in tegelwerk van de 
Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles”(Delft). Kopwand noordzijde grote klok, 
in tegelwerk van de Porceleyne Fles. Aan weerszijden van zowel klok als wapen 
twee luchtroosters, uitgevoerd als uitsparingen in het metselwerk.  Langs de gevel 
boven ooghoogte diverse zwarte hardstenen ornamenten en beelden, voorstel-
lende de vijf continenten, mythologische figuren en elementen, alle van de hand 
van H.A. van den Eynde.  Verdere indeling van het interieur met dienstruimten met 
diverse plattegronden, met op de begane grond aan de voorzijde vestibule met 
tochtportaal met een vergelijkbare aankleding met tegels, symbolische figuren in 
zwarte hardsteen, belettering en glas-in-loodvensters; onder andere de Nederland-
se Maagd in de Tuin der Provinciën van Roland Holst uit 1931. Trappenhuizen met 
spil van slanke, onder een hoek van 45 graden geplaatste kolommen.  

Waardering

Post-, telegraaf- en telefoniegebouw van algemeen belang vanwege de architec-
tuurhistorische waarde als markant voorbeeld van de Amsterdamse Schoolstijl 
aangevuld met elementen uit Egyptische en Assyrische kunst waarbij de versc-
heidenheid van het materiaal en de rijke toepassing ervan opmerkelijk zijn. Van 
cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een ontwikkeling in de bouwkunst 
waarbij in de jaren twintig en dertig veelvuldig gebruik werd gemaakt van de dien-
sten van beeldhouwers waarbij exotische onderwerpen in trek waren. Het gebouw 
behoort tot een van de belangrijkste ontwerpen binnen het oeuvre van architect 

Crouwel.

MonumentenregisterBronnen

Terug naar inhoudsopgave

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=1007236&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=514259&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER#


Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

Bronnen

Wilhelminapark 65
3581 NP Utrecht

Theeschenkerij

Restaurant
G. van der Gaast

1925

Rijksmpnument
514405
Stijlzuiver
Omschrijving

In 1925 gebouwd THEEHUIS, in een op de Engelse landhuisstijl geïnspireerde bou-
wvorm met elementen van de Amsterdamse School, naar ontwerp van architect G. 
van der Gaast. Het pand is uitgelegd op een plattegrond van twee in hoofdvorm 
en ten opzichte van elkaar verschoven rechthoekige bouwmassa’s, ter vervanging 
van de oorspronkelijke melksalon in het Wilhelminapark. Het theehuis is gelegen 
tegenover de centrale vijver, omsloten door plantsoen.

Het eenlaags gebouw is uitgevoerd in baksteen met ten dele gepotdekselde houten 
gevels, onder een rieten kap. Deze verspringt in hoogte ter plaatse van het mid-
denbouwdeel dat als torenelement met een samengestelde kap de beide bouwdel-
en verbindt. Diverse vensters met door roeden ingedeelde draairamen en onder 
een bovenlicht (veelal ruitvormig, van het type wiebertje).

Interieur naar ontwerp van architect Brouwer met Amsterdamse Schoolkenmerken 
en diverse Afrikaanse motieven, ondermeer met tegeltableau’s en diermotieven.

Waardering

Theehuis van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als 
voorbeeld van een voor een theehuis kenmerkende in landhuisstijl-achtige bou-
wvorm met detailleringen van de Amsterdamse Schoolstijl. Van cultuurhistorische 
waarde vanwege zijn bestemming als bijzondere uitdrukking van landelijk ver-
pozen in een lommerrijk en stemmige omgeving als het Wilhelminapark. Van 
ensemblewaarde in relatie met de overige complexonderdelen.

Monumentenregister

Casciato, M. (1996).  The Amsterdam School. Nederland: 010 Publishers.
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Generaal Foulkesweg 70
6703BW Wageningen 
gerenoveerd

Hoger Onderwijsgebouw

Cornelis Blaauw

1919-1920

Rijksmonument
522204 
Stijlzuiver
Inleiding

LABORATORIUM VOOR PLANTENFYSIOLOGIE, gebouwd in 1919-1922 door 
architect Cornelis J. Blaauw (1885-1947), in Amsterdamse Schoolstijl. Het opzien-
barende gebouw staat bekend als het “Schip van Blaauw” en is op de noordelijke 
oever van de Nederrijn, evenwijdig aan de rivier gelegen. Het gebouw, nu deels 
als kantoorgebouw in gebruik, is van de Generaal Foulkesweg gescheiden door 
bossages en een kleine (voormalige) conciërgewoning. Het bouwplan voor het 
laboratorium was ingediend door hoogleraar A.H. Blaauw (geen familie van de 
jonge architect), die voor het gebouw behalve een bestemming als laboratori-
um met collegezaal, er een hoogleraarswoning in had ondergebracht. Door de 
beperkingen van zijn aanvankelijke huisvesting in een oud pand in de binnenstad, 
wist hij precies aan welke (nieuwe) eisen het pand diende te voldoen. Zo ligt het 
souterrain een meter onder het maaiveld (gunstig voor constante meet-tempera-
turen), aan de zuidzijde oorspronkelijk kassen en een diepe kelder op ca 9 meter 
met lage temperatuur ter bevordering van natuurlijke groei en energiebesparing 
voor koelruimten. Dit visionaire bouwplan heeft uiteindelijk bijgedragen tot ideale 
omstandigheden voor onderzoek die uiteindelijk in grote successen hebben gere-
sulteerd voor de hedendaagse bloembollencultuur.  

Omschrijving

Het gebouw bezit een samengestelde plattegrond met een in hoofdvorm rech-
thoekig grondplan. Het langgerekte in baksteen (Vlaams verband) opgetrokken 
pand bevat een souterrain, één bouwlaag en een verdieping onder een met 
daktegels belegd samengesteld schilddak. Het dak dat aan de beide korte zijden 
van het dak is gebroken wordt gedomineerd door een zich in het midden bevin-
dende lichtkoepel. Deze is vervolgens gedekt met een tentdak van een bijzondere 
vorm. In de noord- en zuidzijde komen enkele in grootte en type afwijkende 
(platgedekte) dakkapellen voor waarvan er enkele later zijn toegevoegd. De 
afgeronde en geprofileerde bakgoten worden door als ribben omhoogstekende 
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gesneden klossen ondersteund. De vele vensterassen bevatten verschillende typen 
ramen, al dan niet gekoppeld, waarvan de kleine varianten zijn uitgerust met 
horizontale of decoratieve roede-verdelingen. De verschillende haaks op de 
muurvlakken geplaatste deurpartijen aan de noord- en zuidzijde worden door uit 
de gevel doorgetrokken muurdammen veelal deels aan het zicht onttrokken. De 
deurkozijnen rusten steeds op hardstenen neuten en dito dorpels.  Als VOORGEV-
EL wordt de noordzijde beschouwd die ligt afgekeerd van de Nederrijn. De 
raampjes in het souterrain, links van de uitgebouwde oostelijk gelegen deurpartij, 
rusten op lekdorpeltegels, in plaats van op houten vensterdorpels. In de zuidzijde 
van de gevel komen ongedeelde klapraampjes voor. De oostzijde van de gevel 
bevat op de verdieping drie grote gekoppelde ramen boven een in steen inge-
hakte tekst ‘GEBOUWD IN DE JAREN 1919-1921 ONDER/ DIRECTIE DER NEDER-
LANDS GEBOUWEN 1E DISTRICT/ ONTWORPEN DOOR ARCH. C.J. BLAAUW’ 
met in het deels over de gevel doorgetrokken met daktegels belegde dakschild 
drie geschakelde ruitvormige, maar tegenwoordig dichtgezette ramen. In het 
bovenliggende dakvlak is een halfrond dakraampje aanwezig. Het rechts aanslui-
tende uitgebouwde portaal bevat een eikenhouten deur (naar de collegezaal) met 
in het midden een ruitvormig raam en sierlijk deurrooster. De zijde van de uitbouw 
die evenwijdig ligt aan de gevel wordt in beslag genomen door een samengesteld 
venster bestaand uit drie rijen van vier raampjes die elk voorzien zijn van 
gedeeltelijk glas-in-lood. De rijen worden door twee zwaar uitgevoerde kalven van 
elkaar gescheiden. Vanuit de bovenste rij raampjes zetten zich links naar de 
zijkant twee raampjes voort boven de eerder genoemde voordeur en rechts hoekt 
een raampje om in de verder blinde muur. Op de twee hoeken komen twee 
gebeeldhouwde maskers voor. In het dakvlak komt een dakkapel voor met een 
valraam dat door een drielicht wordt geflankeerd.  De middenpartij van de gevel 
bevat onder andere links op de verdieping acht gekoppelde ramen waarvan de 
door een kalf gescheiden bovenramen alleen schuivend zijn. In het dakvlak komen 
evenzoveel gekoppelde ramen in de brede dakkapel voor. Rechts naast een 
platgedekte uitbouw van het souterrain, bevindt zich achter twee, deels voor 
elkaar langslopende hellende muurdammen, de kelder-entree met opgeklampte 
deur. Deze is haaks op de langszijde van de gevel gesteld in een lichtrisalerend 
gedeelte rechts waarin de derde entree van de gevel is ondergebracht. Onder de 
daklijst komen zeven gekoppelde glas-in-loodraampjes voor die zich over de haaks 
geplaatste muurvlakken voortzet. Drie zijden van de twee hoeken worden gesierd 
door in hout uitgesneden maskers, waarvan de derde zich naast de opgeklampte, 
van tochtlatten voorziene en beglaasde deur (hoogleraarswoning) bevindt. In het 
inpandige portiek, bereikbaar via enkele bakstenen treden met haaks op de gevel 
uitkomende borstweringen, komen twee gekoppelde raampjes voor. Uiterst rechts 
is de verdieping ten opzichte van het souterrain met drie gekoppelde raampjes 
uitgebouwd. Het wordt nagenoeg in beslag genomen door een samengesteld 
venster waarvan drie van de vier ramen zich aan de voorgevel bevinden en het 
vierde is omgehoekt naar de rechter zijgevel. In het dakvlak komt een brede 
dakkapel met zeven gekoppelde ramen voor.  De LINKER ZIJGEVEL is zeer 
eenvoudig en bestaat uit een smalle uitbouw waartegen later een tussenlid is 

gezet. De zijkanten zijn blind uitgevoerd. Links en rechts van de uitbouw bevat het 
flankerende muurvlak ter hoogte van het souterrain een venster met drie gekoppel-
de ramen. Over de eerste bouwlaag is het dakschild met daktegels doorget-
rokken.  Het linker gedeelte van de ACHTERGEVEL (zuidzijde) is voor wat betreft 
de eerste bouwlaag en verdieping ten opzichte van de gevellijn naar achter 
geplaatst. Hierdoor ontstaat een groot terras dat via een gemetselde trap, evenwi-
jdig aan de gevel, bereikbaar is. Op het terras komt een in grondplan rech-
thoekige serre onder een doorgetrokken dakschild voor. De zijkanten van de serre 
tellen drie, door roeden onderverdeelde ramen; de voorzijde bestaat uit een groot 
raam met ter weerszijden een drielicht. In het dakschild komt een dakkapel met 
stolpraam voor. Op het terras komen twee vensteropeningen uit, waarvan de 
meest linkse dubbele vierruits tuindeuren bevatten, geflankeerd door drieruits 
zijlichten met vier bovenlichten. Met uitzondering van één raam in plaats van 
dubbele deuren is dit venster overeenkomstig.  Van links gezien komen twee 
dakkapellen voor met respectievelijk vier en drie gekoppelde ramen. De midden-
partij kenmerkt zich door een symmetrische indeling van de gevel. Het souterrain is 
door het uitgegraafde terrein hier een volwaardige bouwlaag geworden. Ter 
weerszijden van de door roeden ingedeelde deur en flankerende zijlichten komen 
links en rechts respectievelijk acht en vijf vensters voor met door twee horizontale 
roeden ingedeelde ramen. De verdieping wordt in beslag genomen door drie 
vensters met drie gekoppelde, samengestelde ramen van het type zoals dat ook 
voorkwam in de voorgevel met schuivende bovenramen. In het dak komen met dit 
aantal corresponderend, drie in de jaren dertig toegevoegde dakkapellen voor. 
De linkerzijde van de middenpartij die grenst aan het eerder genoemde terras, 
bezit een beglaasde deur die deels schuil gaat achter een muurdam van de gevel 
die overgaat als gesloten borstwering van het terras. De rechterkant bevat eve-
neens een beglaasde deur die bereikbaar is via een bakstenen trapje. De rechter 
zijde van de gevel is voor het overige gelijk aan de zich met dit gedeelte van de 
voorgevel spiegelende gedeelte.   Aan de plastisch vormgegeven, aan een 
scheepsboeg herinnerende hangende erker in de RECHTER ZIJGEVEL (westgevel), 
ontleent het bijzondere gebouw zijn bijnaam ‘Schip van Blaauw’. In de middenas 
van de gevel komen in het souterrain ter weerszijden een enkelvoudig drieruits en 
een dito stolpraam voor. Rechts onder de serre van de achtergevel komt nog een 
vijfruits deur met zijlicht voor, afgeschermd door een lage gemetselde borstwering, 
dat bereikbaar is via een trapje. Links van de hangende erker bevindt zich een 
zijraam dat deel uitmaakt van het samengestelde venster van de voorgevel en 
daar is besproken. De erker is in houten plankdelen opgetrokken en rust op een 
betonnen schaal. Twee, onder een stompe buitenhoek geplaatste drieruits ramen 
met bovenlicht, worden door zes onder elkaar geplaatste glas-in-lood ruitjes 
gescheiden. Ter plaatste van de genoemde hoek in de middenas van de gesloten 
borstwering van het op de erker aansluitende balkon zijn in hout plastische motiev-
en uitgesneden. Op het balkon komen dubbele beglaasde deuren uit die direct 
grenzen aan het sterk overkragende dak dat eveneens een stompe buitenhoek 
naar voren vertoont.  Het in het talud van het terrein verzonken zuidoostelijk 
gelegen lab-gedeelte wordt gedekt door een bitumineus, gedrukt schilddak, even 



boven het maaiveld uitstekend. Het bezit in de langszijden vijf en in de eindgevels 
twee vensters met twee gekoppelde ramen.  Het in geringe mate aan moderne 
eisen van de tijd aangepaste INTERIEUR heeft behalve de ruimtelijke indeling zijn 
kenmerkende karakter van de Amsterdamse School-stijl goed behouden en toont 
nog vele oorspronkelijke onderdelen zoals de paneeldeuren, de zwart-wit betegel-
de halvloeren, de plastische uitgewerkte trappen met borstwering en boven een 
lichtschacht met gebrandschilderd glas. In kleinere onderdelen zijn bewaard 
gebleven enkele fraai vormgegeven paraplubakken, een laboratorium weegtafel 
en zuurkast. In de collegezaal met oplopend vloerniveau met de oorspronkelijke 
bankenrijen, een projektortafel, ventilatiekap. In de hal van bevindt zich een steen 
met tekst: ‘ONS BLIJFT NATUUR/ ALS WONDER BOEIEN/ UW TELKENS BLOE-
IEN/ EN EEUWIG GROEIEN/ VAN UUR TOT UUR’ 

Waardering

LABORATORIUM gebouwd in 1922 door architect Cornelis J. Blaauw.  - Van ar-
chitectuurhistorisch belang als gaaf en goed bewaard voorbeeld van een school-
gebouw in de stijl van de Amsterdamse School. Het gebouw vormt met de twee 
overige laboratoria in Wageningen eveneens van zijn hand, een representatief 
beeld van het oeuvre van de architect en een rijk uitgevoerd voorbeeld van de Am-
sterdamse School-stijl. 
- Van stedenbouwkundig belang als onderdeel van het plan op de Wageningse 
Berg enkele onderwijsgebouwen te realiseren ten behoeve van de uitbreiding van 
het Landbouwhogeschool onderwijs in het eerste kwart van de 20ste eeuw. 
- Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een onderwijsgebouw volgens de 
voor die tijd moderne eisen gebouwd en ingericht. Van belang voor het landbou-
wkundig onderzoek in Nederland.
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Hesselink van Suchtelenweg 4
6703 CT Wageningen

Instructielaboratorium

Instructielaboratorium
Cornelis J. Blaauw
Johan Polet 
1921

Rijksmonument
522205
Stijlzuiver
Omschrijving

Het LABORATORIUM VOOR MICROBIOLOGIE bezit een samengestelde plat-
tegrond met een in hoofdvorm rechthoekig grondplan. Aan beide langszijden 
(oost en west) komt een lichte projectie voor die trapsgewijs terugwijkt en zich in 
zuidelijke richting voortzet, eindigend in een 2/3-sluiting. Het langgerekte pand 
bevat een souterrain, twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een met 
daktegels belegd samengesteld schilddak. De zuidzijde van het gebouw bevat 
één bouwlaag en reikt met het samengestelde schilddak tot onder de, door op 
korbelen gelijkende elementen, ondersteunde reeks van zeven gekoppelde ramen 
die op de noord-zuid as zijn gelegen tussen de beide risalieten. De gevels zijn 
opgetrokken in baksteen (Vlaams verband); alleen de door een amandelvormige 
betonlijst gescheiden tweede bouwlaag, is voorzien van gepotdekselde donker 
gebeitste houten delen. De eerder vermelde geprojecteerde, platgedekte bouwvol-
umen die een ingangspartij bevatten en die deels in het dakvlak ingrijpen, bestaan 
in de tweede bouwlaag uit verticale gepotdekselde plankendelen. De langsgevels 
worden gekenmerkt door een veelheid aan geschakelde ramen, die ook in de 
brede dakkapellen voorkomen. De vensters zijn alle geplaatst op een muizetandli-
jst die ook de langsgevel afsluit. De forse afgeronde beboording van de bakgoot 
wordt door omhooggestoken gesneden klossen ondersteund. De VOORGEVEL 
is evenwijdig gelegen aan de straat en wordt door een stoep hiervan gescheid-
en. Langs de gevel bevindt zich een laag muurtje dat aansluit op de risalerende 
ingangspartij, links in de gevel geplaatst en dient ter afscheiding van een helling-
baan ten behoeve van leveranciers naar het souterrain. Evenwijdig aan genoemd 
muurtje bevindt zich links nog een muurtje, dat eveneens naar de ingang leidt en 
ter plaatse waar het overgaat in het opgaande muurwerk van de gevel is voorzien 
van een gebeeldhouwde kop evenals aan de rechterzijde van de risaliet. (De in 
graniet gebeeldhouwde koppen (1922) die de ingangspartij sieren, zijn van de 
hand van Johan Polet en stellen van links naar rechts het Slapende Verstand voor, 
de Bezinning en de Ontwakende Natuur). De voordeur met door stijlen onderver-
deelde glas-in-lood zijlichten, is gevat in een paraboolvormige boog die door een 
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in graniet gebeeldhouwde kop wordt bekroond. Alleen in de voorzijde van de 
risalerende partij komen ramen voor. Het samengestelde van een bovenlicht voor-
ziene vierstrooksvenster op de verdieping bevat in de centrale as aansluitend op 
de gebeeldhouwde sluitsteen van de deurpartij twee uitspringende draairamen die 
samen een hoek van negentig graden vormen. De twee zijlichten zijn in de gevel 
geplaatst. Onder de overkragende daklijst komt een venster voor dat bestaat uit 
alleen twee overhoeks geplaatste enkelvoudige ramen.

In de rechtse zijde van de voorgevel komen ter plaatse van het souterrain, 14 ven-
sters voor waarvan drie ventilatieroosters, twee dichtgezette ramen, een halfrond 
afgesloten deur en acht rechtgesloten ramen. De ramen op de begane grond zijn 
in drie groepen geschakeld. Links een venster met vier als klapraam uitgevoerde 
boven- en onderramen. In het midden een venster waarin een doorlopend kalf 
het kozijn verdeelt in 13 boven- en onderramen die per drie door een horizontaal 
gedeeld raam worden geflankeerd. De bovenlichten bevatten twee horizontale 
roeden. Het muurvlak geheel rechts met een venster wijkt in lichte mate terug. 
De overgang wordt gevormd door een kwartrond gemetseld muurvlak. De terug-
wijkende gevel biedt ruimte aan een bloemperkje dat zich in de rechter zijgevel 
voortzet. De tweede bouwlaag is, zoals reeds opgemerkt, voorzien van plank-
endelen. Links bevindt zich een vierstrooksvenster met als klapraam uitgevoerde 
bovenlichten. De gevel wordt vervolgens geheel in beslag genomen door met een 
bovenlicht uitgeruste reeks van 16 gekoppelde ramen. Het horizontale karakter 
van de gevel wordt nog eens onderstreept door 18 geschakelde (draai)ramen in 
de brede dakkapel.

Het één bouwlaag hoge linker gedeelte van de voorgevel bevat terugwijkende 
bouwmassa’s met over de gevels doorgetrokken dakvlakken van het samengestel-
de dak. Links komt een samengesteld venster voor van drie ramen met bovenlicht 
en rechts een venster waarin een doorlopend kalf het kozijn verdeelt in vijf boven- 
en onderramen waarvan de flankerende ramen een horizontaal gedeeld raam 
betreft. De bovenlichten bestaan uit drieruits ramen. Dit venster is van het type 
dat ook in het middengedeelte van de voorgevel in een grote reeks voorkomt. Het 
blinde muurvlak van de linkerzijde van de vooruitspringende bouwmassa gaat 
als een breed hellend vlak, voorzien van een lage borstwering geleidelijk in het 
maaiveld over.

De LINKER ZIJGEVEL wordt gevormd door twee naar elkaar toelopende blinde 
gevels met deels over de gevels doorgetrokken dakvlakken.

De rechterzijde van de ACHTERGEVEL is identiek aan de overliggende zijde, 
hiervoor besproken. De risaliet wijkt op enkele onderdelen af, zoals de recht-
gesloten beglaasde deur die temidden van een stel muurtjes die haaks op de 
ingangspartij staan, zijn geplaatst. Op beide uitgemetselde hoeken van de risaliet, 
voorzien van wangen, is een gebeeldhouwde drakekop aanwezig. Boven de deur-
partij bevinden zich twee paar uitspringende ramen onder de uitkragende latei. 

Opklimmend vanuit het midden komen er trapsgewijs betonnen consoles voor die 
de gepotdekselde wand van de risaliet ondersteunt. Aan de voorzijde bevindt zich 
in elk van de twee bouwlagen een uitspringend venster waarvan de drie onder 
elkaar geplaatste ramen overhoeks zijn geplaatst. De twee samengestelde vensters 
links van de risaliet bevatten links drie en rechts één boven- en onderraam, dat 
wordt geflankeerd door een door een kalf gedeeld boven- en onderraam als van 
het type in de voorgevel. Links hiervan komt een kleinere variant venster voor met 
drie ramen met bovenlicht en aansluitend vier boven- en onderramen. Op de hoek 
geheel links zoals in de overliggende zijde van de voorgevel een identiek terug-
wijkend venster met bloemperkje. De tweede bouwlaag wordt in beslag genomen 
door van links gezien twee vensters met drie gekoppelde van een bovenlicht voor-
zien raam, een klein enkelvoudig raam, en een venster bestaand uit negen gekop-
pelde ramen. De dakkapel met gekoppelde ramen is identiek aan die voorkomt in 
de voorgevel.

De RECHTER ZIJGEVEL is symmetrisch van opzet. Een beglaasde deur met uit vijf 
glas-in-lood raampjes bestaande zijlichten, is geplaatst onder een klein vijfhoekig 
afdakje. Haaks op de gevel geplaatste zijmuurtjes naast de trap, die naar de 
voordeur leidt, sluiten aan op de halfronde naar voorspringende deurpartij. Op 
de hoeken van de gevel komt een samengesteld hoekvenster voor met gedeeld 
boven- en onderraam, dat aansluit op het venster in de voor- en achtergevel, die 
daar reeds zijn beschreven. De middenas eindigt in een soort Vlaamse gevel die 
boven de dakvoet uitsteekt en die in de verdieping is voorzien van een gekoppeld 
venster met 3x3 raampjes waarvan alleen de zijkanten uit glas-in-lood bestaan. 
Een met tochtlatten uitgeruste lambrizering scheidt een identiek venster boven, als 
hiervoor beschreven. De linker- en rechterzijde van de verdieping worden in be-
slag genomen door een venster met drie gekoppelde ramen, gevat in een houten 
sieromlijsting.

Het aan moderne eisen van de tijd aangepaste INTERIEUR heeft behalve de 
ruimtelijke indeling zijn kenmerkende karakter van de Amsterdamse School-stijl 
goed behouden en toont nog vele oorspronkelijke onderdelen zoals enkele pa-
neeldeuren, een fraaie met zwart-wit betegelde vloer in de gangen en in de hal. 
De stenen bordestrap met gesloten borstwering bezit marmeren treden. In een van 
de laboratorium-ruimten is de oorspronkelijke zuurkast bewaard gebleven en in de 
collegezaal met halfronde houten banken komt nog een fraai vormgegeven ven-
tilatierooster voor. Het souterrain was in gebruik als kolen- en stookhok en bood 
plaats aan een timmerwerkplaats. De zolderverdieping diende als zaaddroogzold-
er, maar wordt tegenwoordig gebruikt als kantoorruimte, vergaderzaal en biblioth-
eek.

Waardering

LABORATORIUM, gebouwd in 1922 door architect Cornelis J. Blaauw.
- Van architectuurhistorisch belang als gaaf en goed bewaard voorbeeld van 



een schoolgebouw, dat typologisch bijzonder is, in de stijl van de Amsterdamse 
School. Het gebouw vormt met de twee overige laboratoria in Wageningen eve-
neens van zijn hand, een representatief beeld van het oeuvre van de architect en 
een rijk uitgevoerd voorbeeld van de Amsterdamse School-stijl.
- Van stedenbouwkundig belang als onderdeel van het plan op de Wageningse 
Berg enkele onderwijsgebouwen te realiseren ten behoeve van de uitbreiding van 
het Landbouwhogeschoolonderwijs in het eerste kwart van de 20ste eeuw.
- Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een onderwijsgebouw volgens de 
voor die tijd moderne eisen gebouwd en ingericht. Van belang voor het landbou-
wkundig onderzoek in Nederland.

Monumentenregister

WENDINGEN 1923 nummer 11 en 12

Bronnen

Terug naar inhoudsopgave

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=show&cOffset=0&cLimit=25&cOBJnr=1014184&oOrder=ASC&cLast=1&oField=OBJ_RIJKSNUMMER&sCompMonNr=522205&sCompMonName=&sStatus=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sStraat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=&ID=0&oField=OBJ_RIJKSNUMMER#


Adres

Staat
Opdrachtgever
Oorspronkelijke functie
Relatie tot volkshuisvesting
Huidige functie
Betrokken architect/en
Betrokken kunstenaars
Aanvang en oplevering
Eigenaar
Soort monument
Monumentnummer
Stijlzuiverheid
Beschrijving

Haagsteeg 4
6708 PM Wageningen 
Gerestaureerd
Curatoren van de Landbouwhoogeschool te Wageningen
Hoger Onderwijsgebouw

C.J. Blaauw
Johan Polet ( beeldhouwer)
1921 - 1923
Dhr. R. Siemens
Rijksmonument
522212

Achtergrond

De Rijksbouwmeester TH. Teeuwisse geeft rond 1920 aan architect C. J. Blaauw de 
opdracht een drietal laboratoria te ontwerpen voor de Landbouw Hoogeschool te 
Wageningen. Microbiologie en Plantenfysiologie – Schip van Blaauw – verrijzen 
op de Wageningse Berg. Tuinbouwplantenteelt wordt gepland in het westelijk deel 
van Wageningen. De aldaar aanwezige kleigrond maakte deze locatie uitstek-
end geschikt voor boomgaarden en proeftuinen. De Amsterdamse School, op dat 
moment nog altijd een relatief nieuwe stroming in de architectuur, is dan met drie 
grote ontwerpen opeens sterk vertegenwoordigd in Wageningen. Voordat het 
definitieve ontwerp voor Tuinbouwplantenteelt werd goedgekeurd, heeft architect 
C. J. Blaauw een drietal voorontwerpen ingeleverd. Het College van Curatoren 
keurden de ontwerpen waarschijnlijk af, omdat het geheel te duur zou uitvallen. 
Beide frontgevels zouden uitgevoerd worden met houten schaaldelen van een 
bijzonder dure houtsoort. Onnodig en te frivool oordeelden de curatoren. De 
curatoren waren overigens in zijn algemeenheid überhaupt niet te spreken over 
de Amsterdamse School. Met het geven van stevige kritiek hoopte het College van 
Curatoren vooral het derde bouwwerk van C.J. Blaauw, het Laboratorium voor Tu-
inbouwplantenteelt, nog te kunnen bijsturen. Een belangrijk argument hiervoor zijn 
de kosten: vergelijkt men alleen al het uiterlijk van de drie laboratoria in Wagen-
ingen aan de hand van C.J. Blaauw, valt onmiddellijk op dat Tuinbouwplantenteelt 
een veel soberder indruk maakt dan Microbiologie en Plantenfysiologie. Inmiddels 
is burgemeester H. F. Hesselink van Suchtelen, één van de curatoren, weinig te 
spreken over de “futuristische stijl”. Maar zo stelt hij in 1921 bijtend: “Ik wil het 
echter aan mijn gebrekkig ontwikkelde zin voor schoone architectuur wijten, dat 
ik geen bewondering en nauwelijks waardering voor dien stijl koesteren kan.” Een 
ander lid van het College, Mr. G. L. M. H. Ruys de Beerenbrouck, meent zelfs dat 
van “Stijl” bij dit ontwerp wel niet gesproken kan worden. Op grond van wat hij 
heeft gezien bij Microbiologie wenst hij dan ook niet zijn fiat te geven aan het 
derde ontwerp voor Tuinbouwplantenteelt van C. J. Blaauw. Uiteindelijk komt dan 
toch de goedkeuring, met dien verstande, dat soberheid geboden is. In 1923 verri-

Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt



jst het laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt aan de Haagsteeg in Wageningen. 
Soberder uitgevoerd dan Microbiologie en Plantenfysiologie maar onmiskenbaar 
een prachtig voorbeeld van de bouwstijl: De Amsterdamse School.

Exterieur

Typerend voor de expressionistische architectuur is de horizontale lijn. Deze 
vernieuwing was mogelijk, doordat de nieuwe constructies met gebruikmaking 
van gewapend beton en staal konden worden gerealiseerd. Het was nu mogelijk 
een venster in een bakstenen muur breder te maken dan de hoogte. Bij bestuder-
ing van zowel de voor- als de achtergevel van Tuinbouwplantenteelt is dat aspect 
ondanks de sobere uitvoering erg aanwezig. De horizontale lijn wordt nog eens 
versterkt door gebruikmaking van de zogenaamde laddervensters en de duideli-
jk waarneembare daklijn. Een tweede belangrijk aspect van de Amsterdamse 
School/ Bouwstijl is de nadruk die men legt op de twee – en driedimensionale 
vormgeving van de gevels van een gebouw. Zo ook hier. Ondanks de sobere uit-
voering is toch getracht de gevels, zowel voor als achter de nodige plasticiteit mee 
te geven. In de eerste plaats is dit zichtbaar door het verspringen van het midden-
stuk( met hoofdingang) ook de achtergevel vertoont deze uitstulping/verspringing. 
Niet één strakke saaie lijn maar een lijn met een duidelijke onderbreking. Door 
gebruik te maken van een donkere steensoort met vrij diep aangebrachte lint- en 
stootvoegen wordt een grote mate van plasticiteit verkregen De architecten van de 
Amsterdamse School hebben trouwens een sterke voorkeur voor de donkere mond-
steen of kromme klinker. Een donkere steen die bij het bakken te dicht bij de mond 
van het vuurkanaal heeft gelegen. Daardoor is hij hard gebakken, kromgetrokken, 
voorzien soms van “aanbaksels” en heeft zo een ruw en ambachtelijk aandoend 
uiterlijk verkregen. Leden van de Amsterdamse School hechtten veel waarde aan 
de individuele fantasie van de kunstenaar. Het gebouw dient opgevat te worden 
als een sculptuur waaraan voortdurend geschaafd moet worden. Gevolg hiervan 
is een sterk decoratief karakter. Architecten van de Amsterdamse School maak-
ten dan ook volop gebruik van bijvoorbeeld parabool – of trapeziumvormen 
waarin ramen en deuropeningen ontworpen zijn. Zie ook alhier. De hoofdingang 
is gevat in een zuivere paraboolvorm, voorzien van prachtige - gerestaureerde 
- glas-in-loodramen. Na 100 jaar nog steeds een geweldige eye-catcher. Nog 
een belangrijk kenmerk van de Amsterdamse School is de manier waarop meer-
dere kunstvormen worden samengebracht tot een samenhangend architectonisch 
geheel: het zogeheten Gesamtkunstwerk. Ook stelden Amsterdamse Schoolkunste-
naars hoge eisen aan ambachtelijk handwerk en materiaalkeuze. Ook bij Tuin-
bouwplantenteelt zowel in ex- als interieur zijn daar prachtige voorbeelden van 
te zien. Opvallend is bijvoorbeeld het beeldhouwwerk boven de hoofdingang van 
Johan Polet. Decoratief en constructief tevens gebruikt als sluitsteen bij de para-
boolvorm. Voorwaar een elegante oplossing. Dezelfde beelden of in ieder geval 
dezelfde soort beelden treffen we aan bij Microbiologie. De detaillering van het 
beeld, boven de entree van Tuinbouwplantenteelt is geïnspireerd door oosterse 
kunst. Het beeld heeft een maskervorm. De hoekige vormen symboliseren de ratio. 

(Het is evident dat in het gebouw, het laboratorium, de ratio een belangrijke plaats 
inneemt). Hoewel niet overvloedig is ook het siersmeedwerk aanwezig bij Tuinbou-
wplantenteelt. De voordeur en met name de entree is voorzien van een prachtig 
stukje vakmanschap. In het verleden was bij de ingang van Tuinbouwplantenteelt 
een brug met hek geplaatst. Helaas is in de loop der jaren de brug met hekwerk 
verdwenen. Het hek was destijds een prachtig voorbeeld van ambachtelijk siers-
meedwerk. De schoorsteen is nog wel aanwezig en bij nauwkeurige observatie is 
nog siersmeedwerk te ontdekken.

Interieur

Eén van de meest opvallende zaken bij binnenkomst is het prachtige Glas in 
Loodwerk van de voordeur. Het creëert een prachtig/krachtig effect in de hal van 
Tuinbouwplantenteelt. Een schitterend onderdeel van het Gesamtkunstwerk. Glas-
in-lood geldt binnen de stroming van de Amsterdamse School niet alleen als ex-
pressieve vorm om een ruimte te verfraaien, maar glas bezit ook de eigenschap de 
ruimte op een transparante manier te ontsluiten. Door het reliëf van het glas wordt 
binnenvallend licht gebroken en verspreidt het zich over de ruimte. Composities 
voor glas-en-loodramen moeten ruimtelijkheid en beweging uitdrukken. Kleuren-
combinaties zijn vaak groen met rood en zwart , of paars met goud en zwart. 
Deze beweeglijke en kleurrijke interieurkunst komt vooral in luxueuze en ruime om-
geving en gebouwen, waaronder de laboratoria van C. J. Blaauw in Wageningen, 
tot zijn recht. Een tweede opvallende aspect in het interieur van Tuinbouwplanten-
teelt is de aandacht voor het detail en het grote vakmanschap van de ambacht-
slieden. Prachtig tegelwerk in de hal, uitgevoerd in zwart wit. Aan relatief eenvou-
dige bouwkundige onderdelen is grote zorg besteed. Overal is de liefde voor het 
vak aan af te lezen. Dat vakmanschap, ambacht in een hoog vaandel stonden, 
bewijzen de volgende veelgehoorde uitspraken van tijdgenoten: “De architect was 
een goeie voor de opdrachtgever maar een slechte voor diegene die het uitvoeren 
moest.” Voor een timmerman viel er destijds niet veel te verdienen. Vaak beklom-
men de architecten zelf de steiger om de verrichtingen van de werklieden op de 
voet te kunnen volgen. Als het werk niet naar de zin was, ging het zonder pardon 
om. Als een timmerman een deur had afgehangen, stak de architect er een brief-
kaart tussendoor, want meer mocht er niet aan schelen - lezen we in Versteende 
Welvaart van Anja Reenders. Verder is opvallend, dat bij de bouw in de jaren 20 
van de vorige eeuw, de architect zich nadrukkelijk heeft beziggehouden met een 
goede doelmatige indeling en aankleding van de verschillende ruimtes. Kasten, 
werktafels, bibliotheekkasten, alles wordt indien nodig op maat gemaakt. Bij veel 
van deze werkstukken is duidelijk waarneembaar de sterke horizontale lijn. Deze 
lijn zorgt ervoor dat er optimaal, zowel functioneel als optisch, gebruik wordt ge-
maakt van de beschikbare ruimte. Aandacht voor detail bij de op maat gemaakte 
werkstukken is evident. Tot slot valt op te merken dat de wat sobere uitvoering van 
het laboratorium bij nauwkeurige beschouwing toch met veel zorg is ontworpen en 
gebouwd.



Recente ontwikkelingen

De huidige eigenaar houdt van zijn gebouw en besteedt veel aandacht en zorg 
om het gebouw weer helemaal in originele staat terug te brengen. Het glas in 
loodwerk in de entree is prachtig en deskundig hersteld. De voordeur is terugge-
bracht in de originele kleurstelling. Onlangs is er subsidie binnengekomen voor 
extra restauratiewerkzaamheden. De westgevel zal hierbij onder handen worden 
genomen,
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Utrechtseweg 17
1381 GR Weesp

Gemeente Weesp
Zwembad

Clubhuis / Kantine
K. Breijer

1937
Roeiclub Weesp
Rijksmonument
512877
Niet stijlzuiver, met invloeden
Achtergrond

Het pand ligt langs de Vecht en het is een symmetrisch, zeer langgerekt bouwsel. 
De rietkap is imposant.

Exterieur

Het pand ligt op een smalle strook grond tussen de weg en de rivier de Vecht.
Interieur
De inhoud is geheel gestript, er resteren geen originele details meer.

Inleiding

HOOFGEBOUW, onderdeel uitmakend van het voormalige gemeentelijke zwem-
badcomplex te Weesp, gebouwd in 1937 in expressionistische bouwtrant.

In oorsprong was de eerste verdieping van het gebouw in gebruik als dienstwoning 
en waren de vleugels van het hoofdgebouw aan de waterkant open ten behoeve 
van de badhokjes.

Omschrijving

Het symmetrisch opgebouwde hoofdgebouw heeft een licht geknikt grondplan, 
bestaande uit een breder middendeel, geflankeerd door smallere vleugels. De 
hoofdentree bevindt zich op de symmetrie-as, die tevens het kknikpunt voor de 
plattegrond vormt. Het pand heeft een middenpartij ter hoogte van twee bouw-
lagen, de vleugels hebben een hoogte van één bouwlaag. Het pand wordt af-
gesloten door een houten dakoverstek en een hoog glooiend rieten schilddak dat 
golvend over middenpartij en vleugels is gelegd. Op de nok zijn rood gesmoorde 
rietvorsten aangebracht. Op de centrale nokhoek staat een rechthoekige bakste-
nen schoorsteen. De lengterichting van het pand loopt vrijwel evenwijdig aan de 

Roeiclub, zwembad



Utrechtseweg. Het pand is opgetrokken in brede horizontale gepotdekselde delen 
boven een betonnen voeting.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel (ZW) heeft zowel op de begane grond als 
op de eerste verdieping lange lintvensters met houten kozijnen, waarbij de vensters 
op de begane grond een geringe hoogte hebben en als bovenlichten doorlopen 
in de vleugels aan weerszijden van de entree. De nadruk ligt op de uitzwenkende 
middenas die op de begane grond en in het dakschild verbijzonderd is. Op de 
begane grond bevindt zich aan weerszijden van de middenas een houten pa-
neeldeur met glaspanelen en roedenverdeling. In het dak is op de middenas een 
halfrond-gesloten dakkapel met halfrond venster aangebracht.

De rechterzijgevel (ZO) heeft een hooggeplaatst rechthoekig bovenlicht onder de 
dakrand.

Ook bij de symmetrisch ingedeelde achtergevel (NO) ligt de nadruk op de - eve-
neens uitzenkende - middenas van de middenpartij: op de begane grond bevindt 
zich een zelfde entree als in de voorgevel, ditmaal echter geplaatst in een portaal 
met zijlichten in de zijwanden en afgesloten door een plat dak. Aan weerszijden 
van de entree bevinden zich geveldelen ter breedte van vijf rechthoekige staande 
laddervensters met vierruits-roedenverdeling. Op de eerste verdieping van de mid-
denpartij bevindt zich een vensterreeks van zes gekoppelde rechthoekige houten 
vensters (drie aan weerszijden van de middenas). In het dak is op de middenas 
een dakkapel aangebracht als in de voorgevel. De zijvleugels zijn voorzien van 
een (niet oorspronkelijke) houten borstwering met daarboven een (niet oorspronke-
lijke) vensterreeks van acht gekoppelde houten vensters.

De linkerzijgevel (NW) is identiek aan de rechterzijgevel.

Het interieur bevat onder andere nog de oorspronkelijke houten kapconstructie en 
op de eerste verdieping nog enkele paneeldeuren. Deze paneeldeuren hebben 
vier boven elkaar geplaatste liggende panelen, waarvan de drie onderste dicht 
zijn en de bovenste twee ruitjes met blauw glas en één met wit glas bevatten.

Waardering

Het hoofdgebouw is van algemeen belang als historisch-functioneel hoofdonder-
deel van het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp en als meren-
deels gaaf bewaard voorbeeld van sportarchitectuur uit de jaren ‘30 van de 20ste 
eeuw in expressionistische bouwtrant.
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Stationsweg 165
9471 GP Zuidlaren
Deels of volledig gerenoveerd
Gezondheidszorg Groningen
Sanatorium

Bedrijfsgebouw
Egb. Reitsma
Jan Wykmans (glas in lood)
1934 - 1935
PRA Health Services
Rijksmonument
395339

Een laat en strak Amsterdamse School Sanatorium.

In 1935 naar ontwerp van de Groningse architect Egbert Reitsma (1892-1976) 
gereedgekomen zelfstandige, meer ‘open’ uitbreiding van de in 1895 opge-
leverde aan de overzijde van de weg gelegen ‘gesloten’ psychiatrische inrichting 
op gereformeerde grondslag ‘Dennenoord’. Terzijde ligt de woning van de ge-
neesheer-directeur, eveneens naar ontwerp van E. Reitsma en voltooid in 1935. 
Beide gebouwen zijn opgetrokken in een cubistisch-expressionistische vormentaal. 
Het gebrandschilderde glas-in-loodraam in het trappenhuis is een ontwerp uit 1935 
van de Groninger kunstenaar Jan Wykmans. Het werd vervaardigd bij de N.E.G. 
(Noordnederlandsche Electrische Glasslijperij te Groningen).

-De parkachtige tuinaanleg is omstreeks 1935 gerealiseerd naar een ontwerp uit 
1934 van de Glimmense tuinarchitect Jan Vroom (1893-1985). Het Noordersanato-
rium bood plaats aan ‘rustige’ en ‘onrustige’ patienten, maar is thans niet meer als 
zodanig in gebruik.

-Het hoofdgebouw ligt markant en ruimschoots teruggerooid aan de weg 
Vries-Zuidlaren. Het omvat een zich verjongend torenachtig middengedeelte, 
waaruit radiaalsgewijs vier niet geheel identieke geknikte plat afgedekte vleugels 
ontspringen. Tussen deze vleugels bevinden zich twee verdiepte en twee gesloten 
binnentuinen. Aan de voorzijde liggen twee ommuurde tuinen. Het centrale 
gedeelte met toren is blokvormig geleed, heeft een plat dak met lichtkappen, 
ronde en rechtgesloten stalen deuren en ramen en wordt bekroond door een vlag-
gemast met stijgijzers; het omvat vier verdiepingen op sous-terrain en huisves(te) 
onder meer vestibule, hall met vide en trappenhuis, kamer van de geneesheer-di-
recteur, portiersloge en administrateursruimte, wacht-, spreek- en onderzoekkamer 
en personeelsruimten. De vleugels aan voorzijde gaan over in een tuinmuur met 
windschermen van gewapend glas, tellen twee bouwlagen en zijn elk voorzien van 
een lighal in de open lucht; de vleugels aan achterzijde tellen elk een bouwlaag 
en eindigen in een klein overdekt terras. Het gebouw is opgetrokken uit zachtgele 

Noorder Sanatorium



steen in lintverband op een trasraam van ten dele gesinterde helderrode baksteen. 
De gevelwanden zijn regelmatig ingedeeld door blauw geschilderde gegalvani-
seerde stalen ramen met onder meer 24-, 16- en 8-ruits verdeling, betonnen lateien 
en markiezen. De terugliggende ingangspartij met stalen deuren wordt benadrukt 
door een stoep, bloembakken, een betonnen overstek waarboven balkons en heeft 
ultramarijnblauw betegelde penanten tussen de ramen. Aan deze laatste heeft het 
gebouw zijn bijnaam ‘het Blauwe Paviljoen’ te danken. Direct achter het gebouw ligt 
het blokvormige ketelhuis, dat is onderkelderd en is uitgevoerd in een bij het hoofdge-
bouw aansluitende vormgeving. Inwendig zijn onder meer van belang de zwart-wit 
geaderde marmerbekleding in de hall, de in pasteltinten uitgevoerde gebrandschil-
derde glas-in-lood ramen met Bijbelse scenes (Lucas 11:24 en Handelingen 5:16) in 
het trappenhuis naar ontwerp van Jan Wykmans uit 1935 en de lichtstraten in de 
zijvleugels.

-Voorts zijn van belang de verschillende formeel aandoende, door hagen en 
wind-schermen omheinde, binnentuinen rondom het gebouw (ca. 1935), met verdiept 
gazon, ten dele gesinterde helderrode baksteen gemetselde trappen en bloem-
bakken, een wereldbol op bakstenen voet, een vijver en een grillig door geboomte 
en bosschages omzoomd padenbeloop. Het terrein wordt aan de straatzijde gemar-
keerd door een uit eveneens ten dele gesinterde helderrode baksteen opgetrokken 
kubus met het opschrift Noorder Sanatorium en enig bijbehorend muurwerk. Voor het 
overige is het terrein, geheel in de geest van een ‘open inrichting’, afgezet door lage 
hagen en struiken.

-De bijbehorende woning van de geneesheer-directeur uit 1935 is eveneens opget-
rokken uit zachtgele baksteen in lintverband op een trasraam van ten dele gesinterde 
helderrode baksteen. Het gebouw is samengesteld uit ten opzichte van elkaar ver-
springende blokvormige volumes, heeft enkele balkons en is plat afgedekt. De muur-
vlakken zijn regelmatig geleed door strakke raam- en deur-partijen; terzijde is een 
garage aangebouwd. Sanatoriumgebouw met gebrandschilderde glas-in-loodramen 
uit 1935 en andere waardevolle interieur-onderdelen, bijbehorende directeurswon-
ing uit 1935 en parkachtige tuinaanleg uit ca. 1935, van algemeen architectuur- en 
cultuur-historisch belang:

-als evenwichtige en voor het noorden des lands unieke exponent van het cubis-
tisch-expressionisme;

-wegens de plaats die het complex als stilistisch markeringspunt inneemt binnen het 
oeuvre van Egbert Reitsma;

-wegens de oorspronkelijke functie van meer ‘open’ psychiatrische inrichting -welke in 
ontwerp en uitvoering tot uitdrukking komt- en de betekenis daarvan voor de jongere 
geschiedenis van de psychiatrische ziekenzorg in Nederland;

-wegens gaafheid en compleetheid van complex en tuinaanleg;

-wegens de markante ligging.
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