Redengevende beschrijving gemeentelijk monument

Schouwweg 1d, transformatorhuis
Adres
Postcode
Kadastraal nummer
Naam
Beschermd gezicht
Aantal onderdelen behorend tot het beschermde
monument
Benoeming onderdelen complex
Oorspronkelijke functie
Datering/Bouwjaar

Schouwweg 1d
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1
Transformatorhuis
Transport / transformeren van hoogspanning
naar laagspanning / distributie van elektriciteit
(NUTS-gebouw)
Ca. 1925

Omvang bescherming
De bescherming betreft het TRANSFORMATORHUIS. Het interieur maakt geen onderdeel uit van de
bescherming.

Inleiding
Het transformatorhuis ‘Terveken’ is gebouwd rond 1925 en staat aan de rand van het bos van
Terveken. Het dient voor het transport, het transformeren van hoogspanning naar laagspanning en
de distributie van elektriciteit. Het is gedetailleerd met kenmerken van de Amsterdamse Schoolstijl
en in zijn rijke materiaalgebruik en detaillering uniek voor Wassenaar.

Stedenbouwkundige aspecten
Iets terug van de weg, aan de stoep/fietspad langs de Schouwweg gelegen; tegenover
huisnummer 12.

Redengevende beschrijving gemeentelijk monument

Architectonische beschrijving1
In baksteen (kettingverband) opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond. Behalve het
kettingverband is er siermetselwerk met (uitkragende) klezoren en staand verband (eveneens met
uitkragende delen). Er is gebruik gemaakt van rode bakstenen die een verschillend reductie- en
verhittingsproces hebben ondergaan waardoor verkleuringen en vervormingen hebben
plaatsgevonden. Hierdoor is een levendige gevel ontstaan, waarbij de gesinterde stenen zijn
gebruikt als klezoren in het siermetselwerk onder de dakvoet en langs de deuren. In de voor- en
linkerzijgevel bevinden zich dubbele stalen deuren met op de hoeken terracottatableaus. Het
schilddak is gedekt met gesmoorde Tuiles du Nord en heeft een met hout afgewerkt overstek.

Waardestelling
Het transformatorhuisje is vanwege de cultuurhistorische - , architectuurhistorische - en
ensemblewaarde van algemeen belang voor de gemeente Wassenaar

als onderdeel van, als uitdrukking van en als herinnering aan de ontwikkelingsgeschiedenis van
Wassenaar en de geschiedenis van elektriciteit en het functioneren van het elektriciteitsnet in
het bijzonder;

als gaaf en uniek bewaard voorbeeld van een transformatorhuisje uit de jaren twintig van de
20ste eeuw in de stijl van de Amsterdamse School;

vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm en de eigentijdse, typerende materialen en detaillering
van het exterieur;

vanwege de ligging binnen een van rijkswege beschermd dorpsgezicht, namelijk
‘landgoederenzone van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg’.

Bijlagen
Afbeelding Google Earth; kadastrale kaart.
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Scheffer, C., ‘Jongere bouwkunst en stedebouw, Wassenaar’, provincie Zuid-Holland, 1993.
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Deze beschrijving is geen uitputtende beschrijving maar een beknopte schets van de belangrijkste aspecten ten aanzien van
hoofdvorm, materialen en detaillering.

