Redengevende beschrijving gemeentelijk monument

Van Zuylen van Nijeveltstraat 83, hoek Van Oldebarneveltweg,
afvalwatertransportgemaal
Adres
Postcode
Kadastraal nummer
Naam
Beschermd gezicht
Aantal onderdelen behorend tot het beschermde
monument
Benoeming onderdelen complex
Oorspronkelijke functie
Datering/Bouwjaar

Van Zuylen van Nijeveltstraat 83, hoek Van
Oldebarneveltweg
Van Zuylen van Nijeveltstraat 83: 2242 BA;
Van Oldebarneveltweg 0: 2242 AK
B 9381
Afvalwatertransportgemaal (AWTG)
Nee
1
Afvalwatertransportgemaal
Afvalwatertransportgemaal
Ca. 1925

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

Inleiding
Het afvalwatertransportgemaal is in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland gebouwd,
waarschijnlijk in de jaren twintig van de 20ste eeuw. In dit gebouw zijn alle technische
voorzieningen ondergebracht die benodigd zijn voor het verpompen van rioolwater. In 2011 zijn
plannen ingediend voor een verbouwing, die met name het (grotendeels onder de grond gelegen)
inwendige werk betreft en die anno 2012 in uitvoering is. Hierbij wordt aan het exterieur een deur
deels dichtgemetseld en deels voorzien van een ventilatierooster. Het bestaande ventilatierooster
wordt eveneens dichtgemetseld. Daarnaast wordt een aantal enkele en dubbele stalen deuren
vervangen met behoud van het bestaande kozijn.

Stedenbouwkundige aspecten
Gelegen nabij de kruising Van Zuylen van Nijeveltstraat - Van Oldebarneveltweg. Het gebouw staat
dichtbij de Zijlwetering en heeft een teruggeschoven positie in de straatbeeld. De woningen aan de
Van Oldenbarneveltstraat liggen steeds verder terug ten opzichte van de straat in de richting van
het kruispunt, waardoor ze aansluiten op de teruggeschoven positie van dit
afvalwatertransportgemaal.
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Architectonische beschrijving1
Het gebouw bestaat uit een bouwlaag met een samengesteld schilddak. Het is vanuit een
samengestelde plattegrond opgetrokken in baksteen in Vlaams verband opgetrokken en bestaat uit
twee ten opzichte van elkaar verspringende volumes. Het dak is met leipannen gedekt en heeft een
fors, met hout afgewerkt overstek. Op het dak bevinden zich een gemetselde schoorsteen en op de
daknokken een houten ventilatiekoker. Ten tijde van de opname bevatten de rechtgesloten
gevelopeningen stalen, roeden verdeelde 9-ruits ramen en stalen deuren. Voor de entrees liggen
gemetselde stoepen. De staande vensters in de zijgevels zijn gekoppeld door muurdammen van
slechts een kop breed. De lekdorpels zijn van grès tegels. Aan de zuidoostgevel is een muurtje met
ingezwenkte bovenzijde gemetseld ter plaatse van de deur in de noordoostgevel.

Waardestelling
Het afvalwatertransportgemaal 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 het Hoogheemraadschap Rijnland en het functioneren van
het riool en de aanleg van nutsvoorzieningen in Wassenaar in het bijzonder;

als vrijwel gaaf bewaard en typerend voorbeeld van een afvalwatertransportgemaal uit de jaren
twintig van de 20ste eeuw;

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

vanwege de beeldbepalende ligging nabij de kruising Van Zuylen van Nijeveltstraat - Van
Oldebarneveltweg.

Bijlagen
Foto’s situatie 2012; afbeelding Google Earth; kadastrale kaart.

Literatuur/bronnen
Gemeentearchief/bouwdossiers; bezoek ter plaatse 2012.

Disclaimer
Deze redengevende omschrijving is door een onafhankelijke adviseur in architectuurhistorie, mevr.
drs. M.J.C. Laméris van TasT, projecten voor tastbaar erfgoed, opgesteld. Aan deze omschrijving
kunnen geen rechten worden ontleend. Het al dan niet opvolgen van de adviezen/toepassen van de
omschrijving en op welke wijze valt geheel onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever c.q.
degene die de adviezen opvolgt/de omschrijving gebruikt. Eventuele directe of indirecte gevolgen
zijn op geen enkele wijze toerekenbaar aan de adviseur en/of TasT.
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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.

