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Adres

Schoolstraat 29

Postcode

2242 KE

Kadastraal nummer

H2671

Naam

Nvt

Beschermd gezicht

Ja

Aantal onderdelen behorend tot het beschermde monument1
Benoeming onderdelen complex

Woonhuis

Oorspronkelijke functie

Agrarisch

Datering/Bouwjaar

17de eeuw

Omvang bescherming
De bescherming betreft het WOONHUIS.
Het interieur maakt wat betreft de oorspronkelijke structuur en de constructieve onderdelen onderdeel
uit van de bescherming.
Inleiding
Dit huis heeft zijn oorsprong in de 17de eeuw en is toen vermoedelijk als boerderij tot stand gekomen.
Zowel in basisopzet, als in metselwerk (klezoren) als in detaillering is deze 17de-eeuwse oorsprong nog
duidelijk herkenbaar. De oorspronkelijke bestemming is ook intern nog afleesbaar, door de indeling
van het achterhuis met sporen van de werkkeuken. In ieder geval woonde in 1881 bouwman Pieter
Dirkszn Ruijgrok in het pand. Later bewoonde de bekende Wassenaarse timmerman Johannes
Wilhelmus Remmerswaal het pand. In 1932, ten tijde van eigenaar Nicolaas van der Splinter,

bloembollenkweker, werd het voorhuis gebruikt als sigarenzaak en werd in de voorgevel een winkelruit
en –deur aangebracht. Een bestaande aanbouw (links) werd hierbij verwijderd. In 1955 werd de
gemeente eigenaar van het pand, die het in 1964 liet restaureren. Hierbij werd de voorgevel zo veel
mogelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht. De etalageruit werd verwijderd, net als de overhoeks
geplaatste entreedeur en twee oude vensters uit een rond 1963 afgebroken boerderij uit de Langstraat
werden geplaatst. De linkerzijgevel werd sterk gewijzigd. Sinds 1976 wordt het pand bewoond door de
familie Van der Holst. In 1983 werd het lagere volume aan de achterzijde, de voormalige stal,
afgebroken onder leiding van de Technische Dienst van de gemeente Wassenaar, om zodoende een
doorgang te creëren vanaf het voorplein van Neyenburgh, naar de achter gelegen tuin. Dit werk werd
uitgevoerd door architecten ir. J.H. Kooreman en J.J. Raue te Delft. Hierbij werden opnieuw ook
wijzigingen aan de gevels aangebracht en dakkapellen veranderd en verplaatst. De voorgevel werd
hierbij ‘teruggerestaureerd’. Het inboetwerk van de gevelwijzigingen is duidelijk afleesbaar aan de
gevel; alleen de top met vlechtingen, de tuitgevel en de ontlastingsboog zijn nog van vóór de diverse
wijzigingen.
Stedenbouwkundige aspecten
De Schoolstraat werd aanvankelijk Ooststraat genoemd en staat vanaf 1899 bekend als Schoolstraat.
De straat loopt van het Plein naar de Oostdorperweg en is vernoemd naar de scholen die hier van
oudsher waren gevestigd. De pastorie op nummer 2 en het woonhuis op nummer 5 zijn
rijksmonument. De nummers 4 en 6/8 zijn gemeentelijk monument. Schoolstraat 29 staat rechts van
Neyenburgh.
Het diephuis staat haaks op de weg en direct aan de straat. Links is er een smal erf; achter en rechts is
het erf ruimer.
Architectonische beschrijving
Het pand is in baksteen (kruisverband) opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond. De
voormalige werkkeuken bevat een kelder en is iets smaller dan het voorhuis. Het diephuis heeft een
met rode oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak. Voor en achtergevel zijn tuitgevels, waarbij de
achterste tuit als schoorsteen is uitgevoerd.
De gevels zijn wit geschilderd, met uitzondering van de voorgevel en een gepleisterd deel in de
linkerzijgevel. Kozijnen, ramen en deuren zijn van hout. Er zijn staafankers toegepast.
De drieassige voorgevel heeft rechts de entree. In de top bevindt zich een venster met
korfboogvormige ontlastingsboog, verrijkt met natuurstenen aanzet- en sluitstenen. Er zijn
vlechtingen, staafankers en een renaissance-anker ter plaatse van de nokbalk. Ter plaatse van de
makelaar is de tuit uitgemetseld.
De zijgevels hebben verschillende wijzigingen ondergaan, maar van belang is de informele,
asymmetrische indeling en de rechtgesloten afsluiting van de gevelopeningen.
De achtergevel heeft eveneens vlechtingen en staafankers. De asymmetrische gevel heeft slechts
enkele openingen. Een cirkelvormig venster in de top is dichtgezet. Ter plaatse van de kelder is er een
gemetselde afdekking.
Interieur
De voormalige werkkeuken bevat onder meer een broodluik met oud geheng. Aan de achterzijde
bevindt zich de kelder met korfboogvormige nissen, die buiten de achtergevel doorlopen; dit is aan de
buitenzijde herkenbaar door een gemetselde afdekking. Ook lopen de nissen onder de keuken door.
De vloer is afgewerkt met rode plavuizen.
Waardestelling
Het woonhuis met oorspronkelijk een agrarische functie 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 agrarische dorpsgeschiedenis in het bijzonder;






vanwege de bewoners- en gebruikshistorie;
vanwege de ouderdom en bouwhistorische waarde van het pand en de afleesbaarheid daarvan;
vanwege de relatieve gaafheid van hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik;
vanwege de ligging binnen een van rijkswege beschermd dorpsgezicht, namelijk
‘landgoederenzone van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg’;




als beelddrager van het voormalige agrarische karakter van het dorp Wassenaar;
vanwege de ensemblewaarde met de naast en nabij gelegen gemeentelijke – en
rijksmonumenten;



vanwege de beeldbepalende ligging aan de Schoolstraat
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