
Bijlage Redengevende beschrijving     
beeldbepalende panden 

   
 



Adres     : Angerechtsweg 17 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : woning 
Oorspronkelijke bestemming  : woning 
Architect    : H.C. Elzinga (Adam van Vliet) 
Opdrachtgever    : mevr. G. Fay-Stark 
Bouwjaar    : 1916 
Bouwtype    : landhuis 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 1538 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Landhuis, gebouwd  in 1916 voor mevrouw G. Fay-Stark naar een ontwerp van de Blaricumse 
architect H.C. Elzinga. Het ontwerp is representatief voor het vroege werk van de architect Elzinga, 
die meerdere landhuizen heeft ontworpen in Blaricum.  
Verbouwingen: 
1968: inpandige verbouwing; 
1972: forse uitbreiding van het pand; 
 
Situering: 
Het pand ligt op een groot perceel grenzend aan het “Slingerweitje” ongeveer op de plek waar de 
Angerechtsweg overgaat in de Statenkamer. Het perceel ligt aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de 
straat en het weitje. Achter en opzij van het pand hoog opgaande eikenbomen.  
 
Omschrijving:  
Grote villa op gelede plattegrond, gekarakteriseerd door een hoger opgaand hoofdpand en een 
langgerekte lagere aanbouw onder een doorgaande rieten kap met wolfseinden. De gevels zijn 
opgetrokken in paarse baksteen. De topgevels hebben een beëindiging met staande vlechtingen 
tegen de rietkap. De gevelkozijnen met roedevensters en paneelluiken op de begane grond. Aan de 
linkerzijde een aangekapte serre.Ter plaatse van de entree een erkervormige uitbouw, die zich 
doorzet tot in de rietkap. De kozijnen op de verdieping met getoogde vensters onder de bovenregel 
van het kozijnen die een accent geven aan het esthetisch uiterlijk van het pand en karakteristiek zijn 
voor het vroege werk van de architect Elzinga.    
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van het pand; 

 
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm,  gevelindeling en detaillering in een landhuisarchitectuur in 
traditionele stijl; 

 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol:  Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude: Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  



 

 

 

 

 



 

 

 



Adres     : Capittenweg 29-31 en 33-35 
Naam     :  
Huidige bestemming   : woningen 
Oorspronkelijke bestemming  : woningen 
Architect    : H.F. Sijmons 
Opdrachtgever    : onbekend 
Bouwjaar    : 1935 
Bouwtype    : dubbele villa’s 
Bouwstijl    : zakelijke stijl 
Gem. bouwmapnr.   :16 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Dubbele villa’s, gebouwd in 1935 naar een ontwerp van de Bussumse architect 
H.F. Sijmons (o.a. ook verantwoordelijk voor het ontwerp Schapendrift 55).  
Verbouwingen: 
Capittenweg 29:  1956: aanbouw serre; 
   1969: legalisering duivenhok; 
Capittenweg 31: 1949: bouw van schuurtje; 
Capittenweg 33: 2001: uitbreiding van het pand; 
Capittenweg 35: 1983: plaatsen van twee dakvensters in achtergevel; 
 
Situering: 
De panden zijn gesitueerd aan de Capittenweg, een lommerrijke zijstraat van de Schapendrift  met 
esdoorns aan beide zijden. Langs deze straat veelal vrijstaande villa’s op kleine percelen en twee 
blokken met dubbele villa’s.  
 
Omschrijving:  
Twee bouwblokken met dubbele villa’s op een rechthoekige plattegrond onder hoog opgaand 
overstekend zadeldak, de nok evenwijdig aan de straat. De daken worden gedekt met donkerblauw 
geglazuurde romaanse pannen. De gevels zijn opgetrokken in gele baksteen boven een donkerrode 
plint. Typerend zijn de vensterstroken met verticale roeden onder de uitkragende gootlijsten in de 
voorgevel. Aan de linkerzijde wordt de vensterstrook beëindigd door een vertikaal element van 
halfrond siermetselwerk in donkerrode klinkers, aan de rechterzijde door een grote bakstenen 
schoorsteen. De rechter helft van de villa heeft een entree in de voorgevel onder een erkerluifel, de 
linkerhelft een entree via de zijgevel. 
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van de panden vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van de panden met hoog opgaande zadeldaken; 
- De gevelindeling en detaillering van de panden. 

 
Redengevende omschrijving: 
De panden zijn van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in een zakelijke architectuurstijl, 
gedomineerd door een hoog zadeldak met schoorsteenaccent; 

- Vanwege de ensemblewaarde van de twee bouwblokken; 
 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  
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Capittenweg 33-35 

 



Adres     : Driftlaan 35 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : woonhuis 
Oorspronkelijke bestemming  : woonhuis 
Architect    : H.F. Sijmons 
Opdrachtgever    : onbekend 
Bouwjaar    : 1926-1927 
Bouwtype    : woonhuis 
Bouwstijl    : Amsterdamse School 
Gem. bouwmapnr.   : 351 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Woning, gebouwd in 1926-1927 naar een ontwerp van de regionaal bekende architect H.F. Sijmons.  
Hij is verantwoordelijk is geweest voor meerdere villa’s en landhuizen in Blaricum en o.a. ook voor 
het ontwerp van de muziektent op de Dorpsstraat. 
Verbouwingen: 
1984: uitbreiding van woning; 
 
Situering: 
Het pand is markant gelegen aan de Driftlaan, een dorpsstraatje met aan weerszijden bermen met 
grote eiken en vrijstaande en dubbele villa’s op kleine kavels. Het pand markeert de plek waar 
Driftlaan en Tweede Molenweg elkaar kruisen.  
 
Omschrijving:  
Woonhuis op samengestelde plattegrond onder hoog opgaande overstekende zadeldaken met rode 
Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in lichtrode baksteen met houten kozijnen. De 
overkragende topgevels zijn bekleed met houten rabatwerk, groen geschilderd. In de voorgevel 
(zuidwest) onder het dakoverstek een driehoekige erker. De overkraging van deze topgevel wordt 
aan de linkerzijde ondersteund door een geprofileerde houten kolom. 
In het rechter dakvlak een dakkapel met plat dak. Aan de linkerzijde (noordwest) een topgevel met 
overkragend wolfseind, haaks op het hoofddak. Het pand is aan de achterzijde (noordoost) onder 
een lager zadeldak uitgebouwd. 
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 
De hoofdvorm van het pand met hoog opgaande zadeldaken; 
De gevelindeling en detaillering van het pand; 
  
Redengevende omschrijving: 
Het complex is van beeldbepalende waarde:;  

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in de karakteristieke bouwstijl van de 
Amsterdamse School; 

- Vanwege de markante situering aan de Driftlaan op het kruispunt met de Tweede 
Molenweg; 

 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol :  Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum; 
 



 

 

 

 

 



 



Adres     : Eemnesserweg 13 
Naam     : Café d’Ouwe Tak 
Huidige bestemming   : café-slijterij/woonhuis 
Oorspronkelijke bestemming  : onbekend 
Architect    : onbekend 
Opdrachtgever    : onbekend 
Bouwjaar    : negentiende eeuw 
Bouwtype    : winkel/woonpand 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 395 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
 
Beknopte (bouw-)geschiedenis: 
Het pand, in oorsprong negentiende-eeuws, is waarschijnlijk als boerderij gebouwd met een 
woongedeelte aan de voorzijde en een achterhuis langs de Kruislaan. In de loop der tijd is het pand 
diverse keren verbouwd en uitgebreid.  
Het bouwdossier begint in 1903 met vernieuwing van het bestaande gebouw. 
Verbouwingen: 
1908: plaatsen van een deurkozijn in de zijgevel. 
1909: inwendige verbouwing van het woonhuis. 
1910: vernieuwen woonhuis, wijziging voorgevel en kleine uitbouw. 
1911: wijzigen gevel woonhuis en inpandige verbouwing. 
1926: bouw van een wagenloods. 
1961: inpandige wijziging van het pand en wijziging van twee gevels. 
1962: verbouw van keuken. 
1971: inpandig wijzigen van verdieping en plaatsen van dakkapellen. 
   
Situering: 
Het pand is gesitueerd op het kruispunt van de Eemnesserweg en de Kruislaan, aan de rand van het 
oude dorp. De voorzijde van het pand richt zich op de Eemnesserweg, de doorgaande straatweg van 
Blaricum naar Eemnes met breed bestrate trottoirs aan weerszijden. Langs de voorgevel en het 
voorste deel van de rechter zijgevel een hulsthaag met geschoren leilinden en hulstbomen.  
De naburige grondpercelen zijn afgezet met hulsthagen.  
 
Omschrijving: 
Wit gepleisterd pand op rechthoekige plattegrond onder een mansardekap met gesmoorde 
Hollandse pannen. Een symmetrisch ingedeelde voorgevel aan de Eemnesserweg met in het midden 
een toegangsdeur met bovenlicht en aan weerszijden een roedevenster met gevelluiken. De topgevel 
is bekleed met potdekselwerk van ongekantrechte houten schaaldelen. In de topgevel twee 
roedevensters. Het dakoverstek bij de topgevel aan de straat met eenvoudige windveren en 
deklijsten en een decoratieve makelaar. In de voorste travee van de zijgevel langs de Kruislaan twee 
roedevensters met gevelluiken. De dakkapellen zijn niet origineel. Voorbij het eerste travee hebben 
diverse verbouwingen plaatsgevonden die deze gevel geen goed hebben gedaan. 
 
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het gebouw vallen onder de beeldbepalende karakteristiek : 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van voorgevel van de voorste travee ( eerste twee ramen) 

van de rechter zijgevel. 



 
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Als overblijfsel van bebouwing rond de eeuwwisseling van de negentiende- naar de 
twintigste eeuw; 

- Vanwege de gevelindeling en detaillering van de voorgevel en het eerste travee van de 
rechter zijgevel. 

 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol :  Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude :  Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 



Adres     : Eemnesserweg 20 + Verbindingsweg 15 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : dubbel woonhuis 
Oorspronkelijke bestemming  : onbekend 
Architect    : onbekend 
Opdrachtgever    : onbekend 
Bouwjaar    : eind negentiende eeuw 
Bouwtype    : arbeiderswoning/keuterij 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 1558 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
 
Beknopte (bouw-)geschiedenis: 
Het pand, in oorsprong daterend uit het eind van de negentiende eeuw, is waarschijnlijk als  
arbeiderswoning / keuterij gebouwd. In de loop der tijd is het pand diverse keren  
verbouwd en uitgebreid.  Het bouwdossier van het pand begint in 1920 met het  
vernieuwen van het huis (aanbrengen van een serre en een bergplaats). 
Verbouwingen: 
1922:  oprichten van een stal en een schuur. 
1988: inpandig veranderen van de woning. 
1999: oprichten van een schuur. 
 
Situering: 
Het pand is gesitueerd op het kruispunt van de Eemnesserweg en de Verbindingsweg, enigszins 
verdiept ten opzicht van de weg. De langsgevel is gericht op de Eemnesserweg, de doorgaande 
straatweg van Blaricum naar Eemnes. Aan de woonhuiszijde een bestraat trottoir met in de berm, 
dicht tegen de langsgevel, drie grote berken. Aan de achterzijde vier grote eiken, waarvan de takken 
gedeeltelijk over het pand hangen. De naburige percelen zijn afgezet met hulsthagen.  
 
Omschrijving: 
Wit gepleisterd pand, op rechthoekige plattegrond onder een overstekend zadeldak met rode 
Hollandse pannen. Symmetrisch ingedeelde kopgevels met roedevensters, voorzien van gevelluiken 
op de begane grond. In de langsgevel aan de wegzijde twee symmetrisch geplaatste roedevensters 
met luiken. De dakoverstekken bij de topgevels met sierlijk gesneden windveren en een decoratieve 
makelaar. De oorspronkelijke langsgevel aan de achterzijde is bij de verbouwing/uitbreiding in 1988 
verloren gegaan. Aan de achterzijde twee grote ontsierende dakkapellen.  
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het gebouw vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van de beide kopgevels en de langsgevel aan de straatzijde.   

 
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm als overblijfsel van bebouwing, daterend uit het eind van de 
negentiende eeuw aan de rand van het oude dorp; 

- Vanwege de gevelindeling en detaillering van de kopgevels en de naar de straat gekeerde 
langsgevel; 

Het pand is beeldondersteunend: 
- Vanwege de markante ligging aan de Eemnesserweg aan de rand van het oude dorp; 



 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol :  Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude :  Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum. 
 
   



 

 

 

 

 



 

 

 



Adres     : Eemnesserweg 21-23 
Naam     :      - 
Huidige bestemming   : dubbel woonhuis 
Oorspronkelijke bestemming  : woonhuis 
Architect    : onbekend 
Opdrachtgever    : onbekend 
Bouwjaar    : eind negentiende eeuw 
Bouwtype    : arbeiderswoning  
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 3085 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Het pand, in oorsprong daterend uit het eind van de negentiende eeuw, is waarschijnlijk als  
arbeiderswoning gebouwd. In 1931 werd de woning gesplitst. 
Het bouwdossier van nr. 21 begint in 1999 (vernieuwing garage). 
Het bouwdossier van nr. 23 begint in 1931 (splitsing in dubbel woning), 
Verbouwingen: 
1936: plaatsen van nieuw raamkozijn; 
1973: uitbreiding van het woonhuis; 
1981: vervanging van bestaande bijgebouwen; 
1996:  plaatsen van een plantenkas. 
 
Situering: 
Het bouwcomplex bestaat uit een hoofdpand met aan beide kopzijden een aanbouw en is markant 
gesitueerd langs de Eemnesserweg, buiten het oude dorp nabij het voormalige tolhuis. Rondom het 
complex een siertuin en aan de achterzijde een sierlijke linde.  
 
Omschrijving: 
Lage eenvoudige woning met overstekende zadeldaken, gedeeltelijk met gesmoorde en gedeeltelijk 
met rode oud-Hollandse pannen. De gevels van het hoofdpand in schoon metselwerk, 
handvormsteen, met smalle kalkvoeg. De gevels van de latere aanbouw aan de linkerzijde in 
genuanceerde grauwe vormbaksteen. De dakoverstekken bij de topgevels met gesneden windveren 
en makellaars. In het hoofdpand T-vensters met paneelluiken, in de aanbouw ter linkerzijde een 
diversiteit aan houten gevelkozijnen. In het dakvlak van het hoofdpand een drietal ontsierende 
dakvensters. De aanbouw aan de zuidzijde met wit gestuukte gevels. Langs de dakvoet rechthoekige 
bakgoten op houten gootklossen.  
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het gebouw vallen onder de beeldbepalende karakteristiek : 
De hoofdvorm van het complex, bestaande uit een hoofdpand met aan beide zijden t.o.v. de 
voorgevel terug liggende aanbouwen op de kopgevels; 
De gevelindeling en detaillering van het complex; 
 
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Als overblijfsel van bebouwing, daterend uit het eind van de negentiende eeuw aan de rand 
van het oude dorp; 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van het pand; 
 
Het pand is beeldondersteunend: 



- Vanwege de markante ligging aan de Eemnesserweg en de ensemblewaarde met het 
nabijgelegen tolhuis.  

 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol :  Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude :  Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum. 
 
    
  
  



 

 

 

 

 



 



 



Adres     : Eemnesserweg 25-27 
Naam     :      - 
Huidige bestemming   : dubbel woonhuis 
Oorspronkelijke bestemming  : atelierwoning 
Architect    : onbekend 
Opdrachtgever    : onbekend 
Bouwjaar    : 1918 
Bouwtype    : atelierwoning  
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 408  en 1501  
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Het complex, in oorsprong daterend uit het eind van de negentiende eeuw, is waarschijnlijk als 
arbeiderswoning gebouwd. In 1931 werd het pand gesplitst in een dubbel woonhuis. Het 
bouwdossier voor het gedeelte Eemnesserweg 25 (dossier 408) begint in 1927 met het vernieuwen 
en verplaatsen van de berging.   
Verbouwingen: 
1933: bouw van een schuurtje; 
1934: plaatsen van een dakkapel in het achtergevel dakvlak; 
1983: interne verbouwing); 
1987: bouw van bergruimte aan de woning. 
 
Het bouwdossier voor nummer 27 begint in 1922 met het oprichten van een houten bijgebouwtje, 
waarvoor de vergunning werd geweigerd. 
Overige verbouwingen: 
1924: plaatsen van een houten bergplaats; 
1927: interne verbouwing; 
1936: vergroten slaapkamer; 
1982: bouw van garage/berging; 
1987: uitbreiding van de woning. 
 
Situering: 
Het bouwcomplex, bestaande uit een hoofdpand met aan beide kopzijden een aanbouw, is 
gesitueerd langs de Eemnesserweg, buiten het oude dorp nabij het voormalige tolhuis. Rondom het 
complex een siertuin en aan de achterzijde een sierlijke linde.  
 
Omschrijving: 
Langgerekt rietgedekt complex met zadeldaken en wolfseinden. De gevels zijn witgepleisterd met 
een donkergrijze plint. In de gevels houten kozijnen met schuifvensters en roedeverdeling. In het 
onderste deel van de raamkozijnen paneelluiken. In de topgevel aan de noordzijde een atelierraam 
met roedevenster. De entree is vormgegeven met een paneeldeur met raam en aan beide zijden 
zijlichten. Aan de straatzijde twee halfronde dakkapellen, rietgedekt, voorzien van roedevensters. 
Langs de erfscheiding aan de straatzijde staat nog het oorspronkelijke houten toegangshek tussen 
bakstenen penanten. Aan de achterzijde is het pand storend uitgebouwd met een bouwvolume 
onder een afgeknotte rietkap loodrecht op de bestaande bouwmassa. Tegen de rechter topgevel een 
storende uitbouw met een platte afwerking.  
  
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het gebouw vallen onder de beeldbepalende karakteristiek : 

- De hoofdvorm van het pand; 



- De gevelindeling en detaillering van het pand; 
 
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Als hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van een atelierwoning, vermoedelijk daterend 
uit het begin van de twintigste eeuw; 

Het pand is beeldondersteunend: 
- Vanwege de ensemblewaarde met het nabijgelegen tolhuis;  

 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde  gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 







 



Adres     : Fransepad 22 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : woonhuis  
Oorspronkelijke bestemming  : boerenwoning 
Architect    : onbekend 
Opdrachtgever    : onbekend 
Bouwjaar    : omstreeks 1900 
Bouwtype    : boerenwoning 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 1429 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Boerenwoning met achterliggende stal, gebouwd omstreeks 1900.  
Verbouwingen: 
1922: verbouwen en inrichten stal tot woonhuis; 
1926: vervangen staldeur door raamkozijn; 
1935: verbouw woonhuis; 
1975: inpandige verbouwing; 
1986: wijzigen indeling begane grond; 
1992: aanbouw tuinkamer; 
1996: wijzigen zijgevel  
 
Situering: 
Het pand is markant gelegen aan het Fransepad, een smalle dorpsweg met aan weerszijden 
grasbermen en boerderijen aan de rand van de oude dorpsbebouwing; 
 
Omschrijving:  
Boerenwoning op rechthoekige plattegrond met rietgedekt zadeldak haaks op de straat. In het linker 
dakvlak een rietgedekte dakkapel. De gevels zijn opgetrokken in een donkerrode baksteen met 
vlechtingen in de topgevel onder de aansluiting tegen het rieten dak. In de gevels T-vensters met 
grove roeden en opgeklampte gevelluiken.  
 
Bescherming:  
De pand heeft onvoldoende architectonische kwaliteiten voor een beeldbepalende karakteristiek. 
Het pand is wel beeldondersteunend in het geheel van boerenwoningen langs het Fransepad.  
  
Redengevende omschrijving: 
Het pand is beeldondersteunend: 

- Vanwege de hoofdvorm en de markante situering als oorspronkelijke boerenwoning langs 
het Fransepad, aan de rand van de oude dorpsbebouwing; 

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige voormalige boerderijen langs het Fransepad; 
 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  
 



 

 

 

 



 



Adres     : Fransepad 36-38 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : dubbel woonhuis  
Oorspronkelijke bestemming  : boerenwoning 
Architect    : onbekend 
Opdrachtgever    : onbekend 
Bouwjaar    : omstreeks 1900 
Bouwtype    : boerenwoning 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 486 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Boerenwoning, gebouwd  in ca. 1900 met achterliggende stal. 
Verbouwingen: 
1964: bouw van schuur 
1979: wijziging indeling en plaatsen kozijn in voorgevel; 
1986: oprichten van carport; 
 
Situering: 
Het pand is markant gelegen aan het Fransepad, een smalle dorpsweg met aan weerszijden 
grasbermen en boerderijen aan de rand van de oude dorpsbebouwing.  
Rechts van het pand 2 knotlinden. 
 
Omschrijving:  
Boerenwoning op rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met oud-Hollandse pannen, de 
noklijn evenwijdig aan de straat. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen met houten kozijnen en 
T-vensters met grove roeden en opgeklampte gevelluiken met zandlopermotief.  
De topgevels zijn versierd met gesneden windveren met deklijsten en makelaars. Aan de rechter 
achterzijde van het pand een aangekapte uitbreiding. Het naar de straatzijde gekeerde dakvlak is, 
afgezien van een klein dakraam, nog gaaf. 
  
Bescherming:  
Het pand heeft onvoldoende architectonische kwaliteiten voor een beeldbepalende karakteristiek. 
Het pand is wel beeldondersteunend in het geheel van boerenwoningen langs het Fransepad.  
  
Redengevende omschrijving: 
Het pand is beeldondersteunend: 

- Vanwege de hoofdvorm en de markante situering als oorspronkelijke boerenwoning langs 
het Fransepad; 

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige voormalige boerderijen langs het Fransepad; 
 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  



 

 



 



 
Adres     : Huizerweg 1 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : restaurant/woonhuis 
Oorspronkelijke bestemming  : winkel/woonhuis 
Architect    : Th. Rueter 
Opdrachtgever    : G. van Doornik 
Bouwjaar    : 1916 
Bouwtype    : winkel/woonhuis 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 520 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Gebouwd in 1916 als woonhuis met scheersalon in opdracht van G. van Doornik naar een ontwerp 
van de Blaricumse architect Theo Rueter. Hij was een leerling van de Amsterdamse architect 
Posthumus Meyes. Als architect hing Rueter het principe aan dat in een ontwerp altijd rekening 
moest worden gehouden met de omringende natuur en stelde dat het een plicht was voor de 
architect om in harmonie met de omgeving te ontwerpen. Hij ontwierp in Blaricum een groot aantal 
landhuizen en villa’s. Oorspronkelijk was het pand met riet gedekt, maar na een brand in 1942 is deze 
dakbedekking vervangen door gebakken leipannen. 
Verbouwingen: 
1919: verplaatsen bergplaats; 
1920: vernieuwen/vergroten van raamkozijn in voorgevel; 
1942: wederopbouw na verwoesting door brand; 
1973: gedeeltelijke verandering winkel/woonhuis; 
1981: wijziging winkelfunctie in restaurantfunctie; 
1989: interne verbouwing restaurant. 
 
Situering: 
Het pand staat in het dorpscentrum op de hoek waar de Torenlaan overgaat in de Huizerweg, de 
doorgaande weg van Laren naar Huizen. Deze laan kenmerkt zich in het dorpscentrum met 
winkels/horeca, waarboven woningen.   
 
Omschrijving:  
Pand op samengestelde plattegrond onder haaks op elkaar staande hoge zadeldaken met rode 
keramische leipannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen met in de topgevels een verticale 
beschieting van keramische dakleien. In de gevels houten kozijnen, waarvan de oorspronkelijke 
houten roeden in de etalageramen op de begane grond zijn vervangen door in het dubbelglas 
geïntegreerde kunststof roeden. In de bovenramen van de kruiskozijnen op de verdieping glas-in-
lood. De op gevelklossen overstekende zadeldaken zijn afgetimmerd met eenvoudige windveren en 
deklatten. 
 
Bescherming:  
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van het pand; 

 
Redengevende omschrijving: 
Het pand is beeldbepalend: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in een traditionele architectuurstijl; 



Het pand is beeldondersteunend: 
- Vanwege de ensemblewaarde met de overige bebouwing in dit deel van het dorpscentrum 

(Huizerweg 3-5 en 7-9) ; 
- Vanwege de markante situering langs de Huizerweg; 

 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum; 
NAi  : Informatie Nederlands Architectuurinstituut.



 
 

 



Adres     : Huizerweg 3-5 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : nr. 3: restaurant/woonhuis 
       nr. 5: winkel/woonhuis 
Oorspronkelijke bestemming  : winkel/woonhuis 
Architect    : W.G.F. van Overstegen jr. 
Opdrachtgever    : idem 
Bouwjaar    : 1922 
Bouwtype    : winkel/woonhuis 
Bouwstijl    : zakelijk 
Gem. bouwmapnr.   : 42, 43 en 44 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Oorspronkelijk dubbel winkel/woonhuis, ontworpen en gebouwd in 1922 door W.G.F van Overstegen 
jr. Sinds 1966 is in het linkerdeel een restaurant gevestigd.  
Verbouwingen: 
1954:  bouw van pakhuis met garage; 
1956: verbouw winkel; 
1966: verbouw van winkel tot restaurant; 
1993: gedeeltelijk wijzigen van woonhuis en plaatsen dakkapel; 
1994: vernieuwen/vergroten van horeca en woonruimte; 
1995: vergroten van buitengevel; 
2000: inpandige wijziging van restaurant en woning; 
2001: verplaatsen van schoorsteen. 
 
Situering: 
Het pand is gesitueerd in het dorpscentrum op de hoek waar de Torenlaan overgaat in de Huizerweg, 
de doorgaande weg van Laren naar Huizen. Deze laan kenmerkt zich in het dorpscentrum met 
winkels/horeca, waarboven woningen.   
 
Omschrijving:  
Pand op rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen, onder een schilddak met geglazuurde Hollandse 
blauwgrijze pannen, de nok evenwijdig aan de straat. De gevels zijn opgetrokken in een geelgrauwe 
baksteen met op de begane grond uit het gevelvlak stekende houten etalagekozijnen onder een 
houten luifel met smeedijzeren gevelsteunen. In de voorgevel rechts de originele diagonaal 
geplaatste winkelentree, de linkerhoek is aangetast door de uitbouw van het restaurant. Op de 
verdieping eenvoudige houten gevelkozijnen met ramen onder de ruim overstekende houten 
gootlijst. In het voordakvlak een nog originele dakkapel (model “brievenbus”). In het linker- en 
rechter dakvlak latere dakkapellen. In het verleden is aan de achterzijde en de linker zijgevel 
uitgebouwd. 
 
Bescherming:  
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van het pand; 

 
 
Redengevende omschrijving: 
Het pand is beeldbepalend: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in een zakelijke architectuurstijl; 



 
Het pand is beeldondersteunend: 

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige bebouwing in dit deel van het dorpscentrum 
(Huizerweg 1 en 7-9); 

- Vanwege de markante situering langs de Huizerweg; 
 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  



 

 

 



Adres     : Huizerweg 7-9, Achterom 14 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : notariskantoor 
Oorspronkelijke bestemming  : postkantoor met directeurswoning 
Architect    : H.Th. Teeuwisse 
Opdrachtgever    : rijksgebouwendienst 
Bouwjaar    : 1917 
Bouwtype    : postkantoor 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 522 en 2087 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Oorspronkelijk in 1917 als postkantoor gebouwd naar een ontwerp van de toenmalige 
rijksbouwmeester H.Th. Teeuwisse. Het kleinere linkerdeel (nr.7) huisvestte de directeurswoning, het 
grotere rechterdeel was in gebruik als postkantoor. In 1957 werd het gebruik gewijzigd in 
groepsbureau voor de Rijkspolitie.  
Verbouwingen: 
1919:  plaatsen loods; 
1955: verbouw postkantoor; 
1957: verbouw pand tot groepsbureau Rijkspolitie; 
1980: plaatsen hekwerk met poort; 
1996: verbouw politiebureau; 
1990: gedeeltelijk wijzigen gevel; 
 
Situering: 
Het pand is gesitueerd in het dorpscentrum op de hoek waar de Torenlaan overgaat in de Huizerweg, 
de doorgaande weg van Laren naar Huizen. Deze laan kenmerkt zich in het dorpscentrum met 
winkels/horeca, waarboven woningen.   
 
Omschrijving:  
Het pand bestaat in hoofdvorm uit twee rechthoekige bouwblokken, beiden onder overstekende 
rieten kappen. Het bouwblok aan de Huizerweg onder een schilddak met de nok evenwijdig aan de 
Huizerweg, het bouwblok langs Achterom onder een zadeldak met de nok haaks op het schilddak. De 
gevels van beide bouwblokken zijn opgetrokken in donkerrood genuanceerde baksteen met houten 
kozijnen. De originele houten roedevensters zijn vervangen door aluminium vensters. Op de 
dakvlakken grote rietgedekte dakkapellen, eveneens met aluminium roedevensters. In de voorgevel 
de halfrond getoogde hoofdentree met boven de ingang in het metselwerk het Nederlandse wapen. 
Boven de entree een houten luifel met geprofileerde lijst. In de linker zijgevel een eveneens halfrond 
getoogde entree tot de voormalige directeurswoning. Langs het Achterom nog een secundaire 
ingang, eveneens onder een houten luifel met geprofileerde lijst.  
 
Bescherming:  
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van het pand; 

 
 
Redengevende omschrijving: 
Het pand is beeldbepalend: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in een traditionele architectuurstijl; 



 
Het pand is beeldondersteunend: 

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige bebouwing in dit deel van het dorpscentrum 
(Huizerweg 1 en 3-5); 

- Vanwege de markante situering langs de Huizerweg; 
 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  
 



 

 

 



Adres     : Kerklaan 8 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : woonhuis 
Oorspronkelijke bestemming  : boerderij 
Architect    : H. Bos 
Opdrachtgever    : Mevr. Blom 
Bouwjaar    : 1933 
Bouwtype    : langhuisboerderij 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 623 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Het bouwdossier vangt aan in 1933 met de tekening voor de bouw van een boerderij naar een 
ontwerp van architect H. Bos uit Huizen.  
Verbouwingen: 
1933: bouw van wagenschuur; 
1952: vernieuwen schuur; 
1980: interne verbouwing en gevelwijziging; 
1983: interne verbouwing en gevelwijziging; 
 
Situering: 
Het pand is markant gelegen aan de Kerklaan, een brede straatweg waaraan meerdere voormalige 
boerderijen liggen. Achter het pand een kapschuur. Langs de straatzijde een geschoren hulsthaag.  
 
Omschrijving:  
De voormalige boerderij is opgetrokken op een langgerekte plattegrond onder een doorgaand 
zadeldak met gesmoorde Hollandse pannen, de noklijn haaks op de straat. Het pand bestaat uit een 
smaller voorhuis en een, aan beide zijde verbredend, achterhuis. De gevels zijn opgetrokken in 
baksteen, kleur appelbloesem. In de gevels van het voorhuis houten kozijnen met grof gedetailleerde 
roedevensters (voormalige schuifvensters) en gevelluiken. In de gevels van het achterhuis nieuwe 
ramen ter plaatse van de voormalige staldeuren. Achter de boerderij een houten kapschuur, 
gepotdekseld, met stalen kaproeden en een zinken kap. 
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand;  
- De gevelindeling en detaillering van het pand; 

  
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering als jonge boerderij in een traditionele 
architectuurstijl; 

Het pand is beeldondersteunend: 
- Vanwege de ensemblewaarde met de overige voormalige boerderijen langs de laan; 

 
 
 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  



 
 

 

 



 



Adres     : Kerklaan 10 
Naam     : St. Vitusgebouw 
Huidige bestemming   : kantoorgebouw 
Oorspronkelijke bestemming  : Verenigingsgebouw Katholieke Vereniging 
Architect    : onbekend 
Opdrachtgever    : R.K. Kerkgemeenschap 
Bouwjaar    : 1911 
Bouwtype    : verenigingsgebouw 
Bouwstijl    : neoklassiek 
Gem. bouwmapnr.   : 625 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Het pand werd in 1911 gebouwd als katholiek verenigingsgebouw in opdracht van de 
Roomskatholieke kerkgemeenschap van Blaricum.  
Verbouwingen: 
1916: bouw stenen schuur; 
1932: aanbrengen dakkapel; 
1949: renoveren gebouw; 
1983: verbouw en uitbreiding verenigingsgebouw; 
 
Situering: 
Het pand is markant gelegen aan de Kerklaan. Ter linker zijde van het pand een drietal 
karakteristieke, hoog opgaande linden. Rondom het perceel een geschoren hulsthaag. Het 
verenigingsgebouw is rechtsachter en opzij uitgebouwd. 
 
Omschrijving:  
Op rechthoekige plattegrond opgetrokken pand onder een schilddak met keramische leipannen. 
Rondom het schilddak een afgetimmerde houten goot met geprofileerde lijst. De gevels zijn 
opgetrokken in rode baksteen met horizontale gele sierbanden in het metselwerk en 
ontlastingsbogen met -om en om-  gele en rode baksteen boven de gevelopeningen. In de 
symmetrische voorgevel een middenrisaliet met gevelsteen op de verdieping en een jaartalsteen in 
de geveltop. In de houten gevelkozijnen gedeeltelijk nog het originele glas-in-lood in de 
bovenlichten.  
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand;   
- De gevelindeling en detaillering van het pand. 

  
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in neoklassieke architectuur als 
verenigingsgebouw bij de St. Vituskerk; 

 
Het pand is beeldondersteunend: 

- Vanwege de ensemblewaarde met de verderop langs de Kerklaan gelegen  
St. Vituskerk en pastorie (Kerklaan 17 en 19) en de voormalige Bernardusschool  
(Kerklaan 16); 

- Vanwege de markante situering langs de Kerklaan; 
 



Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  
 

 

  



 

 

 

 

 



 



Adres     : Kerklaan 13-13A 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : dubbel woonhuis 
Oorspronkelijke bestemming  : boerderij 
Architect    : onbekend 
Opdrachtgever    : onbekend 
Bouwjaar    : begin twintigste eeuw 
Bouwtype    : langhuisboerderij 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 628 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Het bouwdossier vangt aan in 1904 met de aanvraagtekening voor het bijbouwen van een schuur.  
Verbouwingen: 
1952: bouw stenen schuur; 
1962: verbouw van veestal; 
1963: herbouw van boerderij (door brand verwoest); 
1964: bouw hooiberg; 
1978: bouw melkopslagruimte; 
1994: splitsing boerderij in twee woningen en sloop van deel opstallen. 
 
Situering: 
Het pand is markant gelegen aan de Kerklaan, een brede straatweg waaraan meerdere voormalige 
boerderijen liggen. Aan de voorzijde, aan weerszijde van het pand, een knotlinde.  Ter linkerzijde van 
het pand een drietal karakteristieke, hoog opgaande linden. Rondom het perceel een geschoren 
hulsthaag. Opzij en achter het pand een aantal houten bijgebouwen. 
 
Omschrijving:  
De voormalige boerderij is opgetrokken op een langgerekte plattegrond onder een doorgaand 
zadeldak met de noklijn haaks op de straat. Het dak is gedekt met geëngobeerde  pannen met 
eenvoudige windveren en een makelaar in de topgevel. De gevels zijn opgetrokken in 
handvormsteen, kleur appelbloesem. In het voorhuis houten gevelkozijnen met roedevensters, een 
enkele nog voorzien van raamluiken. De kozijnen in het achterhuis zijn van recente datum en weinig 
harmonieus vormgegeven. Op de dakvlakken van de beide langsgevels een aantal grote dakkapellen.  
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van het pand. 

  
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering als een jonge boerderij in een 
traditionele architectuur;  

Het pand is beeldondersteunend: 
- Vanwege de ensemblewaarde met de overige voormalige boerderijen langs de laan; 
- Vanwege de markante situering langs de Kerklaan; 

  



Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  
 
 



 

 

 



Adres     : Kerklaan 16 
Naam     : Bernardusschool 
Huidige bestemming   : leegstaand, toekomstig gemeentehuis Blaricum 
Oorspronkelijke bestemming  : schoolgebouw 
Architect    : onbekend 
Opdrachtgever    : R.K. Kerkbestuur 
Bouwjaar    : onbekend 
Bouwtype    : schoolgebouw 
Bouwstijl    : klassiek 
Gem. bouwmapnr.   : 650 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Het bouwdossier vangt aan in 1949 met de aanvraagtekening voor gedeeltelijk herstel van het door 
brand verwoeste schoolgebouw. 
Verbouwingen: 
1954: uitbreiding schoolgebouw met vier lokalen; 
1964: bouw nis aan gymnastieklokaal; 
1976: verbouw en uitbreiding schoolgebouw; 
1991: verwijderen dakkapellen; 
2009: verbouwing tot nieuw gemeentehuis. 
 
Situering: 
Het pand is markant gelegen aan de Kerklaan. Rondom het pand een groot schoolplein met een 
aantal karakteristieke kastanjebomen. 
  
Omschrijving:  
Op complexe plattegrond opgetrokken pand onder een rondgaand, overstekend schilddak. Bij de 
thans onderhanden zijnde verbouwing zijn de oorspronkelijk rode dakpannen vervangen door 
gesmoorde Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen met een hardstenen 
plintband en, ter ontlasting, hanenkammen boven de gevelopeningen. De oorspronkelijke 
kruiskozijnen en kloosterkozijnen met roedeverdeling worden bij de verbouwing vervangen door 
nieuwe kozijnen met dubbele beglazing en geïntegreerde roeden. In de rechter zijgevel de 
boogvormige gevelopening met terug liggende entree. 
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van het pand; 

  
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering als voormalig schoolgebouw in een 
klassieke architectuurstijl; 

Het pand is beeldondersteunend: 
- Vanwege de ensemblewaarde met de verderop aan de Kerklaan gelegen  

               St. Vituskerk met pastorie (nr. 17 en 19) en het Verenigingsgebouw (Kerklaan 10); 
- Vanwege de markante situering langs de Kerklaan; 

Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Adres     : Kerklaan 19 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : pastorie 
Oorspronkelijke bestemming  : pastorie 
Architect    : onbekend  
Opdrachtgever    : R.K. Kerkbestuur 
Bouwjaar    : 1937 
Bouwtype    : pastorie 
Bouwstijl    : neobarok 
Gem. bouwmapnr.   : 653 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Pastorie, in oorsprong gebouwd gelijktijdig met of kort na de bouw van de St. Vituskerk. Van deze 
oorspronkelijk pastorie zal P.J.H. Cuypers zeer waarschijnlijk de architect geweest zijn. In 1937 werd 
deze pastorie afgebroken en vervangen door een nieuwe pastorie.  
Verbouwingen: 
1937: bouw van garage met wasruimte; 
1939: bouw van broeikasje; 
1969: slopen deel tuinmuur; 
1990: slopen en herbouwen kapel; 
1998: bouw van een urnenmuur achter de kerk; 
2004: wijzigen van drie gevelramen; 
 
Situering: 
De pastorie, rechts van de st. Vituskerk, is zeer markant gelegen in de bocht van de Kerklaan. De 
pastorie is middels een gemetseld verbindingselement gekoppeld aan de kerk. Rondom de pastorie 
een landschapstuin met fraaie bomen en omzoomd door een geschoren hulsthaag 
 
Omschrijving:  
Pand, twee bouwlagen, op een rechthoekige plattegrond onder een schilddak met ingezwenkte 
dakvoet, geïnspireerd op Duitse voorbeelden. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen, het 
overstekende dak wordt gedekt door grijze natuurleien (maasdekking). In de gevels houten kozijnen 
met glas-in-lood in de bovenlichten. Aan de rechter zijgevel een bakstenen erker met balkon. 
  
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van het pand; 

  
Redengevende omschrijving: 
Het complex is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van het pand als pastorie in een 
neobarok architectuur met Duitse invloed; 

- Vanwege de ensemblewaarde met de kerk met kerkhof, de bidkapel en het 
gedenkmonument op het voorplein, 

 
 
Het complex is beeldondersteunend: 

- Vanwege de ensemblewaarde met de verderop gelegen Bernardusschool (Kerklaan 16) en 
het R.K. Verenigingsgebouw (Kerklaan 10). 



 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  



 

 

 

 



 



Adres     : Schapendrift 30-32 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : boerderij 
Oorspronkelijke bestemming  : boerderij 
Architect    : onbekend 
Opdrachtgever    : onbekend 
Bouwjaar    : eind negentiende eeuw 
Bouwtype    : langhuisboerderij 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 1077 en 1078 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
De boerderij werd omstreeks 1900 gebouwd en, na brand, in 1925 gedeeltelijk opnieuw opgebouwd. 
Het bouwdossier vangt aan in 1925 met de gedeeltelijke herbouw van de boerderij.  
Verbouwingen: 
1947: bouw van veeschuur; 
1958: verbouw bovenverdieping; 
1967: herbouw wagenloods en hooiberging; 
1971: bouw van garage/geitenhok; 
1979: vervangen van bergingen door melkopslag; 
1992: oprichten van garage/berging; 
 
Situering: 
De boerderij is markant gelegen aan de Schapendrift aan de rand van de dorpsbebouwing op de 
overgang naar het weidelandschap van het Eemdal.  De Schapendrift voerde oorspronkelijk als 
veedrift van Laren naar de Oostermeent. Links van het voorhuis een voortuin/moestuin met een 
oude appelboom. Achter het hoofdgebouw een stenen bijgebouw en een kapberging voor de opslag 
van hooi. 
 
Omschrijving:  
De boerderij is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met een zadeldak met oud-Hollandse 
pannen, de noklijn evenwijdig aan de straat. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en vertind met 
cement. Op het voordakvlak van het woongedeelte een kleine dakkapel. Langs de dakvoet een 
houten gakgoot op houten steunen. Het achterhuis van de boerderij is aan de voorzijde uitgebouwd 
met een rechthoekig bouwdeel onder een eigen zadeldak. In de gevels van het voorhuis houten 
kozijnen met T-vensters met roedeverdeling en opgeklampte gevelluiken. De entree bevindt zich in 
het midden van de rechter zijgevel met links en rechts daarvan T-vensters met een fijne 
roedeverdeling in de bovenlichten. In het achterhuis halfronde stalen stalramen en mestdeuren. 
Achter de boerderij een kapberging voor hooi met ijzeren staken en een dak van zinken golfplaat.  
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand;  
- De gevelindeling en detaillering van het pand. 

  
 
Redengevende omschrijving: 
Het complex is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van de nog jonge boerderij in 
traditionele architectuur; 



 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  
 

 

 



 

 



Adres     : Statenkamer 1 t/m 19 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : woningen 
Oorspronkelijke bestemming  : woningen 
Architect    : Th. Rueter 
Opdrachtgever    : onbekend 
Bouwjaar    : 1949 
Bouwtype    : woningbouwcomplex 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : - 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Woningbouwcomplex, gebouwd in 1949 naar een ontwerp van de Blaricumse architect Theo Rueler. 
Hij was een leerling van de Amsterdamse architect Posthumus Meyes. Als architect hing Rueter het 
principe aan dat in een ontwerp altijd rekening moest worden gehouden met de omringende natuur 
en stelde dat het een plicht was voor de architect om in harmonie met de omgeving te ontwerpen. 
Hij ontwierp in Blaricum een groot aantal landhuizen en villa’s. 
Verbouwingen: 
Er zijn uit het verleden geen verbouwingsplannen bekend.  
 
Situering: 
De bouwblokken liggen aan één zijde van de vrij smalle straat met grasbermen en hoge platanen. In 
de diepe voortuinen een aantal hoge eiken. Aan beide uiteinden is het laatste bouwblok gedraaid en 
naar voren geplaatst, waardoor de suggestie ontstaat van een besloten ruimte.  
 
Omschrijving:  
Langgerekte, ondiepe bouwblokken onder zadeldaken, de nok evenwijdig aan de straat. De beide 
eindblokken zijn gedraaid, de noklijn van deze eindblokken haaks op de straat. De daken worden 
gedekt met rode Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen met een genuanceerde 
appelbloesemkleur. In de gevels houten kruiskozijnen met roedevensters. Boven de getoogde 
entreedeur een bovenlicht met roedeverdeling. Boven het voordeurkozijn een dakkapel met 
roedevenster. De goten als zinken bakgoten met aan de uiteinden uitgetande schouderstukken.  
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het complex vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van de bouwblokken; 
- De gevelindeling en detaillering van de bouwblokken. 

 
Redengevende omschrijving: 
Het complex is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van de bouwblokken in historiserende, 
traditionele architectuurstijl; 

- Vanwege de ensemblewaarde van het complex; 
 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum; 
NAi  : Informatie Nederlands Architectuurinstituut.



 
 

 



Adres     : Torenlaan 1 
Naam     :    - 
Huidige bestemming   : winkel met woning 
Oorspronkelijke bestemming  : woonhuis, in 1916 verbouwd tot hotel 
Architect    : onbekend 
Opdrachtgever    : onbekend 
Bouwjaar    : negentiende eeuw 
Bouwtype    : hotel 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 1173 
Datum opname   : november 2009  
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte (bouw-)geschiedenis: 
Het pand werd oorspronkelijk in de negentiende eeuw gebouwd als een woning. 
Het bouwdossier begint in 1916 met een grote verbouwing/vernieuwing door architect H.C. Elzinga. 
Het pand werd verbouwd tot hotel-café met zaalruimte. 
In de jaren 1920-1930 werd het pand in gebruik genomen als gemeentehuis. Kort na 1945 werd het 
pand weer café-restaurant, waarna in 1952 de functie wijzigde in slijterij.     
Verbouwingen: 
1952:  inpandige verbouwing tot slijterij; 
1956: gevelwijziging 
1969: wijziging entree winkel; 
1977:  verbouw en restauratie; 
1996: inpandige verbouwing; 
     
Situering: 
Het langgerekte pand is gesitueerd in het centrum van het dorp, langs de bocht van de Torenlaan, de 
doorgaande weg van Laren naar Huizen. 
 
Omschrijving: 
Langgerekt pand, twee bouwlagen, onder een overstekend mansardekap met gesmoorde pannen, de 
noklijn evenwijdig aan de straat. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteenwerk met houten 
gevelkozijnen met zware stijlen en roeden in de bovenlichten. In een aantal bovenramen is nog glas-
in-lood aanwezig. In het dakvlak langs de Torenlaan een drietal karakteristieke dakkapellen met 
zadeldakjes en zinkbekleding, waarvan de meest noordelijke kapel van later datum is. De 
dakoverstekken bij de kopgevels met geprofileerde windveren en makelaars. De zuidelijke kopgevel 
is uitgebouwd met een grote erker, voorzien van een balkon met houten balustrade.         
 
Bescherming: 
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van het pand; 

 
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in traditionele architectuur uit het eind 
van de negentiende eeuw ; 

 
Het pand is beeldondersteunend: 

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige bebouwing in dit deel van het dorpscentrum; 
 



Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  
  



 

 

 

 



Adres     : Venenweg 1-1A 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : woonhuis met boerderij 
Oorspronkelijke bestemming  : boerderij met wagenschuur 
Architect    : Rigter en Van Bronkhorst 
Opdrachtgever    : J. van Hoven 
Bouwjaar    : 1925 
Bouwtype    : langhuisboerderij 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 3181 en 3177 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Boerderij, gebouwd in 1925 naar een ontwerp van de architecten Rigter en Van Bronkhorst. 
Verbouwingen: 
1926: bouw van wagenschuur; 
1950: bouw van loods aan achterzijde wagenschuur; 
1996: verbouwing voorste deel tot woonhuis; 
2000: sloop twee schoorstenen en bouw van nieuwe schoorsteen; 
 
Situering: 
Het complex is markant gelegen aan de Venenweg, een smal weggetje met aan weerszijden 
geschoren hulsthagen, aan de rand van het oorspronkelijke dorp. Aan de voorzijde en de rechter 
zijkant van de boerderij staan knotlinden. Rechts opzij van de boerderij staat de wagenschuur met 
doorrijdeuren. Strak naast de kopgevel van de wagenschuur een hoog opgaande eik. 
  
Omschrijving boerderij:  
De boerderij is opgetrokken op een langgerekte plattegrond onder een doorgaand zadeldak met 
wolfseinden, gedekt met gesmoorde Tuille-du-nord pannen. Het bij de topgevel overstekende dak 
met windveren en boeiboorden op gevelklossen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen. In het 
voorhuis houten kozijnen met roedevensters, de kruisvensters op de begane grond voorzien van 
onderramen met paneelluiken en bovenlichten bezet met glas-in-lood. In het middden van de 
voorgevel de toegangsdeur met bovenlicht. Op het dakvlak van het voorhuis een tweetal dakkapellen 
en een aantal storende daklichten. In het achterhuis een dwarsdeel, geaccentueerd door een 
dwarskap en grote deeldeuren.  
 
Omschrijving wagenschuuur:  
Rechts naast de boerderij een wagenschuur op een langgerekte plattegrond onder een doorgaand 
zadeldak met wolfseinden, gedekt door gesmoorde tuille-du-nord pannen. 
De gevels zijn gestuukt in een grijsgele kleur en voorzien van stalramen en getoogde staldeuren. 
Halfweg de wagenschuur getoogde doorrijdeuren, geaccentueerd door een topgeveltje met steekkap 
en een roosvenster. Het voorste deel van de wagenschuur is in gebruik als veestalling, het achterste 
deel als berging.  
 
Bescherming:  
De volgende onderdelen van het complex vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van de boerderij en de wagenschuur; 
- De gevelindeling en detaillering van de boerderij en de wagenschuur; 

  
  



Redengevende omschrijving: 
Het complex is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van de boerderij en de wagenschuur 
als elementen van een jonge boerderij in traditionele architectuur als jonge boerderij met 
wagenschuur;  

- Vanwege de ensemblewaarde van het complex. 
Het complex is beeldondersteunend: 

- Vanwege de ensemblewaarde met de overige voormalige boerderijen langs de laan; 
 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  
  



 

 

 

 

 



 



Adres     : Venenweg 9 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : woonhuis  
Oorspronkelijke bestemming  : boerenwoning 
Architect    : onbekend 
Opdrachtgever    : Gebr. Kuyer 
Bouwjaar    : 1923 
Bouwtype    : boerenwoning 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 1266 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Boerenwoning, gebouwd in 1923 in opdracht van de gebroeders Kuyer. 
Verbouwingen: 
1948: herbouw van de schuur; 
 
Situering: 
Het pand is markant gelegen op een driehoekig perceel op de hoek van de Venenweg en de 
Stachouwerweg op de rand van het oorspronkelijke dorp. Rondom het perceel heggen van geschoren 
hulst. Aan de achterzijde van het pand een stenen schuurtje. Achter het pand  een zeer 
karakteristieke beuk en een beeldverstorende betonschutting.  
 
Omschrijving:  
De kleine boerenwoning bestaat uit een voorhuis en een verbreed achterhuis onder een rietgedekt 
zadeldak met wolfseinden, de nok haaks op de straat. De gevels zijn opgetrokken in een lichtrode 
baksteen, de topgevels worden onder de kap beëindigd met verticale vlechtingen. Ter plaatse van de 
entree een dakoverstek, dragend op een houten kolom. In de gevels houten kozijnen met 
roedevensters en gevelluiken op de voorgevel.  
 
Bescherming:  
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van de boerenwoning in traditionele stijl; 
- De geveldetaillering van het pand. 

  
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van de boerenwoning traditionele 
architectuur;  

Het pand is beeldondersteunend: 
- Vanwege de ensemblewaarde met de overige voormalige boerderijen langs de laan; 

 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  
 



 

 

 

 



 

 

 



Adres     : William Singerweg 2 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : woonhuis  
Oorspronkelijke bestemming  : atelierwoning 
Architect    : H.C. Elzinga 
Opdrachtgever    : P.H. Testas 
Bouwjaar    : 1916 
Bouwtype    : atelierwoning 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 825 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Atelierwoning, gebouwd in 1916 in opdracht van de beeldhouwer P.H. Testas naar een ontwerp van 
de Blaricumse architect H.C. Elzinga. 
Verbouwingen: 
1936: bouw van garage en plaatsen “verlichtingskozijn”; 
1995: vergroten van de woning; 
 
Situering: 
Het pand is markant gelegen op een hoekkavel aan de Meentweg, de verbinding van het dorp met de 
Blaricummermeent, net buiten het oorspronkelijke boerendorp. Langs de kavel een haag, 
gedeeltelijk geschoren hulst, gedeeltelijk beukenhaag. Links van het pand een pannengedekte 
garage. 
 
Omschrijving:  
Rietgedekte atelierwoning op rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met wolfseinden, de 
noklijn haaks op de straat. In het linker dakvlak een rietgedekte dakkapel.Het pand is aan de rechter 
zijgevel uitgebouwd onder een zadeldak met wolfseind. Aan de achterzijde een halfronde erker. De 
gevels zijn wit geschilderd met houten roedevensters en paneelluiken. In de voorgevel (de 
noordgevel) op de verdieping een groot atelierraam met roedeverdeling.   
 
Bescherming:  
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van het pand; 

  
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering van de atelierwoning in een 
traditionele architectuur; 

Het pand is beeldondersteunend: 
- Vanwege de ensemblewaarde met de omliggende atelierwoningen; 

 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  
 



 

 

 

 



 

 

 



Adres     : William Singerweg 4 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : woonhuis  
Oorspronkelijke bestemming  : atelierwoning 
Architect    : H.C. Elzinga 
Opdrachtgever    : P.H. Testas 
Bouwjaar    : 1918 
Bouwtype    : atelierwoning 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 823 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Atelierwoning, gebouwd in 1918 in opdracht van de beeldhouwer P.H. Testas naar een ontwerp van 
de Blaricumse architect H.C. Elzinga. 
Verbouwingen: 
1920: bouw van berging; 
1927: uitbouw zuidwest gevel; 
1937: vergroting atelierruimte; 
1982: wijziging verdieping; 
1982: uitbreiding keukenruimte; 
1994: wijzigen en vergroten van het pand; 
1998: vergroten pand en plaatsen van nieuwe berging; 
 
Situering: 
Het pand is markant gelegen aan de William Singerweg, net buiten het oorspronkelijke boerendorp. 
In de onmiddellijke nabijheid ligt de Meentweg, de verbinding van het dorp met de 
Blaricummermeent. Langs de kavel een haag van geschoren hulst. In de voortuin hoog opgaande 
eiken. 
 
Omschrijving:  
Rietgedekte atelierwoning op rechthoekige plattegrond onder een geknikt stolpdak. Aan de rechter 
voorzijde een aangekapte uitbouw met houten zijwand (potdekselwerk). Linksachter een rietgedekte 
serre. De gevels zijn opgetrokken in rood gemêleerde baksteen met houten roedevensters en 
opgeklampte gevelluiken. In de voorgevel (noordgevel) op de begane grond een groot atelierraam 
met roedeverdeling. 
 
Bescherming:  
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldbepalende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van het pand; 

  
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldbepalende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en detaillering in traditionele architectuurstijl; 
Het pand is beeldondersteunend: 

- Vanwege de ensemblewaarde met de omliggende atelierwoningen; 
 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  



 

 

 

 

 



 



Adres     : William Singerweg 18 
Naam     : - 
Huidige bestemming   : woonhuis  
Oorspronkelijke bestemming  : landhuis 
Architect    : Th. Rueter 
Opdrachtgever    : W. de Gooyer 
Bouwjaar    : 1933 
Bouwtype    : landhuis 
Bouwstijl    : traditioneel 
Gem. bouwmapnr.   : 1332 
Datum opname   : november 2009 
Naam inventarisator   : P.S.A. de Wit 
 
Beknopte bouwgeschiedenis: 
Landhuis, gebouwd in 1933 in opdracht van W. de Gooyer naar een ontwerp van de Blaricumse 
architect Theo Rueter. Hij was een leerling van de Amsterdamse architect Posthumus Meyes. Als 
architect hing Rueter het principe aan dat in een ontwerp altijd rekening moest worden gehouden 
met de omringende natuur en stelde dat het een plicht was voor de architect om in harmonie met de 
omgeving te ontwerpen. Hij ontwierp in Blaricum een groot aantal landhuizen en villa’s. 
Verbouwingen: 
1994: vergroten van de woning; 
 
Situering: 
Het pand is markant gelegen aan de William Singerweg, net buiten het oorspronkelijke boerendorp. 
De straat neemt hier de vorm aan van een landweggetje met aan weerszijden landhuizen en villa’s 
achter hoge, geschoren hulsthagen.  
 
Omschrijving:  
Rietgedekt  landhuis op rechthoekige plattegrond onder afgewolfd zadeldak, de nok evenwijdig aan 
de straat. Aan de rechter voorgevel een aangekapte uitbouw. De gevels zijn opgetrokken in rode 
baksteen met een houten beschieting in gepotdekselde schaaldelen op de topgevel. In de gevels 
houten roedevensters met opgeklampte gevelluiken. Aan de voorzijde een royaal overstekend 
wolfseind in de kap. In de rechter zijgevel een rietgedekte dakkapel.  
 
Bescherming:  
De volgende onderdelen van het pand vallen onder de beeldondersteunende karakteristiek: 

- De hoofdvorm van het pand; 
- De gevelindeling en detaillering van het pand; 

  
Redengevende omschrijving: 
Het pand is van beeldondersteunende waarde: 

- Vanwege de hoofdvorm, gevelindeling en de detaillering van het landhuis in typische Gooise 
landhuisstijl; 

 
Bronnen en literatuur: 
G. v.d. Pol : Onderzoek objecten van cultuurhistorische waarde gemeente Blaricum (april 2005); 
G. v.d. Woude : Onderzoek bouwkundig archief gemeente Blaricum.  
 
 



 

 

 


