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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
In 1936-1938 tot stand gekomen vrijstaand SEINHUIS bij het eveneens in die jaren gebouwde Muiderpoortstation.
Gelegen tussen het stationsgebouw en het viaduct en in opdracht van de N.V. Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij.
gebouwd naar een ontwerp van de architect H.G.J. Schelling in de stijl van het Nieuwe Bouwen.
Omschrijving
Het seinhuis bestaat uit een hoge torenachtige schacht op rechthoekig grondplan en een uitkragende
bedieningsruimte. De bovenbouw wordt gedragen door twee hoge vierkante pijlers aan de zuidzijde en door een
trappenhuis met gelede glasgevels en hoge muurdammen aan de noordzijde. Aan de bovenzijde een rechthoekige
en witgeschilderde opbouw met aan de lange zijde ronde en gelede vensters. Hierboven het eigenlijke seinhuis met
grotendeels glazen gevelwanden met grote en gelede vensters in stalen kozijnen, waarbij de beide korte zijden zijn
afgeschuind met smalle deur in het midden. Rond het seinhuis loopt een aan de korte zijden afgeronde omgang met
eenvoudig hek. Het met een brede luifel uitkragende platte dak is eveneens aan de korte zijden afgerond. Het
witbetegelde trappenhuis is voorzien van stalen steektrappen met buisleuningen
Waardering
Uit 1936-1938 daterend seinhuis in nieuw-zakelijke trant, behorend bij het Muiderpoortstation van algemeen belang
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vanwege de architectuur- historische en typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van functionalistische
spoorwegarchitectuur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Transport

Seinhuis
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