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Complexnaam
Pompgemaal
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

5

407533, 407537, 407541, 407545,
407549

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Hilversum

Hilversum

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Laapersveld 1, 1213 VB Hilversum
Complexomschrijving
Op geaccidenteerd, driehoekig terrein in 1919-20 naar ontwerp van W.M. Dudok in samenwerking met J.H. Meijer
ten behoeve van de watervoorziening gerealiseerd complex, bestaande uit een pompgemaalgebouw, vijver- en
terraspartijen en padenstelsel, van belang wegens de bijzondere oplossing van een architectonische en
civieltechnische ontwerp-opgave, geintegreerd in een tuinarchitectonische entourage.
Complex met de volgende onderdelen: 1. Pompgemaalgebouw, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 407533.
2. Vijverpartij, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 407537.
3. Zuidoostelijke terraspartij, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 407541.
4. Noordwestelijke terraspartij, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 407545.
5. Padenstelsel, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 407549.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2022
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Monumentnummer*: 407533
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 november 1991

Kadaster deel/nr:

82716/72

Complexnummer

Complexnaam

407230

Pompgemaal

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hilversum

Hilversum

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Laapersveld

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hilversum

D

Postcode*

Woonplaats*

1213 VB

Hilversum

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
4053

Rijksmonumentomschrijving**
Pompgemaal gebouw.
Onderkelderd, in baksteen opgetrokken, op verschillende hoogten plat afgedekt pompgemaalgebouw met in- en
uitspringende kubische bouwvolumes, waarvan het middenblok aan de straatzijde hoger is opgetrokken en aan de
vijverzijde is voorzien van hoekschoorstenen en een in siersmeedijzerwerk uitgevoerde vlaggemasthouder; tussen
de twee zijvleugels een laag tussenlid. De bouwvolumes worden rondom afgesloten door rollagen van koppen en
strekken, en zijn voorzien van gelijkvormige houten vensters van verschillende hoogte met horizontale
roedenverdeling. De hoofdingang bevindt zich in de westgevel, terwijl beide zijgevels een neven-ingang bevatten
met houten deuren uit de bouwtijd. Aansluitend aan het gebouw een omlopende reeks in hoogte varierende
terrasmuren, bekroond door een dubbele rollaag van staand gestelde strekken en aan de vijverzijde voorzien van
uitkragingen, in het midden lager doorgetrokken. Tegenover de ingangsdeuren zijn de terrasmuren lichtgebogen en
sluiten dwarsmuurtjes in verwante trant aan.
Pompgemaalgebouw, met bijbehorende terrasmuren, van kenmerkende architectuur voor de derde fase in de
oeuvre-ontwikkeling van het werk van W.M. Dudok wegens de plastische toepassing van kubische bouwvolumes en
het gebruik van typisch aan de baksteenbouw gebonden detaillering, als zodanig en als hoofdonderdeel van het
complex met monumentnummer 407230 van belang uit architectuurhistorisch, stilistisch en typologisch oogpunt.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Gemaal (M)

Gemaal(M3)
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Monumentnummer*: 407537
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 november 1991

Kadaster deel/nr:

82716/77

Complexnummer

Complexnaam

407230

Pompgemaal

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hilversum

Hilversum

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Laapersveld

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

1213 VB

Hilversum

Bij

Vijverpartij
Laapersweg

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hilversum

D

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
4054

Rijksmonumentomschrijving**
Vijverpartij.
In onregelmatige, doch bijna symmetrische, vorm, met twee smallere uiteinden aan de noordzijde en een grote
uitwaartse buiging aan de zuidoostenzijde, aangelegde vijverpartij, voorzien van twee kunstmatige eilandjes met
beplanting en van zacht glooiende, met gras begroeide oevers en palissade-beschoeiing. Bij het noordoostelijk
uiteinde en onderaan de heuvel aan de oostzijde een grondduiker, en aan het noordwestelijk uiteinde aansluitend
gesitueerd aan het pompgemaalgebouw.
Vijverpartij met bijbehorende onderdelen deel uitmakend van het complex met monumentnummer 407230 en als
zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Vijver

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 407541
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 november 1991

Kadaster deel/nr:

82715/192

Complexnummer

Complexnaam

407230

Pompgemaal

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hilversum

Hilversum

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Laapersveld

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

1213 VB

Hilversum

Bij

Zuidoostelijke terraspartij
Laapersweg

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hilversum

D

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
4054

Rijksmonumentomschrijving**
Zuidoostelijke terraspartij.
Aan de zuidoostzijde aangelegde terraspartij op vijf niveaus, uitgevoerd in baksteen, waarbij op het laagste en het
hoogste niveau een doorgaande terrasmuur is geplaatst met dwarse, gemetselde bloembakken, waartussen een
lange houten zitbank, terwijl de drie tussengelegen terrassen telkens worden gemarkeerd door gemetselde
bloembakken en een lange gemetselde stoep van drie treden; alle muren worden bekroond door een dubbele staand
gestelde rollaag van strekken, waarin tevens een tandlijst is verwerkt. Aan weerskanten nabij een verbreding van
het middenpad elk een soortgelijke, gemetselde plantenbak.
Aan de noordoostzijde van deze terraspartij bevindt zich op de heuveltop een in verwante trant uitgevoerde
gemetselde bank, terwijl van de zuidwestelijke pendant slechts het fundament resteert.
Zuidoostelijke terraspartij met bijbehorende onderdelen deel uitmakend van het complex met monumentnummer
407230 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Terraspartij

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 407545
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 november 1991

Kadaster deel/nr:

82715/164

Complexnummer

Complexnaam

407230

Pompgemaal

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hilversum

Hilversum

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Laapersveld

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

1213 VB

Hilversum

Bij

Noordwestelijke terraspartij
Laapersweg

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hilversum

D

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
4054

Rijksmonumentomschrijving**
Noordwestelijke terraspartij.
Aan de noordwestzijde aangelegde, viervoudige terraspartij met in plastisch en gevarieerd verband gemetselde
muurtjes en aansluitende gemetselde bloembakken, die steeds de hoogteverschillen markeren te weerszijden van
de lange, vijf, respectievelijk zes treden tellende, gemetselde stoepen. Bovenaan het doorlopende pad een
uitzichtsbank, geintegreerd in een op decoratieve wijze volgens verschillende verbanden gemetselde muur met
tandlijsten en staande rollagen op een langgerekte U-vormige grondslag.
Noordwestelijke terraspartij met bijbehorende onderdelen deel uitmakend van het complex met monumentnummer
407230 en als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Terraspartij

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 407549
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 november 1991

Kadaster deel/nr:

82715/184

Complexnummer

Complexnaam

407230

Pompgemaal

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hilversum

Hilversum

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Laapersveld

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

1213 VB

Hilversum

Bij

Padenstelsel
Laapersweg

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hilversum

D

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
4054

Rijksmonumentomschrijving**
Padenstelsel.
Verbindend padenstelsel rondom de vijverpartij tussen het pompgemaalgebouw en de terraspartijen onderling, op
verschillende hoogten aangelegd in slingerende vormen, tweevoudig aan de noordzijde en drievoudig aan de
zuidzijde, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 407230 en uitsluitend als zodanig van belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Park
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