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Hoofdadres van hoofdobject
Utrechtseweg 17, 1381 GR Weesp
Complexomschrijving
Inleiding
Voormalig gemeentelijk zwembadcomplex te Weesp, bestaande uit drie onderdelen: een HOOFDGEBOUW, een
SNOEPWINKEL en TWEE TOEGANGSPIJLERS. Het complex is gelegen op de zuidelijke oever van de Vecht en werd
gebouwd in 1937 naar ontwerp van K. Breijer, directeur der gemeentebedrijven, in opdracht van de gemeente
Weesp. De complexonderdelen zijn opgtrokken in een expressionistische, aan de Amsterdamse School verwante,
bouwtrant. Het hoofdgebouw en de snoepwinkel zijn geheel in hout opgetrokken, omdat tot 1947 de zogheten
"Kringenwet" voor Weesp van toepassing was.
Het natuurbad bestond in oorsprong uit een rechthoekige inham in de zuidelijke Vechtoever met drie rechte
betonnen kades. Thans (1996) heeft alleen de noordwestelijke kade nog zijn oorspronkelijke vorm en hoogte. De
zuidoostelijke en zuidwestelijke kade zijn aangepast aan de eisen en wensen van de roeisport, zoals aanbouw van
een glooiende helling en plaatselijke verlaging van de kade.
Het complex is tot 1963 in gebruik geweest als gemeentelijk zwembad. Daarna heeft het hoofdgebouw gediend als
kantoorruimte, onder andere ten behoeve van de kanobond. Vanaf 1978 is de Roeivereniging Weesp gevestigd op
het voormalige zwembadcomplex.
Het huidige roeisportcomplex bevindt zich in het gebied "Beschermde Vechtoevers", een door de gemeente Weesp
als beschermenswaardig bestempelde zone op beide Vechtoevers in de gemeente Weesp, waar onder andere geen
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verdichting van bebouwing mag plaatsvinden.
Omschrijving
Het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp omvat drie afzonderlijk te beschermen onderdelen: het
voormalige hoofdgebouw, de voormalige snoepwinkel en de twee toegangspijlers bij de hoofdentree. Van het
oorspronkelijke rechthoekige zwembassin valt alleen de rudimentaire aanleg, zijnde een rechthoekige inham in de
zuidelijke Vechtoever, onder de bescherming. Geheel zuidwestelijk op het erf staan de twee gemetselde
toegangspijlers. Midden op het erf staat het noordwest-zuidoostgerichte en op geknikte plattegrond gebouwde
hoofdgebouw, opgetrokken in hout onder een golvende rieten kap. Ten noorden van het hoofdgebouw staat de
voormalige snoepwinkel, eveneens opgetrokken in hout onder een rieten kap.
Waardering
Het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp, bestaande uit een hoofdgebouw, snoepwinkel en twee
toegangspijlers, is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als merendeels gaaf bewaard
voorbeeld van sportarchitectuur uit de jaren '30 van de 20ste eeuw, opgetrokken in een expressionistische, aan de
Amsterdamse School verwante, bouwtrant.
Daarnaast heeft het complex situationele en ensemblewaarde door de historisch-functionele ligging op de zuidelijke
Vechtoever.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
HOOFGEBOUW, onderdeel uitmakend van het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp, gebouwd in
1937 in expressionistische bouwtrant.
In oorsprong was de eerste verdieping van het gebouw in gebruik als dienstwoning en waren de vleugels van het
hoofdgebouw aan de waterkant open ten behoeve van de badhokjes.
Omschrijving
Het symmetrisch opgebouwde hoofdgebouw heeft een licht geknikt grondplan, bestaande uit een breder
middendeel, geflankeerd door smallere vleugels. De hoofdentree bevindt zich op de symmetrie-as, die tevens het
kknikpunt voor de plattegrond vormt. Het pand heeft een middenpartij ter hoogte van twee bouwlagen, de vleugels
hebben een hoogte van één bouwlaag. Het pand wordt afgesloten door een houten dakoverstek en een hoog
glooiend rieten schilddak dat golvend over middenpartij en vleugels is gelegd. Op de nok zijn rood gesmoorde
rietvorsten aangebracht. Op de centrale nokhoek staat een rechthoekige bakstenen schoorsteen. De lengterichting
van het pand loopt vrijwel evenwijdig aan de Utrechtseweg. Het pand is opgetrokken in brede horizontale
gepotdekselde delen boven een betonnen voeting.
De symmetrisch ingedeelde voorgevel (ZW) heeft zowel op de begane grond als op de eerste verdieping lange
lintvensters met houten kozijnen, waarbij de vensters op de begane grond een geringe hoogte hebben en als
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bovenlichten doorlopen in de vleugels aan weerszijden van de entree. De nadruk ligt op de uitzwenkende middenas
die op de begane grond en in het dakschild verbijzonderd is. Op de begane grond bevindt zich aan weerszijden van
de middenas een houten paneeldeur met glaspanelen en roedenverdeling. In het dak is op de middenas een
halfrond-gesloten dakkapel met halfrond venster aangebracht.
De rechterzijgevel (ZO) heeft een hooggeplaatst rechthoekig bovenlicht onder de dakrand.
Ook bij de symmetrisch ingedeelde achtergevel (NO) ligt de nadruk op de - eveneens uitzenkende - middenas van
de middenpartij: op de begane grond bevindt zich een zelfde entree als in de voorgevel, ditmaal echter geplaatst in
een portaal met zijlichten in de zijwanden en afgesloten door een plat dak. Aan weerszijden van de entree bevinden
zich geveldelen ter breedte van vijf rechthoekige staande laddervensters met vierruits-roedenverdeling. Op de
eerste verdieping van de middenpartij bevindt zich een vensterreeks van zes gekoppelde rechthoekige houten
vensters (drie aan weerszijden van de middenas). In het dak is op de middenas een dakkapel aangebracht als in de
voorgevel. De zijvleugels zijn voorzien van een (niet oorspronkelijke) houten borstwering met daarboven een (niet
oorspronkelijke) vensterreeks van acht gekoppelde houten vensters.
De linkerzijgevel (NW) is identiek aan de rechterzijgevel.
Het interieur bevat onder andere nog de oorspronkelijke houten kapconstructie en op de eerste verdieping nog
enkele paneeldeuren. Deze paneeldeuren hebben vier boven elkaar geplaatste liggende panelen, waarvan de drie
onderste dicht zijn en de bovenste twee ruitjes met blauw glas en één met wit glas bevatten.
Waardering
Het hoofdgebouw is van algemeen belang als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het voormalige
gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp en als merendeels gaaf bewaard voorbeeld van sportarchitectuur uit de
jaren '30 van de 20ste eeuw in expressionistische bouwtrant.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Voormalige SNOEPWINKEL, voorheen ook wel de 'Toko' genaamd en onderdeel uitmakend van het voormalige
gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp, gebouwd in 1937.
Omschrijving
Het kleine bijgebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en heeft één bouwlaag onder een rieten
schilddak met rietvorsten op de nok. De noklijn staat loodrecht op de Utrechtse weg. Het bijgebouw is opgetrokken
in gerabatte houten delen boven een betonnen voeting.
De zuidelijke kopgevel bevat een rechthoekige paneeldeur met glaspaneel.
De westelijke langsgevel is blind.
De noordelijke kopgevel heeft links een groot rechthoekig houten drieruitsvenster, het oorspronkelijke
etalagevenster, dat doorloopt over de noordoostelijke hoek.
De oostelijke langsgevel bevat rechts een rechthoekig houten tweeruitsvenster, een deel van het oorspronkelijke
etalagevenster, in het midden een paneeldeur met glaspaneel en links een rechthoekig houten tweeruitsdraaivenster.
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Waardering
De voormalige snoepwinkel is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het voormalige
gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
TWEE TOEGANGSPIJLERS, onderdeel uitmakend van het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp,
gebouwd in 1937 in expressionistische bouwtrant.
De toegangspijlers staan aan de straatzijde aan weerszijden van de entree.
Omschrijving
Twee toegangspijlers, opgetrokken op een min of meer rechthoekig grondplan, bestaande uit twee in elkaar
grijpende L-vormen. De pijlers zijn opgetrokken in rode baksteen en worden afgesloten door een betonnen
afdekking met afzaten.
Waardering
De twee toegangspijlers zijn van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het voormalige
gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp.
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