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Inleiding
Doopsgezind VERZORGINGSTEHUIS, in de jaren 1928-1930 gebouwd naar ontwerp van K. Jonkheid. Het complex
verrees ter plekke van de buitenplaats Spaarnhout, waarvan het buitenhuis gedeeltelijk in de nieuwbouw werd
opgenomen en waarvan de tuinen met handhaving van verscheidene onderdelen werden gereorganiseerd naar
ontwerp van L.A. Springer. Opdrachtgever was de Doopsgezinde stichting Spaar en Hout. Onder de bescherming
vallen de volgende onderdelen: het hoofdgebouw (A), het poortcomplex (B), de garage met baarruimte (C), twee
onderling verbonden blokken dienstwoningen (D, Spijkermanslaan 10; 12; 14; 16), een reeks van vijf gietijzeren
lantaarnpalen (E; F; G; H; I) en de tuinaanleg (J). De architectuur is uitgevoerd in nieuw-Historiserende trant.
N.B. In 1985 werd een blok aanleunwoningen van drie bouwlagen ten noordwesten van het hoofdgebouw
opgetrokken. Dit blok valt buiten de bescherming.
Omschrijving
Het complex ligt tussen de Kleine Houtweg (west), het Zuider Buiten Spaarne (oost) en de Spijkermanslaan (noord).
Een sloot ten zuiden van de voormalige moestuin vormt de zuidelijke begrenzing. Het complex wordt van west naar
oost doorsneden door een rechte oprijlaan. Aan het begin van deze oprijlaan, dit is aan de zijde van de Kleine
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Houtweg, staat het poortcomplex. Links (noord) van dit poortcomplex staat een garage annex baarruimte. Ten
noordoosten van deze garage staan twee onderling verbonden blokken dienstwoningen waarvan de voorzijde grenst
aan de Spijkermanslaan. Aan het eind van de oprijlaan staat het hoofdgebouw waarvan de achterzijde grenst aan
het Zuider Buiten Spaarne. De situering van poort, oprijlaan en hoofdgebouw is geheel symmetrisch. De vijf
lantaarnpalen staan in een reeks langs de zuidzijde van de oprijlaan.
Waardering
Het als Doopsgezind verzorgingstehuis Spaar en Hout aangelegde complex met bijbehorende onderdelen en
tuinaanleg is van algemeen belang wegens cultuur-, architectuur- en sociaal-historische waarde als grotendeels gaaf
bewaard gebleven voorbeeld van een sociale instelling op religieuze grondslag uit het Interbellum in een daarvoor
kenmerkende symmetrische aanleg.
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Inleiding
In de as van de oprijlaan aan rond voorplein gelegen HOOFDGEBOUW dat in de structuur van het hoofdvolume nog
delen van het oude buitenhuis Spaarnhout bevat. Met name in de achtergevel is door ommanteling van het oude
muurwerk deze structuur duidelijk herkenbaar gebleven. Het huidige hoofdgebouw kwam tot stand na uitbreiding
van dit hoofdvolume met twee vleugels waardoor het gebouw zich manifesteert als bouwwerk op vlinderplattegrond.
In 1986 werd voor de open zuilengang een vestibule geplaatst.
N.B. De vestibule valt buiten de bescherming
Omschrijving
Op vlinderplattegrond gebouwd hoofdgebouw bestaande uit souterrain, begane grond, verdieping en kapverdieping.
Het symmetrische gebouw is opgetrokken in rode baksteen afgewisseld met in sierbeton en natuursteen uitgevoerd
lijstwerk op vloer-, dorpel-, balustrade- en lateihoogte. De samengestelde kap is bedekt met lei in Maasdekking. De
goothoogte varieert. De voorzijde (west) bestaat uit een haaks op de oprijlaan gelegen hoofdvolume met aan
weerszijde daarvan schuin naar voren stekende vleugels. De overgang van hoofdvolume naar vleugels wordt
gevormd door kleine vijfhoekige paviljoens. Dergelijke paviljoens vormen ook de hoeken van de beide vleugels aan
de pleinzijde. Het hoofdvolume wordt door acht muurdammen in zeven traveeën verdeeld. De middelste drie
traveeën zijn hoger opgetrokken en geplaatst onder fronton. De verdieping is over de gehele breedte voorzien van
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een balkon dat rust op acht gecanneleerde zuilen. In de gemetselde borstwering van dit balkon is de geleding van
acht muurdammen met tussenliggende traveeën voortgezet. In de zijvleugels verdelen twaalf muurdammen het
muurwerk in elf traveeën. De middelste drie traveeën doorbreken de gootlijst en worden door een fronton
afgesloten. Op de begane grond hebben de zijvleugels licht verhoogde terrassen over de totale gevelbreedte. Op de
verdieping hebben de zijvleugels balkons over de zeven centrale vensterassen. Aan de achterzijde (oost) ligt het
hoofdvolume dicht aan het Zuider Buiten Spaarne. Een gemetselde balustrade met afdekking in natuursteen vormt
de afscheiding. De beide vleugels richten zich vanaf de rivier beschouwd schuin naar achteren (noordwest,
zuidwest). Het hoofdvolume heeft aan de achterzijde een breedte van dertien vensterassen. Ter breedte van de
middelste drie vensterassen is het muurwerk vijfhoekige uitgebouwd. Aan weerszijden daarvan zijn risalieten ter
breedte van drie vensterassen. Deze risalieten worden geflankeerd door muurwerk ter breedte van een vensteras.
De vleugels hebben een arcade op de begane grond en reeksen loggia's op de verdieping. In de openingen bevinden
zich diagonaal geplaatste vensters op dusdanige wijze dat per twee openingen een V-vorm ontstaat. Arcade en
loggia's bevinden zich tussen twee smalle risalerende partijen onder steekkappen. In deze partijen zijn
trappenhuizen ondergebracht. De goothoogte van het gedeelte tussen deze trappenhuizen is lager dan die van het
hoofdvolume. De vensters hebben zware houten kozijnen met roedenverdeling in de bovenramen. In de
trappenhuizen bevinden zich verticale vensterreeksen met glas-in-lood. Centraal in de nok van het hoofdvolume
staat een houten klokkenstoel Op de overgang van hoofdvolume naar vleugels staan schoorstenen.
Waardering
Het hoofdgebouw is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt alsmede als
functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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Inleiding
Op de T-vormige overgang van openbare weg en oprijlaan gelegen POORTCOMPLEX bestaande uit drie onderdelen:
een centrale poort, een portierswoning en een tuinkoepel. De drie onderdelen zijn door muurwerk met elkaar
verbonden en staan met elkaar op een min of meer vlindervormig grondplan dat zich richt op de Kleine Houtweg
(west). Bij een naoorlogse aanpassing werd de oorspronkelijke halfronde hoofddoorgang tot rechthoekig doorgang
vergroot. Aan de straatzijde werd de hoofddoorgang tot voor enige jaren geflankeerd door koperen muurlantaarns
met blauw glas identiek aan de nog aanwezige muurlantaarns aan de tuinzijde. De muurlantaarns van de straatzijde
zijn bewaard gebleven en opgeslagen in het hoofdgebouw (1993).
Omschrijving
De centrale poort staat op rechthoekig grondplan, is driedelig en bestaat uit een rechthoekige hoofddoorgang die
wordt geflankeerd door lagere getoogde zijdoorgangen. Hoofd- en zijdoorgangen worden gedekt door drie
zadeldaken met lei in Maasdekking. De noklijnen lopen alle evenwijdig aan de Kleine Houtweg.
In de zijdoorgangen bevindt zich smeedijzeren hekwerk. Aan de tuinzijde wordt de ingang geflankeerd door
driezijdige koperen lantaarns die zonder uithouder op het muurwerk zijn bevestigd. De rechter zijdoorgang (zuid)
staat via een muur in verbinding met de tuinkoepel.
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De tuinkoepel is achthoekig en bevat twee bouwlagen onder leigedekt achtzijdig tentdak in Maasdekking en goten
op klossen. In zeven gevelvlakken bevindt zich een meerruits schuifvenster. Het achtste gevelvlak bevat een
meerruits deur die via een stenen buitentrap wordt bereikt. De linker zijdoorgang (noord) staat via een gedeeltelijk
met vensters gesloten arcade in verbinding met de portierswoning. Op de verbindingsmuur de naam SPAAR en HOUT
De portierswoning staat schuin ten opzichte van de Kleine Houtweg en de oprijlaan. Het pand op rechthoekig
grondplan bestaat uit begane grond en kapverdieping. Het met lei in Maasdekking gedekte zadeldak heeft aan de
noordzijde een lagere kapvoet. Op de zuidwesthoek van de portierswoning staat een hoge vierkante schoorsteen die
tot de kapvoet een afgeschuinde hoek en daarboven een getrapte hoek bevat. De portierswoning heeft houten
meerruits draaivensters die ten dele zijn voorzien van luiken. In het zuidelijk dakschild bevinden zich twee
dakkapellen onder ingestoken schilddaken. Het poortcomplex is uitgevoerd in rode baksteen met boven de plint
diepgevoegde lintvoegen en opgevoegde stootvoegen. In sierbeton uigevoerd lijstwerk bevindt zich op vloer-, dorpel, en lateihoogte. Direct rond de poort en de trappen van de tuinkoepel zijn rode plavuizen aangebracht.
Waardering
Het poortcomplex is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt alsmede als
functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinkoepel

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Poortgebouw

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Portierswoning
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Omschrijving
Op T-vormig grondplan gebouwde AUTOGARAGE MET BAARRUIMTE ter hoogte van één bouwlaag met
samengestelde kap met lei in Maasdekking. Het gebouw is opgetrokken in rode baksteen die op plint- en
dorpelhoogte wordt afgewisseld met sierbeton en natuursteen. De garage ligt in een L-vorm. De baarruimte bevindt
zich in het resterende deel van het T-volume aan de westzijde.
De garage heeft twee grote vierdelige draaideuren in de oost- en zuidgevel. De baarruimte heeft een deur in de
zuidgevel. In de geveltoppen en in de binnenhoek zijn kleine horizontale drielichtsvensters geplaatst.
De garagedeuren vormen vanaf de plint een halve cirkel. Net als de deur naar de baarruimte betreft het houten
paneeldeuren. De baarruimte is via een binnendeur verbonden met de garage.
Waardering
De autogarage met baarruimte is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt
alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.
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Omschrijving
Twee door een tuinmuur met centrale poort verbonden blokken met elk twee DIENSTWONINGEN ter hoogte van één
bouwlaag onder samengestelde kap met zwarte Hollandse pan. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen. De
in hoofdvorm rechthoekige blokken hebben een symmetrische opzet met in het midden van elke woning een hoger
opgetrokken risaliet met puntvormige topgevel onder steekkap waarin zich drie drielichten en, beganegronds, de
getoogde ingangen bevinden. De vensters en deuren zijn alle van hout en voorzien van roedenverdeling. De
vensters op de begane grond hebben luiken. De dubbelwoningen zijn aan de kopse zijden voorzien van lagere
dakvlakken en een halfrond venster in de puntvormige zijtoppen. De woningen hebben alle een kleine voortuin en
een diepe aan de tuinaanleg van Springer grenzende achtertuin.
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Waardering
De dienstwoningen zijn van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt alsmede als
functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)
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Inleiding
In 1924 door P.L. Marnette ten behoeve van de uitbreiding van Amsterdam-Zuid ontworpen LANTAARNPAAL in de
stijl van de Amsterdamse School. Het model werd bij de ijzergieterij Nering Bögel te Deventer vervaardigd. Ook
buiten Amsterdam vond het model toepassing zoals bij Spaar en Hout waar ter verlichting van de oprijlaan een zigzagopstelling werd gerealiseerd van twee palen aan de noordzijde en drie aan de zuidzijde. In 1986 werden de vijf
lantaarnpalen alle aan de zuidzijde van de oprijlaan geplaatst.
Omschrijving
Conische in gietijzer vervaardigde lantaarnpaal bestaande uit een verticaal gedeelte onder het maaiveld, een
vierkante voetplaat op maaiveldhoogte, een uitkragende voet, een conische schacht en een open armatuur afgedekt
door een cirkelvormige plaat met halve bol. Aan de onderzijde van de schacht staat: NERING BÖGEL DEVENTER.
Aan de andere zijde bevindt zich een serviceluik. Armatuur en serviceluik zijn afneembaar.
Waardering
De lantaarnpaal is van algemeen belang als gaaf bewaard voorbeeld van industriële vormgeving uit het Interbellum,
alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Inleiding
In 1924 door P.L. Marnette ten behoeve van de uitbreiding van Amsterdam-Zuid ontworpen LANTAARNPAAL in de
stijl van de Amsterdamse School. Het model werd bij de ijzergieterij Nering Bögel te Deventer vervaardigd. Ook
buiten Amsterdam vond het model toepassing zoals bij Spaar en Hout waar ter verlichting van de oprijlaan een zigzagopstelling werd gerealiseerd van twee palen aan de noordzijde en drie aan de zuidzijde. In 1986 werden de vijf
lantaarnpalen alle aan de zuidzijde van de oprijlaan geplaatst.
Omschrijving
Conische, in gietijzer vervaardigde lantaarnpaal bestaande uit een verticaal gedeelte onder het maaiveld, een
vierkante voetplaat op maaiveldhoogte, een uitkragende voet, een conische schacht en een open armatuur afgedekt
door een cirkelvormige plaat met halve bol. Aan de onderzijde van de schacht staat: NERING BÖGEL DEVENTER.
Aan de andere zijde bevindt zich een serviceluik. Armatuur en serviceluik zijn afneembaar.
Waardering
De lantaarnpaal is van algemeen belang als gaaf bewaard voorbeeld van industriële vormgeving uit het Interbellum,
alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Inleiding
In 1924 door P.L. Marnette ten behoeve van de uitbreiding van Amsterdam-Zuid ontworpen LANTAARNPAAL in de
stijl van de Amsterdamse School. Het model werd bij de ijzergieterij Nering Bögel te Deventer vervaardigd. Ook
buiten Amsterdam vond het model toepassing zoals bij Spaar en Hout waar ter verlichting van de oprijlaan een zigzagopstelling werd gerealiseerd van twee palen aan de noordzijde en drie aan de zuidzijde. In 1986 werden de vijf
lantaarnpalen alle aan de zuidzijde van de oprijlaan geplaatst.
Omschrijving
Konische, in gietijzer vervaardigde lantaarnpaal bestaande uit een verticaal gedeelte onder het maaiveld, een
vierkante voetplaat op maaiveldhoogte, een uitkragende voet, een konische schacht en een open armatuur afgedekt
door een cirkelvormige plaat met halve bol. Aan de onderzijde van de schacht staat: NERING BÖGEL DEVENTER.
Aan de andere zijde bevindt zich een serviceluik. Armatuur en serviceluik zijn afneembaar.
Waardering
De lantaarnpaal is van algemeen belang als gaaf bewaard voorbeeld van industriële vormgeving uit het Interbellum,
alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.
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Inleiding
In 1924 door P.L. Marnette ten behoeve van de uitbreiding van Amsterdam-Zuid ontworpen LANTAARNPAAL in de
stijl van de Amsterdamse School. Het model werd bij de ijzergieterij Nering Bögel te Deventer vervaardigd. Ook
buiten Amsterdam vond het model toepassing zoals bij Spaar en Hout waar ter verlichting van de oprijlaan een zigzagopstelling werd gerealiseerd van twee palen aan de noordzijde en drie aan de zuidzijde. In 1986 werden de vijf
lantaarnpalen alle aan de zuidzijde van de oprijlaan geplaatst.
Omschrijving
Konische, in gietijzer vervaardigde lantaarnpaal bestaande uit een verticaal gedeelte onder het maaiveld, een
vierkante voetplaat op maaiveldhoogte, een uitkragende voet, een konische schacht en een open armatuur afgedekt
door een cirkelvormige plaat met halve bol. Aan de onderzijde van de schacht staat: NERING BÖGEL DEVENTER.
Aan de andere zijde bevindt zich een serviceluik. Armatuur en serviceluik zijn afneembaar.
Waardering
De lantaarnpaal is van algemeen belang als gaaf bewaard voorbeeld van industriële vormgeving uit het Interbellum,
alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.
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Inleiding
In 1924 door P.L. Marnette ten behoeve van de uitbreiding van Amsterdam-Zuid ontworpen LANTAARNPAAL in de
stijl van de Amsterdamse School. Het model werd bij de ijzergieterij Nering Bögel te Deventer vervaardigd. Ook
buiten Amsterdam vond het model toepassing zoals bij Spaar en Hout waar ter verlichting van de oprijlaan een zigzagopstelling werd gerealiseerd van twee palen aan de noordzijde en drie aan de zuidzijde. In 1986 werden de vijf
lantaarnpalen alle aan de zuidzijde van de oprijlaan geplaatst.
Omschrijving
Konische, in gietijzer vervaardigde lantaarnpaal bestaande uit een verticaal gedeelte onder het maaiveld, een
vierkante voetplaat op maaiveldhoogte, een uitkragende voet, een konische schacht en een open armatuur afgedekt
door een cirkelvormige plaat met halve bol. Aan de onderzijde van de schacht staat: NERING BÖGEL DEVENTER.
Aan de andere zijde bevindt zich een serviceluik. Armatuur en serviceluik zijn afneembaar.
Waardering
De lantaarnpaal is van algemeen belang als gaaf bewaard voorbeeld van industriële vormgeving uit het Interbellum,
alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.
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Inleiding
Naar ontwerp van L.A. Springer gerealiseerde TUINAANLEG in gemengde tuinstijl, met aan de zuidzijde daarvan een
moestuin. Naast het oudste bomenbestand staan op het terrein nog enkele objecten die behoorden bij de oude
buitenplaats Spaarnhout. Dit zijn de houten tuinkoepel aan het Zuider Buiten Spaarne, vier sokkels en een
ingangspartij aan de zuidzijde van het terrein. Behalve op de ingangspartij rust op deze objecten reeds
rijksbescherming.
Omschrijving
De as van het tuin-ontwerp wordt gevormd door een rechte oost-westgerichte oprijlaan die in een rond voorplein
eindigt. Aan beide zijde van de oprijlaan liggen gebogen zandpaden in een niet-symmetrische aanleg. Tussen de
paden bevinden zich gazons waarin individuele bomen en boomgroepen van diverse soorten staan.
Waardering
Gemengde tuinaanleg met bijbehorende padenstelsels en groenvoorzieningen van algemeen belang als element uit
de geschiedenis van de tuinarchitectuur en als oorspronkelijk en structurend onderdeel van het verzorgingstehuis
Spaar en Hout.
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