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Complexomschrijving
Inleiding
De HISTORISCHE BUITENPLAATS MEYLAND bestaat uit zes onderdelen te weten een WOONHUIS van het type
landhuis (1) met TUINAANLEG met bijbehorende tuinsieraden en MUUR (2), een HONDENHOK (3),
PORTIERSWONING (4), KOETSHUIS/DIENSTWONING (5), TOEGANGSBRUG (6) en TENNISHUISJE (7).
Het complex vormt onderdeel van de buitenplaats Backershagen waarvan het park door de Duitse tuinarchitect
C.E.A. Petzold in opdracht van de eigenaar prins Frederik in Landschapsstijl werd aangelegd. Na het overlijden van
prins Frederik en zijn erfgename en dochter, prinses Marie von Wied, werd een groot deel van de landgoederen van
de prins verkocht en verkaveld. Rondom het landhuis van Backershagen werden enkele grote kavels afgesplitst.
Meyland en Wiltzangk werden 1910 gekocht door O.F. Weise, die aan de Rotterdamse architect P. Musly opdracht
gaf twee landhuizen te bouwen in Engelse landhuistijl. Meyland kwam tussen1911 en 1914 tot stand in Engelse
Landhuis-stijl. Met gebruikmaking van het bestaande bos als coulis werd achter het huis in de Nieuwe
Architectonische tuinstijl een ontwerp van de tuinarchitect D.F. Tersteeg aangelegd dat dateert van omstreeks 1915.
De (vernieuwde) tennisbaan met bijbehorend tennishuisje en hondenhok is onderdeel van deze aanleg.
Omschrijving
De Backershagenlaan vormt de westgrens van het terrein, dat aan de noord- en oostzijde wordt begrensd door het
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landgoed Backershagen (de ijsbaan) en Wiltzangk. Vanaf de Backershagenlaan geeft de gemetselde brug over de
Zijlwetering toegang tot het terrein. De oprijlaan loopt langs de dienstwoning bij de brug naar de voorgevel van het
landhuis. Voor het huis gazon met slingerpaden en bomen (o.a. beuk en berken), aan de achterzijde de tuinaanleg
in Nieuwe Architectonische stijl van Tersteeg. Ten noordoosten van het huis ligt de tennisbaan met tennishuisje en
een gemetselde tuinmuur. Noordwestelijk van het huis staat de garage/dienstwoning.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex en de situering van de verschillende
onderdelen aangegeven.
Waardering
Het uit 1911-1914 daterende complex historische buitenplaats Meyland is van algemeen belang vanwege de cultuur, architectuur- en tuinhistorische en ensemblewaarde
- als representatief voorbeeld van een landhuis met bijgebouwen, naar analogie van historische buitenplaatsen,
kenmerkend voor de eerste fase in de ontwikkeling van Wassenaar tot villadorp.
- wegens de Engels Landhuistijl van de bouwkundige onderdelen die in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering
gaaf zijn, in het bijzonder het landhuis dat ook enkele bijzondere interieuronderdelen bevat.
- wegens de historische ruimtelijke, functionele en stilistische samenhang van de verschillende complexonderdelen,
in het bijzonder de samenhang tussen de architectuur van het huis en de Nieuw Architectonische tuinaanleg van
D.F. Tersteeg.
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Inleiding complexonderdeel 1
Hoofdonderdeel van de historische buitenplaats Meyland is het WOONHUIS van het type landhuis, gebouwd in ca.
1912 in Engelse Landhuisstijl naar ontwerp van de Rotterdamse architect P. Musly in opdracht van O.F. Weise.
Omschrijving
Het landhuis telt twee bouwlagen op een H-plattegrond met risalieten en erkers aan de zijgevels. Het samengestelde
schild-zadeldak met uitzwenkende dakvoet is gedekt met rode leipannen. Tegen de noordgevel een dienstvleugel
van één bouwlaag onder schilddak. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. Een lichtrode
baksteen is gebruikt voor geblokt siermetselwerk rond gevelopeningen en op de gevelhoeken. Overwegend vensters
met kleine roedenverdeling, deels in kruiskozijn onder segment- en rondbogen in oranje baksteen. Nagenoeg
symmetrisch ingedeelde voorgevel (noordwest) met entree in middenrisaliet tussen hoekrisalieten onder
steekkappen. Entreepartij met in- en uitzwenkende geveltop en boven de deur een reliëfsteen. Aan weerszijden van
de entreepartij lage aanbouwen met kleine rondboogvensters in spaarvelden onder lessenaardaken. Hoekrisalieten
met twee vensterassen en in de geveltoppen kleine rechthoekige gevelopeningen. Aan de linker zijgevel (noordoost)
een risaliet onder afgewolfde steekkap en een erkerpartij over twee bouwlagen met smalle vensters in de
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afgesnoten hoeken. Tegen de risaliet een lage erker met rondboogvensters onder uitzwenkend schilddak met
leipannen. Rechter zijgevel (zuidwest) met risaliet onder afgewolfde steekkap en een hoog opgaande erkerpartij met
vensters in de afgesnoten hoeken als aan de linker zijgevel. In de oksel van de risaliet een uitgebouwd afgesnoten
portaal.
Symmetrische achtergevel (zuidoost) met verlengd dakschild tussen hoog opgaande hoekrisalieten onder
steekkappen. De oorspronkelijk open veranda met gemetselde kolommen, grenzend aan het terras, is in het midden
dichtgezet met grote stalen vensters en glasdeuren. In het dakschild boven elkaar twee reeksen dakkapellen en in
de hoekpaviljoens twee vensterassen. In de dakschilden boven de voor- en zijgevels dakkapellen met dubbele
vensters onder schilddakjes. Op het schilddak en op de steekkappen aan de zijgevels zes forse gemetselde
`Engelse' schoorstenen.
INTERIEUR. Op de begane grond zijn onder meer de hal, het trappenhuis en enkele stijlkamers bewaard gebleven.
Vanuit de hal gaat een eenvoudige licht eiken steektrap met kwart naar de verdieping. Onder de trap een door
dubbele kolommetjes geflankeerde vaste wandbank. Eetkamer in Neo-Lodewijk XVI-stijl met wandbetimmering en
marmeren schouw. Voorkamer in Tudorstijl met donkere eiken wandbetimmering van briefpanelen, een haardpartij
met flankerende boekenkasten en een zwaar balkenplafond. Doorgang met drie rondbogen op houten kolommetjes
onder een segmentboog. Buitenste rondbogen met smeedijzeren hekjes. Tudorboog boven de overgang naar de
erker met rondboogvensters.
Waardering
Het uit circa 1912 daterende landhuis Meyland, hoofdonderdeel van de gelijknamige historische buitenplaats, is van
algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en ensemblewaarde
- als representatief voorbeeld van een vroeg 20ste eeuws landhuis met dienstgebouwen.
- vanwege de Engelse Landhuisstijl van het pand dat in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering gaaf is wat
betreft in- en exterieur.
- vanwege de historische ruimtelijke, functionele en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen, in
het bijzonder met de tuinaanleg in Nieuwe Architectonische Tuinstijl.
Het landhuis Meyland is beeldbepalend gesitueerd aan de Backershagenlaan in Wassenaar

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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Inleiding complexonderdeel 2
Bij het landhuis Meyland behorende geometrisch TUINAANLEG in de Nieuwe Architectonische stijl van D.F. Tersteeg
stamt uit omstreeks 1920. De inmiddels vernieuwde tennisbaan met bijbehorend tennishuisje ten noordoosten van
het huis maakt deel uit van de tuinaanleg evenals de MUUR, de boomgaard en broeibakken. De parkaanleg in
landschapsstijl maakt oorspronkelijk deel uit van de buitenplaats Backershagen, waarvan het park door tuinarchitect
C.E.A. Petzold werd aangelegd.
Omschrijving
Rechthoekige strak geometrische tuinaanleg achter het huis, opgebouwd in drie niveaus. In de middenas van het
huis een recht grindpad en in het verlengde daarvan een vierkante vijver die overgaat in een kanaal. Voor de
achtergevel een gemetseld terras, belegd met flagstones, gemetselde borstwering en in de middenas een
gemetselde trap naar het grindpad. Het grindpad doorkruist in het gazon voor het terras een dwarsas en eindigt bij
een tweede gemetselde trap onder een doorgang in een manshoge geschoren haag. De haag ligt in een u-vorm rond
de vierkante vijver met betonnen bassin en flagstones. De trap in de haag wordt geflankeerd door siervazen op
gemetselde sokkels. Vanaf de vijver in de middenas een recht kanaal dat eindigt bij een dwarskanaal met bruggetje.
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Aan weerszijden van het kanaal symmetrisch geplaatste heesters in het gazon dat aan de buitenzijde wordt
omzoomd door boomgroepen. In een deel van de tuin restanten van een boomgaard en broeibakken. Bij de
tennisbaan een tuinmuur met poortje onder rondboog. In de tuin staat een kunststenen tuinvaas gevormd door een
putto die een schaal draagt. De parkaanleg in landschapsstijl functioneert als een coulis.
Waardering
De tuinaanleg uit circa 1920 bij het landhuis Meyland is van algemeen belang vanwege de cultuur- en tuinhistorische
waarde als gaaf en representatief voorbeeld van de Nieuwe Architectonische Tuinstijl, kenmerkend voor het oeuvre
van de tuinarchitect D.F. Tersteeg.
De aanleg is goed herkenbaar in hoofdstructuur gaaf en deels ook wat betreft de beplanting en de bouwkundige
onderdelen.
De aanleg heeft een hoge ensemblewaarde vanwege de historische ruimtelijke en visuele relatie als architectonische
voortzetting van het huis. Verder van belang vanwege de samenhang tussen de tuin- en parkaanleg waarbij het
oudere landschapspark van tuinarchitect Petzold, oorspronkelijk deel uitmakend van Backershagen, als een coulis
functioneert.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Hondehok
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Inleiding complexonderdeel 4
Bij de historische buitenplaats Meyland behorende PORTIERSWONING in Engelse Cottagestijl, gebouwd in 1912 naar
ontwerp van de architect P. Musly.
Omschrijving
Dienstwoning van één bouwlaag op een winkelhaakvormige plattegrond onder afgewolfde zadeldaken met rode
leipannen gedekt. De dakschilden hebben een uitzwenkende dakvoet. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen.
Rechtgesloten dubbele en drieledige vensters met kleine roedenverdeling en opgeklampte luiken. Entreepartij in
portiek met wit geschilderde latei onder verlengd dakschild. Twee grote schoorstenen op het dak.
Waardering
Uit 1912 daterende portierswoning in Cottagestijl op Meyland is van algemeen belang vanwege de cultuur-,
architectuurhistorische en ensemblewaarde
- als historisch functioneel onderdeel van de buitenplaats Meyland.
- wegens de Engelse Cottagestijl, passend bij de bouwstijl van het landhuis, en de gaafheid in hoofdvorm,
materiaalgebruik en detaillering.
- vanwege de historische ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen en vanwege de beeldbepalende
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situering aan de Backershagenlaan in Wassenaar.
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Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Portierswoning
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Inleiding complexonderdeel 5
De bij de historische buitenplaats Meyland behorende KOETSHUIS ANNEX DIENSTWONING gebouwd omstreeks
1913 in Engelse Cottagestijl naar ontwerp van de architect P. Musly.
Omschrijving
Koetshuis met dienstwoning op T-vormige plattegrond onder schilddaken met uitzwenkende dakvoet, gedekt met
rode leipannen. Het woonhuisgedeelte telt twee bouwlagen en de achtergelegen garage één. In de garage vier grote
inrijdeuren, waarvan drie onder een segmentboog. De opgeklampte deuren zijn voorzien van vensters. In de
kopgevel een enkele rechte deur en in het dakschild een gemetselde dakkapel met hijsbalk onder schilddakje. Alleen
in de garage zijn enkele oorspronkelijke vensters met roedenverdeling bewaard gebleven.
Waardering
Het koetshuis annex dienstwoning uit omstreeks 1913 op Meyland is van algemeen belang vanwege de cultuur-,
architectuurhistorische en ensemblewaarde
- als functioneel onderdeel van de het complex Meyland en vanwege de Engelse Cottagestijl, passend bij de
bouwstijl van het landhuis. Het pand is redelijk gaaf in hoofdvorm en materiaalgebruik.
- vanwege de ruimtelijke historische en visuele samenhang met de overige complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)
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Inleiding complexonderdeel 6
Bij de historische buitenplaats Meyland behorende TOEGANGSBRUG, gebouwd over een waterpartij, in Traditioneel
Ambachtelijke stijl rond 1920.
Omschrijving
Geheel in metselwerk uitgevoerde boogbrug waarvan de borstweringen zijn afgedekt met natuurstenen platen. Op
de aansluiting met de landhoofden gemetselde pijlers met natuurstenen blokken waarop aan de straatzijde de naam
'Meyland' staat afgebeeld.
Waardering
De uit omstreeks 1920 daterende boogbrug, behorend bij de historische buitenplaats Meyland is van algemeen
belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en ensemblewaarde wegens de hiostorisch functionele en
ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen en de gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en
detaillering.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Verkeersbrug
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Inleiding complexonderdeel 7
Bij de historische buitenplaats Meyland behorend TENNISHUISJE uit omstreeks 1920 gebouwd bij de tennisbaan in
Traditioneel Ambachtelijke trant. Het gebouwtje is geïntegreerd in de geometrische tuinaanleg.
Omschrijving
Tennishuisje van gepotdekseld ongeschaafd hout onder een rietgedekt schilddak. Het dak wordt aan de open
voorzijde ondersteund door standvinken. Inwendig zijn de kleedruimtes, de banken met kastjes en een gootsteentje
bewaard gebleven.
Waardering
Het uit circa 1920 daterende tennishuisje op de historische buitenplaats Meyland is van algemeen belang vanwege
de cultuurhistorische, typologische en ensemblewaarde waarde wegens de historische functionele en ruimtelijke
samenhang met de overige complexonderdelen en de gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Dergelijk tennishuisjes uit de eerste decennia van de 20ste eeuw komen niet veel voor en vertegenwoordigen
derhalve een zekere zeldzaamheidswaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Sport en recreatie

Sportgebouw
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Inleiding complexonderdeel 3
Bij de historische buitenplaats Meyland behorend HONDENHOK uit de eerste kwart van de 20ste eeuw. Het hok is
gesitueerd nabij de tennisbaan.
Omschrijving
Het in baksteen gemetselde hondenhok vormt een kopie van het hoofdgebouw, maar dan van kleiner formaat.
Waardering
Het hondenhok van de historische buitenplaats Meyland is van algemeen belang vanwege de cultuur- en
architecuurhistorische en ensemblewaarde: - als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats. vanwege de vormgeving waarbij het huis in het klein is gekopieerd. - vanwege de relatieve zeldzaamheidswaarde. vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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