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Complexomschrijving
Inleiding
Het complex 'De Vrije Blick' bestaat uit een WOONHUIS (1), TUINAANLEG met TUINKOEPELTJE (2),
PORTIERSWONING (3), TOEGANGSHEK (4), KOETSHUIS (5). Oorspronkelijk werd het landhuis 'Hertenkamp'
genoemd, mogelijk een verwijzing naar het gebied ten noorden ervan met het toegangshek, waarop een hekpijler
een hert staat. De gebouwen zijn in 1917 gebouwd naar ontwerp van de architect W.A. Lensvelt in Engelse
Landhuisstijl, wat blijkt uit de plattegrondindeling en de detailleringen. Aan de Engelse architectuur ontleend is
onder meer de aanwezigheid van een met een schouw uitgevoerde centrale 'hall', die is doorgetrokken tot tweede
verdieping.
Voor de tuinaanleg in Gemengde Tuinstijl is Lensvelt bijgestaan door de Utrechtse tuinarchitect H. Copijn dateert. Ze
bestaat uit in de Nieuwe Geometrische tuinstijl bij het landhuis en een landschappelijk park met restanten van het
oorspronkelijke duinbos.
Omschrijving
Het terrein van De Vrije Blick ligt tussen de Buurtweg (oost) en de duinrand (west) ingeklemd. De Hertelaan maakt
bij de ingang tot het terrein een scherpe bocht in noordwestelijke richting. In de bocht staat de dienstwoning met
toegangshek en daarachter ligt het landhuis. Het hoefijzervormige koetshuis vormt de beëindiging van de Hertelaan
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in noordwestelijke richting.
Waardering
Het complex De Vrije Blick uit 1917 is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde
- als representatief voorbeeld van een vroeg 20ste eeuws landhuis met bijgebouwen, naar analogie van historische
buitenplaatsen, kenmerkend voor de eerste fase in de ontwikkeling van Wassenaar tot villadorp.
- vanwege de Engelse Landhuisstijl. De complexonderdelen zijn gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het complex heeft hoge ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke en stilistische samenhang tussen de verschillende
complexonderdelen.
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Inleiding complexonderdeel 1
LANDHUIS De Vrije Blick, in Engelse Landhuisstijl in 1917 gebouwd naar ontwerp van W.A. Lensvelt. Oorspronkelijk
was aan de zuidoostgevel van het landhuis een loggia met rondbogen geplaatst. Deze is later verhoogd met een
verdieping en de rondbogen zijn vervangen door recht gesloten vensters.
N.B. De aan dezelfde gevel aangebouwde loods van golfplaat is voor de bescherming van ondergeschikt belang.
Omschrijving
Groot onderkelderd landhuis van twee bouwlagen, samengesteld uit verschillende bouwdelen onder met rode
leipannen gedekte zadel- en schilddaken die in hoogte en richting verspringen. De dakschilden hebben een iets
uitzwenkende dakvoet. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen. De plint wordt afgesloten door een rollaag,
boven de gevelopeningen strekken die de vorm van de bovendorpel volgen. Enkele en samengestelde
vensterpartijen en glasdeuren met kleine roedenverdeling. De voorgevel (zuidwest) bestaat van links naar rechts uit
drie onderdelen: een puntgevel met forse schoorsteenpartij geflankeerd door dubbele 4-ruits vensters, een loggia
van drie rondbogen onder een balkon en rechts een gedeelte van twee bouwlagen met middenrisaliet onder een
schilddak. De hoofdentree bevindt zich in de loggia. In het dwars geplaatste dak boven het balkon een dakkapel met
dubbel venster. In de middenrisaliet de dienstingang in een portiek onder rondboog tussen twee kruisvensters. Aan
weerszijden van de risaliet vensters van verschillend formaat. Aan de linker zijgevel (zuidwest) een sterk
uitgebouwde erkerpartij onder zadeldak. In de voorgevel van de erker een dubbele glasdeur tussen twee zijlichten
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en in de zijgevels driedelige vensters. De achtergevel (noordoost) is net als de voorgevel opgebouwd uit
verschillende onderdelen. Helemaal rechts een puntgevel met grote samengestelde vensterpartij waarvan de
bovenlichten zijn gevuld met glas-in-loodramen. In de geveltop een grote halfronde vensterpartij met vijf glas-inloodramen. In de middenas van de gevel een sterk risalerend bouwdeel onder overstekend schilddak met driezijdige
erker en balkon. Aan weerszijden van de risaliet twee loggia's onder doorgetrokken dakschilden met dakkapellen.
Helemaal links een bouwdeel van twee bouwlagen met samengestelde vensterpartijen onder overstekend schilddak.
Aan de noordoostgevel een volume van twee bouwlagen onder een schilddak. Op begane grond en verdieping recht
gesloten vensters. Op het dak in totaal drie grote gemetselde schoorstenen.
Waardering
Het landhuis De Vrije Blick is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde
- als gaaf en representatief hoofdonderdeel van het complex, naar analogie van historische buitenplaatsen,
kenmerkend voor de eerste fase in de ontwikkeling van Wassenaar tot villadorp.
- wegens de Engelse Landhuisstijl, kenmerkend voor het oeuvre van de architect W.A. Lensvelt.
Het landhuis is redelijk gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke en stilistische samenhang met de overige
complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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Inleiding complexonderdeel 2
De bij het landhuis De Vrije Blick behorende TUIN- en PARKAANLEG met TUINKOEPELTJE is aangelegd in Gemengde
Tuinstijl in 1917 en bestaat uit een deel in de Nieuwe Geometrische Tuinstijl met een waterpartij, terrassen en
pergola bij het landhuis en een meer landschappelijk gedeelte bij het (voormalige) koetshuis. De tuinaanleg is sterk
vereenvoudigt, maar van de gemetselde onderdelen resteren en verschillende. De architect W.A. Lensvelt is voor
het ontwerp bijgestaan door de Utrechtse tuinarchitect H. Copijn.
Omschrijving
Voor het landhuis een oprijlaan rond een cirkelvormig gazon met in het midden een gemetselde waterput met
smeedijzeren bekroning waarin het hijswerk is aangebracht. Rechts van het huis een eenvoudige pergola van
gemetselde kolommen en houten latwerk.
Voor de achtergevel (noordoost) en linker zijgevel (noordwest) een gemetseld terras waarvan de buitenmuur in
grote lijnen de contouren van de gevels volgt. Voor de erker aan de noordwestgevel is het terras halfrond gemetseld
met aan weerszijden gemetselde spiltrappen. Voor de middenrisaliet van de achtergevel een gemetselde trap van
zes treden, die toegang geeft tot het gazon waarin een verdiept liggende rechthoekige vijver. In het parkachtige
deel van de tuin bij het (voormalige) koetshuis een tuinkoepeltje dat bestaat uit een rond basement waarop zes
getorste zuiltjes het smeedijzeren koepeldak dragen.
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Binnen de aanleg bevindt zich een houten stal op gemetslede voet gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke stijl.
Waardering
Uit 1917 stammende tuin- en parkaanleg met tuinkoepeltje en bijbehorend tuinmeubilair behorend bij het complex
De Vrije Blick is van algemeen belang vanwege de tuin-architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld
van de Gemengde Tuinstijl. Verder van belang voor het oeuvre van de tuinarchitecten Lensvelt en Copijn.
De tuinaanleg is van stedebouwkundig belang vanwege de functionele en ruimtelijke samenhang met de overige
complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuin

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Veestal

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinkoepel
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Inleiding complexonderdeel 3
PORTIERSWONING in een sobere Engelse Landhuisstijl, behorend bij het landhuis De Vrije Blick, gebouwd in 1917
naar ontwerp van de architect W.A. Lensvelt.
Omschrijving
Portierswoning van één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak en steekkap met rode leipannen. De gevels zijn
opgetrokken in grauwe baksteen. Enkele en samengestelde vensterpartijen met kleine roedenverdeling. De
bovenste helft van de voorgevel (zuidwest) is bekleed met rode leipannen, inclusief het uitzwenkende dakje boven
de driezijdige erkerpartij op de begane grond. Aan de rechter zijgevel (zuidoost) een hoog opgaand risaliet onder
steekkap met entree tussen twee keldervensters.
Waardering
Uit 1917 daterende portierswoning is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en
stedebouwkundige waarde wegens de historisch functionele, stilistische en ruimtelijke samenhang met de overige
complexonderdelen van De Vrije Blick. Het pand is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Portierswoning
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Inleiding complexonderdeel 4
TOEGANGSHEK uit 1917 in Traditioneel Ambachtelijke stijl, behorend bij het landhuis De Vrije Blick dat ontworpen is
door W.A. Lensvelt. Het hekwerk is recentelijk vervangen. Het oorspronkelijke hekwerk is opgeslagen op de
buitenplaats.
Omschrijving
Het toegangshek bestaat uit vier gemetselde pijlers met tussen de middelste twee een inrijhek van twee vleugels en
aan weerszijden twee enkele eenvoudige spijlenhekken. De gemetselde hekpijlers worden afgesloten door een
geprofileerde dekplaat. Op het fries staat de naam De Vrije Blick.
Waardering
Het toegangshek uit 1917 is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en stedebouwkundige waarde
wegens de historisch functionele, stilistische en ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen van de
Vrije Blick.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Toegangshek
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Inleiding complexonderdeel 5
(Voormalig) KOETSHUIS in Engelse Landhuisstijl, oorspronkelijke behorend bij landhuis De Vrije Blick, in 1917
gebouwd naar ontwerp van de architect W.A. Lensvelt. De zuidwestzijde van het plein dat aan drie zijden door het
gebouw wordt omsloten is afgescheiden met een laag gemetseld muurtje. De doorgang wordt geflankeerd door twee
gietijzeren lantaarns op hekpijlers.
Omschrijving
Groot symmetrisch samengesteld pand van één bouwlaag op U-vormige plattegrond waarin oorspronkelijk het
koetshuis en twee dienstwoningen waren ondergebracht. De (deels afgewolfde) zadeldaken hebben een
uitzwenkende dakvoet en zijn met rode leipannen gedekt. In de as van deze doorgang een middenrisaliet met
afgeknotte topgevel onder een steekkap met wolfeind. In de risaliet twee grote dubbele inrijdeuren met
roedenverdeelde bovenlichten onder een rondboog. Aan weerszijden van de garagedeuren, een enkele deur tussen
gekoppelde drieruits vensters en recht boven de deur een dakkapel onder schilddak. Het dak boven deze vleugel
wordt bekroond door een achtkantige lantaarn met korfbogen onder een koepeldakje. De dwarsvleugels van de
(voormalige) dienstwoningen zijn identiek ingedeeld. De eindgevels (zuidwest) bestaan uit afgeknotte topgevels
onder wolfeinden. Op de begane grond een driezijdige erker onder uitzwenkend dakje met rode leipannen en
daarboven een driedelig venster. De gevels aan het plein hebben een symmetrische indeling: een hoog opgaand
middenrisaliet onder steekkap met op de begane grond een deur tussen twee vierkante venstertjes. In de aan

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 25 april 2019

Pagina: 9 / 10

weerszijden iets uitzwenkende geveltop een dubbel zesruits venster. Aan weerszijden van de risaliet samengestelde
vensterpartijen en in het dakschild dakkapellen onder schilddakjes. De achtergevels van de woningen hebben een
vergelijkbare symmetrische indeling met hoog opgaand middenrisaliet onder steekkap. Op de nokken van beide
woonhuizen twee grote schoorstenen.
Waardering
Het (voormalige) uit 1917 daterende koetshuis van De Vrije Blick is van algemeen belang vanwege de cultuur- en
architectuurhistorische waarde
- als representatief onderdeel van een landhuis met bijgebouwen, naar analogie van historische buitenplaatsen,
kenmerkend voor de eerste fase in de ontwikkeling van Wassenaar tot villadorp.
- wegens de stilistische samenhang met het landhuis en de gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het (voormalige) koetshuis heeft ensemblewaarde vanwege de historisch ruimtelijke en functionele samenhang met
de overige complexonderdelen van de Vrije Blick.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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