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Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
Complex HISTORISCHE BUITENPLAATS KONINGSHOF bestaande uit
HET HOOFDHUIS (1);
DE HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG (2);
DE MOESTUINBEBOUWING (3);
EEN TUINHUISJE (4);
EEN CARPORT (5);
EEN 18DE-EEUWS DUINBOERDERIJTJE (6);
EEN PORTIERSWONING (7);
HET TOEGANGSHEK (8);
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HET KOETSHUIS (9);
EEN HOUTEN STALGEBOUW (10);
EEN GARAGEENSEMBLE(11A en 11B);
EEN ENKELE DIENSTWONING (12);
EEN DUBBELE DIENSTWONING (13);
EEN RIJWIELSTALLING (14 );
EEN DUBBELE DIENSTWONING (15).
Het uitgestrekte complex historische buitenplaats Koningshof, gelegen in het jonge duingebied tussen Overveen en
Aerdenhout, is het meest zuidelijke in de aaneengesloten reeks Overveense landgoederen: Vaart en Duin, Duinlust
en Elswout. Ook maakte het deel uit van het Borski bezit. Opdrachtgever was J. Luden die het merendeel van de
bebouwing op het landgoed vanaf 1898 liet ontwerpen door de architect A. Salm. De parkaanleg in gemengde stijl
werd ontworpen door de tuinarchitect L.A. Springer. In 1919 werd naar ontwerp van tuinarchitect D.F. Tersteeg een
inmiddels verdwenen rosarium toegevoegd. De buitenplaats bleef particulier bewoond tot 1962, daarna ging hij over
in handen van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten die het landgoed tot op heden in bezit heeft.
De bebouwing van de historische buitenplaats staat op geruime onderlinge afstand in het oostelijk deel van het
terrein, min of meer aan de voet van de jonge duinen. Het hoofdgebouw en het koetshuis staan op ruime afstand
van de Duinlustweg en worden bereikt via een gebogen oprijlaan. Koetshuis, stal en garages vormen een fraai
ensemble op zich zelf. Ook andere "moderne" voorzieningen zoals de rijwielstalling en de carport maken Koningshof
tot een buitenplaats waarin zich de ontwikkelingen naar de moderne tijd, m.n. op het gebied van particulier vervoer
weerspiegelen.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven.
Het complex is gelegen op de hoek van de Duinlustweg en de Bentveldsweg respectievelijk de grens aan de oost- en
zuidzijde bepalend. Aan de westzijde vormt de kadastrale grens ook de grens van het beschermde gebied en aan de
noordzijde de balletjes lijn over het perceel.
Waardering
De HISTORISCHE BUITENPLAATS KONINGSHOF is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorisch en
architectuurhistorische waarde als goed ontworpen, compleet en herkenbaar bewaard gebleven vroeg 20ste-eeuwse
buitenplaats in de duinen van Kennemerland. De samenhangen tussen de architectuur van hoofdgebouw, koetshuis
en dienstwoningen is tevens van architectuurhistorisch belang als onderdeel uit het oeuvre van de architect A. Salm.
Voorts vanwege de tuinhistorische waarde als voorbeeld van een aanleg in het oeuvre van L. Springer.
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Onderdeel 12
Inleiding
Tegen duinhelling gelegen DIENSTWONING met kleine traptoren, onderdeel van de historische buitenplaats
Koningshof. De woning werd gebouwd in 1899-1900 naar ontwerp van A. Salm. De dienstwoning ligt op geruime
afstand ten noorden van het hoofdgebouw en van de portierswoning. De dienstwoning is zichtbaar vanaf de
Duinlustweg, vanwaar een stijgend pad naar het object voert.
Omschrijving
In hoofdvorm op rechthoekig grondplan gebouwde dienstwoning bestaande uit parterre en kapverdieping. Op het
rechthoekige hoofdvolume is aan de zuidzijde gevarieerd door een uitgebouwd volume, bestaande uit een hogere
traptoren die overgaat in een lagere, haaks op de hoofdvorm staande uitbouw onder zadeldak. De hoofdvorm wordt
afgedekt door een zadeldak met aankapping ter hoogte van de beide kapvoeten. De uitbouw heeft een kleiner
zadeldak ter hoogte van de beide kapvoeten. De traptoren heeft een hoog opgaand aangekapt tentdak met shingles
in rode mastiek en loden piron met windwijzer. De zadeldaken zijn overstekend en voorzien van gesneden
windveren die ter hoogte van de kapvoet rusten op gesneden consoles. In de toppen van de hoofdkap worden de
windveren door houten stijl- en decoratiewerk met elkaar verbonden. De zadeldaken zijn bedekt met rode tuiles du
Nord. In de nok van de hoofdkap bevindt zich een schoorsteen.
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Het muurwerk is gemetseld in oranje-rode baksteen boven een uitgemetselde plint in donkerder baksteen. Aan de
onderzijde heeft het muurwerk een licht uitgemetselde plint die via een afgeschuinde rollaag overgaat in het
bovenliggende muurwerk. De afgeschuinde rollaag heeft blokjes natuursteen op de hoeken. Boven de vensters zijn
strekken. Onder de vensters lekdorpels in donkerder baksteen.
De voorzijde (O) heeft de vorm van een puntgevel. De parterre heeft een centraal geplaatst, zesdelig kozijn met
drie tweeruits-schuiframen en glas-in-lood in de drie bovenlichten. Het kozijn is geplaatst in een licht uitgemetselde
orielachtige partij onder met lei in Maasdekking beklede afdekking. De bovenzijde van deze afdekking valt samen
met de lekdorpel van een kruisvenster van de kapverdieping.
De achterzijde (W) is in hoofdvorm en vensterplaatsing gelijk aan de voorzijde. Er is echter geen orielachtige
uitbouw. Afwijkend van de voorzijde is ook een getoogd spaarveld met decoratie in neo-gotische trant dat zich
boven het zesdelige kozijn bevindt. De rechterzijde (N) is geheel blind.
De linkerzijde (Z) is uitgebouwd met de eerder genoemde vierkante traptoren die overgaat in een lager en
uitspringend dwarsvolume. Onder aan de oostzijde van de traptoren bevindt zich de paneeldeur die de hoofdingang
van de woning vormt. Boven deze ingang bevindt zich een op twee houten consoles rustend afdak bedekt met lei in
maasdekking. Tegen de zuidzijde van de toren staat een getrapte steunbeer waarin blokken natuursteen zijn
verwerkt. De spits van de toren is via een steekkap met de hoofdkap verbonden. In de zuidwand van de toren en
het verbindende muurwerk met het dwarsvolume bevinden zich drie kleine vierruits vensters. Het dwarsvolume
heeft vierruits schuifvensters in de oost- en de zuidgevel. In de westgevel bevindt zich een houten deur.
Waardering
De dienstwoning is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als historischfunctioneel onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, dat in architectuur een eenheid vormt met de
overige bebouwing van de architect A. Salm op deze buitenplaats en als voorbeeld van een uit omstreeks 1900
deterende dienstwoning in traditionalistische bouwtrant.
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Subcategorie
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Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)
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Onderdeel 7
Inleiding
Naar ontwerp van A. Salm (1899) gebouwde PORTIERSWONING, onderdeel van de historische buitenplaats
Koningshof. De portierswoning is gesitueerd aan de noordzijde van het toegangshek aan de Duinlustweg. Het pand
staat diagonaal ten opzichte van de entree waardoor de voorzijde optimaal zicht biedt op het in- en uitgaande
verkeer. Aan de achterzijde is na de bouwtijd in de zuid-westhoek een volume van één bouwlaag onder plat dak
gebouwd.
Omschrijving
Op vrij grondplan gebouwde portierswoning met gevarieerde hoofdvorm door diverse uitspringende en terugliggende
bouwvolumen die met uitzondering van het trappenhuis alle onder een zadeldak zijn samengebracht. De woning
bestaat uit parterre en kapverdieping onder overstekende kap waarvan de hoofdnokrichting van oost naar west
loopt. Een supplement op het zadeldak wordt gevormd door een haaks hierop geplaatst half schilddak boven het
trappehuis aan de zuidwestzijde. De kapvoeten bevinden zich op diverse hoogten. Aan de noordzijde is een
aankapping. De bedekking bestaat uit een rode Muldenpan. De kopse zijden van het zadeldak hebben gladde
windveren. De overstekken rusten hier op de doorgetrokken, van houtsnijwerk voorziene gordingen. De overstekken
van de overige kapdelen rusten op de doorgetrokken sporen. Op de nokpunt van het schilddak boven het trappehuis
staat een piron. Een hoog opgetrokken schoorsteen met decoratief metselwerk vormt een sterk verticaal element in
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het noordelijk dakschild. Het muurwerk is opgetrokken in rode verblendsteen. De onderzijde wordt gevormd door
een licht uitgemetselde plint die via een afgeschuinde rollaag overgaat in het bovenliggende muurwerk. Halverwege
de plint bevindt zich de vloerhoogte van de woning. Boven elke vensteropening is een getoogde strek, onder elke
vensteropening een gemetselde lekdorpel. De vensters zijn alle van hout. De kleinere, merendeels rechthoekige en
verticaal geplaatste vensters, hebben ramen die geheel zijn voorzien van een vierkante roedeverdeling, de grotere
vensters hebben deze roedeverdeling alleen in de bovenlichten en hebben daaronder schuif-, of draairamen met
ongedeelde spiegelruiten. De voorzijde (Z) heeft een naar voren komende middenpartij met op de parterre een
centraal zesruitsvenster en op de verdieping twee enkele vensters. Het terugliggende gedeelte links (W) van de
middenpartij heeft een overluifelde hoofdingang met paneeldeur. De hoofdingang heeft een klein bordes ter hoogte
van twee treden. De luifel is bedekt met rode leipannen. Het terugliggende gedeelte rechts (O) van de middenpartij
heeft een klein uitgebouwd volume met getoogde deur. Hierboven bevindt zich een afdak dat in hoofdvorm en
materiaalgebruik vergelijkbaar is met de luifel aan de linkerzijde. De linkerzijde (W) heeft rechts een getoogd
venster met uitzicht op de oprijlaan. Hoger links, halverwege de kapvoet van de hoofdkap, bevindt zich een getoogd
twaalfruitsvenster ter verlichting van het trappenhuis.
De achterzijde (N) heeft in aanzet een naar voren komende middenpartij onder tot op verdiepingshoogte
doorgetrokken dakschild. Deze partij heeft een klein horizontaal dubbel draaivenster en in het dakschild een kapel
met horizontaal tienruitsvenster. De rechterzijde (O) heeft een naar voren komende partij met puntgevel. De
parterre heeft een groot T-venster en ter hoogte van de kapverdieping een getoogd, kleiner twaalfruitsvenster.
Waardering
De portierswoning is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als historischfunctioneel onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, dat in architectuur een eenheid vormt met de
overige bebouwing van de architect A. Salm op deze buitenplaats.
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Onderdeel 9
Inleiding
Voormalig KOETSHUIS (1899-1900) van de historische buitenplaats Koningshof, gesitueerd aan de noordzijde van
de oprijlaan tot het hoofdgebouw ten opzicht waarvan het zich aan de noord-oostzijde op geruime afstand bevindt.
Het voormalige koetshuis is vanuit het hoofdgebouw niet zichtbaar. Het object, dat ook een paardestal en op de
verdieping een voormalige koetsierswoning bevat, wordt thans (1993) gebruikt als depot van het Nederlands
Filmmuseum.
Omschrijving
Op vrij, doch in grove lijn binnen een vierkant gehouden grondplan gebouwd koetshuis bestaande uit parterre en
kapverdipeing. De hoofdvorm is gevarieerd door diverse uitspringende en terugliggende bouwvolumen onder uit
tentdak, schild- en zadeldaken samengestelde kap. Het silhouet van de kap wordt vooral bepaald door het tentdak,
dat het hoogste kapvolume vormt en dat wordt bekroond door een als ontluchtingskanaal dienende dakruiter. De
kapvoeten bevinden zich op diverse hoogten. De bedekking bestaat uit een rode Muldenpan. De kopse zijden van
het zadeldak zijn voorzien van windveren met gesneden geometrische decoratie. De overstekken rusten hier op de
doorgetrokken gordingen. De overstekken van de overige kapdelen rusten op de doorgetrokken sporen. Diverse

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Pagina: 7 / 35

nokpunten zijn voorzien van pirons. De samengestelde kap wordt gemarkeerd door twee schoorstenen, waarvan het
westelijke exemplaar in het decoratieve metselwerk verwijst naar de diverse rookkanalen. Het muurwerk is
opgetrokken in rode verblendsteen. Ter hoogte van de verdiepingvloer bevindt zich een horizontale strook
metselwerk met decoratieve functie. Het muurwerk boven deze strook is donkerder gevoegd. Aan de onderzijde
heeft het muurwerk een licht uitgemetselde plint die via een afgeschuinde rollaag overgaat in het bovenliggende
muurwerk. De vensters en deuren zijn alle van hout en hebben ramen met een vierkante roedenverdeling. De
voorzijde (ZO) heeft een naar voren komende middenpartij met puntgevel. Op de parterre van deze partij bevindt
zich een centraal geplaatste dubbele wagendeur. Het betreft hier twee scharnierende paneeldeuren met ramen over
tweederde van de deurhoogte. De vierkante roedenverdeling in deze ramen heeft halverwege een zwaardere
spiegelboog. Direct hierboven bevindt zich een houten balkon met gesneden balustrade en met schaalvormige
consoles op de beide buitenste hoeken. Het balkon is vanaf de verdieping toegankelijk via een stolpdeur. Deze
stolpdeur maakt deel uit van een meerdelig, ten opzicht van het gevelvlak sterk teruggeplaatst, kozijn dat geheel
samenvalt met een inham in de gevel. De puntgevel heeft geheel in de top een klein ruitvormig venster. Rechts (O)
van de middenpartij staat een groter teruggeplaatst volume met dezelfde kapvoethoogte als de middenpartij. Dit
volume heeft op de parterre een dubbele deur en is verder blind. Alleen de kapvoet wordt doorsneden door twee
dakkapellen. De noklijn daarboven biedt plaats aan een uitgebouwd ventilatie- en lichtkanaal onder zadeldak. Links
(W) van de middenpartij staat een lager volume. De kapvoet ligt hier ter hoogte van de strek boven de
wagendeuren. Dit lagere volume heeft een horizontaal zesdelig kozijn.
De rechterzijde (NO) bestaat uit de een naar voren komende partij links (ZO) en een lagere partij rechts (NO)
daarvan. De hoge partij is de kopse zijde van het eerder genoemde, grotendeels blinde volume van de voorzijde
(ZO). Deze kopse zijde heeft twee verticale vensters op de parterre en wordt afgesloten door een schilddak waarvan
de kapvoet centraal wordt doorsneden door een smalle puntgevel onder zadeldak. De smalle puntgevel heeft een
klein venster. De lagere partij rechts van de hoge partij is de lange zijde van een breed rechthoekig volume
(stalgedeelte) waarvan de kopse zijde zich an de achterkant (NW) van het gebouw bevindt. De lange zijde heeft
onder de kapvoet drie horizontale (twaalfruits) vensters. In het muurwerk zijn kleine ijzeren ringen bevestigd.
Vermoedelijk werden hier de teugels van de paarden aan vastgemaakt.
De achterzijde (NW) bevat links (NO) de eerder genoemde kopgevel van de paardestal. Rechts daarvan staat een
terugliggende kopgevel die hoger en smaller is. De kopgevel is een puntgevel met flauwe helling. De puntgevel is is
symmetrisch van opzet. Een centrale dubbel deur van de parterre wordt geflankeerd door een venster dat zich direct
onder de verdiepingsvleor bevindt. Een derde venster bevindt zich centraal in geveltop. De terugligende kopgevel is
eveneesn een puntgevel. De partrre heeft blindnissen en de verdieping heeft een vijfdelig kozijn met stolpraam en
getoogfd centraal bovenlicht. Dit kozijn hoort bij de voormalige koetsierswoning. De linkerzijde (ZW) heeft links een
puntgevel, die in hoofdlijn identiek is aan de eerder genoemde middenpartij met puntgevel aan de voorzijde. In
plaats van wagendeuren heeft de gevel echter een hoog, onder de verdiepingsvloer geplaatst, raam. Ook bevindt
het zesdelige kozijn van de verdieping dat toegang geeft tot het balkon - ondereel van de voormalige
koetsierswoning - zich hier niet in een inham. Ook is er geen klein ruitvormig venster in de geveltop geplaatst.
Rechts van de puntgevel staat het lage volume dar al erd ewerd genoemd bij de ebschrijving van de voorijde. Met
uitzondering van een paneeldeur - die de toegang geeft tot de koetsierswoning - is dit volume aan de zuidwestzijde
geheel blind. Boven de deur bevindt zich enigszins naar achter geplaats enigszins torenachtig volume onder
tyentdak waarin het trappenhuis is ondergebracht. Dit volume biedt ruimte aan een hoog opgaande schoorsteen
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waarvan het decoratieve metselwerk verwijst naar de diverse rookkanalen. Ook heeft dit volume een klein venster
aan de zuid-oostzijde.
Waardering
Het voormalige koetshuis annex koetsierswoning en paardestal is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en
architectuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, dat in
architectuur een eenheid vormt met de overige bebouwing van de architect A. Salm op deze buitenplaats en als
voorbeeld van een uit omstreeks 1900 daterend dienstgebouw in traditionalistische bouwtrant met invloeden van de
Enegelse landhuisstijl.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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Onderdeel 1
Inleiding
HOOFDGEBOUW (landhuis) met interieuronderdelen, hoofdonderdeel van de historische buitenplaats Koningshof.
Het hoofdgebouw heeft een levendig en informeel karakter door de diverse uitgebouwde en in hoogte verschillende
volumes, de gevarieerde plaats en vorm van de vensters, de gevarieerde kapbehandeling met diverse
kapvoethoogten en nokrichtingen, de kleine toren, de markante schoorstenen en de materiaalkeuze. De in 1898
door A. Salm ontworpen architectuur sluit aan bij de zogenaamde Engelse landhuisstijl. Het landhuis is thans (1994)
in gebruik als kantoor bij het Nederlands Filmmuseum.
Omschrijving Ten dele onderkelderd landhuis op L-vormig grondplan. Het object bestaat uit parterre, verdieping en
kapverdieping onder uit tent-, schild- en zadeldaken samengestelde kap met diverse kapvoethoogten en gevarieerde
nokrichting. De kappen zijn overstekend en boven de puntgevels voorzien van gladde windveren. De kern van de
samengestelde kap wordt gevormd door twee grote tentdaken, waarvan alle andere kapvormen zijn afgeleid. Op
diverse plaatsen zijn hoge vierkante en rechthoekige schoorstenen met decoratief metselwerk geplaatst. De
binnenzijde van de L (grondplan) is gericht op een beboste duinhelling (W). Hier bevindt zich een voorplein met de
hoofdingang, de hal en een aantal voormalige dienstvertrekken. Het volume boven de korte poot van het grondplan
heeft een lagere nokhoogte dan het volume boven de lange poot van dit grondplan. De voormalige woonvertrekken
liggen aan de buitenzijde van de L (ZO) met uitzicht op de landschapstuin aan de zuid-oostzijde.
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Het muurwerk is opgetrokken in hardgebakken oranjerode baksteen. De basis (trasraam) wordt gevormd door een
uitgemetselde plint waarin op de overgang naar het muurwerk hardsteen is verwerkt. Hardsteen bevindt zich ook in
de lekdorpels van de vensters en in de onderdorpels van de deuren. De samengestelde kap is bedekt met een rode
Muldenpan, de diverse dakkapellen met een rode leipan. De nokpunten van kap en dakkapellen worden op vele
plaatsen afgesloten met pirons in de kleur van de pannen. De vensters en deuren zijn alle van hout en steeds
voorzien van meerdelige kozijnen met een kleine vierkante roedenverdeling in de bovenramen. In het muurwerk van
de kapverdieping en in de dakkapellen hebben alle vensters een kleine vierkante roedenverdeling. Op de verdieping
zijn met name aan de westzijde de onderste ramen van een aantal vensters voorzien van blinden.
De eerder genoemde hoofdingang aan de noord-westzijde bevindt zich in een getrapt naar voren komende partij
onder een door de kapvoet heenstekende en overkragende puntgevel. De hoofdingang heeft een portiek onder een
klein, haaks op de gevel staand zadeldak. Het zadeldak wordt op de beide buitenste hoeken gedragen door
gedecoreerde houten pijlers. De pijlers rusten op een in bak- en natuursteen uitgevoerde borstwering die tevens de
in hardsteen uitgevoerde stoep van drie treden begrensd. De meest naar voren komende partij waartegen de
portiek staat, wordt ter hoogte van de zoldervloer door een overstekend half schilddak van klein formaat afgesloten.
Onder dit schilddak bevindt zich op verdiepinghoogte een T-vormig venster met draairamen en blinden. Rechts (ZW)
van de hoofdingang bevindt zich over twee bouwlagen opgaand muurwerk ter breedte van een vensteras. Rechts
(ZW) hiervan is de kapvoet van de zuidelijke partij doorgetrokken tot boven een horizontaal geplaatst rechthoekig
venster ter hoogte van de bovenlichten van de parterre. Links (NO) van de hoofdingang heeft het muurwerk vier
vensterassen van verschillende breedte. Boven de tweede en de vierde vensteras (vanaf hoofdingang) bevinden zich
dakkapellen met pirons. De overgang naar het volume boven de korte poot van het L-vormig grondplan wordt
gevormd door een driezijdige erker over de gehele gevelhoogte. De erker wordt afgesloten door een apart tentdak
met piron. De kapvoet van dit tentdak bevindt zich boven de voet van de hoofdkap. Het volume boven de korte poot
van het L-vormig grondplan bestaat uit twee delen: 1. een direct op de eerder genoemde driezijdige erker
aansluitend geveldeel van twee bouwlagen onder puntgevel. Dit geveldeel heeft ter hoogte van de verdieping een
brede oriel en in de geveltop een oeil de boeuf ter verlichting van de kapverdieping; 2. een zich daarnaast (NW)
bevindend volume onder een tot aan de verdiepingsvloer doorgetrokken kapvoet aan weerzijden van een
middenpartij. Deze middenpartij, met ter hoogte van de verdiepingsvloer een houten balkon met piedestals op de
buitenste hoeken, wordt door een haaks op de hoofdkap staand half schilddak afgesloten. Dit schilddak heeft een
piron op de nokpunt. Het balkon wordt bereikt via dubbele scharnierende deuren. De parterre heeft alleen onder het
balkon een venster. Het is een T-vormig venster met draairamen (draaivenster) en een verticale roedenverdeling in
het bovenlicht. De kopse zijde van de korte poot van het L-vormig grondplan heeft een puntgevel met ongelijke
kapvoethoogte. Deze gevel heeft een onder luifel geplaatste dienstingang naar de voormalig keuken. Deze ingang
wordt geflankeerd door vensters van ongelijke grootte. Rechts (ZW) van de ingang is dit een dubbel T-vormig
draaivenster met verticale roedenverdeling in de bovenlichten en links van de ingang is dit een kleiner T-vormig
draaivenster. Boven de ingang is ter hoogte van de verdieping is een T-vormig draaivenster met getoogd bovenlicht
aangebracht dat ter hoogte van het bovenlicht wordt geflankeerd door een klein meerruits venster. In de geveltop
bevindt zich een oeil de boeuf ter verlichting van de kapverdieping.
De noord-oostzijde (NO) valt samen met de buitenzijde van de korte poot van het L-vormig grondplan. Deze zijde
toont een samengaan van muur- en dakvlakken, een risalerende en hogere partij met puntgevel en een ver
uitgebouwde serre met bovenliggend terras voor de terugliggende hoek op het oosten. Dit terras wordt vanaf de
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verdieping bereikt via een stolpdeur met vierkante roedenverdeling in de bovenlichten. In het dakschild boven deze
deuren is een kapel aangebracht. In de noordhoek van de noord-oostzijde bevindt zich de toegang naar de kelder.
De hogere partij met puntgevel heeft op de parterre en verdieping meerdelige kozijnen, waarvan het exemplaar op
de verdieping is voorzien van blinden. De top van de puntgevel heeft vier naast elkaar geplaatste verticale vensters
met vierkante roedenverdeling. Geheel boven in de geveltop bevindt zich een smal verticaal venster.
De zuid-oostzijde (ZO) richt zich in volle breedte op de landschapstuin. Ook hier is sprake van naar voren
springende en terugliggende volumina, dakschilden en kapvoethoogten. Van noordoost naar zuidwest kan deze zijde
in zes delen worden onderverdeeld. Het eerste deel wordt gevormd door de eerder genoemde serre met
bovenliggend terras met houten balustrade op de oosthoek. Het tweede deel is een door een rechte gootlijst
afgesloten gevelvlak met op de parterre een rechthoekig uitgebouwd achtdelig kozijn onder dakschild. Op de
verdieping bevinden zich recht hierboven twee dicht naast elkaar geplaatste verticale vensters met blinden. Het
dakschild hierboven heeft een dakkapel met drie gekoppelde ramen. Het derde deel is een min of meer centraal
geplaatste risaliet met puntgevel. De parterre heeft een grote halfronde erker met negendelig kozijn. Boven de
erker bevindt zich een terras met natuurstenen balustrade. Dit terras wordt vanaf de verdieping bereikt via dubbele
scharnierende deuren waarvan het kozijn door middel van smalle muurdammen van een flankerend smal verticaal
venster wordt gescheiden. De top van de puntgevel (muurwerk kapverdieping) heeft vier naast elkaar geplaatste
verticale vensters met vierkante roedenverdeling. Geheel boven in de geveltop bevindt zich een smal oeil de boeuf.
Het vierde deel is een smal terugliggend gevelvlak dat wordt bekroond door een spits tentdak met vierkante
klokkestoel en windvaan. De parterre van dit geveldeel bevat een zware overluifelde paneeldeur met getoogd kalf.
Hierboven bevindt zich een verticaal venster dat eveneens is voorzien van een getoogd kalf. Het muurwerk van de
kapverdieping heeft een licht uitgemetselde vensterpartij onder een kleine, in de kapvoet uitgespaarde puntgevel.
Het muurwerk van het vijfde deel ligt weer een steendikte terug en heeft net als het tweede deel centraal geplaatste
vensters. De parterre heeft een zevenruits erker onder dakschild en daarboven een zesruits venster. Het dakschild
hierboven heeft een kapel met stolpraam. Het zesde deel wordt gevormd door de zuidoostzijde van het zuidwestelijk
bouwvolume. De uitgespaarde hoek heeft een serre met dakschilden en bovenliggend dakterras met houten
balustrade dat vanaf de verdieping via dubbele scharnierende deuren wordt bereikt.
De zuid-westzijde (ZW) heeft rechts (ZO) de eerder genoemde serre. Links daarvan bevindt zich een uitspringend
volume met op de parterre twee kruisvensters met blinden en recht daarboven een enkel kruisvenster, eveneens
met blinden. Het dakschild hierboven heeft een dakkapel met stolpraam. De zuidwestmuur van het uitspringende
volume heeft in de hoek een vanaf het maaiveld tot boven de noklijn opgaande schoorsteen.
Het interieur is overwegend gaaf bewaard gebleven. Opmerkelijke onderdelen zijn onder meer de naar Engels
voorbeeld ontworpen hal met haardpartij, een in oorspronkelijke staat bewaard gebleven stijlkamer aan de zuidzijde
van het gebouw en de eetzaal op het noordoosten. Vermeldenswaard is de lift van Franse makelij (circa 1925) die
de parterre met de verdieping en de zolder verbindt.
Waardering
Het hoofdgebouw is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als historischfunctioneel hoofdonderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, dat in architectuur een eenheid vormt met
de overige bebouwing van de architect A. Salm op deze buitenplaats en als gaaf bewaard voorbeeld van een in
Engelse landhuisstijl opgetrokken landhuis uit omstreeks 1900.
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Inleiding
Gesloten houten RIJWIELSTALLING (1902), onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, ten zuidwesten
van het hoofdgebouw. Het object werd geleverd als bouwpakket volgens het systeem van blokbouw.
Omschrijving
Op rechthoekig grondplan opgetrokken rijwielstalling van één bouwlaag onder zadeldak met flauwe dakhelling en
ruime overstek, waarbij het kapbeschot aan de beide kopse zijden door een zwevende horizontale balk wordt
verbonden. De wanden staan op een gemetselde voet in oranje-rode baksteen en bestaan uit gestapelde
gekantrechte balken die op de hoeken over elkaar zijn gekeept met doorlopende einden. De kap is bedekt met een
rode Hollandse pan en wordt aan de beide kopse zijden door gladde windveren afgesloten. De nok wordt nabij de
blinde achterwand (W) doorbroken door een gemetselde schoorsteen in rode baksteen die later werd toegevoegd.
De voorzijde heeft een rechthoekige omlijste opening waarin een paneeldeur met glasruit is geplaatst. De beide
zijwanden hebben elk een hooggeplaatste en gekoppelde reeks van vier kleine identieke rondboogvensters met voor
elk raam een twee getordeerde smeedijzeren tralies met rozet.
De binnenwanden en het kapbeschot bestaan geheel uit kraaldelen. De vloer bestaat uit vloerdelen.
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Waardering
De rijwielstalling is van algemeen belang uit cultuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van de
historische buitenplaats Koningshof. Daarnaast heeft de rijwielstalling typologische waarde als vroeg 20ste-eeuws
voorbeeld van een bouwpakket volgens het montagesysteem van de blokbouw.
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Omschrijving
Ten zuiden van de portierswoning gesitueerd witgeschilderd houten TOEGANGSHEK waarin een dubbel draaihek ter
afsluiting van de oprijlaan van de historische buitenplaats Koningshof. Het symmetrische hek is eenvoudig van vorm
en bestaat uit vier vierkante pijlers met gesneden koppen. De twee centrale pijlers zijn hoger dan de buitenste en
dragen elk een draaihek. Verticaal beschot met vanaf borsthoogte open verticaal hekwerk bepaalt zowel de vorm
van de twee draaihekken als van de twee niet-beweegbare verbindingen tussen de centrale en buitenste pijlers.
Voor het open verticale hekwerk van de niet beweegbare verbindingen bevindt zich aan de linkerzijde een bord met
het opschrift LANDGOED en rechts een bord met het opschrift KONINGSHOF.
Waardering
Het toegangshek is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als historischfunctioneel onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, dat in vorm van het houtwerk een eenheid vormt
met het houtwerk van de door A. Salm ontworpen onderdelen van deze buitenplaats.
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Inleiding
DUBBELE DIENSTWONING uit 1911 naar ontwerp van A. Salm, onderdeel van de historische buitenplaats
koningshof. De dienstwoning is op geruime afstand ten oosten van het hoofdgebouw gesitueerd en vanuit dit
hoofdgebouw niet zichtbaar. De voormalige dienstwoning heeft een ruim voorerf en staat aan de westzijde van de
Duinlustweg. Aan de achterzijde werd bij de zuidelijke woning (46) een serre toegevoegd. Om deze serre te
bereiken werd een venster in de achtergevel vergroot tot deur.
NB de genoemde wijzigingen bij nr. 46 vallen buiten de bescherming.
Omschrijving
Op rechthoekig grondplan gebouwde dubbele dienstwoning bestaande uit parterre en kapverdieping onder zadeldak
met zwarte Hollandse pan. Het symmetrisch opgezette object staat met de lange zijde evenwijdig aan de
Duinlustweg. Het muurwerk is op licht uitgemetselde plint opgetrokken uit oranje-rode baksteen. De overgang van
plint naar muurwerk is ten dele in hardsteen uitgevoerd. De vensters en deuren zijn alle van hout. De vensters op
de parterre hebben beneden ongedeelde ramen met luiken en in de bovenramen een kleine vierkante
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roedenverdeling. De ramen van de kapverdieping zijn geheel voorzien van een dergelijke roedenverdeling. De
voorzijde (O) heeft een breedte van vier vensterassen. De beide middelste assen bestaan uit rechthoekige erkers
met zesruitsvensters. De onderste ramen zijn schuifbaar. De erkers worden met een brede houten lijst afgesloten.
De buitenste vensterassen bestaan elk uit een enkel schuifvenster. Centraal in het bovenliggende dakschild bevindt
zich een dubbele houten dakkapel ter breedte van twee rijen van drie gekoppelde vensters. Uit dit dakschild steken
drie schoorstenen: in het midden een hoger in het dakschild geplaatst exemplaar zonder decoratie en aan
weerszijden daarvan lager geplaatste exemplaren met decoratief metselwerk. De beide kopgevels (N en Z) zijn
puntgevels die worden afgesloten door een licht uitgemetselde rand. De beide gevels zijn identiek en bevatten elk in
de westhoek van de parterre de onder een toog geplaatste ingang naar de woning. Ten oosten daarvan heeft de
parterre een enkel schuifraam. De geveltop heeft twee smalle verticale vensters ter verlichting van de
kapverdieping. De achterzijde (W) heeft merendeels blind muurwerk met nabij het midden twee grote kozijnen
waarin bij de noordelijke woning nog de oorspronkelijke stolpramen met flankerende luiken aanwezig zijn. Nabij de
buitenste hoeken heeft elke woning een kleiner, hooggeplaatst kozijn met zesruitsraam. Centraal in kap bevindt zich
een uit twee maal drie vensters bestaande dakkapel.
Waardering
De dubbele dienstwoning is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als
historisch-functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Koningshof, dat in architectuur een eenheid vormt
met de overige bebouwing van de architect A. Salm op deze buitenplaats.
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Onderdeel 15
Inleiding
In het zuidwesten van de historische buitenplaats Koningshof, nabij de grens met de gemeente Zandvoort gebouwde
DUBBELE DIENSTWONING waarschijnlijk ter huisvesting van jachtopzieners. Het object werd rond 1900 gebouwd
naar vooralsnog onbekend ontwerp.
Omschrijving
Op rechthoekig grondplan gebouwde dubbele dienstwoning bestaande uit parterre en kapverdieping onder zadeldak
met zwarte Hollandse pan. De lange zijde van het pand en de noklijn van het zadeldak lopen evenwijdig aan de weg.
Het symetrische pand heeft een gevelbreedte van zes vensterassen. In de buitenste assen bevinden zich
paneeldeuren en in de middelste vier assen schuifvensters met luiken. Kozijnen van deuren en vensters hebben in
de bovenlichten achtruits ramen. In het dakschild aan de voorzijde bevinden zich twee grote dakkapellen met dubbel
scharnierende ramen die elk een zesruits roedeverdeling hebben. De beide kopgevels hebben elk een klein raam. De
achtergevel heeft nabij de kopgevel een deur en daarnaast een schuifvenster.
Waardering
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De dubbele dienstwoning is van algemeen belang uit cultuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel
van de historische buitenplaats Koningshof.
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B
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Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 2
Inleiding
Historische park- en tuinaanleg. De gronden waarop Koningshof is gelegen, zijn uit historisch bronnenmateriaal al
bekend sinds de late middeleeuwen. Er is door de eeuwen heen sprake geweest van enige eenvoudige bebouwing,
maar meer ook niet. Hiervan getuigt het duinboerderijtje.
In de meer recente tijd maakten de gronden deel uit van het grote landgoed Elswoud. Bij de bouw van het huis
bestond dit gedeelte echter nog uit onontgonnen duingebied, dat wil zeggen nagenoeg onbeplante duinen. Leonard
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Springer ontving de opdracht om bij het huis ook een tuin te ontwerpen. Deze werd in gemengde stijl ontworpen te
weten een architectonisch geometrische tuin direct grenzend aan het huis en een park in landschapsstijl daar
omheen. Tevens werd begonnen met het bebossen van de duinen met dennen (pinus corsicana). In 1913 werd het
bezit vergroot met de aankoop van een belendend perceel duingrond, dat eveneens werd bebost. Hierbinnen werd
een patroon van sintelwegen aangelegd. Aan de zuidoostelijke zijde van de parkaanleg werd de moestuin met enige
bebouwing gesitueerd. In 1919 werd naar ontwerp van D.F. Tersteeg ten westen van het huis een rosarium
aangelegd. Inmiddels is dit weer verdwenen. In 1962 werd het bezit gelegateerd aan de Vereniging
Natuurmonumenten die het sindsdien als natuurlandschap beheerd.
Omschrijving
HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. Evenals bij het verderop aan de Duinlustweg gelegen Duinlust is de aanleg
ook hier in twee delen, een hoger gelegen duingebied en een lager gelegen parkgebied te onderscheiden. Het hoge
duinterrein ligt in het noordwestelijke deel. Het lagere parkgebied ligt in het zuidoostelijke deel. Aan de oostzijde
langs de Duinlustweg zijn, in aansluiting op het 18de-eeuwse duinboerderijtje, en de dienstwoningen de moestuinen
aangelegd. De architectonisch-geometrische aanleg is door Springer direkt aansluitend op de zuidgevel van het huis
aangelegd. Deze aanleg is in detail verloren. De plek is als lager gelegen deel in het terrein nog herkenbaar. Dit
geldt overigens ook voor de voormalige rozentuin, waarvan de ruimte ten westen van het huis nog aanwezig is. Het
landschappelijke deel sluit direkt aan naast en om de geometrische tuin. Het meest opvallende element is de grote
open, enigszins holle weide. Deze weide wordt omzoomd door boomgroepen. Sommige hiervan zijn op kleine
verhogingen geplant hetgeen de bewegelijkheid in het landschap versterkt. Vanuit het huis bestaan verschillende
zichtassen over de weide. Rondom de weide door het bos bestond een patroon van slingerpaden. Deze zijn voor een
deel thans sterk overgroeid, maar waarschijnlijk nog wel herleidbaar. Verder bestaat de aanleg uit slingerpaden door
een parkbos. Vanaf het koetshuis loopt er in noordoostelijke richting een rechte laan naar de Duinlustweg. De
oprijlaan slingert zich op de scheiding van het lage en hoge deel langs de voet van de duinen. Evenals op Duinlust
bestond er hier in het landschappelijke deel geen vijverpartij.
Waardering
De HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG is van algemeen belang:
- vanwege zijn plaats in het oeuvre van L. Springer;
- vanwege de op hoofdlijnen nog zeer gaaf bewaarde aanleg compleet met het samenstel der bijgebouwen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 3
Omschrijving
In de zuidoosthoek gelegen voormalige MOESTUINBEBOUWING, te weten een gemetselde met hardsteen afgezette
koude bak en een verzorgd uitgevoerd stenen schuurtje onder een met kruispannen gedekt zadeldak. Beide
daterend uit de eerste decennia van de 20ste eeuw.
Waardering
De MOESTUINBEBOUWING is van algemeen belang:
- als ruimtelijk-functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- in relatie tot de gaafheid van het samenstel der bijgebouwen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 4
Omschrijving
Direct ten oosten van het hoofdhuis staat een klein rustiek TUINHUISJE, uit het eerste decennium van de 20ste
eeuw. Het gemetselde gebouwtje is aan drie zijden gesloten. De open zijde biedt uitzicht over de grote weide. Het
geheel wordt gedekt door een rieten kap met een grote overstek rustend op houten palen. In de beide zijmuren
bevinden zich ronde ramen, in de achterwand een hoog geplaatst venster. Alle vensters hebben een roedeverdeling
in ruitvorm. Het inwendige van het huisje is gepleisterd en witgeschilderd. Er is een plavuizen vloer. In de
linkerachterhoek bevindt zich een klein aanrecht met gootsteen en kastje.
Waardering
Het TUINHUISJE is van algemeen belang:
- als decoratief en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- in relatie tot de gaafheid van het samenstel der bijgebouwen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinhuis
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 5
Omschrijving
Aan de noordzijde van het huis, dicht bij de voordeur staat een houten CARPORT uit de eerste decennia van de
20ste eeuw. De carport bestaat uit een kap, zadeldak, rustend op acht houten palen en is overigens aan alle zijden
open. Het geheel is opgetrokken op een verzorgde, decoratief constructieve wijze.
Waardering
De CARPORT is van algemeen belang:
- als illustratie van de ontwikkeling van de bouw van een dergelijk gebouwtype t.b.v. het autovervoer in Nederland
als zodanig van belang vanwege de zorgvuldige vormgeving en vanwege de uniciteit;
- als onderdeel van het samenstel van gebouwen t.b.v. het transport op deze buitenplaats;
- in relatie tot de gaafheid van het samenstel der bijgebouwen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 6
Omschrijving
In de zuidoosthoek van het complex gelegen DUINBOERDERIJTJE uit 1795. Het boerderijtje ligt enkele tientallen
meters van de Duinlustweg en is bereikbaar via een oprijlaan. De boerderij is tweebeukig met een dubbele topgevel,
waarin zich de deur en de met roedeverdeelde vensters bevinden. In de top van de zuidgevel is een steen
aangebracht met het jaartal 1795. In de top van de noordgevel een steen met de naam "Volmeer". In 1963 is de
boerderij geheel gerestaureerd.
Waardering
Het DUINBOERDERIJTJE is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom in relatie tot de lokaal-topografische geschiedenis;
- als voorbeeld van eenvoudige doch harmonische architectuur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 10
Omschrijving
Ten zuidwesten van het koetshuis gelegen HOUTEN STALGEBOUW op gemetselde voet uit het eerste decennium van
de 20ste eeuw. De stal is één bouwlaag hoog onder een met pannen gedekt zadeldak. De staldeuren bevinden zich
in de lange zijde. De naar de oprijlaan gekeerde topgevel is in verzorgde vorm uitgevoerd met decoratief houtwerk
in het dakoverstek en de geveltop. Hier twee vensters met roedeverdeelde ramen en luiken. De stal is nog als
zodanig in gebruik en het inwendige is derhalve nauwelijks gewijzigd.
Waardering
Het HOUTEN STALGEBOUW is van algemeen belang:
- vanwege de functionele betekenis voor de buitenplaats;
- vanwege de verzorgde vormgeving;
- als onderdeel van het samenstel van gebouwen t.b.v. het transport op deze buitenplaats;
- in relatie tot de gaafheid van het samenstel der bijgebouwen.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 11A
Inleiding
Ten noordwesten van het koetshuis gelegen ensemble van links een dubbele en rechts een enkele stenen garage.
De dubbele en enkele garage zijn niet gelijktijdig gebouwd, maar ze dateren alledrie uit de eerste decennia van de
20ste eeuw.
Omschrijving
De dubbele GARAGE is een gemetseld gebouw van één bouwlaag met een grote houten inrijdeur en enkele vensters.
Waardering
De dubbele GARAGE deeluitmakend van een ensemble van een dubbele en een enkele garage is van algemeen
belang:
- als illustratie van de ontwikkeling van de bouw van garages t.b.v. het autovervoer in Nederland;
- als onderdeel van het samenstel van gebouwen t.b.v. het transport op deze buitenplaats;
- in relatie tot de gaafheid van het samenstel der bijgebouwen.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Bijgebouwen kastelen enz.
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 11B
Inleiding
Ten noordwesten van het koetshuis gelegen ensemble van links een dubbele en rechts een enkele stenen garage.
De dubbele en enkele garage zijn niet gelijktijdig gebouwd, maar ze dateren alledrie uit de eerste decennia van de
20ste eeuw.
Omschrijving
De enkele GARAGE is een gemetseld gebouw van één bouwlaag met een grote houten inrijdeur en enkele vensters.
Waardering
De enkele GARAGE deeluitmakend van een ensemble van een dubbele en een enkele garage is van algemeen
belang:
- als illustratie van de ontwikkeling van de bouw van garages t.b.v. het autovervoer in Nederland;
- als onderdeel van het samenstel van gebouwen t.b.v. het transport op deze buitenplaats;
- in relatie tot de gaafheid van het samenstel der bijgebouwen.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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