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Datum van aanwijzing: 3-2-2009 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 
De lagere school van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is gesitueerd op de hoek van de 

Akkerstraat en de Ploegstraat. Het schoolgebouw  dateert uit 1930 is opgetrokken naar een ontwerp 
van het bureau van architect J.W. Hanrath uit Hilversum. De school is grotendeels in zijn 
oorspronkelijk opzet bewaard gebleven behoudens een aanpassing aan de platte entree van de 

gymnastiekzaal langs de Ploegstraat en een in 1993 toegevoegde uitbreiding tegen de achterzijde van 
het gebouw langs het huidige Hof van Eden. Deze aanpassing en uitbreiding zijn niet in de aanwijzing 
als gemeentelijk monument opgenomen. 

 
Het schoolgebouw bestaat uit een L-vormige plattegrond met centraal een rechthoekige tweelaagse 
hoofdmassa onder een schilddak. Vóór het gebouw ligt een schoolplein. Aan de noordwestzijde 

(achtergevel) van de hoofdmassa bevindt zich een tweelaagse platte aanbouw. Aan de zuidoostzijde 
een markante hoge schoorsteen, een drielaags plat bouwdeel en een eenlaagse vleugel onder een 
schilddak. In de oksel van de hoofdmassa en de vleugel is de hoofdentree gesitueerd.  

Aan de zuidwestzijde een in 1937 toegevoegde eenlaagse aankapping met half tentdak en een klein 
plat tussenlid wat toegang biedt tot het speelplein. Aansluitend een, eveneens in 1937 toegevoegde, 
rechthoekige gymnastiekzaal onder een schilddak met langs de Ploegstraat een eenlaagse platte 

vleugel. Deze toevoegingen zijn niet in de aanwijzing als gemeentelijk monument opgenomen. 
 
De bakstenen voorgevel van de hoofdmassa is gesitueerd op het zuidoosten langs de Akkerstraat en 

telt vijf traveeën. De rechter travee bezit de hoofdentree in een eenlaagse platte uitbouw. De entree 
wordt gevormd door de oorspronkelijke houten vleugeldeuren met lichtstroken. Boven het ver 
doorstekende platte dak drie gedeelde kleine bovenlichten. Op de verdieping drie hoge en smalle 

laddervensters met kalf en roeden. De drie overige traveeën in de hoofdvleugel bezitten op de begane 
grond grote ingesnoerde gekoppelde vensters met onder een doorstekend kalf van grindbeton drie in 
tweeën gedeelde stalen vensters. Tussen de vensters zijn uitstekende bakstenen penanten 

aangebracht. Boven het kalf een in drieën gedeeld gekoppeld venster met kalven en roeden. De 
achtruits bovenramen zijn als valramen uitgevoerd. 
De vensters in de voorgevel zijn voorzien van zwart geglazuurde raamdorpelstenen.  

Tussen de vensters van de middelste travee is in smeedijzer de tekst “Maatschappij tot Nut van t 
Algemeen” aangebracht.  
De gevel wordt afgesloten door een ver uitstekende goot met op het door verbeterde Hollandse 

dakpannen gedekt schilddak drie dakkapellen met gekoppelde stolpramen met horizontale roeden.  
 
De achtergevel van de hoofdvleugel gaat thans deels verborgen achter de in 1993 toegevoegde 

uitbreiding. Geheel links langs deze uitbreiding twee, later toegevoegde, stolpvensters. Onder het 
geknikte schilddak een terug liggende lichtstrook met daarin vier door roeden gedeelde vensters 
boven een doorlopende rollaag. Op het door oranje verbeterde Hollandse dakpannen gedekt 

schilddak vier dakkapellen met gekoppelde stolpvensters met ladderramen.  



Gemeentelijk monument 
 

2 

 

 
Ter rechterzijde van de hoofdmassa een hoge bakstenen schoorsteen met bovenin een smalle 

opening met een ladderverdeling. Aansluitend een drielaags plat bouwdeel voor het trappenhuis met 
op de verdieping een klein laddervenster. Onder de daklijst een terug liggende lichtstrook met daarin 
drie vensters met roeden boven een doorlopende rollaag. 

De rechterzijgevel hiervan bezit op de begane grond een stolpvenster met horizontale roeden met 
daarboven meelopend met de erachter gesitueerde trap drie hoge en smalle laddervensters. Onder de 
daklijst een terug liggende lichtstrook met drie vensters met roden boven een doorlopende rollaag. 

Aansluitend de rechter zijgevel van de hoofdmassa met op de begane grond vijf hoge en smalle 
laddervensters met kalf en onder de daklijst een terug liggende lichtstrook met vijf door roeden 
gedeelde vensters. Hiernaast een eenlaagse platte aanbouw met drie kleine smalle vensters met een 

horizontale roede. 
De vensters zijn voorzien van zwart geglazuurde raamdorpel stenen.  
 

De voorgevel van de eenlaagse vleugel met klaslokaal ter zuidoosten bezit een gekoppeld groot 
venster als in de hoofdmassa. 
Ter linkerzijde van de hoofdmassa een terugliggend tussenlid onder een plat dak met een uitstekende 

betonnen luifel waaronder dubbele houten deuren met smalle laddervensters.  
In de rechterzijgevel (noordoost gevel) een stalen stolpvenster. 
  

  

  


