
 

 

Nunspeet, Stationslaan 28-30 

Voormalige school en bovenmeesterswoning 

D. Kok Jzn. 1904 Gemeentelijk monument 

In de dorpskom van Nunspeet werden in 1904 een lagere school met belendende 
bovenmeesterswoning gebouwd naar een ontwerp van architect D. Kok. Rechts naast de ingang 
van de school is een hardstenen gedenksteen ingemetseld met de tekst ‘de eerste steen gelegd 
door Ds. IJ. Doornveld predt. Ned. Herv. Gem. te Nunspeet 20 april 1904 Ps 72.12’. 

De woning en de school tonen grote overeenkomst in de gevelbehandeling, detaillering en 
materiaalgebruik, en zijn gebouwd in neorenaissancestijl. Kenmerkend voor deze bouwstijl is de 
toepassing van onder meer segmentbogen met gepleisterde sluit- en aanzetstenen boven deur 
en vensteropeningen en de witgepleisterde horizontale sierbanden ter hoogte van de 
bovendorpels van de vensters. De school was vroeger binnendoor vanuit de 
bovenmeesterswoning te bereiken. Deze doorgang is nu dichtgezet. 

Het woonhuis is gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een sterk risalerend bouwdeel 
rechts. Het bestaat deels uit één, deels uit twee bouwlagen en een zolder onder een met 
gesmoorde kruispannen gedekte kap, samengesteld uit een zadeldak en een afgeknot schilddak. 
De aangrenzende school heeft een rechthoekig grondplan en één bouwlaag met zolder onder 
een met gesmoorde Tuile-du-Nord-pannen gedekt schilddak. De gevels zijn opgetrokken uit 
baksteen, hebben een met een rollaag afgesloten plint en worden aan de bovenzijde beëindigd 
met een bakstenen fries van blok- en muizentand. De vensters zijn geplaatst onder een 
segmentboogvormige ontlastingsboog, waarvan het boogveld is gepleisterd. De vensters van de 
school hebben een roedenverdeling. 

De voorgevel van de bovenmeesterswoning valt vooral op door het rechter, risalerende 
bouwdeel. De geveltop wordt geflankeerd door gemetselde pilasters die rusten op kleine 
consoles. Aan de bovenzijde verbreden de pilasters zich tot de schouder van de topgevel en 
zetten zij zich langs de dakrand voort in een getrapt fries. De twee door een smalle muurdam 
gescheiden verdiepingsvensters zijn geplaatst onder één grote, segmentboogvormige 
ontlastingsboog, waarvan het boogveld is gevuld met geel en groen geglazuurde tegeltjes in 
ruitpatroon en die aan de bovenzijde wordt afgesloten met een natuurstenen, geprofileerde lijst. 
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