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De voormalige portierswoning aan het begin van 

de oprijlaan van het landgoed Sandwijck met 

haar gepleisterde gevels is voor velen een bekende 

verschijning. 

Het pand is ontworpen in neogotische stijl en werd 

omstreeks 1858 gebouwd. De vormgeving en de 

opbouw van de opstal geven de portierswoning een 

representatief uiterlijk. Daarnaast wekt het de idee 

van een kasteelachtig geheel. 

He t voorste gedeelte van het gebouw (van de straat 

afgezien, op de foto links) heeft een rechthoekige 

basis in de vorm van een boven het maaiveld 

uitstekende kelder, waarboven twee bouwlagen. 

De onderste bouwlaag heeft aan de straatzij de een 

driezij dige erker, gedragen door twee fraaie consoles 

en voorzien van drie ramen met roedenverdeling en 

een bovendorpel in de vorm van een Tudorboog. 

Zowel het voorste bouwdeel als de erker 

wordt afgesloten met een overkragende, zeer 

decoratief gepleisterde band. In de voorgevel (de 

rechterzijgevel) een rechthoekig stolpraam eveneens 

met roedenverdeling. De tweede bouwlaag heeft aan 

de straatzij de drie smalle vensters en in de voorgevel 

een kleiner venster. 

He t achterste gedeelte van de portierswoning is 

eveneens onderkelderd, heeft slechts één bouwlaag 

en zolderruimte onder het zadeldak. 

Voor de hoofdingang is een portaal aangebracht 

met drie openingen met spitsbogen en voorzien 

van kantelen en een soort trapgeveltje. He t zijraam 

is identiek aan dat in het voorste bouwdeel en ook 

voorzien van een terracotta 'wenkbrauw'. 

Opvallend zijn de op de vier hoeken van het gehele 

gebouw aangebrachte steunberen met terracotta 

afdekplaten en de onder de ramen van de onderste 

bouwlaag rondom doorlopende cordonlijst, slechts 

onderbroken door de steunberen. 

N B : Het gebouw is opmerkelijk genoeg een 

bijna precieze kopie van een in Engelse Tudorstijl 

gebouwde dienstwoning in het park Babelsberg in 

de stad Postdam, die aan de oostzijde grenst aan 

Berlijn. Deze Duitse dienstwoning is omstreeks 

1843 gebouwd en een ontwerp van Bauinspektor 

Eduard Gebhardt. 
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