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Rijksmonumentomschrijving**
AANLEG ROND HET HOOFDGEBOUW. De aanleg rond Den Oldenhof zal gezien zijn formele structuur dateren van
rond 1800 of vroeger. In de loop van de 19e eeuw zijn binnen het formele patroon enige elementen in
landschapsstijl ontstaan, zoals de aanleg van slingerlanen, van het Engelse bosje en het patroon van paden in de
moestuin en boomgaard. Aanvankelijk was een groot deel beplant met hakhout, waarvan de oppervlakte sedert het
midden van de 19e eeuw is afgenomen. De aanleg wordt gevormd door het voorplein, de daarvoor liggende
moestuin en aangrenzende boomgaard. Ten noorden van het voorplein en de moestuin ligt het engelse bosje. Het
formele middengedeelte van de aanleg wordt omgeven door grachten, waarlangs eikenlanen. Daarbuiten liggen aan
de westzijde verder nog twee eikenlanen en er loopt een laan naar het zuiden toe, eveneens beplant met eik, die
leidt naar de oude provinciale weg, In de zuidoost-hoek is hakhout aangeplant, waartussen 19e-eeuwse
slingerlaantjes. Aan de oostzijde van de buitenplaats bevinden zich houtwallen, evenals ten westen van de Melkallee
en langs de oude provinciale weg. Verder bevinden zich ten oosten van de moestuin en boomgaard opgaande
bossen, evenals in het zuidwestelijk deel, waarin slingerpaden. Het noordwestelijk deel, tussen Halleweg en Lange
Pad wordt in beslag genomen door een perceel grasland. Het voorplein is aan de west- en oostzijde beplant met
leilinden, aan de zuidzijde met enkele beuken. De moestuin en aangrenzende boomgaard zijn verdeeld door
slingerende paadjes, begeleid door buxushaagjes. Het noordelijk deel is in gebruik als sier- en moestuin. Het overige
deel wordt gevormd door een boomgaard. Het Engelse bosje, een driehoekig stuk grond beslaand, ten noorden van
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het voorplein en de moestuin, is in oorsprong ingericht in landschapsstijl met slingerpaadjes en zich kronkelende
waterlopen. Dit deel was beplant met voornamelijk solitair geplaatste bomen en met sierheesters. De laan tussen
het in oorsprong 18e-eeuwse ijzeren hek langs de oude provinciale weg en de Halleweg bestaat in het zuidelijk
gedeelte uit twee rijen beuk, terwijl even ten zuiden van waar het huis is gelegen de laanbeplanting overgaat in vier
rijen eiken, onderbroken ter hoogte van het huis, om dan in noordelijke richting voort te gaan met een rij aan de
oostzijde (daar aan de westzijde de boerderij gelegen is). Het Lange Pad is ook een eikenlaan.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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