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Rijksmonumentomschrijving**
KOETSHUIS. Omstreeks 1810 gebouwd, witgepleisterd koetshuis (thans gedeeltelijk in gebruik als woonhuis)
gelegen ten zuiden van de halfronde oprijlaan naar het landhuis. Het koetshuis is integraal met de aanleg van het
landschapspark tot stand gekomen, wat de reden is dat het zo schuin is geplaatst ten opzichte van het
hoofdgebouw.
Het koetshuis, op rechthoekige grondslag en natuurstenen plint onder een met grijze pannen gedekt, afgeknot
schilddak, is aan de oostelijke zijgevel voorzien van een laat 19de-eeuwse aanbouw op rechthoekige grondslag en
bakstenen plint met omgaande pilasters en kroonlijst met in de fries een blokversiering, onder een plat dak.
Centraal in de noordgevel drie hoge dubbele paneeldeuren met lijsten, diagonale geleding en bovenlicht met
voluutvormige smeedijzeren decoratie; geheel door een kroonlijst afgedekt. Links een blinde nis met rondboog en
rechts een tijdens een verbouwing omstreeks 1965 halfdichtgezet venster. Op het dakschild boven de middelste
deur een getoogd dakkapel met bolkozijn waarin twee halfrond gesloten vensters met roedenverdeling. Centraal in
de zuidgevel een risaliet waarin drie hoge, dubbele deuren met paneelverdeling en bovenlicht met ovaal venster.
Van de twee linker deuren functioneren thans alleen de onderste helften als deur, de bovenste zijn vastgezet; van
de rechter deur is de linker vleugel schijn; de rechter funcioneert als gewone deur. Het gevelvlak links van de
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risaliet is tijdens een recente verbouwing voorzien van een nieuwe indeling en is voor de bescherming van
ondergeschikt belang. Rechts van de risaliet een 8-ruitsvenster met 2-ruits bovenlicht en een baander. Op het
dakschild een dakkapel onder een zadeldak waarin een dubbele hooideur met driehoekig bovenlicht met 6ruitsindeling en een hijsarm. In de rechterzijgevel (oost) vier getoogde stalramen en een deur. De linkerzijgevel is
tijdens de verbouwing omstreeks 1965 voorzien van een nieuwe gevelindeling en extra verdieping en is voor de
bescherming van ondergeschikt belang.
Interieur- Het koetsh uisgedeelte bevindt zich nog in vrijwel originele staat, in de paardenstal worden acht
paardeboxen met ruifen en hardstenen waterbakken van elkaar gescheiden door gecanneleerde stijlen die door een
pijnappel bekroond worden. Op de ruifen de naamplaten voor de paarden. In de aanbouw zijn eveneens de originele
boxen nog aanwezig.
Het koetshuis heeft aan deze (oprit)zijde van de parkaanleg een grote ornamentele waarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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