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Inleiding
1: HOOFDGEBOUW.
A. EXTERIEUR: Na verwoesting in 1572 van het grootste deel van het middeleeuwse kasteel (behalve de torens) is
vermoedelijk in de 17de eeuw het kasteel in twee bouwlagen baksteen herbouwd; in de 18de eeuw is het kasteel tot
een U-vormige plattegrond uitgebreid, met daarin opgenomen twee 15de eeuwse hoektorens; deze torens dragen
tentdaken met windwijzers; de oostelijke hoektoren is gedekt met gesmoorde pannen, de westelijke door leien; het
zadeldak van de middenpartij is aan de noordzijde eveneens met leien gedekt, de overige aansluitende daken van
het samengestelde dak zijn gedekt met gesmoorde pannen; de oostelijke hoektoren is van kantelen voorzien en van
een boogfries; ten zuidoosten (als vleugel toegevoegde) aanbouw van één bouwlaag, daterend van omstreeks 1900;
ten zuidwesten in de 16de eeuw toegevoegde vleugel van twee bouwlagen; de westelijke hoektoren is in de 16de
eeuw verhoogd.
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Binnengevels aan de zuidzijde van het U-vormige deel: de zuidoost-vleugel sluit niet op de hoek van de
middenpartij aan, maar is iets naar het westen geplaatst; de zuidoostvleugel is geheel gepleisterd links en rechts
twee strokendeuren; de tuitgevel aan het eind van de zuidoost-vleugel is blind op een kruisroede-venster onder de
kap na; de zuidoost-vleugel heeft aan het noordelijke eind een dakschild met pannen gedekt; de zuidwest-vleugel
bestaat uit twee delen van twee bouwlagen met muurankers onder doorlopend zadeldak; tussen beide delen in een
natuurstenen hoekketting; rechts daarvan een gedeelte met speklagen en natuurstenen plint; op de b.g. bevindt
zich een dichtgezette muuropening waarin nu modern venster, op verdieping Empire schuifraam (2x4); in het meest
linkse deel van deze gevel een deurtje omlijst door natuursteenblokken; tuitgevel aan het eind van de
zuidwestvleugel blind op een kruisroede-venster op verdieping na; daar toegepast oude grote steen, gesneden voeg,
geglazuurde koppen; binnengevel hoofdvleugel centraal 18de eeuwse ingangspartij met dubbele glasdeur en
bovenlicht met spaakvulling; links en rechts naast de ingang uit baksteen gemetselde pilasters met kapiteel; boven
ingang een Empire venster (2x4), aan beide zijden een soortgelijk raam op de verdieping (met rollaag aan de
bovenzijde); op b.g. rechts en links, recht onder de verdiepingvensters, Empire vensters met gebogen strekkenlaag;
tussen de Empire vensters vier kleinere stolpramen met gebogen strekkenlaag; metselwerk bestaat tot en met
borstwering uit kloostermoppen, daarboven kleine fijne 18de eeuwse baksteen; rechts van de zuidoostvleugel (die
zoals bovenvermeld iets uit de hoek is geplaatst) zowel op de b.g. als op de verdieing een getoogd spaarveld; op het
dakvlak uiterst rechts, een dakkapel. Tussen de zuidoost- en zuidwestvleugel voor de slotgracht nog restanten van
gewelven en metselwerk in oude grote steen met 20ste eeuwse toevoegingen ter bescherming tegen
weersinvloeden. De buitengevel van de zuidoostvleugel bestaat uit twee gedeelten; het eerste deel dateert
vermoedelijk uit de 18de eeuw, heeft twee bouwlagen, een klein (toegevoegd) venster in de eerste bouwlaag en een
in natuursteen gevat oorspronkelijk venster in de tweede bouwlaag; daarnaast twee Empire schuifvensters boven
elkaar (2x3). Aansluitend een vermoedelijk uit 1900 "daterend deel van één bouwlaag met daarin drie grote
vensters en één klein venster. In buitengevel 16de eeuwse zuidwest-vleugel zes venstertraveeën met Empire
schuifvensters (2x4); op het dakvlak één dakkapel; tussen toren en zuid-westgevel rechthoekige uitbouw over twee
bouwlagen met daarin drie ruitpatronen boven elkaar van geglazuurde baksteen. Noordgevels en torens van het
hoofdgebouw: oostelijke toren is de laagste, min of meer rond, en met pannen gedekt, windwijzer met wapen, toren
is voorzien van kantelen en rondboogfries, heeft daar twee schuifvensters (2x3) boven elkaar; westelijke toren is
hoger, de toren is voorzien van een rondboogfries, die zich bevindt op een hoogte die iets lager ligt dan de nok van
het middendeel, een natuurstenen lijst en een achtzijdige opbouw met wijzerplaat aan de voorburchtzijde ;
natuurstenen schietsleuven, metselwerk op de hoeken afwisselend bak- en natuursteen, natuurstenen basementen
en kapitelen; op de windwijzer een reiger met een twijg in de snavel; in het achthoekige deel aan vier zijden kleine
getoogde vensters met roedenverdeling en op het dak rechthoekige dakkapellen met kruisroeden; in toren
kloosterkozijnen met natuurstenen blokken omlijst en natuurstenen dorpels; tevens klein venster onder dakrand,
natuurstenen ventilatie-openingen (twee per zijde); het middendeel bestaat uit verhoogde bakstenen ingangspartij,
die boven het dak uitkomt, risalerend is, en beneden vlakke bakstenen pilasters op natuurstenen geprofileerde
consoles heeft, daarboven rond gemetselde hoekzuilen (met speklagen); natuurstenen horizontale geprofileerde
lijst, twee natuurstenen vaasvormige ornamenten op de top, links van de top een gemetselde schoorsteen; op het
dakvlak twee getoogde dakkapellen (18de eeuw) met kruisroedevenster; in de risaliet houten dubbele paneeldeur
met spaakvulling in bovenlicht; daarboven Empire- schuifvenster (getoogd) en venster met kruisroede erboven; in
de beide gevelvelden tussen de torens en verhoogde ingangspartij twee venstertraveeën met Empire schuifvensters
(2x4); het gevelveld aan de rechterzijde bevat tussen de risaliet en de toren speklagen, op de b.g. drie Empire
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vensters getoogd (2x4), op de verdieping twee vensters (2x4), bovenaan enkele metselornamenten van natuursteen
en veel verglaasde koppen.
B. INTERIEUR: Vanwege opeenvolgend gebruik als kindertehuis en - thans - als jeugdherberg zijn vele wijzigingen
aangebracht; veel bouwsporen die bij de restauratie in de jaren 1976 in het zicht kwamen, zijn thans weer onder
pleisterlagen en plafonds aan het zicht onttrokken. Centraal gelegen hal belegd met vierkante marmeren tegels; in
oostelijk deel sobere trap, vermoedelijk 19de eeuws; gegroefde 17de eeuwse deur met beslag; links geprofileerde
natuur- stenen deurkozijn met daarop pilastertjes en houten deur met oude gehengen; in westelijk deel
balkenplafond met sleutelstukken (huidige eetzaal), balken en sleutelstukken thans geschilderd; in westelijke toren
gerestau- reerde stookplaats met natuurstenen latei onder strekkenlaag en plavuizen voor de vuurplaats;
koepelvormig gewelf in kelderruimte; deze toren bevat uurwerk met wijzerplaat aan de oostzijde (verbinding
ontbreekt, dit uurwerk is niet meer in gebruik) vermoedelijk laat 19de eeuws, en windrichtingswijzerplaat van hout
in achthoekige vorm. In de achterzaal, die op het zuiden ligt, deur-omtimmering in vermoedelijk laat 18de eeuwse
vormentaal; deuren met omgezette lijsten; in bovengang zuidwestelijk deel restanten van oude balklaag met twee
sleutelstukjes; eenvoudige houten trap in westelijk deel, vermoedelijk 19de eeuws.
Rechts van het oostelijk bouwhuis stenen trapje naar het water van de slotgracht; gemetselde brug (gedeeltelijk
20ste eeuws werk over oudere kern) tussen voorburcht en kasteel bestaat uit drie bogen; tussen de bogen
muurverzwaringen; op de brug smeedijzeren leuningen. Tussen het park en de voorburcht een gemetselde dam in
de slotgracht; op de dam gietijzeren leuningen, een smeedijzeren dubbel hek aan het einde, en lagere van voluten
voorziene smeedijzeren hekken op stenen voeting langs de voorburcht.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Kasteel
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