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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 1:
KASTEEL, XVII, op middeleeuwse grondslag, bestaande uit twee bakstenen (op een onderbouw van mergel en
hardsteen) bouwdelen, te weten de min of meer vierkante woontoren en de qua plattegrond bijna even grote
aanbouw-om-binnenplaats ten zuiden ervan, die aan de westzijde iets uitkraagt. De woontoren heeft een hoge,
boven het maaiveld uitstekende kelderverdieping, waarop twee bouwlagen onder een hoog schilddak (grijze lei). De
aanbouw bestaat uit drie vleugels op U-plattegrond, die een kleine binnenplaats omsluiten samen met de zuidgevel
van de woontoren. De zuidvleugel heeft onder de verdieping een open loggia van drie bogen op hardstenen
Toscaanse zuilen; er tegenover, onder een houten loggia, is de ingang naar de woontoren via een houten trap van
acht treden met bijzondere houten leuning (XIX). Naast deze trap een houten buitenkast met ronde panelen en deur
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met bossingen. Er zijn ramen met tussendorpels en meerruitsvensters in 18de-eeuwse stijl, waarvan de omlijstingen
van Naamse steen samengestelde sluitstenen hebben of getoogd zijn. In de noordoosthoek van de binnenplaats een
vierkante traptoren met laag schilddak (leien), dat nauwelijks boven het dak van de toren uitsteekt. De aanbouw
heeft een laag rondgaand schilddak met grijze pannen. Inwendig o.m. een kachelnis met L.XIV-stucwerk.
Waardering
KASTEEL is van algemeen belang vanwege:
- de ouderdom;
- de architectuur van met name de binnenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Kasteel

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 9 mei 2021

Pagina: 2 / 2

