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Monumentnaam**
Kasteel Wolfrath
Complexnummer

Complexnaam

509930

Wolfrath

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Born

Sittard-Geleen

Limburg

Straat*

Nr*

Wolfrath

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Born

I

Postcode*

Woonplaats*

6121 RA

Born

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1295

Rijksmonumentomschrijving**
KASTEEL, XVIIb;
bakstenen haakvormig gebouw op een omgracht rechthoekig terrein met twee bouwlagen op de kelderverdieping;
leiengedekt schilddak; alleen de noordvleugel heeft aan het eind een topgevel; op de buitenhoek een forse vierkante
uitspringende toren onder een achthoekig samengetrokken klokvormige helm met topkoepeltje met lei gedekt.
Hardstenen kruis- en tussendorpelkozijnen en gewijzigde meerruitsvensters met rechthoekige omramingen in
hardsteen. Ingangspoort met hardstenen omlijsting waarboven in nissen drie bolvormige bekroningen in mergel.
Langs de gevels aan de courzijde liep vroeger een open galerij van de ingangspoort naar de voordeur in de
noordgevel; van deze galerij resteert alleen de vloer: gebakken polychrome tegels, XIXc-d. Inwendig o.m.: grote
zaal met balkenzoldering en forse natuurstenen schouw, 1628, met kariatidepilasters, leeuwconsoles en
wapenschilden; kleine zaal met balkenzoldering en wandversiering in stucco, 1634, o.a. borstbeelden van Latijnse
kerkvaders; enige schoorsteenmantels in late L XVI-stijl, stucversieringen en -plafonds, 1802.
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Waardering
KASTEEL van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- vanwege de oorspronkelijke architectuur
- vanwege de gaafheid
- vanwege de ensemble waarde
- als spil van de in de 18de en 19de eeuw ontstane formele structuur van de aanleg

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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