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Monumentnaam**
Buitenplaats Goedenraad
Complexnummer

Complexnaam

509979

Goedenraad

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Eys

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Mr dr Froweinweg

61

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

6287 CB

Eys

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Wittem

R

386

A1

Wittem

R

386

A2

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
KASTEEL, bestaat uit een symmetrisch vierkant hoofdgedeelte (XVIII en ouder) en een naar het zuiden gerichte
smallere zijvleugel (XIXd) in het verlengde van de ingangsgevel, i.e. de gevel aan de binnenplaats (= westzijde);
hoofdblok en vleugel hebben elk twee bouwlagen met een kapverdieping. In het midden van de ingangsgevel staat
een iets uitspringende toren, waarin de hoofdingang is; de toren is één verdieping hoger dan de rest van het
gebouw en wordt bekroond met een klokvormig dak, waarop een lantaarn met windvaan; de gevel van de toren
draagt een fronton, waarin een uurwerk (wijzerplaat). In de oksel van hoofdblok en vleugel (i.e. oostzijde) een
traptorentje met eveneens een klokvormig dak. De eindgevel van de vleugel heeft een klokvormige beeindiging,
evenals de middenpartij van de oostgevel (= parkzijde) van het hoofdgedeelte van het kasteel. Deze middenpartij is
gevat tussen geblokte pilasters; ook pilasters op de hoeken van de oostgevel. Het gehele gebouw is witgepleisterd
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en de schilddaken zijn gedekt met blauwe lei; de ramen hebben alle hardstenen omlijstingen.
Waardering
KASTEEL van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- vanwege de architectuur
- vanwege de markante ligging in het landschap

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Kasteel
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