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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
SCHATHUIS. Aan de noordoostzijde van het voorplein staat een in oorsprong 17de-eeuws schathuis, dat omstreeks
1925 is verkleind en verbouwd tot woning en theeschenkerij door de architect A.R.Wittop Koning. Bij de verbouwing
is de noordwestgevel vernieuwd en enkele meters naar binnen geplaatst, de zuidoostgevel heeft zijn 17de-eeuwse
karakter bewaard. In deze gevel een gevelsteen met het jaartal 1686. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken
pand bestaat uit één bouwlaag met kapverdieping onder een met rode Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak met
afluiving aan de achtergevel. In de voorgevel aan de voorpleinzijde een asymmetrisch geplaatste toegangspartij met
bovenlichten. De dubbele inrijdeuren zijn gevat in een houten omlijsting voorzien van een geschulpte bovendorpel.
Rechts hiervan een venster, links een gekoppeld venster en een toegangsdeur die toegang geeft tot de woning met
drie vensters. De vrij gaaf bewaarde 17de-eeuwse zuidoostgevel kent een regelmatige gevelindeling met smalle
kloosterkozijnen, zogenaamde Groninger vensters, en vensterlichten met roedenverdeling en luik.
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SCHATHUIS van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - als voorbeeld van een verbouwing in historiserende
stijl naar ontwerp uit omstreeks 1925 van architect A.R. Wittop Koning; - als karakteristiek en functioneel onderdeel
van een borg; - vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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