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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 3
De HISTORISCHE PARKAANLEG in gemengde stijl, waarin restanten van een geometrische rozentuin ten westen van
het huis is gerealiseerd en een landschappelijk park ten zuiden, oosten en noorden van het huis, is één van de
vroegste uitgevoerde ontwerpen van de tuinarchitect L.A. Springer.
Het park omvat een nagenoeg vierkant terrein met schuin daarop een brede aftakking naar de Maartensdijkseweg.
Aan de Maartensdijkseweg bevindt zich de hoofdentree tot de buitenplaats en park. Een houten brug over de
kavelsloot langs de weg sluit aan op de geasfalteerde oprijlaan naar het landhuis. Na de brug maakt de oprijlaan een
bocht in oostelijke richting maar buigt daarna in een bocht langzaam naar het westen af om aan de oostzijde van
het centraal gelegen landhuis te eindigen. Langs de oprijlaan staan aan de linkerzijde twee grote boom- en
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struikgroepen (waaronder beuken, eiken), waartussen zichtlijnen vanaf het landhuis lopen. De rechterzijde
kenmerkt zich door een meer aaneengesloten begroeiing. Bij het koetshuis is deze begroeiing onderbroken. Na het
koetshuis is er een afsplitsing aan de rechterzijde. Dit wandelpad maakt een grote ellipsvormige boog en komt
uiteindelijk ten noorden van het landhuis uit. Het open gebied ten westen van dit pad is beplant met bewust
geplaatste solitairen, maar doet thans door achterstallig onderhoud enigszins rommelig aan. De wandeling via dit
wandelpad geeft fraaie doorkijken op het landhuis. Het pad kende een aantal aftakkingen die het open gebied
doorkruisten, maar zijn thans verdwenen. Er bestaat een aftakking in noordelijke richting naar het parkbos dat
wegens ontbreken van enige aanlegstructuren van ondergeschikt belang is.
Van de geometrische tuin, ten westen van het huis is tegenwoordig alleen de omtrek bewaard gebleven. De verdiept
gelegen tuin heeft een rechthoekige grondvorm en wordt aan de noord- en zuidzijde door een verwilderde berceau
begrensd.
Vanaf het terras aan de zuidzijde van het huis is een fraai uitzicht over de weide, die ten westen van de oprijlaan
ligt. Solitairen versterken de dieptewerking die de doorzichten fraai omlijsten.
Waardering
De historische parkaanleg naar ontwerp van L.A. Springer is van algemeen belang vanwege de
tuinarchitectuurhistorische waarde als voorbeeld van een parkaanleg in gemengde stijl alsmede van belang als
vroeg ontwerp in het oeuvre van Springer. Tevens vanwege de ensemblewaarde in relatie met het landhuis en
koetshuis.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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