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Kadaster deel/nr:
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Complexnummer

Complexnaam

514792

Wolfslaar

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Breda

Breda

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Wolfslaardreef

100

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Ginneken

D

Postcode*

Woonplaats*

Situering

4834 SP

Breda

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2969

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Het koetshuis is in 1862 gebouwd in opdracht van Charlotte Cuypers-Storm. Het is een pand op U-vormige
plattegrond en heeft een begane grond, mezzanino en kap. Het is opgetrokken in baksteen, bepleisterd en
spaarzaam voorzien van natuursteen. De voorgevel heeft vijf traveeën, de middelste drie met dubbele inrijdeuren.
De zijgevels kennen drie traveeën, de achtergevel is minder strak gestructureerd. Het pand is uitgevoerd in een
rustieke neoclassicistische stijl met banden, rustica enz., relatief rijk maar duidelijk minder elegant dan het landhuis.
Zodoende is het functionele onderscheid in de uitvoering benadrukt.
Inwendig kent het koetshuis diverse oorspronkelijke onderdelen en heeft het nog in hoge mate de oude structuur.
Remise, stallen en dienstwoning zijn nog herkenbaar.
Waardering Het in 1862 gebouwde koetshuis is van algemeen belang vanwege:
- het bouwtype koetshuis met nevenruimten, relatief groot en luxe uitgevoerd;
- de stoere neoclassicistische vormgeving, terugkomend in een in hoofdzaak symmetrische opbouw, lijstwerk,
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rustica enz.; gave interieuronderdelen;
- de visuele en functionele samenhang met de buitenplaats, vooral met landhuis en moestuin;
- de hoge mate van gaafheid, vooral van het exterieur en van de samenhang met de buitenplaats; - de
zeldzaamheid van zulke grote koetshuizen, uitgevoerd in een betrekkelijk zeldzame, relatief rijke neoclassicistische
stijl.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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