Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Monumentnummer*: 515665

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 februari 2003

Kadaster deel/nr:

7874/198

Complexnummer

Complexnaam

515660

Echten

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Echten

De Wolden

Drenthe

Straat*

Nr*

Zuidwolderweg

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7932 PN

Echten

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

RUINEN

F

2658

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 5: HEKKEN.
Te weten: de inrijpoort en het hekwerk aan het voorplein. Inrijpoort: aan het begin van de oprijlaan gelegen en
bestaande uit vier bakstenen kruispijlers, XVIII, met zandstenen dekplaten; de twee binnenste pijlers vanaf de weg
gezien iets naar achteren staand; de in de jaren zestig van de 20ste eeuw nog aanwezige ijzeren hekvleugels
ontbreken; tussen binnenste en buitenste pijlers lage houten spijlenhekken; de meest noordelijke buitenpijler is
tegen de dienstwoning gebouwd. Hekwerk voorplein: op het voorplein als verbinding tussen de bouwhuizen en de
brug over de binnengracht een sierlijk laag smeedijzeren hekwerk, XIXa, met ranke vierkante balusters met
bolvormige bekroning; tussen de balusters bandijzeren vullingen met ruit- en lensvormige motieven; kruispunten
versierd met gietijzeren rozetten en pijlpunten; in het hekwerk twee poorten met vierkante hardstenen pijlers als
doorgang naar de terreinen achter en naast de bouwhuizen.
Waardering
HEKKEN zijn van algemeen belang:
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- vanwege de ouderdom;
- vanwege de functionele en ornamentele waarden;
- vanwege de zeer bijzondere vormgeving van het hekwerk op het voorplein.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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