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Situering
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Steenwijk

G
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Steenwijk

G
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Steenwijk

G

1149

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 2:
PARKAANLEG, ong. 1800; het betreft een kleinschalig landschappelijk parkje, dat door de tijd heen gaaf bewaard
gebleven is; achter het huis is een groot lichtgeaccidenteerd gazon met een rondlopend pad, waarop andere
slingerpaadjes aansluiten; vanuit het park is de kerktoren van Steenwijk te zien; veel van de oorspronkelijke,
inmiddels oude en monumentale bomen zijn nog aanwezig; ze staan als solitairen in het gras en verder in groepjes
als een kader eromheen; naast het gazon, aan de westkant ligt een kleine vijver, niet ver van het huis; achter het
centrale gazon ligt aan de zuidrand van het parkje de oude boomgaard met een tuinmuur (zie onder 3); het huis,
dat niet ver van de weg staat, ligt met de zijgevels "ingeklemd" tussen oude boomgroepen, zodat het achterpark
nauwelijks te zien is; de voortuin bestaat uit een gazon, dat, vanaf de straat gezien, met nieuwe, niet
oorspronkelijke aanplant en hekwerk aan het oog onttrokken wordt; vanaf twee nieuwe hekken voert een
boogvormig pad naar de voordeur.
Waardering: PARKAANLEG van algemeen belang _vanwege de ouderdom _vanwege de gaaf bewaard gebleven
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vormgeving _als goed voorbeeld van een kleinschalige landschappelijke aanleg uit ca. 1800.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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