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Complexnummer

Complexnaam

518911

Jachthuis met koetshuis.

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Gorp

8

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hilvarenbeek

H

Postcode*

Woonplaats*

5081 NB

Hilvarenbeek

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1809

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
KOETSHUIS en PAARDENSTAL uit 1870, gebouwd voor Eugène Francois Joseph de Zerezo de Tejada.
Omschrijving.
Het koetshuis annex paardenstal heeft een bouwlaag onder twee parallel lopende zadeldaken tussen tuitgevels. Het
dak is gedekt met kruispannen.
Tussen beide zadeldaken ligt een zakgoot. Het muurwerk is identiek aan dat van het jachthuis. Onder de goot bij de
binnenplaats bevindt zich gedeeltelijk een rondboogfries. Aan oost- en westkant van de binnenplaats staat tussen
jachthuis en koetshuis een gemetselde schansmuur voorzien van ezelsrug.
Waardering.
Het koetshuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaaleconomische ontwikkeling, namelijk de stichting van buitenhuizen in ontginningslandgoederen in de negentiende
eeuw, het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het jachthuis. Het object is van
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architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering en de verwijzingen naar een adellijk verleden in torentjes
en friezen. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid. De ondergeschikte
status van het dienstgebouw t.o.v. het "kasteel" blijkt uit de soberder vormgeving.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Paardestal(M)
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