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Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Huis te Loïnen).
Op enige afstand van de Waalbandijk ligt een witgepleisterd huis in neoclassicistische stijl, dat in circa 1809 als
jachthuis is gebouwd bestaande uit een middendeel met verdiepingloze zijvleugels en in 1834 met een toren en een
verdieping op de vleugels uitgebreid. Door de iets verhoogde ligging van het huis ligt de voorgevel parallel aan het
voorterrein, de achter- en zijgevels liggen als souterrain verzonken' in het terrein. Het op rechthoekige grondslag
opgetrokken gebouw met natuurstenen plint bestaat uit twee bouwlagen onder een met leien gedekt mansardedak
met gepleisterde schoorstenen op de nokeinden. De gevels met gekorniste kroonlijst zijn ingedeeld met zesruits
schuifvensters op de verdieping en achtruits stolpvensters en -deuren op de begane grond deels voorzien van
persiennes. In de achter- en zijgevels bevinden zich vierruits souterrainvensters. De symmetrisch ingedeelde
vijfassige voorgevel wordt geleed door hoeklisenen en een middenrisaliet van drie traveeën bekroond door een
driezijdig fronton waarin een rond venster. De hoofdingang is gesitueerd in de toren aan de achterzijde gevormd
door een dubbele houten toegangsdeur gevat in een eenvoudige omlijsting. De drielaagse toren wordt bekroond
door een achtzijdig koepeldak met klokkentorentje waarop een ingesnoerde spits en windwijzer. Tegen de linker
gevel een op vijf hoekige grondslag opgetrokken serre uit 1950 met zuilen van de Toscaanse orde.
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Waardering
Het HOOFDGEBOUW (Huis te Loïnen) is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de sobere architectonische vormgeving in neoclassicistische stijl;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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