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Complexnummer

Complexnaam

527016

Nijenhuis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Nijenhuizerlaan

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 PA

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2208

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 13A
Inleiding
Ten zuidwesten van de huisplaats bevinden zich in de voormalige moestuin een voormalige oranjerie, een
gereedschapsschuur, koude bakken en een tuinmuur met druivenkas. De oranjerie dateert uit de tweede helft van
de 19de eeuw. De aanbouwen uit de 20ste eeuw zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.
Gereedsschapsschuur, koude bakken en tuinmuur met druivenkas dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw;
mogelijk stammen zij uit de tijd van de Poortmanaanleg (circa 1889). De muur is vermoedelijk ouder, eerste helft
19de eeuw.
Omschrijving
GEREEDSCHAPSSCHUUR deeluitmakend van een ensemble van voormalige oranjerie, gereedschapsschuur, koude
bakken en tuinmuur met druivenkas, gelegen op het voormalige moestuincomplex van de buitenplaats Nijenhuis.
De schuur is opgetrokken uit hout en wordt gedekt door een zadeldak met gesmoorde Hollandse pannen. Aan de
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voorzijde twee vensters met verticale roedenverdeling, een deur en twee getoogde inrijdeuren.
Waardering
De GEREEDSCHAPSSCHUUR deeluitmakend van een ensemble van voormalige oranjerie, gereedschapsschuur,
koude bakken en tuinmuur met druivenkas, gelegen op het voormalige moestuincomplex van de buitenplaats
Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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