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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 7
PAARDENSTAL MET MUUR en TIMMERSCHUUR. Ten zuidoosten van de rentmeesterswoning gelegen forse schuur
(De Grote Schure) uit het midden van de 19de eeuw, opgetrokken van rode baksteen en met blauwe pannen
gedekt. De schuur deed dienst als paardenstal en opslagplaats voor het landgoed. Langgerekt gebouw onder
zadeldak met op de kopse kanten een dwars geplaatst bouwblok onder schilddak. In de kopse gevels hoge
rondboogdeuren met ontlastingsbogen en sluitsteen, in de lange gevels rondboogdeuren en vensters. Aan de
paardenstal vast loopt een gemetselde bakstenen muur in een carrévorm. Op de plaats van de twee toegangen tot
het binnenterrein een ijzeren spijlenhek, geflankeerd door gebosseerd gemetselde pijlers met natuurstenen
afdekplaat. In een van de hoeken van het carré een bakstenen schuur onder afgeknot schilddak: de voormalige
timmerschuur (De Holtloze of Timmerschure).
Waardering
De PAARDENSTAL MET MUUR en TIMMERSCHUUR zijn van belang:
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- wegens hun ouderdom;
- als goed voorbeeld van midden 19de-eeuwse dienstgebouwen op de buitenplaats;
- als beeldbepalend en karakteristiek onderdeel van de buitenplaats;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Stalgebouw(L)
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