Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Monumentnummer*: 528085

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

28 februari 2005

Kadaster deel/nr:

82852/122

Complexnummer

Complexnaam

528082

Diepenheim

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*
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Diepenheim
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Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1764

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 3
Aan de noordkant van het voorplein gelegen RECHTER BOUWHUIS, tot stand gekomen aan het eind van de 17de
eeuw (1685?). Is gebouwd als koetshuis en stal. Thans ingericht met twee woningen aan de beide uiteinden. In het
midden bevat het gebouw nog steeds het koetshuis en de paardenstallen. Langgerekt bouwwerk van een bouwlaag
en een kapverdieping hoog. Opgetrokken van baksteen en afgesloten met een met gesmoorde blauwe pannen
belegd schilddak. Vensters en deuren met zandstenen lateien; in het midden van elk van de gevels twee
inrijpoorten, met een tussengelegen venster, gevat in een omlijsting van bakstenen pilasters met zandstenen
voetstukken en lijstkapitelen, die een zandstenen architraaf dragen.
Waardering
Het RECHTER BOUWHUIS, behorend tot de historische buitenplaats Diepenheim, is van algemeen,
architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang
- wegens de ouderdom
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- wegens de zorgvuldig gedetailleerde architectuur passend bij het hoofdgebouw
- wegens de functie
- wegens het deels goed bewaard gebleven interieur
- wegens de situering ten opzichte van het hoofdgebouw en binnen de context van de buitenplaats
- als beeldbepalend en karakteristiek element op de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwhuis
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