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Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

10

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

7478 RV

Diepenheim

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
WESTELIJK BOUWHUIS. Aan de westzijde van het voor het hoofdhuis gelegen plein bevindt zich een bouwhuis met
in het midden een inrijpoort. Deze inrijpoort wordt gedekt door een zandstenen strek. Aan weerszijden bevinden
zich vensters met een natuurstenen tussendorpel en houten luiken. De gevel is symmetrisch ingedeeld. Het op
rechthoekige grondslag gebouwde bouwhuis heeft een door Oudhollandse rode pannen gedekt schilddak met daarop
drie dakkapellen met een fronton en wangstukken. Het bouwhuis dateert waarschijnlijk uit de laatste kwart van de
17de eeuw. Aan de achterzijde en de zijkanten van het dak zijn recent enkele dakramen geplaatst. Thans wordt dit
het bouwhuis als kantoor, ontvangstruimte, koetshuis en stal gebruikt. Aan de oostzijde van het plein bevindt zich
een vrijwel identiek bouwhuis.
Waardering
Het WESTELIJK BOUWHUIS is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
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- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur;
- vanwege de onderlinge samenhang;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging aan het voorplein;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwhuis
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