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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 4
Omschrijving
In een omgrachting gelegen OVERBLIJFSELEN van het 15de-eeuwse Slot Brakel, bestaande uit de resten van een
rechthoekig woongebouw met twee ronde hoektorens, resten van de fundering van de donjon, ommuring en een
waterput. De torens en het tussenliggende muurwerk van de voormalige woonvleugel worden aan grachtzijde
geschoord door brokstukken van zware steunberen. De noordwestelijke hoektoren is in XIXb gedeeltelijk met kleine
baksteen hersteld. Daarbij is een muur opgetrokken met een rondboogingang waarboven een steen met ingegroefde
jaartallen (860, 1321, 1407, 1672, thans verdwenen), voorts een steen met een fragment van een opschrift in
gotisch lettertype en fragmenten van een grafzerk uit de hervormde kerk met de wapens Pieck, Wijhe, Averinck,
Gend en Vijgh. Een afgebrokkeld fragment van een gemetselde trap voert naar het ingestorte bovendeel van de
toren. Aan weerzijden van de ingang bevinden zich spitsbogige nissen met zandstenen toten. Aan de binnenzijde
van de toren nissen waarin in de 19de eeuw een museale uitstalling was van vondsten uit de slotgracht. Het
muurwerk van het woongebouw bestaat uit grote bakstenen moppen. De in 1837 ingebrachte gotische en 16deeeuwse decoratieve fragmenten zijn door vandalisme verdwenen. De kelder met tongewelf is ingestort. Van de
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zuidwestelijke ronde toren is alleen de schil overgebleven. Van de donjon, waterput en ommuring bevinden zich
restanten in het terrein.
Waardering
RUÏNE behorend tot de historische buitenplaats Brakel is van bijzonder cultuur- , tuinhistorisch en landschappelijk
belang:
- wegens de ouderdom
- wegens de ontwikkelingsgeschiedenis
- wegens de ligging in een omgrachting
- wegens de markante en bewuste plaats als onderdeel van het vroeg 19de-eeuwse landschapspark

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 3 december 2021

Functie

Pagina: 2 / 2

