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Complexnummer

Complexnaam

528855

Sonsbeek

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Arnhem

Arnhem

Gelderland

Straat*

Nr*

Tellegenlaan

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Arnhem

N

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6814 BT

Arnhem

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
7357

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
In de noordoostelijke hoek van de Hertenkamp ten noorden van het Huis Sonsbeek staande HERTENVERBLIJF in
chaletstijl, na 1902 gebouwd als vervanger van een grotere voorganger.
Gebouwtje op rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zolderverdieping hoog onder een schilddak met
afgestoken dakschild boven de brede hoofdgevel aan parkzijde. Deze afsteek rust op drie houten korbeelstellen. Het
dak is gedekt met riet en op de nok voorzien van gesmoorde gebakken nokvorsten. De gevels zijn opgetrokken in
baksteen en wat betreft de voorgevel en rechter zijgevel gewit. Het bovendeel van de gevels heeft een houten
beschot. In de voorgevel twee rondboogvormige open doorgangen.
De rechter zijgevel bezit een ingang met houten rondboogdeur en aan weerszijden een rondboogvenstertje met
bakstenen lekdorpel en 6-ruits raam. In de top van de gevel een houten luik. De overige gevels zijn blind.
Waardering
Het HERTENVERBLIJF behorend tot de historische buitenplaats Sonsbeek is van belang:
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- wegens de stijl en het materiaalgebruik;
- wegens de functie;
- wegens de samenhang met de andere onderdelen op de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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