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Complexnummer

Complexnaam

530401

Rust en Vreugd

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Wassenaar

Wassenaar

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Van Ommerenlaan

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2243 CD

Wassenaar

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WASSENAAR

F

10774

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 7: op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.7
WATERPOMP behorende bij de historische buitenplaats Rust en Vreugd. De pomp staat aan de Van Ommerenlaan
tegenover het hoofdgebouw en is in 1916 geschonken door dhr. Ph. van Ommeren aan zijn echtgenote Wilhelmina
Alida van Ommeren ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag. Waterpomp in Lodewijk XIV-stijl op vierkant
grondvlak, bestaande uit een natuurstenen pomphuis met overhoeks geplaatste delen met acanthusbladmotieven.
Bekronende koepel beëindigd met bolvormige bekroning. Aan de voorzijde (west) een waterspuwende leeuwenkop
met koperen kraan. Daarboven in schrijfletters de tekst "Wilhelmina pomp 14 aug. 1866-1916. Aan rechter zijkant
(zuid) een smeedijzeren pompzwengel met koperen knop.
Waardering
WATERPOMP van de buitenplaats Rust en Vreugd is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische
waarde
- als karakteristiek en ornamenteel onderdeel van de buitenplaats uit het begin van de 20ste eeuw;
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- vanwege de vormgeving en betekenis (geschenk) voor de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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