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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 8: Een evenwijdig aan de Hydeparklaan gelegen 19de-eeuwse TUINMANSWONING
in chaletstijl naar het ontwerp van de architect J.N. Landré, van anderhalve bouwlaag en deels onderkelderd op
rechthoekig grondplan onder een met kruispannen gedekt samengesteld zadel- en schilddak, waarvan de
dakschilden uitzwenken. De dakschilden en dakgoot worden geschraagd door schoren met snijwerk. De dakschilden
van het zadeldak steken aan de voor- en achterzijde uit en zijn in de top voorzien van een versierde makelaar en
getoogde windveer, waarin ronde uitsparingen zijn aangebracht. Op de nok van het zadeldak is een klokkenstoel
geplaatst. De bakstenen gevels hebben speklagen van gele baksteen en zijn op de hoeken aan de voorgevel
voorzien van gemetselde lisenen. Alle gevels hebben een harstenen plint. In de gevels zijn voornamelijk
drielichtsvensters met gemetselde penanten en tweelichtsvensters met brede middenstijl geplaatst. De vensters in
de eerste bouwlaag hebben een geprofileerde gemetselde omlijsting die aan de zijden met accenten van gele
baksteen zijn versierd. De omlijsting wordt aan de bovenzijde door middel van een geprofileerde natuurstenen lijst
afgesloten. De boogtrommels hebben een siermetselwerk vulling. Tussen de schoren in de halve bouwlaag is een
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aantal tweelichtsvensters met draairamen geplaatst. De voorgevel(zuid) heeft een symmetrische indeling van drie
traveeën. Op de middenas bevindt zich een risaliet met kleine sprong onder de steekkap met windveervullingen. In
het risaliet is de ingang met drie tredige hardstenen trap geplaatst. De achtergevel heeft een asymmetrische
invulling met rechts van de middenas een kleine houten uitbouw onder een lessenaarsdak. Het venster links is niet
meer oorspronkelijk. De rechter zijgevel heeft drie traveeën. Op de middenas is een risaliet met topgevel
beëindiging geplaatst. In de verdieping bevindt zich een klein balkon op consoles. De linker zijgevel heeft nagenoeg
een identieke opbouw als de rechter zijgevel. Het middenrisaliet maakt echter een aanmerkelijk grotere sprong. Op
de begane grond heeft het plattegrond nagenoeg de oorspronkelijke indeling: een lange noordzuid gang waar
diverse vertrekken op uitkomen. Er bevinden zich geen interieuronderdelen die voor bescherming in aanmerking
komen.
WAARDERING
De 19de-eeuwse TUINMANSWONING is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang;
- vanwege de ouderdom,
- vanwege architectuurhistorische waarde
- als gaaf voorbeeld van een bouwtype met chaletinvloeden,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
- vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de buitenplaats,
- vanwege de kenmerkende plaatsing in de parkaanleg
- vanwege de ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaats Hydepark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Tuinmanswoning(L)
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