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Monumentnaam**
Hydepark
Complexnummer

Complexnaam

530561

Hydepark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Doorn

Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Hydeparklaan

10

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Doorn

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3941 ZJ

Doorn

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2062

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 10: In een kunstmatig opgeworpen heuvel geconstrueerde IJSKELDER uit 1887 in
het westelijk deel van het park. De ijskelder heeft een grondoppervlak van 6x3 meter, waarvan de hoeken zijn
afgeschuind. De hoogte van de kelder bedraagt 2,5 meter. Enigszins schuin op de zijwand van de kelder loopt een
nauwe gang in noordelijke richting en komt uit op een voorportaal van 1,5 meter lengte en een tweede portaal van
3,5 meter lengte. Beide portalen hebben een hoogte van 2 meter. Het plafond van de kelder bestaat uit zes
gemetselde 90 centimeter brede troggewelfjes tussen H-balkjes van 9 centimeter. In het plafond is een vulopening
aangebracht. De ingang van de kelder is met een hekwerk, dat later geplaatst werd, afgesloten.
WAARDERING
De 19de-Eeuwse IJSKELDER is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang;
- vanwege de ouderdom,
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- als functioneel onderdeel van de buitenplaats,
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
- vanwege architectuurhistorische waarden
- als voorbeeld van een zeldzaam bouwtype,
- vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een niet meer in gebruik zijnde historische koeltechniek,
- als ruimtelijk onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde binnen de buitenplaats Hydepark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

IJskelder
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