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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 29: Langgerekte hoge 19de-eeuwse bakstenen ZUIDELIJKE BLOEMEN- of
ROZENTUINMUUR op een U-vormig grondplan. De muur is gelegen in de laat 19de-eeuwse bloemen of rozentuin
met een rechthoekig grondplan van ±48 meter x 27meter, aangelegd volgens een mathematisch wiskundig
ontwerp. Aan de noordoostzijde van de tuin grenst de Warme-moestuin, voorzien van een ijzeren hek met
personenhekje. Noordwest grenst het bos en zuidoost het erf van het Tuinmanshuis, hier is de tuin aan beide zijden
voorzien van ijzeren hek met personenhekjes. Langs de zijden van de tuin zijn perken aangebracht waarbinnen
langs de lange as van de tuin boven en onder symmetrisch een aantal rechthoekige perken zijn gegroepeerd.. De
1,5 steens muur strekt zich uit over de volle breedte van de zuidwestzijde en knikt in beide hoeken waarna een kort
muurdeel met verzwaarde beëindiging volgt. Het midden van de muur is voorzien van een aan gesmede hengen en
duimen hangende, brede grenen grijs geschilderde boogdeur met lijsten aan de zijden en een borstwering met
gesmede ovale klink. De velden binnen de lijsten bevatten staande delen terwijl het veld van de borstwering tevens
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voorzien is van elkaar kruisende schoren. Aan de achter- of Koude-moestuinzijde heeft de borstwering slechts
staande delen terwijl het daarboven liggende veld is voorzien van elkaar kruisende schoren. De deur ligt hier vrijwel
gelijk met het metselwerk. Links en rechts heeft de poort zwaarder metselwerk van ongeveer 6 koppen breed en
diep dat boven de poort ongeveer 10 lagen boven de links en rechts liggende muren uitsteekt. Zowel het
middendeel als de muren worden afgedekt door aan beide zijden overstekende vast gemetselde pannen met op de
nokken vorsten. Aan de achter- of Koude-moestuinzijde van de muur zijn links 3x6 kops lisenen of pijlers, die 1 kop
uit de muur wijken, zichtbaar. De beide geknikte delen en daarop volgende korte rechte stukken zijn ook op de
hoeken voorzien van lisenen. Aan de achterzijde zijn rode waalformaat bakstenen toegepast, vol plat gevoegd in een
verspringend stekken verband. In het metselwerk zijn gesmede spalierhaken aangebracht. Aan de tuinzijde zijn in
wildverband gemetselde gebroken harde straatklinkers toegepast,volplat gevoegd.
WAARDERING
De ZUIDELIJKE BLOEMEN- of ROZENTUINMUUR is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een bakstenen omheining van een 19de-eeuwse bloementuin op een historische buitenplaats,
- vanwege de ouderdom,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
- vanwege de functioneel ruimtelijke samenhang met de buitenplaatsen 't Zand en La Fôret,
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg van Hydepark en vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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