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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 14A
Inleiding
Boerderijcomplex Cranenbroek (thans Vredenoord genaamd), bestaande uit een erfaanlegstructuur , een
stolpboerderij, een stenen schuur , en hekpijlers. De voorganger van dit boerderijcomplex was Huis Cranenbroek,
genoemd in een leenakte van het Egmondse Huis. Het huis verbrandde in 1572 en werd, als onderdeel van de
buitenplaats Nijenburg, in 1755 als boerenhofstede herbouwd.
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Omschrijving
ERFAANLEGSTRUCTUUR. Het boerderijcomplex, waarvan de oorsprong teruggaat tot in de 17de eeuw of eerder, is
gelegen op een gaaf bewaard min of meer vierkant, omgracht en verhoogd erf of terp, dat aan de voor(oost-)zijde
vooraf wordt gegaan door een rechte oprijlaan, gesitueerd iets naast het midden van deze zijde. Het erf wordt
omgeven door een krans van beuken. Aan de voorzijde van de stolpboerderij een rij linden. Deze erfaanlegstructuur,
in oorsprong behorende tot het Huis Cranenbroek, dateert uit de 17de eeuw of eerder en vertegenwoordigt een
grote zeldzaamheidswaarde.
Waardering
De ERFAANLEGSTRUCTUUR, deel uitmakend van het boerderijcomplex Cranenbroek (thans Vredenoord genaamd), is
in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang:
- vanwege de historisch functionele relatie met de buitenplaats;
- vanwege de gaafheid en hoge zeldzaamheidswaarde van de erfaanlegstructuur;
- vanwege de ouderdom en gaafheid van de onderdelen;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de hoge ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Erfinrichting
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