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BUITENPLAATS DEN BERG. Ten zuiden van de Vecht gelegen landgoed, waarvan de historische buitenplaats Den
Berg de kern vormt. De voormalige havezathe Den Berg is te beschouwen als het model van een 18e-eeuwse
Overijsselse havezathe. De kern van het landgoed wordt gevormd door het vrijwel volledig bewaard gebleven
patroon van de 18e-eeuwse formele aanleg. In het midden ligt het in 1703 door Willem Jan van Dedem (1655-1738)
gebouwde huis op een eiland, dat door de brug verbonden is met het voorplein. Aan weerszijden wordt het voorplein
afgesloten door twee 18e-eeuwse bouwhuizen en aan de voorzijde door een muur en toegangspoort met dubbele
hekken. Tegen het oostelijk bouwhuis twee 19e-eeuwse schuren. Achter de bouwhuizen liggen de voormalige
moestuin en een 19e-eeuws wandelbosje, de Bongerd genaamd. Rond deze kern is een structuur aangelegd als een
ontginningslandgoed, waarvan het regelmatig stramien bepaald wordt door elkaar kruisende lanen waarlangs op de
meeste plaatsen twee dubbele rijen laanbomen, en door paden en waterpartijen, bospercelen (onder meer met een
sterrebos), bouwland en weides. De aanleg wordt in oost-westelijke richting doorsneden door een waterpartij, thans
Bergergracht, Aa en Emmertochtsloot, die eens deel uitmaakte van de formele aanleg en in later tijd langs de
randen deels verlandschappelijkt is. Buiten de kern aan de zuidzijde zet de toegangslaan zich over lange afstand
voort. Aan de zuidelijke rand van de formele aanleg, en deel uitmakend van het landgoed (niet van de historische
parkaanleg) zijn de boerderijen Oude Vechtsteeg 2 (Erve Veldhoven), Heinoseweg 8 en Heinoseweg 7 gelegen,
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waarvan de laatst genoemde beschermd is ingevolge de wet. Aan de noordzijde wordt de grens van de buitenplaats
heden bepaald door de Poppenallee (nu provinciale weg) met haar laanbeplanting, reeds voorkomend op de kaart
van Samuel van Beinum uit 1742. De laan, noord-zuid lopend en dienend als zichtas vanuit het huis - eertijds
gelegen tussen de Papenallee en Poppenallee, is thans verdwenen, maar vindt haar voortzetting weer vanaf de
Poppenallee in noordelijke richting en is aan weerszijden beplant met een dubbele rij eiken. De historische
buitenplaats Den Berg heeft de volgende, samenstellende onderdelen: 1. Hoofdgebouw (Huis Den Berg), zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 406208; 2. Aanleg van landgoed met buitenplaats, zie
voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 406209; 3. Toegangsbrug, zie voor omschrijving
bij complex-onderdeel met monumentnummer: 406210; 4. Westelijk bouwhuis (Heinoseweg 6), zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 406211; 5. Oostelijk bouwhuis (Heinoseweg 2), zie
voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 406212; 6. Twee schuren, zie voor omschrijving
bij complex-onderdeel met monumentnummer: 406213; 7. Tuinmuur, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel
met monumentnummer: 406214; 8. Druivenkas, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 406215; 9. Koude bakken, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 406216; 10. IJzeren hekjes, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 406217; 11. Zonnewijzer met piedestal, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 406218; 12. Toegangshek, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 406219; 13. Keermuur, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer:
406220; 14. Toegangshek tot schuren, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer:
406221; 15. Brug over de Aa, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 406222; 16.
Boerderij (Heinoseweg 1-3), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 406223; 17.
Tuinmanshuis (Heinoseweg 5), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 406224.
Den Berg is een 18e-eeuws ontginningslandgoed, waarvan de kern gevormd wordt door een historische
buitenplaats. De voormalige havezathe Den Berg is een in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang zijnd
complex vanwege:
- de vrijwel onveranderde structuur van de 18e-eeuwse formele aanleg;
- de nog herkenbare verlandschappelijking van het Voorbos, daterend uit de tweede helft van de 18e eeuw en de
latere 19e-eeuwse verlandschappelijkte delen;
- de ligging van het huis met symmetrisch geplaatste rechthoekige bouwhuizen in de met water omgeven kern van
de aanleg, waarmee het model biedt voor een 18e-eeuwse Overijsselse havezathe;
- de architectuur van het huis met zijn bijgebouwen;
- de inwendige decoratie van het huis;
- de vroeg 20e-eeuwse inrichting van het voorplein; - het typerende 18e-eeuwse toegangshek;
- de bij het vroeger gebruik van de buitenplaats behorende boerderijen en deel uitmakend van de aanleg.
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HOOFDGEBOUW. Herenhuis op rechthoekige plattegrond, deels onderkelderd, met twee verdiepingen onder met
zwart geglazuurde pannen gedekt schilddak. De indeling is symmetrisch. De voorgevel telt zeven vensterassen; de
westelijke en oostelijke zijgevel vier vensterassen; de achtergevel aan weerszijden van de driezijdige uitbouw van
de koepelkamer telkens twee vensterassen en een blindnis. De schuifvensters op de bel-etage hebben een 18ruitsindeling en aan weerszijden van de toegang 12-ruitsramen. De entree met dubbele toegangsdeur, waarvoor een
halfronde hardstenen bordes van vijf treden, met dubbele gepaneelde deuren, waarboven een bovenlicht met steren cirkelvormige indeling, wordt benadrukt door een natuurstenen middenpartij met pilasters ter weerszijden. Boven
de entree het opschrift, aangebracht omstreeks 1900, dat als bouwjaar van het huis 1705 noemt. De schuifvensters
van de tweede verdieping een indeling met 12 ruiten en aan weerszijden van het dubbele middenvenster een smal
venster, ingedeeld met 21 ruiten. Het naar binnen openslaande dubbele middenvenster bezit een indeling van 2x28
ruiten. Boven het natuursteen omlijste middenvenster de beschilderde alliantiewapens van Van Dedem-Van Delen
(Willem Jan van Dedem, gehuwd met Gerbrecht van Delen). De gevel wordt afgesloten, evenals de andere met een
kroonlijst, die boven de middenpartij half cirkelvormig is. De vensters in de westelijke zijgevel hebben een 18ruitsindeling op de bel-etage en op de eerste een 12-ruitsindeling, evenals de vensters in de achtergevel en de
oostelijke gevel. De veelhoekige sluiting van de koepelkamer heeft boven en beneden vensters met een zelfde
indeling. De vensters waren oorspronkelijk voorzien van persiennes. In de oostelijke zijgevel een toegangsdeur, met
in 1986 aangebrachte 'Amsterdamse'-stoep (stoep bij de restauratie van de jaren '80 van de 20e eeuw aangebracht
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ter vervanging van de bestaande stoep, die was samengesteld uit omgekeerde natuurstenen drinkbakken). De
dakkapellen aan de voorzijde, dubbele naar binnen openslaande vensters, met horizontale natuurstenen band op
kaphoogte en voorzien van tentvormige afdekkappen. De torenvormige uitbouw, naar ontwerp van L.H. Eberson,
wordt bekroond door een houten, open klokketorentje. Inwendig is het huis nagenoeg symmetrisch ingedeeld. De
tonvormige gewelven in de kelder snijden elkaar kruislings. Op de bel-etage een met wit marmeren vloer bedekte
vestibule. De vestibule bezit stucwerk uit het laatste kwart van de 18e eeuw, toen door Coenraad Willem van
Dedem - heer van de Rollecate en Den Berg (1738-1816) - gemoderniseerd, met supraporten waarop onder meer
jachtattributen en een wijdse, aan de onderzijde met eenvoudig ornament gestucte, houten wenteltrap met
binnenboom. Het vertrek ter linkerzijde heeft een van stucdecoratie (tuinattributen) voorziene schoorsteenboezem,
eveneens uit het eind van de 18e eeuw, en een vroeg 19e-eeuwse zwart marmeren schoorsteenmantel. De vensters
zijn voorzien van 18e-eeuwse binnenluiken, zoals in alle overige vertrekken. Daarachter een vertrek, ontworpen
door L.H. Eberson, met zwart marmeren schoorsteen, houten lambrizering en neoclassicistische stucdecoratie. De
koepelkamer (1866), eveneens naar het ontwerp van Eberson, heeft een 19e-eeuwse wit marmeren schoorsteen en
rijke stucdecoratie. Ter zijde daarvan de voormalige keuken met schoorsteen met schildpadtegels bedekt fornuis en
witte/schildpadbetegeling tegen de wand. Rechts van de vestibule de bibliotheek met boekenkast in jugendstilvormen, zwart marmeren schoorsteen en stucdecoratie. Verder op deze verdieping een werkkamer met eiken
gepaneelde betimmering (tussen de vensters), toegangsdeur en neo-renaissance schoorsteen met getorste, gegoten
betonnen zuilen en een betegeling met een drietal voorstellingen. Op de eerste verdieping in het westelijk
appartement 19e-eeuwse betimmering met schoorsteen en op doek geschilderd schoorsteenstuk, voorstellend De
roof van Europa, en een supraporte met een op doek geschilderde mythologische voorstelling. In de vertrekken op
deze verdieping verschillende wit en zwart marmeren 19e-eeuwse schoorstenen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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AANLEG VAN LANDGOED MET BUITENPLAATS. De huidige aanleg dateert uit de eerste decennia van de 18e eeuw; is
in de loop van de 18e eeuw uitgebreid en later, in de 19e eeuw, verlandschappelijkt. De vroeg 18e-eeuwse formele
aanleg is nog voor het grootste deel aanwezig, zoals die bekend is van de kaart, die Samuel van Beinum in 1742
heeft vervaardigd. Van dit orthogonale patroon zijn met name nog aanwezig de (onderbroken) hoofdas voor het
huis, de Bergerallee; de rechthoek rond het huis, die wordt omsloten door lanen (Vechtkamperallee, Heinoseweg,
Melkhorsterallee en Papenallee); diverse dwarslanen en het verlengde van lanen. Evenzo is aan de noordzijde nog
een deel van de hoofdas vanaf de Poppenallee aanwezig (slechts het gedeelte tussen de Papenallee en de
Poppenallee ontbreekt). Verder resteren terzijde van de Melkhorsterallee enkele paden en greppels van het toen
aangelegde sterrebos. Uit dezelfde periode dateert de rechthoekige omgrachting van het huis en voorterrein. Voor
ca. 1780 is, zoals de Hottingerkaart laat zien, de hoofdas aan noord- en zuidzijde verlengd. Na het midden van de
18e eeuw werd ten westen van de Bergerallee een bosje, het huidige Voorbos, door het aanbrengen van een
patroon van slingerende wandelpaden verlandschappelijkt. In de 19e eeuw werd de dwarslaan langs de voorzijde
van het huis in westelijke richting verlengd. Zo ook vonden de verlandschappelijking van de oevers van de Aa
(waarbij aan het einde aan weerszijden een beplanting met beuk), de inrichting tot een wandelbosje van de Bongerd
(de voormalige boomgaard) en het aanleggen van slingerpaden over de Belten plaats. De van oudsher cirkelvormige
middenpartij op het voorplein is in het begin van de 20e eeuw opnieuw ingericht, waarbij teruggegrepen werd op
oudere voorbeelden. De middenpartij is opgebouwd rond een toen in het midden geplaatste zonnewijzer in het
patroon van een ster bloemperken met rondom vormboompjes, waartussen guirlandes van klimop. De Bongerd, een
wandelbosje met parkachtige aanleg - waarin een patroon van slingerende paden en een ronde waterkom, is beplant
met eik en beuk, gemengd met markante soorten loof- en naaldhout zoals de atlasceder, treurbeuk, kastanje,
moeraseik, linde, bijzondere esdoorns en sierheesters. Dit deel wordt voor een deel omgeven door beukhagen, deels
met knotlinden erboven. De voormalige moestuin, voorheen ingedeeld in zes vakken, heeft gedeeltelijk nog het
middenpad, aan weerszijden begeleid door buxushaagjes. De moestuin is aan de noordzijde begrensd door een 18eeeuwse tuinmuur aan die zijde overgaand in en aan de westzijde voortgezet door een houten 19e- en deels 20eeeuwse schutting. De oostzijde wordt begrensd door een taxushaag, waartussen een rij knotlinden. De belangrijkste
lanen in de aanleg worden gevormd door de Bergerallee (gedeeltelijk Heinoseweg), Papenallee, Melkhorsterallee,
Vechtkamperallee. In de meeste gevallen bezitten de lanen twee dubbele rijen laanbomen (eik en beuk), soms uit
enkele of drievoudige. Bij meervoudige rijen zijn de bomen in driehoeksverband geplant. De gedeelten van het
parkbos beslaan het Franse bosje en het Aa-bos. Tot de oorspronkelijke bosgedeelten zijn te rekenen het
Pijlstaartbos en het Manebos. Uit de formele aanleg dateert nog de Viermorgen, eens het sterrebos. Het deel,
bestaand uit de rug van een rivierduin - de Bruine en de Lange Belten, was voorheen, zoals deels nog herkenbaar,
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aangeplant met eikehakhout. De havezathe moet haar naam aan deze 'bergen' ontleend hebben.
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TOEGANGSBRUG. 19e-eeuwse houten toegangsbrug, die oorspronkelijk deels kon worden opengeklapt, met
gietijzeren balusters en dubbele leuningen, tussen van baksteen opgetrokken landhoofden.
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WESTELIJK BOUWHUIS. Rechthoekige plattegrond, opgetrokken in baksteen, onder een met zwart geglazuurde
pannen bedekt schilddak, met twee dakkapellen; aan de achterzijde bedekt met rode pannen. Begin 18e eeuw. De
voorgevel heeft zeven vensterassen met 21-ruitsindeling; de vensters zijn voorzien van opgeklampte luiken. In de
middenas getoogde dubbele toegangsdeur (voorheen het koetshuis) met links daarvan de toegang tot de voormalige
paardestal. In de achtergevel de dichtgezette doorgang van de voormalige dubbele, getoogde deuren en voorts een
zevental 19e-eeuwse halfronde gietijzeren stalraampjes. Aan de zuidzijde is een woning, voorheen van de werkbaas.
Aan de noordzijde bevinden zich het voormalige lage melkhuis met schoorsteenboezem en karnplaats, en het
voormalige hoge melkhuis, dat onderkelderd is. Op het dak van het westelijk bouwhuis een klok van een anonieme
gieter zonder jaartal, diam. 24,5 cm. Voor restauratie 1985-86 was tegen de voorgevel van het huis een houten
klokkenstoel bevestigd met luidbalk. Na de restauratie is dit niet hersteld. De klok is nog aanwezig.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken
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OOSTELIJK BOUWHUIS. Rechthoekige plattegrond, opgetrokken in baksteen, onder een met zwart geglazuurde
pannen bedekt schilddak, met én dakkapel; aan de achterzijde bedekt met rode pannen. Begin 18e eeuw. De
voorgevel heeft zes vensterassen, met wisselende raamindelingen (waarbij de 36-ruitsvensters aan weerszijden van
de getoogde dubbele toegangsdeuren naar de koedeel oorspronkelijk zijn). Aan de zuidzijde is in deze eeuw een
woning ingebouwd, ter plaatse waar voorheen ook een getoogde dubbele toegangsdeur aanwezig was.
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Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken
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Rijksmonumentomschrijving**
TWEE SCHUREN. Deels tegen de oostmuur van het oostelijk bouwhuis is een tweetal schuren opgetrokken, van
baksteen onder rieten en met rode dakpannen gedekte schildkappen. De oostelijk gelegen schuur met natuurstenen
opschrift-steen met de vermelding, "De eerste steen gelegd door A. van Dedem, den 30 augustus 1839", heeft een
rechthoekige plattegrond van zes vakken diep. Aan beide zijden dubbele getoogde deuren met aan weerszijden met
hout omlijste vensters met een 16-ruitsindeling. Aan de oostzijde een vijftal mestdeuren. De westelijk gelegen
schuur met natuurstenen opschrift-steen met de vermelding: "De eerste steen gelegd door G.W. baron van Dedem,
den 23 october 1860", een rechthoekige plattegrond van vier vakken diep, dubbele getoogde deuren aan beide
zijden, met gietijzeren raampjes, enigszins neo-gotisch qua indeling, aan weerszijden van de toegangen en een
sporen kap.
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Rijksmonumentomschrijving**
TUINMUUR. De 18e-eeuwse tuinmuur, afgedekt door natuurstenen platen, wordt geleed door een indeling van
vijftien traveeën door de plaatsing van bakstenen pilasters aan de binnenzijde. De muur, die oorspronkelijk langer
was en overgaat in een langs de westzijde van de voormalige moestuin doorlopende houten schutting, wordt op
meerdere plaatsen ondersteund door 19e-eeuwse afgeschuinde steunbeertjes. Aan de buitenzijde tweemaal twee
pilasters en een aantal later geplaatste gemetselde ondersteuningen. Tegen de oostzijde van de muur is in de 19e
eeuw een dubbele druivenkas opgetrokken en een eenvoudig tuinhok met gietijzeren raampje.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
DRUIVENKAS. 19e-eeuwse dubbele druivenkas met bakken en glasbedekking, opgesteld als een lessenaar tegen de
18e-eeuwse tuinmuur. In de vensters nog een aantal groene glasplaten.
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Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
KOUDE BAKKEN. Ter zijde van de druivenkas een vijfdelige 19e-eeuwse bakstenen koude bak.
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
IJZEREN HEKJES. Ter afsluiting van de plaats zijn in de rooilijn van de beide bouwhuizen een tweetal gietijzeren 19eeeuwse hekwerkjes geplaatst eindigend in halfronde oren.
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Rijksmonumentomschrijving**
ZONNEWIJZER MET PIEDESTAL. Op voorplein een natuurstenen piedestal in 18e-eeuwse stijl, daterend van het eind
van de 19e of mogelijk het begin van de 20e eeuw, met wapens van Van Dedem-Van Rechteren.
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Rijksmonumentomschrijving**
TOEGANGSHEK. 18e-eeuws toegangshek van vier bakstenen pijlers met natuurstenen afdekplaten, waarop twee
natuurstenen siervazen met de wapens van Van Dedem-Van Dedel en twee natuurstenen pionnen. Ter linker- en
rechterzijde twee gietijzeren vergulde hekwerken.
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Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
KEERMUUR. Het voorplein wordt aan de buitengrachtzijde gesteund door een 18e-eeuwse bakstenen, met
natuursteen afgedekte keermuur, met in deze eeuw aangebrachte muurankers.
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Tuin, park en plantsoen
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TOEGANGSHEK TOT SCHUREN. Dubbel 19e-eeuws gietijzeren toegangshek, geplaatst op een dam met bakstenen
keermuren. Het hek is gevat tussen gietijzeren kolommen met cannelures, waarop een tweetal vazen. De hekken
worden beëindigd door pijlpunten.
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BRUG OVER DE AA. Van oudsher was hier, een plaatselijke versmalling van de Aa, een brug gelegen. De huidige,
mogelijk 18e-eeuwse bakstenen boogbrug met 20e-eeuwse borstweringen wordt afgedekt met natuurstenen platen.
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BOERDERIJ. Boerderij uit de 18e eeuw onder hoog, met riet gedekt wolfdak. In de rechter westelijke zijgevel vier
vensters met 15-ruitsschuiframen, oorspronkelijke voorzien van luiken (de gehengen zijn nog aanwezig). De
achtergevel met dubbele deeldeur. In de oostelijke zijgevel een drietal mestluiken; aan de voorzijde is de boerderij
gedeeltelijk onderkelderd. Aan de zuidzijde een recente aanbouw onder lessenaarsdak, die geen deel uitmaakt van
de bescherming. Voor de westelijke zijgevel een drietal leilinden.
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TUINMANSHUIS. Eenvoudig pand onder afgewolfd rieten zadeldak en in de voorgevel vlechtingen. Schuifvensters
met roedeverdeling, met luiken behangen. In de voorgevel een zolderluik, waaronder een vierkante natuursteen is
ingemetseld met het opschrift: De eerste steen gelegd door C.W. van Dedem den 19 Augus 1835.
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