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BUITENPLAATS BINGERDEN. De geschiedenis van de Bingerden gaat terug tot in de 10e eeuw. De oudst bewaard
gebleven sporen van de historische buitenplaats dateren uit de 18e, wellicht uit de 17e eeuw, toen op Bingerden een
aanleg met de compositorische kenmerken van een classicistische structuur met rechte oprijlaan en de haaks daarop
staande middenas van het huis werd gecreeerd. Deze situatie is weergegeven op de kaart van "Het Have Saedt en
adellijke Huijs Bingerden" door H. van Heijs uit 1778. De grachtarm langs de oprijlaan, die haaks even ten noorden
van het koetshuis in westelijk richting omgaat en de ten oosten van het voorplein gelegen buitengracht en de
ernaast gelegen deels met bomen beplante laan (thans jonge eiken), die naar de ten oosten van het huis gelegen
boerderij Groot Bingerden voert, dateren waarschijnlijk eveneens uit deze tijd.
Omstreeks 1790 kwam het classicistische ensemble van het door halfcirkelvormig muurwerk omgeven voorplein met
koetshuis en aan de NO- en ZO-hoek de oranjerie annex dienstwoning respectievelijk rentmeesterswoning tot stand.
De loodrecht tegenover het koetshuis gelegen bakstenen schuur, waarvan de achterzijde tevens de achterzijde
vormt van het muurwerk, dat het voorplein omringt, werd in het begin van de 19de eeuw gebouwd; het grondplan
van de schuur staat aangegeven op het Kadastraal Minuutplan uit 1832. In de tijd van de aanleg van het
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classicistische voorplein werd eveneens de naast de oprijlaan gelegen rechthoekige moestuin aangelegd. Deze
moestuin wordt aan zijn west- en deels aan zijn noord- en oostzijde door een bakstenen tuinmuur omgeven en is
aan de westzijde via twee aan de uiteinden van de muur gelegen door pijlers omgeven doorgangen toegankelijk.
Voorts werd aan het eind van de 18e eeuw op Bingerden een aanleg in landschapsstijl gerealiseerd. De aanwezige
rechthoekige omlopende gracht werd aan de westzijde van het huis tot een slingervijver vergraven, die in zuidelijke
richting verder voert en die het ten zuiden van het huis gelegen weiland met solitairen en boomgroepen in curven
omlijst en vervolgens aansluit bij de ten oosten van het huis gelegen buitengracht. Ten westen van het huis werd
een heuvel (toponiem: Bergje) opgeworpen, die tot op heden een markant onderdeel van de aanleg aan deze zijde
vormt. Deze aanleg in landschapsstijl staat in zijn geheel weergegeven op de Kaart van Bingerden door G. van den
Bergh van 1807. Aan de hand van deze kaart kan verondersteld worden, dat naast de reeds bestaande oostelijke
zichtas, ook zichtassen in noordelijke, noordoostelijke, noordwestelijke en zuidwestelijke richting waren aangelegd.
Deze zichtassen bestaan tot op heden en spelen in de aanleg een belangrijke rol. De zichtassen in noordwestelijke
en zuidwestelijke richting eindigen op een rij populieren aan de westzijde van het kadastrale perceel Angerlo nr.
G19, aan de westzijde van het kadastrale perceel Angerlo nr. E400 en aan de oostzijde van het kadastrale perceel
Angerlo nr. G20. Het genoemde kadastrale perceel Angerlo nr. G19, waarop thans weide en bouwland, is in de
historische aanleg als groenbuffer van waarde. In de zichtas in zuidwestelijke richting heeft een solitaire eik, die in
de 19de eeuw op de grens van de huidige kadastrale percelen Angerlo nr. H126 en Angerlo nr. H127 werd geplant,
in de compositie van de aanleg aan deze zijde een belangrijke waarde als aandachtspunt. Ook de kleine slingervijver
met solitaire eik aan de Mariendaalseweg, die met de alhier gelegen 18e-eeuwse daglonerswoning (Mariendaal) een
vanouds schilderachtige scene vormt, dateert uit het eind van de 18e eeuw, zoals op de Kaart van de Havezathe
Bingerden door H. van Heijs uit 1791 is te zien. Alhoewel de daglonerswoning pas in 1842 van de 19e eeuw werd
aangekocht, behoorde de genoemde aanleg wel bij Bingerden en vormt een compositorisch geheel met deze woning.
Dit deel ligt terzijde in een hoek aan de oostzijde van de parkaanleg en kan worden bereikt door een wandeling over
een pad aan de noordzijde van het op het kadastrale perceel Angerlo nr. H154 gelegen bos. Dit aan de zuidzijde van
het erf van de boerderij Groot Bingerden grenzende pad voert in een ruime boog in oostelijke richting tot de aan de
Mariendaalseweg gelegen daglonerswoning. Tot de historische aanleg behoort voorts de aan de Mariendaalseweg
gelegen ruine van het van oorsprong middeleeuwse Kasteel Kell, die aan het eind van de 18e eeuw en in de 19e
eeuw als schilderachtig object de wandeling in landschapsstijl aan het oosteinde van de aanleg van Bingerden
versierde. Op de kaart van Bingerden door G. van den Bergh uit 1807 is te zien hoe het gedeelte van de
Mariendaalseweg, dat langs deze ruine voert, reeds met laanbomen was beplant. De in het genoemde op het
kadastrale perceel Angerlo nr. H154 gelegen bos oorspronkelijk aanwezige slingerpaden zijn slechts gedeeltelijk als
tracé aanwezig en het bos, dat aan de zuidzijde door het kadastrale perceel Angerlo nr. H123 wordt begrensd, heeft
in de historische aanleg een waarde als groenbuffer. Aan de oostzijde reikt dit bos tot aan de Kruisstraat. Voorts
wordt in meer noordelijke richting de oostzijde van de historische aanleg door de Mariendaalseweg gemarkeerd, die
aan de oostzijde (enkele rij laanbomen aan weerszijden, thans eik, 20e-eeuws) tot aan de ruine van het Kasteel Kell
en aan de noordzijde (enkele rij laanbomen aan weerszijden, thans beuk en eik, 20e-eeuws) tot aan de
Bingerdenseweg reikt. Na 1842, toen de erfgenamen van Jonkheer Rudolph Willem Jacob van Pabst Bingerden
verkochten aan zijn zuster Geertruid Sara Agatha barones van Heeckeren van Kell - Van Pabst werd de bospartij aan
weerszijden van de hoofdas ten oosten van de buitengracht voor een groot deel gekapt, zodat er een ruim gezicht
op de hierachter gelegen weilanden ontstond en zodat ook het tot die tijd geheel achter het geboomte schuil gaande
koetshuis tot de gezichten binnen de aanleg werd getrokken. In 1884 werd ter plekke een nieuw koetshuis
opgetrokken en in 1914 werd dit koetshuis tot de huidige boerderij Groot Bingerden verbouwd. Het gezicht op de
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weilanden in noordoostelijke richting wordt deels onderbroken door een eikenwal, die reeds op de kaart van H. van
Heijst uit 1778 staat aangegeven. Deze wal, die vanaf de Mariendaalseweg begint, voert in noordwestelijke richting
tot de Bingerdenseweg.
In 1868 bracht de tuinarchitect Eduard Petzold verschillende wijzigingen aan in de PARKAANLEG (ontwerp op Huis
Bingerden). Hij plantte een aantal solitairen in het park, dat variatie in de ruimtewerking binnen aanleg aanbracht
en dat het compositorische verband tussen de verschilllende fragmenten van het landschapsspark versterkte.
Waarschijnlijk beplantte Petzold ook de boszoom aan weerszijden van het gezicht ten oosten van de buitengracht.
Voorts beplantte hij diverse solitairen en boomgroepen (thans eik en beuk, 19e eeuw) op de weilanden ten
noordoosten van de genoemde eikenwal, waarvan ook de wellicht deels toendertijd bewust aangebrachte hiaten de
gezichten op deze weilanden van perspectief voorzien. Alhoewel deze weilanden ten noordoosten van de eikenwal in
deze tijd reeds bij de buitenplaats Wielbergen behoorden, bracht de directe verwantschap van de toenmalige
eigenaren van Wielbergen en Bingerden hen er toe de composities van beide parken met elkaar te verweven, zo er
niet reeds aan het einde van de 18e eeuw, toen op Bingerden een aanleg in landschapsstijl werd gerealiseerd en
Wielbergen nog integraal tot Bingerden behoorde, een compositorisch verband tussen het terrein van Wielbergen en
het park van Bingerden is geschapen. De ten noorden van de Bingerdenseweg gelegen uiterwaarden (kadastrale
percelen Angerlo nrs. E400, E285, A1100, A1101; en de kadastrale percelen Doesburg nrs. E1682, E1683, E1693)
behoren eveneens tot de historische aanleg van Bingerden en hebben hierin een belangrijke waarde als groenbuffer.
Waarschijnlijk vanouds, maar in ieder geval na 1868 speelden deze uiterwaarden een belangrijke rol als gezichten
binnen de aanleg. Op het kadastrale perceel Angerlo nr. A1100 bevindt zich alhier de 18e-eeuwse boerderij
Kroonestein met twee bijbehorende stalgebouwen, die vanouds tot de buitenplaats behoren, met op het erf een 18eeeuwse eik. Ten oosten hiervan een ensemble van twee 18e-eeuwse eiken en een 19e-eeuwse eik, ten westen van
Kroonestein een rij populus nigra uit het einde van de 19e eeuw, en in het oostelijke gedeelte van de tot Bingerden
behorende uiterwaarden (op het kadastrale perceel Doesburg nr. E1682) een solitaire populus nigra uit het einde
der 19e eeuw). Ten noorden van de uiterwaarden stroomt de rivier de IJssel, die de noordgrens van de historische
aanleg markeert. De uiterwaarden, genoemde bomen, boerderij met stalgebouwen en de IJssel zijn vanuit diverse
plaatsen in het park, deels vanuit het huis en vanaf de Bingerdenseweg te zien. De aan de Bingerdenseweg
grenzende kadastrale percelen Angerlo nrs. H144 en H145, waar thans het gemeentehuis van Angerlo met
bijbehorend erf zijn gelegen, zijn voor de historische aanleg van ondergeschikte betekenis. Omstreeks de tijd, dat
Petzold op Bingerden werkte, werd vermoedelijk eveneens de 18e-eeuwse zandstenen zonnewijzer op sokkel op het
voorplein geplaatst. Omstreeks de eeuwwisseling werden op Bingerden in het formele tuingedeelte ten zuiden van
het huis een monumentale vaas op sokkel en ten noorden van het huis enkele betonnen paddestoelen als
tuinornamenten in het park opgesteld. In deze tijd werd ook de portierswoning aan het begin van de oprijlaan
gebouwd. Wellicht werd toen voorts de marmeren beeldengroep met Leda en de zwaan op een 18e-eeuwse
zandstenen sokkel in het formele tuingedeelte ten zuiden van het huis geplaatst. De vaas op sokkel ten zuiden van
het huis werd na de Tweede Wereldoorlog naar het tuingedeelte ten noorden van het huis getransporteerd.
In de Tweede Wereldoorlog werd het hoofdgebouw door oorlogsschade verwoest. In 1958 werd op de fundamenten
van het oude huis het huidige in rode baksteen uitgevoerde hoofdgebouw door de architect E.A. Canneman
ontworpen, waarbij de kelders van het oude huis gedeeltelijk bewaard zijn gebleven; het door Canneman ontworpen
huis, een verkleinde uitgave van zijn 18e-eeuwse voorganger, komt niet voor afzonderlijke bescherming in
aanmerking, aangezien het niet kan worden aangemerkt als monument in de zin der wet. In 1958 werd ook op de
as van het huis, aan de buitengracht het 18e-eeuwse oorspronkelijk van de buitenplaats Leeuwenhof te Overschie
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afkomstige monumentale smeedijzeren hek met hekpijlers opgesteld.
Naast de reeds genoemde grensmarkeringen ligt de westgrens aan de westzijde van het kadastrale perceel Angerlo
nr. G19 en aan de oostzijde van het kadastrale perceel Angerlo nr. G20, de zuidgrens aan de noordzijde van de
kadastrale percelen Angerlo nrs. H133, H134 en G20 en het reeds genoemde kadastrale perceel Angerlo nr. H123.
Aan de oostzijde markeren de kadastrale percelen Angerlo nrs. H136, H141 en K260 de grens van de historische
aanleg.
Afgezien van zijn waarde als uitzichtspunt, van waaraf bijna de gehele buitenplaats kan worden overzien, is de
aanleg van de Bingerdenseweg als zodanig voor de historische aanleg van ondergeschikte betekenis. Ook de aanleg
van de Zevenaarseweg is voor de historische aanleg van ondergeschikte betekenis.
De historische buitenplaats Bingerden is uit de volgende onderdelen samengesteld;1. Historische tuin- en
parkaanleg; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459711. Muurwerk met pijlers
langs het voorplein; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459682. Koetshuis; zie
voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459683. Oranjerie annex dienstwoning; zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459684. Rentmeesterswoning; zie voor omschrijving
bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459685. Schuur; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer:459686. Tuinmuren met pijlers langs de moestuin; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel
met monumentnummer: 459687. Smeedijzeren hek met bakstenen pijlers; zie voor omschrijving bij complexonderdeel met monumentnummer: 459688. Zonnewijzer op sokkel; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel
met monumentnummer: 459689. Portierswoning; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 459690. Beeldengroep op sokkel; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer; 459691. Vaas op sokkel; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer:
459692. Twee paddestoelen op sokkel; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer:
459693. Paddestoel op sokkel; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459694.
Paddestoel op sokkel; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459695. Boerderij Groot
Bingerden; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459696. Mariendaal; zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459697. Boerderij Kroonestein; zie voor omschrijving
bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459698. Stalgebouw rechts van boerderij Kroonestein; zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459699. Stalgebouw links van boerderij Kroonestein;
zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459700. Ruine Kasteel Kell: zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 459701 De historische buitenplaats Bingerden is in
cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang, vanwege:
- het architectonische ensemble van het door halfcirkelvormig muurwerk omlijste voorplein, het koetshuis, de
rentmeesterswoning en de oranjerie annex dienstwoning, dat een gaaf bewaard voorbeeld is van een laat 18eeeuws classicistisch symmetrisch opgezet voorplein met bijgebouwen van een historische buitenplaats;
- de 18e- en wellicht deels 17e-eeuwse classicistische structuur van de aanleg van de op nabijgelegen kerktorens
geprojecteerde hoofdas, waarop hoofdgebouw, die haaks door een dwarsas doorsneden wordt;
- het laat 18e-eeuwse park in landschapsstijl met heuvelpartij, slingervijver en weiden en de 19e-eeuwse
uitbreidingen van dit park, waardoor agrarische percelen van het omringende land en op de uiterwaarde gelegen op
harmonieuze wijze betrokken zijn in de compositie van de al bestaande aanleg.
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De zichtas in noordwestelijke en zuidwestelijke richting eindigt op een rij populieren aan de westzijde van de
kadastrale percelen Angerlo nrs. G19 en E400, en aan de oostzijde van het kadastrale perceel Angerlo nr. G20. Het
genoemde kadastrale perceel Angerlo G19, waarop thans weide en bouwland, is voor de historische aanleg als
groenbuffer van waarde. In de zichtas in zuidwestelijke richting heeft een solitaire eik, die in de 19e eeuw op de
grens van de huidige kadastrale percelen Angerlo nr. H126 en Angerlo nr. H127 werd geplant, in de compositie van
de aanleg aan deze zijde een belangrijke waarde als aandachtspunt.
Na 1842, toen de erfgenamen van Jonkheer Rudolph Willem Jacob van Pabst Bingerden verkochten aan zijn zuster
Geertruid Sara Agatha barones van Heeckeren van Kell - Van Pabst werd de bospartij aan weerszijden van de
hoofdas ten oosten van de buitengracht deels gekapt, zodat er een ruim gezicht op de hierachter gelegen weilanden
ontstond en zodat ook de tot die tijd geheel achter het geboomte schuilgaande boerderij Groot Bingerden tot de
gezichten binnen de aanleg werd betrokken. De bij deze boerderij gelegen opstallen zijn voor de historische aanleg
van ondergeschikte betekenis. Het gezicht op de weiden in noordoostelijke richting wordt deels onderbroken door
een eikenwal met een noordwestelijk- en zuidoostelijk verloop, die reeds op de kaart van H. van Heijst uit 1778
staat aangegeven.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft de tuinarchitect Eduard Petzold in 1868 op Bingerden gewerkt. Hij plantte
waarschijnlijk diverse solitairen (eik) in het weiland ten zuiden van het huis, direct ten westen van het koetshuis, in
de weide ten zuidwesten van de waterloop in landschapsstijl ten zuidwesten van het huis (toponiem: Omloop) en in
de weide ten oosten van de buitengracht. Door deze aanplant van solitairen werd een compositorisch verband
geschapen tussen de verschillende delen van de aanleg in landschapsstijl. Voorts versterkten deze solitairen de
ruimtewerking binnen de aanleg. Waarschijnlijk beplantte Petzold eveneens de boszoom aan weerszijden van het
gezicht ten oosten van de buitengracht, die als coulissen de ruimtewerking van de hier ten noordoosten
aangrenzende weilanden versterken. Voorts beplantte hij ook diverse solitairen en boomgroepen op de weilanden
ten noordoosten van de genoemde eikenwal, waarvan ook de wellicht deels toentertijd bewust aangebrachte hiaten
de gezichten op deze weilanden van perspectief voorzien. Alhoewel deze weilanden ten noordoosten van de eikenwal
in deze tijd reeds bij de buitenplaats Wielbergen behoorden, bracht de directe verwantschap van de toenmalige
eigenaren van Bingerden en Wielbergen hen ertoe de composities van beide parken met elkaar te verweven, zo er
niet reeds aan het einde van de 18e eeuw, toen op Bingerden een aanleg in landschapsstijl werd gerealiseerd en
Wielbergen nog integraal tot Bingerden behoorde, een compositorisch verband tussen het terrein van Wielbergen en
het park van Bingerden is geschapen. De ten noorden van de Bingerdenseweg gelegen uiterwaarden (kadastrale
percelen Angerlo nrs. A1100, A1101, E400, E285; en de kadastrale percelen Doesburg nrs. E1682, E1683 en E1693)
behoren eveneens tot de historische aanleg van Bingerden. Waarschijnlijk vanouds, maar in ieder geval na 1868
speelden deze uiterwaarden een belangrijke rol als gezichten binnen de aanleg en hebben hierin een belangrijke
waarde als groenbuffer. Deze gezichten worden geleed door de 18e-eeuwse boerderij Kroonestein met twee 19eeeuwse stalgebouwen, een 18e-eeuwse eik op het erf van Kroonestein, een ensemble van twee 18e-eeuwse eiken
en een 19e-eeuwse eik ten oosten hiervan, ten westen van Kroonestein een rij populus nigra uit het einde van de
19e eeuw en in het oostelijke gedeelte van de tot Bingerden behorende uiterwaarden (op het kadastrale perceel
Doesburg nr. E1682) een solitaire populus nigra uit het einde der 19e eeuw. De uiterwaarden, genoemde bomen,
boerderij met stalgebouwen en de IJssel zijn vanuit diverse plaatsen in het park, deels vanuit het huis en vanaf de
Bingerdenseweg te zien. Direct ten zuiden van het huis ligt het zogenaamde Stijve tuintje, een formele tuinaanleg
begrensd door in vorm gesnoeide taxushagen en met bloemborders langs de randen. Deze huidige inrichting kwam
tot stand omstreeks de tijd, dat Petzold op Bingerden werkte. Vermoedelijk heeft deze tuin, waar rond 1700 een
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formele parterre was gesitueerd, sindsdien een formele indeling behouden. Rond 1900 werd aan de noordzijde van
het huis een tuingedeelte met een identieke haag, maar dan in spiegelbeeld, omgeven.
Afgezien van zijn waarde als uitzichtspunt, van waaraf bijna de gehele buitenplaats kan worden overzien, is de
aanleg van de Bingerdenseweg als zodanig voor de historische aanleg van ondergeschikte betekenis. Ook de aanleg
van de Zevenaarseweg is voor de historische aanleg van ondergeschikte betekenis.
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MUURWERK MET PIJLERS LANGS HET VOORPLEIN. Door koetshuis en hoofdgebouw onderbroken in rode baksteen
opgetrokken muurwerk, dat het voorplein aan de ZW- en NW-zijde kwartcirkelvormig omlijst. Het muurwerk is van
een zandstenen geprofileerde afdekplaats voorzien. Voorts wordt het muurwerk op de as van de oprijlaan aan
weerszijden door een rechthoekige doorgang doorbroken, die door samengestelde bakstenen pijlers met
samengestelde geprofileerde zandstenen afdekplaat, waarop zandstenen vazen, wordt geflankeerd. De vier vazen
zijn afgeplat van vorm en hebben voluutvormige handvaten en een band met godrons op de buik. Aan de oostzijde
van de genoemde doorgangen wordt het muurwerk door de alhier aan de noordzijde gesitueerde oranjerie
(noordzijde) en rentmeesterswoning (zuidzijde) beëindigd. Aan de voorpleinzijde van de westelijke pijler van de
noordelijke doorgang een 17e-eeuwse marmeren plaquette met het door een vizier bekroonde wapen van de familie
Van Heeckeren; de plaquette is aangebracht na 1842, toen Bingerden in het bezit kwam van de familie Van
Heeckeren van Kell. Halverwege het kwartcirkelvormige verloop van beide muurgedeelten wordt de muur door een
halfronde door pilasters geplankeerde poort met sluitsteen onderbroken. Ongeveer halverwege deze poorten en het
hoofdgebouw zwenkt het muurwerk boogvormig naar boven uit. Het wordt alhier door een pijler afgesloten en
verloopt het vanaf dit punt verhoogde muurwerk in een rechte lijn naar het huis. Laatstgenoemde verhoogde
muurgedeelten zijn na de Tweede Wereldoorlog in de tijd van de bouw van het huidige huis opgetrokken. Op de
tegen het rechter muurgedeelte aansluitende pijler een gedenksteen met de tekst: "I.M. van Pabst oud 18 jaren 9
mei 1827". Deze steen is oorspronkelijk afkomstig van het oude tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoeste huis.
Afgezien van genoemde pijlers en pilasters is het muurwerk aan de voorpleinzijde vlak afgewerkt; aan de
achterzijde wordt het muurwerk door bakstenen pijlers gestut. Het muurwerk met pijlers, pilasters en vazen dateert,
behoudens de nieuw opgemetselde gedeelten, uit 1786, zoals de gedenksteen in het noordelijke kwartcirkelvormige

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022

Pagina:

gedeelte aan het voorplein memoreert: "C.S.A. van Pabst. Oud: 12 jaer 1786". In het muurgedeelte aan het
voorplein tussen de linker poort en het huis een hardstenen plakette , oorspronkelijk van het oude huis afkomstig,
met de tekst: "R.W.E. van Pabst (...) oud 11 jaer 1786". Aan de achterzijde van het muurwerk op de rechter pilaster
van de zuidelijke poort een hardstenen 18e-eeuwse leeuwekop in reliëf. Op de pijler links van de linker pilaster van
deze poort een identieke steen. Op de tweede pijler links van genoemde linker pilaster wederom een hardstenen
18e-eeuwse leeuwekop in reliëf.
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KOETSHUIS. Aan het voorplein gelegen in rode baksteen opgetrokken koetshuis onder met grijze pannen gedekt
afgeplat schilddak uit de laatste kwart van de 18e eeuw. Vermoedelijk is het koetshuis omstreeks 1786, toen het
muurwerk rond het voorplein tot stand kwam, gebouwd. Het grondplan van het koetshuis staat voor het eerst
geregistreerd op de Kaart van de Havezathe Bingerden door H. van Heijs uit 1791.
Voorplein(zuid-)zijde: centraal een dubbele deur met 16-ruits bovenlicht. Aan weerszijden hiervan een deur met
enkel-ruits (links) en dubbel-ruits (rechts) bovenlicht. Aan de uiteinden van de gevel een schuifvenster met 4ruitsindeling en een schuifvenster met een 3-ruitsindeling. Deze vensters zijn gevat in een kozijn waarvan het
lijstwerk aan de bovenzijde naar opzij en aan de zijkanten naar onderen rechthoekig uitzwenkt. Deze ingehouden
ornamentele omlijsting en de indeling van deze vensters in 4 ruiten dateren waarschijnlijk uit de tweede helft van de
19e eeuw, toen ook de oranjerie en de rentmeesterswoning van dergelijke kozijnen en vensters werden voorzien.
De gevel wordt afgesloten door een kroonlijst (met simaaslijst), die aan de overige gevels omgaat. De achtergevel is
identiek aan de voorplein-gevel. Oostgevel: een bakstenen aanbouw onder lessenaarsdak uit ca. 1900. Aan het
voorplein gaat deze aanbouw schuil achter het muurwerk, dat het voorplein omlijst.
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ORANJERIE ANNEX DIENSTWONING. In rode baksteen opgetrokken deels onderkelderde oranjerie annex
dienstwoning onder met grijze pannen gedekt afgeplat zinken schilddak, dat het voorplein aan de NO-hoek afsluit.
Centraal op het dak een vierkante bakstenen schoorsteen met een siersmeedijzeren voluutvormige bekroning,
waarboven een windvaan. De oranjerie en dienstwoning dateren vermoedelijk uit omstreeks 1786 toen het
muurwerk rond het voorplein werd opgetrokken, alhoewel kaarten van voor deze tijd op deze plaats al een
bouwwerk - waarschijnlijk een boerderij - aanduiden. Het muurwerk rond het voorplein, de oranjerie annex
dienstwoning en de ten opzichte van de as van het huis symmetrisch hier tegenover liggende rentmeesterswoning
vormen namelijk een architectonisch ensemble. Op de Kaart van de Havezathe Bingerden door H. van Heijst uit
1791 staat het grondplan van het complex aangeduid, zij het dat dit grondplan in deze tijd niet rechthoekig maar Lvormig was. Vermoedelijk dateert het huidige grondplan uit de laatste helft van de 19e eeuw, toen in de gevels van
de oranjerie en dienstwoning de huidige kozijnen werden aangebracht; deze kozijnen zwenken aan de bovenzijde
naar opzij en aan de zijkanten naar onderen rechthoekig uit. Voorts werden de vensterkozijnen na de Tweede
Wereldoorlog van de huidige vensterindeling in 18e-eeuwse stijl voorzien. Ook werden toen de historiserende
dakkapellen met tympaanbekroningen aangebracht, die voor de bescherming van ondergeschikte betekenis zijn.
Voorplein(west-)zijde: centraal een dubbel venster met 8-ruits bovenlicht en met per venster een 8-ruitsindeling.
Aan weerszijden hiervan een geheel geblindeerde paneeldeur. Aan de linkerzijde een aan voornoemde vensters
identieke vensterpartij en aan de rechterzijde een blindnis. Deze blindnis dateert uit 1945 om oorlogsschade te
maskeren (voordien een venster identiek aan de overige vensters in deze gevel). De gevel wordt door een kroonlijst
(waarin simaaslijst) afgesloten, die aan de overige gevels omgaat. Rechter zijgevel: drie dubbele openslaande
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deuren met 20-ruitsindeling en 8-ruits bovenlichten. Deze deuren geven toegang tot de voormalige (tegenwoordig
als woning in gebruik zijnde) oranjerie. Achtergevel: centraal twee vensters als aan de voorgevel. Links hiervan een
blindnis en rechts een paneeldeur met bovenlicht, waarin diefijzer. Aan de linker- en rechter zijde van de gevel een
aan voornoemde vensters identiek venster. Onder het centraal gelegen linker venster een getoogde kelderdeur. Aan
het rechter uiteinde van de gevel bevindt zich een door een houten bekisting omgeven pomp op bakstenen
onderdorpel.
Linker zijgevel: een aanbouw van na de Tweede Wereldoorlog, die als zodanig geen monumentwaarde heeft.
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RENTMEESTERSWONING. In rode baksteen opgetrokken rentmeesterswoning onder met grijze pannen gedekt
afgeplat schilddak, dat het voorplein aan de ZO-hoek afsluit. De rentmeesterswoning dateert vermoedelijk uit 1786,
toen het muurwerk rond het voorplein werd opgetrokken. Dit muurwerk, de rentmeesterswoning en de ten aanzien
van de as van het huis symmetrisch er tegenover liggende oranjerie annex dienstwoning vormen namelijk een
architectonisch ensemble. Op de Kaart van de Havezathe Bingerden door H. van Heijst uit 1791 staat het grondplan
van de rentmeesterswoning aangeduid, zij het dat dit grondplan in deze tijd niet rechthoekig maar L-vormig was.
Vermoedelijk dateert het huidige grondplan uit de laatste helft van de 19e eeuw, toen in de gevels van de
rentmeesterswoning de huidige kozijnen met vensters met 3-ruitsindeling werden aangebracht; deze kozijnen
zwenken aan de bovenzijde naar opzij en aan de zijkanten naar onderen uit.
Voorplein(west-)zijde: centraal twee schuifvensters met 3-ruitsindeling met aan weerszijden een paneeldeur. Het
bovenlicht van de rechter paneeldeur en de paneeldeur zijn vanouds geblindeerd. In het bovenlicht van de linker
deur is een diefijzer aangebracht. Aan de linker en rechter zijde van deze gevel twee aan voornoemde vensters
identieke vensters. De gevel wordt door een kroonlijst (met simaaslijst) afgesloten, die aan de overige gevels
omgaat. Linker gevel: twee vensters met 3-ruitsindeling. Achtergevel: centraal twee vensters met 3-ruitsindeling,
met links een deur met enkelruits bovenlicht en rechts een blindnis. Aan de linker- en rechter zijde van de gevel een
aan voornoemde vensters identiek venster. Rechter zijgevel: twee vensters met 3-ruitsindeling.
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SCHUUR. Rode bakstenen 19e-eeuwse schuur op rechthoekige grondslag onder lessenaarsdak, waarvan de lange
18e-eeuwse achter(noord-)muur het rechte zuidelijke muurgedeelte van het muurwerk is, dat het voorplein
halfcirkelvormig omlijst. Als zodanig staat het grondplan aangegeven op het Kadastraal Minuutplan, Angerlo sectie
H, uit 1832.
Aan de lage zuidzijde, waarlangs een erf is gelegen, van links naar rechts: een deur met aansluitend aan de linker
zijde een 6-ruits venster, twee deuren met aan weerszijden van elke deur een slank venster, dat door 5 schuine
roeden in 6 ruiten is geleed, een 6-ruits venster, een deur met aan weerszijden een slank venster met 3ruitsindeling, een deur en een venster, dat door een ruitvormig roedenpatroon in 9 ruiten is ingedeeld.
Schuur en erf zijn aan de zuidzijde door een beukenhaag van de parkaanleg afgeschermd.
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TUINMUREN MET PIJLERS LANGS DE MOESTUIN. Een uit twee gedeelten bestaande 18e-eeuwse rode bakstenen
tuinmuur langs de lange west- en korte noordzijde van de rechthoekige moestuin, waarvan de gedeelten
oorspronkelijk op elkaar aansloten; van het linker gedeelte van de noordelijke muur, die haaks ook een stukje langs
de oostzijde van de moestuin omgaat, zijn slechts over een afstand van enige tientallen meters de fundamenten
bewaard gebleven. De muur aan de noordzijde liep oorspronkelijk door tot aan de ingangspoort van de moestuin
aan het uiteinde van de westmuur, alleen de fundamenten zijn daarvan nog overgebleven. Aan elk der uiteinden van
de langs de oprijlaan gelegen westelijke muur een door bakstenen pijlers geflankeerde ingang naar de moestuin.
Evenals de westelijke muur zijn deze pijlers van stenen afdekplaten voorzien. Aan de binnenzijde van de moestuin
worden de muren door rode bakstenen steunberen gestut. De noordelijke muur wordt door een ezelsrug afgesloten.
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SMEEDIJZEREN HEK MET BAKSTENEN PIJLERS. Monumentaal dubbel smeedijzeren traliehek met rijk versierd
smeedijzeren bovenstuk met voluten en krullen en met in het centrum het in een ovaal veld gevatte in 1958
aangebrachte ineen gevlochten monogram van Van Heeckeren - Van Weede, waarboven een kroon. Het hek wordt
geflankeerd door monumentale bakstenen samengestelde pijlers op samengestelde geprofileerde zandstenen sokkel
en met samengestelde geprofileerde zandstenen afdekplaat. De pijlers worden bekroond door een zandstenen
vaasvormig ornamentstuk met een hals van gestileerde acanthusbladeren en een vierkante buik, waarop in 1958
wapens zijn geschilderd. Dit ornamentstuk wordt aan de bovenzijde door een drie-dimensionale kroon afgesloten.
Aan weerszijden van de pijlers een voluutvormig smeedijzeren vleugelstuk.
Het hek en de pijlers dateren uit ca. 1750 en zijn oorspronkelijk afkomstig van de buitenplaats Leeuwenhof te
Overschie. In 1958 werden op de as van het huis het hek en de pijlers aan de oostelijke buitengracht geplaatst.
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ZONNEWIJZER OP SOKKEL. Zandstenen zonnewijzer met bijbehorende zandstenen sokkel uit de tweede helft van de
18e eeuw. De zonnewijzer is kubusvormig, waarbij de hoekpunten van de kubus tot driehoekige vlakken zijn
afgeschuind, zodat er een 14-vlakkige kubusvorm van 4 vierkante verticale, 2 vierkante horizontale en 8 schuine
driehoekige vlakken ontstond. De sokkel bestaat uit een geprofileerd voetstuk, een boogvormig en haaks
inzwenkend tussenstuk en een voluutvormige buik.
De zonnewijzer, die bijna identiek is aan het exemplaar op De Wiersse (te Vorden), staat in het hart van het
cirkelvormige gazon op het voorplein opgesteld.
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PORTIERSWONING. Portierswoning op T-vormige grondslag onder twee-delig met grijze pannen gedekt zadeldak uit
1893, geplaatst aan het begin van de oprijlaan naar Huis Bingerden. Het naar de oprijlaan gekeerde voorste
gedeelte is witgepleisterd. Het tegen de oostzijde aangebouwde achterste gedeelte is wit geschilderd.
Ingangs(west-)zijde: centraal de voordeur met enkel-ruits bovenlicht. Links en rechts hiervan een schuifvenster met
6-ruitsindeling aan weerszijden van luiken voorzien met in het hart een rode rechthoek met een witte bies en een
groene omlijsting. Op het scheidingsniveau van de beganegrond en eerste verdieping vier muurankers in de vorm
van de cijfers 1893. De centrale travee is tot de nok van de eerste verdieping doorgetrokken en is overkapt met een
haaks op het aansluitende dak gesitueerd zadeldak; op de eerste verdieping een 4-ruits venster met in de topgevel
een ronde nis. Linker zijgevel: beganegronds een 6-ruits schuifvenster met luiken, op de eerste verdieping een
schuifvenster met 4-ruitsindeling en in de topgevel een ronde nis als aan de voorgevel. Rechter zijgevel: op de
beganegrond een 12-ruits venster bestaande uit een drie venstervlakken omlijstend kozijn met centraal een 6-ruits
venster en aan weerszijden een slank venster met 3-ruitsindeling. Op de eerste verdieping en in de topgevel een
venster en nis als in de linker zijgevel. Aan de rechterzijde van de achtergevel van het achterste gedeelte van de
portierswoning op de beganegrond een 6-ruits schuifvenster met luiken,waaronder een keldervenster met diefijzer.
Op de eerste verdieping twee kozijnen met luiken met halfrond bovenlicht, waarin 2 diagonale roeden een venster in
3 ruiten geleden. In de topgevel een ronde nis als aan voorgevel. Rechter (zuid-)gevel van het achterste gedeelte:
drie vensters met 6-ruitsindeling, waarvan het middelste venster iets kleiner is dan de overige twee vensters. Linker
gevel van het achterste gedeelte: een schuifvenster met 6-ruitsindeling en met luiken.
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BEELDENGROEP OP SOKKEL. Marmeren 19e-eeuwse beeldengroep, voorstellende Leda en de zwaan, geplaatst op
een 18e-eeuwse zandstenen klokvormige sokkel in Lodewijk XV-stijl.
Beeldengroep en sokkel zijn in de ZO-hoek van de formele tuin ten zuiden van het huis gesitueerd.
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VAAS OP SOKKEL. Laat 19e-eeuwse monumentale betonnen komvormige tuinvaas rustende op vier leeuwepoten
met vrij hangende guirlandes langs de hals. De vaas staat op een rechthoekige betonnen sokkel met paneelvormige
vakken op de zijden en met geprofileerde voet en afdekplaat. Volgens de overlevering is de vaas op een
Wereldtentoonstelling te Brussel - wellicht de tentoonstelling uit 1897 - gekocht. Op de buik van de vaas een
koperen naamplaatje met de tekst: "Pierres Moulees BLATON AUBERT 4 rue du pavillon Schaerbeek".
De vaas werd na de Tweede Wereldoorlog opgesteld in het geometrisch omgrensde tuingedeelte direct ten noorden
van het huis; hiervoor stond de vaas in het formele tuingedeelte direct ten zuiden van het huis en is op deze plaats
zichtbaar op een foto uit 1901.
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TWEE PADDESTOELEN OP SOKKEL. Twee betonnen paddestoelen op een rechthoekige sokkel met afgeschuinde
hoeken uit het eind van de 19e eeuw. De paddestoelen zijn in circa 1900 vanuit Engeland naar Bingerden
getransporteerd en dienden oorspronkelijk als opstap voor het bestijgen van paarden. Een ludieke beschildering van
de paddestoelen uit de tijd van de eeuwwisseling in rood met witte stippen is geheel afgesleten.
De paddestoelen staan thans direct ten westen van het koetshuis opgesteld.
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PADDESTOEL OP SOKKEL. Betonnen paddestoel op rechthoekige sokkel met afgeschuinde hoeken uit het einde der
19e eeuw. De paddestoel is in circa 1900 vanuit Engeland naar Bingerden getransporteerd en diende oorspronkelijk
als opstap voor het bestijgen van paarden. Een ludieke beschildering van de paddestoel uit de tijd van de
eeuwwisseling in rood met witte stippen is geheel afgesleten.
De paddestoel staat thans naast een pendant aan de gracht direct ten westen van het koetshuis opgesteld.
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PADDESTOEL OP SOKKEL. Betonnen paddestoel op rechthoekige sokkel met afgeschuinde hoeken uit het einde der
19e eeuw. De paddestoel is in circa 1900 vanuit Engeland naar Bingerden getransporteerd en diende oorspronkelijk
als opstap voor het bestijgen van paarden. Een ludieke beschildering van de paddestoel uit de tijd van de
eeuwwisseling in rood met witte stippen is geheel afgesleten.
De paddestoel staat thans naast een pendant aan de gracht direct ten westen van het koetshuis opgesteld.
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BOERDERIJ GROOT BINGERDEN. In rode baksteen opgetrokken boerderij uit 1884 onder met rode pannen gedekt
afgeknot schilddak, met centraal aan de achter(oost-)zijde een rode bakstenen deel uit 1914 onder met zwarte
pannen gedekt zadeldak met wolfseind. De kozijnen van de vensters van de boerderij zwenken aan de bovenzijde
naar opzij en aan de zijkanten naar onderen rechthoekig uit. De boerderij ontstond door een verbouwing van een
alhier geplaatst koetshuis, die wederom wellicht ter plekke van een oude hofstede Oud Bingerden was gesitueerd.
Voor(west-)gevel: in vier traveeën gelede gevelpartij met vier schuifvensters met 3-ruitsindeling. De gevel wordt
door een kroonlijst (met simaaslijst) afgesloten, die aan de andere gevels van de boerderij omgaat. Rechter gevel:
aan de linker zijde een venster als aan de voorgevel en rechts een deur met enkel-ruits bovenlicht. Boven de
deurpartij een hardstenen plakette met de tekst: "Groot Bingerden 1884". Linker gevel: twee vensters als aan de
voorgevel. Noordgevel van de deel: zes brede vensters met 3-ruitsindeling. Zuidgevel: identieke vensterindeling als
aan noordgevel.
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MARIENDAAL. Kleine 18e-eeuwse onderkelderde in rode baksteen opgetrokken daglonerswoning, genaamd
Mariendaal, op langwerpig rechthoekige grondslag, onder met rode pannen gedekt afgeknot schilddak.
Ingangs(oost-)zijde: centraal een deur met 6-ruits bovenlicht. Aan de rechter zijde een getoogde dubbele staldeur
met in de linker staldeur een winket. Boven de staldeur een deels boven de dakrand doorgetrokken uitbouw als
dakkapel, waarin kozijn met dubbele luiken. Zuidgevel: aan de rechterzijde een geblindeerde paneeldeur met 6-ruits
(oorspronkelijk 9-ruits) bovenlicht en links een schuifvenster met luiken met 24-ruitsindeling. Westgevel: drie
schuifvensters met 24-ruitsindeling, waarvan de twee rechter vensters van luiken zijn voorzien. Noordgevel:
beganegronds bouwsporen van twee ovale vensters. Ten oosten van het huis bevindt zich en bakstenen schuur, die
van recente datum is en voor de bescherming van ondergeschikte betekenis is.
Het huis dient compositorisch als schilderachtig stoffage-object in de alhier gelegen kleinschalige aanleg in
landsschapsstijl van een slingervijver met solitaire eik, die een onderdeel vormde van een grotendeels verdwenen
laat 18e-eeuwse aanleg in landschapsstijl ten oosten van de oostelijke grachtarm van Bingerden.
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BOERDERIJ KROONESTEIN. In rode baksteen opgetrokken boerderij uit de 18e eeuw met grijze gepleisterde voeting
onder met rode pannen gedekt afgeknot schilddak. Voor(ZO-)zijde: centraal de ingangspartij, bestaande uit een
deur met 9-ruits bovenlicht met aan weerszijden twee 12-ruits schuifvensters. In de kap twee nieuwe dakvensters.
Rechter gevel: beganegronds drie 6-ruits vensters. In de kap drie nieuwe dakkapellen.
Achtergevel: centraal twee deuren met elk een 9-ruits bovenlicht met aan weerszijden een 12-ruits schuifvenster. In
de kap twee nieuwe dakkapellen en twee nieuwe dakvensters. Linker gevel: beganegronds drie 12-ruits
schuifvensters. In de kap twee nieuwe dakvensters.
Op het erf van de boerderij links voor de voorgevel een solitaire eik uit de 18e eeuw. Boerderij en eik vormen
tesamen met de twee aangrenzende stalgebouwen een schilderachtig bedoeld en compositorisch ensemble in de
historische parkaanleg van Bingerden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022

Functie

Pagina:

Monumentnummer*: 459699
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 augustus 1993

Kadaster deel/nr:

82874/92

Complexnummer

Complexnaam

458927

Bingerden

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Angerlo

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Bingerdenseweg

10

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Angerlo

H

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6986 CE

Angerlo

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
176

Rijksmonumentomschrijving**
STALGEBOUW RECHTS VAN BOERDERIJ KROONESTEIN GELEGEN. Rode bakstenen stalgebouw uit de 19e eeuw
onder rieten wolfsdak, waarvan de onderste schilden met rode pannen zijn gedekt. De nok is van rode vorstpannen
voorzien.
Voor(ZO-)zijde: centraal een halfronde dubbele poort met in de rechter poortdeur een getoogd winket. Aan
weerszijden een halfronde deur, waarvan de rechter deur is dichtgetimmerd. Rechter gevel: vijf brede rechthoekige
vensters met 3 door T-balkvormige roeden gelede ruiten. Achtergevel: centraal een halfronde dubbele poort met
aan weerszijden een halfronde dubbele deur. Tussen de laatstgenoemde deuren en de poort een klein halfrond
venster met 2-ruitsindeling; het rechter venster is thans met een rooster dichtgezet. Linker gevel: vijf brede
rechthoekige vensters met 3 door T-balkvormige roeden geleden ruiten.
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STALGEBOUW LINKS VAN BOERDERIJ KROONESTEIN GELEGEN. Rode bakstenen stalgebouw uit de 19e eeuw onder
rieten wolfsdak, waarvan de onderste schilden met rode pannen zijn gedekt. De nok is van rode vorstpannen
voorzien.
Voor(ZO-)zijde: centraal een halfronde dubbele poort. Aan weerszijden een halfronde dubbele deur, die beide zijn
dichtgetimmerd. Rechter gevel van links naar rechts: een nieuw venster en een nieuwe deur, drie getoogde 9-ruits
vensters, een aanbouw van recente datum en twee getoogde 9-ruits vensters. Achtergevel:centraal een halfronde
dubbele poort met aan weerszijden een halfronde deur. Tussen de laatstgenoemde deuren en de poort een klein
halfrond venster, waarvan het linker een 7-ruitsindeling vertoont; het rechter venster is thans met een rooster
dichtgezet. De achtergevel is door middel van twee steunberen aan weerszijden uitgebouwd. Linker gevel: zes
getoogde 6-ruits vensters, waartussen alternerender wijze vijf halfronde luiken zijn geplaatst.
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RUINE KASTEEL KELL. Muurrestant van het middeleeuwse kasteel, gelegen aan de voor(NW-)zijde van de boerderij
Groot Kell. De ruine had als ornament een schilderachtige waarde aan de oostzijde van de aanleg in landschapsstijl
van Bingerden aan het einde van de 18e en in de 19e eeuw.
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Rijksmonumentomschrijving**
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. Tot de oudste gedeelten van de aanleg van het park van Bingerden behoort
de classicistische structuur van de rechte oprijlaan en de as van het huis, die deze laan onder een rechte hoek
snijdt. Deze situatie is weergegeven op de kaart van "Het Have Saedt en adelijke Huijs Bingerden" door H. van Heijs
uit 1778 en dateert deels wellicht reeds uit de 17e eeuw. Dat er in de 17e eeuw al van een aanleg op Bingerden
sprake is bleek uit een schilderij uit circa 1700 van de kinderen van de toenmalige eigenaar Johann Moritz van Pabst
(1650-1730) met op de achtergrond Huis Bingerden met rechthoekige tuin met parterres direct aan de zuidzijde,
laan, gracht, plantage en fontein (het schilderij werd in 1945 vernietigd). Ook de grachtarm, die langs de westgrens
van de aan weerszijden met laanbomen beplante oprijlaan (thans aan de westzijde een enkele rij en aan de
oostzijde een dubbele rij uit circa 1920) naar het voorplein voert en even voor het koetshuis haaks in westelijke
richting afbuigt, dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw of van eerder, evenals de buitengracht aan de oostzijde van
het huis met de hier naast gelegen vanouds deels met bomen beplante laan (thans eiken, 20e eeuw) die naar de
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boerderij Groot Bingerden voert. Op de kaart is voorts te zien, dat het huis in deze aanleg een centrale positie
inneemt. Het ligt op de hoofdas, die op de kerktoren van Angerlo en van Westervoort gericht is; het huis ligt verder
dwars op de lijn tussen de torens van Didam en van Ellecom.
Ruim een decennium na het vervaardigen van deze kaart kwamen veranderingenin de aanleg tot stand. Op de Kaart
van de Havezathe Bingerden uit 1791 door dezelfde kaartmaker is te zien, dat aan de voor(oost-)zijde van het huis
het door muurwerk omlijste halfcirkelvormige voorplein met cirkelvormige oprit is aangelegd, met aan de noordzijde
van het plein het koetshuis. Ook zijn op de kaart langs de as van de oprijlaan aan de ZO- en NO-hoek de
rentmeesterswoning respectievelijk oranjerie aangeduid, die met het muurwerk, het koetshuis, het huis en de
cirkelvormige oprit een classicistisch ensemble vormen. Het huidige hoofdgebouw speelt als hoofdmotief in deze
classicistische compositie wederom een belangrijke rol, maar wordt niet aangemerkt als monument; het werd in
1958 op de oude fundamenten opgetrokken, nadat het oorspronkelijke hoofdgebouw door oorlogsgeweld in de
Tweede Wereldoorlog verloren ging. Eveneens staat het terrein van de rechthoekige moestuin op de kaart uit 1778
weergegeven. De hoge beukenhaag, die de moestuin aan de zuidzijde begrenst, dateert uit het eind van de vorige
eeuw. Naast deze classicistische vernieuwingen in de aanleg werd omstreeks deze tijd aan de westzijde van het huis
een park in landschapsstijl aangelegd. Deze aanleg kwam volgens een artikel in Onze Tuinen van 3 september 1910
naar plannen van J.P. Posth tot stand. De grachtarm aan deze zijde werd tot een ruime waterloop in landschapsstijl
uitgegraven, die in slingers langs de west- en ZW-zijde van het park voert, aan de zuidzijde van het huis een weide
met boomgroepen (beuk, eik, plataan, wilg, alles 19e- en 20e-eeuws) en bosgedeelten (beuk, eik, plataan,
eveneens 19e- en 20e-eeuws) begrenst en gedeelte aan de zuidzijde in een curve omlijst, en vervolgens uitmondt in
de buitengracht. Ten westen van het huis werd aangrenzend aan het alhier gelegen gazon met solitaire plataan met
de vrij gekomen aarde uit de waterloop in landschapsstijl een heuvel van aanzienlijke hoogte aangelegd (toponiem:
Bergje), die met loofhout werd beplant (thans beuken, wellicht nog deels laat 18e-eeuws en gemengd loofhout, 19een 20e-eeuws) en die de perspectiefwerking van het gezicht vanuit het huis in westelijke richting versterkt. Dit
parkgedeelte in landschapsstijl, dat in 1791 nog in staat van aanleg verkeerde, staat geheel aangegeven op de
Kaart van Bingerden door G. van den Bergh uit 1807. Uit het einde van de 18e eeuw dateert ook de kleine
slingervijver met solitaire eik aan de Mariendaalseweg, die met de alhier gelegen daglonerswoning (Mariendaal) een
schilderachtige scene aan de buitenzijde van het park in landschapsstijl op Bingerden vormt. Deze partij maakt een
geheel uit met het bos op de kadastrale percelen Angerlo nrs. H154 en H135, dat in de historische aanleg als
groenbuffer van waarde is. Tot de historische aanleg behoort voorts de aan de Mariendaalseweg gelegen ruine van
het van oorsprong Middeleeuwse kasteel Kell, die aan het eind van de 18e eeuw en in de 19e eeuw als
schilderachtig object de wandeling langs de weg naar het dorp aan het oosteinde van de aanleg van Bingerden
sierde. Op de Kaart van Bingerden door G. van den Bergh uit 1807 is te zien hoe het gedeelte van de
Mariendaalseweg, dat langs de ruine voert, reeds met laanbomen is beplant (thans een enkele rij eiken aan
weerszijden, 20e-eeuws). Aan de hand van de evengenoemde Kaart van Bingerden kan verondersteld worden, dat
naast de reeds bestaande oostelijke zichtas, ook de zichtassen in noordelijke, noordoostelijke, noordwestelijke en
zuidwestelijke richting waren aangelegd. Deze zichtassen bestaan tot op heden en spelen in de aanleg een
belangrijke rol.
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Hoofdgebouw, Huis Bingerden. Onderdeel 22,
Beschrijving De naam Bingerden wordt in 970 als 'curtis Bingart' voor het eerst genoemd. Wat die curtis of hof
omvatte is niet duidelijk. Pas in 1674 (!) kan op grond van archiefstukken worden vastgesteld dat er in dat jaar
sprake was van een 'huis en de plaets' of 'het huijs Bingerden met den binnenhoff'. Hoewel Bingerden in de 18de
eeuw op een kaart als 'Haave Saedt en Hoch Adelijke Huijs' omschreven wordt, is het nooit officieel als havezathe
erkent. Evenmin waren er heerlijke rechten verbonden aan Bingerden. Het is niet aan te nemen dat ter plaatse van
het huidige huis ooit een middeleeuws kasteel gestaan heeft, veeleer moeten we denken aan een onverdedigbaar
huis. De betiteling "Hof te Bingerden" duidt daar al op. Dat huis kan in de Tachtigjarige Oorlog verwoest zijn, want
het is bekend dat in 1612 een bescheiden herstel heeft plaats gevonden en dat eigenaren Johan Arnold van
Goltstein en Maria von Lehwalt in het midden van de 17de eeuw een grote bouwactiviteit aan de dag gelegd hebben.
Dat laatste blijkt uit een archiefstuk: '... so wie gemeltes heusz belanget, ist zwahr vor diesem jahr schlecht undt
gering gewesen, aber von weilandt hernn Gerenal Goltstein ziemlich verbessert undt gröszer gemacht..'. De
wapensteen Van Goltstein en Van Lehwalt was vóór de brand waarschijnlijk in de voorgevel ingemetseld. Over de
aard van de herstellingen zijn wij niet geïnformeerd. Een afbeelding van het huis stond op een verloren gegaan
portret met de zes kinderen Van Pabst (ca 1675). Bingerden is een fors huis met souterrain, beletage en verdieping
onder een schilddak, van tien traveeën breed. Aan de zuidkant was een stal met hoge toegangspoort aangebouwd.
Het geheel was omgeven door een formeel park. In 1786 werd het huis nogmaals aanzienlijk verbouwd. Het aan de
zuidzijde aangebouwde stallencomplex werd verplaatst en met het huis door een hoge tuinmuur verbonden. Ook
aan de noordkant kwam een tuinmuur die het huis met de oranjerie verbond. De voorgevel werd vernieuwd. Ter
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herinnering aan deze verbouwing werd in iedere tuinmuur een gevelsteen ingemetseld. In 1827 werd het inwendige
van het huis verbouwd: de grote zaal werd hoger opgetrokken en het huis werd naar achteren toe verdubbeld. Het
huis kreeg een dubbele kap met zakgoot. Bij een volgende verbouwing in 1870 werd de dubbele kap tot een
mansardekap veranderd. Terugtrekkende Duitse troepen hebben dat huis in april 1945 in brand gestoken. De
bouwval heeft nog enkele jaren zo gestaan. De eigenaren hadden hun intrek in de oranjerie genomen. In 1957
kreeg E.A. Canneman, architect bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de opdracht het huis op de oude
fundamenten te herbouwen. Op 28 mei 1958 was het voltooid. Het nieuwe huis was in opzet gelijk, maar minder
hoog en minder breed dan het oude geworden. De oude kelders in de noordoosthoek waren als enige gehandhaafd
en opgenomen in het nieuwe huis.
Het huis op de rechthoekige grondslag heeft een lage verdieping en is afgedekt met een fors schilddak, belegd met
grijze oudhollandse pannen. Midden op het dak een open lantaarn voor een luidklok met aan de voorzijde een
wijzerplaat in de voet. Rondom een geprofileerde dakgoot boven een laag fries. De voorgevel heeft licht risalerende
midden- en hoekpartijen. De middenpartij wordt bekroond door een tympaan, waarin het wapen Van Weede - Van
Heeckeren is op genomen. De voordeurpartij heeft een in 18de-eeuwse stijl deur en dito bovenlicht met snijwerk.
Ter weerszijden van de deur een smal venster met schuifraam en op de verdieping een door twee smalle vensters
geflankeerde breed venster, alle met schuiframen. De terug liggende gevelvlakken hebben op de begane grond twee
vensters en op de verdieping twee lage vensters. De hoekpartijen hebben op de begane grond één en op de
verdieping een laag venster. Alle vensters hebben schuiframén met 18de-eeuwse roedenindeling. In de zuidgevel
een gedenksteen van na de Tweede Wereldoorlog ter herinnering aan de verwoesting en de herbouw (in het Latijn) .
Aan de noordkant is een laag gedeelte aangebouwd, dat visueel wegvalt achter de gebogen tuinmuur en derhalve
vanaf het voorplein niet te zien is. Hierin de keuken en bijkeuken. De achtergevel heeft een driezijdig uitgebouwde
middenpartij en is boven goothoogte afgewerkt met een houten balustrade. In deze partij een op consoles rustend
balkon met balustrade en balkondeuren op de verdieping en tuindeuren op de begane grond. Ter weerszijden van de
middenpartij zowel op de begane grond als verdieping, vensters als in de voorgevel. De indeling van het huis is als
volgt: centraal achter de voordeur ligt de hal die uitkomt op de grote, driezijdig uitgebouwde zaal. De zaal wordt
geflankeerd door de herenkamer en de eetkamer. Aan de zuidkant van de hall de slanke gebogen trap naar boven.
Daarachter een kleine salon. Aan de noordkant van de hal een doorgang naar de 'nutsafdeling', met keukens,
toegang tot de kelders en een dagverblijf voor het personeel. Op de verdieping slaapkamers en badkamers. Aan exen interieur zijn 18de-eeuwse onderdelen toegepast als betimmeringen, schouwen en beslagwerk.
Waardering HUIS BINGERDEN, behorend tot de historische buitenplaats Bingerden, van algemeen cultuurhistorisch
belang: - wegens de geschiedenis - als middelpunt van de buitenplaats - als voorbeeld van wederopbouw in 18deeeuwse vormen, refererend naar het oude huis in vorm, niet in maat, met gebruikmaking van originele 18deeeuwse onderdelen.
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