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Woonplaats

Gemeente

Provincie

Paterswolde

Tynaarlo

Drenthe

Hoofdadres van hoofdobject
Hoofdweg 255, 9765 CH Paterswolde
Complexomschrijving
Omschrijving complex
De historische buitenplaats Vennebroek maakt deel uit van de relatief grote groep buitenplaatsen rond Eelde en
Paterswolde; Vennebroek ligt ten noorden van Paterswolde, niet ver van de plas het Friesche Veen, en bestaat uit
het midden-19e eeuwse landhuis met een grote schuur en een koetshuis uit het begin van de 20e eeuw in een zeer
kleine landschappelijke aanleg met een gracht en een vijver te midden van een structuur van lanen met daartussen
weilanden; de meest zuidelijke laan, van west naar oost lopend, is de oprijlaan, Vennelaan genaamd, met aan het
begin twee inrijhekken; er zijn tuinbeelden en -vazen; het complex wordt omgeven door terreinen van het landgoed
zelf en van derden. De historische buitenplaats De Braak ligt direct ten westen naast Vennebroek, ervan gescheiden
door de Hoofdweg. De vormgeving van de gebouwen varieert van classicistisch tot Overgangsarchitectuur met enige
verwijzing naar de Art Nouveau en het werk van K.P.C. de Bazel uit ongeveer dezelfde tijd. De geschiedenis van
Vennebroek gaat terug tot aan het begin van de zeventiende eeuw. In 1631 staat het goed voor het eerst
beschreven in verband met een verzoek tot vrijstelling van grondschatting voor de eigenaar, de weduwe van
Joachim Alting (burgemeester van Groningen). In 1689 verkreeg Vennebroek door toedoen van de
eigenaar/bewoner Reint de Sigers ter Borch, het recht van havezathe. In 1747 werd een verzoek tot verlegging van
het recht van havezathe van Vennebroek naar het huis te Anloo goedgekeurd door Ridderschap en Eigenerfden van
Drenthe. Vanaf dat moment stond het huis lange tijd bekend onder de naam Oud-Vennebroek. In de periode tot
1848 is het huis liefst tienmaal van eigenaar gewisseld. De namen (hieronder familiewapens) van alle bekende
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families staan vermeld op een groot gebrandschilderd glas-in-lood raam in het huidige huis. Toen Joan Hendrik van
Iddekinge, ridder in de Militaire Willemsorde en gepensioneerd majoor te Zuidbroek, eigenaar werd, liet hij het huis
in 1848 afbreken en vervangen door de huidige bouwvorm. In 1881 werd het huis geveild en kwam in handen van
Petrus Rembertus Westerhoff en zijn vrouw Baukje Cannegieter. In 1912 werd Vennebroek door de vier dochters
van Westerhoff verkocht aan Pieter Arnold Camphuis, koopman te Groningen. Camphuis voerde in 1913 een
restauratie uit aan het huis, zorgde voor samenvoeging van Vennebroek met de Friesche Veense plassen, liet daar
huize Weltevreden bouwen, herbouwde de toegangshekken aan de Groningerstraat en bouwde een boerenschuur
met koetshuis in Overgangsstijl met enige verwijzing naar de Art Nouveau. In 1985 verkocht de familie Camphuis,
waarvan mevrouw P.A Camphuis-Pierson nog steeds het huis bewoont, het totale grondgebied en de gebouwen aan
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, om op deze wijze versnippering van het bezit te vermijden.
De historische buitenplaats Vennebroek bestaat uit de volgende onderdelen: HUIS (1), PARK- AANLEG (2), SCHUUR
(3), KOETSHUIS (4), INRIJHEKKEN (5A EN 5B), TUINSIERADEN (6) en BUITENHUIS WELTEVREDEN (7).
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der
onderdelen aangegeven.
Waardering
De historische buitenplaats Vennebroek is van algemeen cultuurhistorisch belang als onderdeel van het beschermde
gezicht Landgoederengordel Eelde - Paterswolde en verder vanwege de landschappelijk-visuele kwaliteiten en met
name de bijzondere architectuur van de schuur en het koetshuis.
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Monumentnummer*: 468715
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

19 januari 1994

Kadaster deel/nr:

82859/200

Complexnummer

Complexnaam

468714

Vennebroek
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Tynaarlo

Drenthe

Straat*
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Hoofdweg
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Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

9765 CH

Paterswolde

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Eelde

C

660

Eelde

C

661

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 1:
Inleiding
HERENHUIS Vennebroek gebouwd in 1848 in opdracht van Joan Hendrik van Iddekinge (gevelsteen) op de plaats
van een ouder huis. Het classicistisch aandoende huis werd in 1913 gerestaureerd door P.A. Camphuis (gevelsteen).
In 1936 werd in opdracht van F.P.J. Camphuis door J. Heithuis uit Paterswolde aan de zuidgevel een serre
aangebouwd. In de symmetrisch aangelegde voortuin staan diverse antieke sculpturen en brokstukken. Hiervan is in
1989 een inventarisatie opgemaakt door ir. O. Meyling.
Omschrijving.
Op rechthoekige grondslag gebaseerd en in baksteen opgetrokken herenhuis, bestaande uit een souterrain, twee
bouwlagen en gedekt door een U-vormig met geglazuurde pannen belegd schilddak; schoorstenen met kappen;
vernieuwde eenvoudige goot en daklijst. Voorgevel met risaliserende, symmetrische opbouw met plint; getoogde
deels nog van persiennes voorziene ramen met glas-in-lood in bovenlicht en centraal geplaatste entree met
natuurstenen stoep, deuromlijsting, rondboog bovenlicht met snijwerk (pijlen), zwaar gebombeerde van snijwerk
voorziene deur. Boven de deur een raam met omlijsting en boven de daklijst een stenen dakkapel met rondboog
bovenlicht en oorspronkelijk met klauwstukken. Aan oostelijke zijde een uitbouw waarin een belangrijk
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gebrandschilderd glas-in-loodraam met de afbeeldingen van alle familiewapens van de bewoners. Het rijke
INTERIEUR heeft onder meer een hal met zware deuromlijstingen, zwaar uitgevoerde zoldering, geglazuurde tegels.
Kamer met van geglazuurde tegels voorziene haardpartij. Souterrain met dienstkeuken met onder meer granito
aanrecht met kasten, schouw, oude atag-oven en geglazuurde tegels.
Waardering
HUIS van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de kloeke symmetrische architectuur
-als centrum van de historische aanleg
-als onderdeel van de reeks huizen in het beschermde gezicht Landgoederengordel Eelde - Paterwolde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 468716
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

19 januari 1994

Kadaster deel/nr:

82859/190
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Grondperceel
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 5A:
Inleiding
Aan het begin van de oprijlaan gesitueerd INRIJHEK, XX-a, uit 1913, volgens gevelsteen gerestaureerd in opdracht
van P.A. Camphuis. In verband met een verlegging van de Hoofdweg is de poort in 1939 75 meter in oostelijke
richting verplaatst. De fascimile vazen in barokke stijl zijn vermoedelijk reproducties van twee oorspronkelijke vazen
die in de 19e eeuw door Westerhoff zijn verkocht aan het paleis 't Loo te Apeldoorn.
Omschrijving
Toegangshek bestaande uit gemetselde kolommen of pylonen met basement, cordonlijsten kapitelen van
Bentheimer zandsteen met daarop twee grote op voetstukken geplaatste vazen van Obernkirchener zandsteen in
18e-eeuwse stijl; de naam VENNE - BROEK in zandsteen tussen dekplaat en een cordonlijst; pijlers aan bovenzijde
door zware koppelbalk verbonden en aan achterzijde geschraagd door schuine ijzeren staven; twee zware ijzeren
hekvleugels met vierkante donkergroene spijlen, eindigend in witte platte punten; ijzeren, veel lagere zijhekjes in
dezelfde uitvoering.
Waardering
INRIJHEK van algemeen belang
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-vanwege de ouderdom
-vanwege de kloeke neo-barokke architectuur
-als wezenlijk cultuurhistorisch, functioneel en ornamenteel onderdeel van het historisch complex

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Toegangshek
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Monumentnummer*: 468717
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rijksmonument

Inschrijving register*:
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 5B:
Inleiding
In opdracht van P.A. Camphuis gebouwd INRIJHEK, XX-a, uit 1915. Deze later toegevoegde uitrit vormde een
aanzienlijk kortere verbinding met het dorp maar sinds de verlegging van de Hoofdweg in 1939 is deze situatie
gewijzigd en verloopt de route via het toegangshek uit 1913. Gevelsteen met het opschrift: P.A. Camphuis, J.L.
Luphart 12 mei 1915. Omschrijving Twee gemetselde pylonen met basement, cordonlijst en kapitelen van
Bentheimer zandsteen. Bovenop de kolommen staan schildhoudende leeuwen in Bentheimer zandsteen met wapens
van de families Camphuis en Luphart.
Waardering
INRIJHEK van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de kloeke neo-barokke architectuur
-als wezenlijk cultuurhistorisch, functioneel en ornamenteel onderdeel van het historisch complex

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)
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Monumentnummer*: 468718
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 3:
Inleiding
SCHUUR, gebouwd omstreeks 1915 in Overgangsarchitectuur in opdracht van P.A. Camphuis. Uitgesloten van
bescherming zijn: de uitbreiding met ligboxenstal aan zuidkant; het tussenlid naar het koetshuis en de platte
aanbouw aan de oostgevel.
Omschrijving Vrijstaande schuur gebouwd op rechthoekig grondplan en gedekt door een aan de zuidzijde
inzwenkend zadeldak belegd met muldenpan (oorspronkelijk mogelijk met riet); dakkapellen met lessenaardak aan
noordzijde. De topgevels hebben een houtbetimmering en open gewerkte houten klossen. De gevelopbouw wordt
bepaald door een gemetselde basis met geglazuurde afzaten, gepleisterde gevels, ramen met scheef ingezette
natuurstenen vensterbanken en houten kozijnen. Dakkapellen met zolderdeuren met kleine ruitindeling en rondboog
bovenlicht met roedeverdeling; zijwanden bekleed met leien.
Waardering
SCHUUR van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de bijzondere architectuur in overgangsstijl
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-als wezenlijk cultuurhistorisch en functioneel onderdeel van de historische aanleg

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Schuur(L)
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Monumentnummer*: 468719
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:
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Grondperceel
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 4:
Inleiding
KOETSHUIS, gebouwd omstreeks 1915 in opdracht van P.A. Camphuis in Overgangsarchitectuur met enige
verwijzing naar de Art Nouveau en het werk van K.P.C. de Bazel. Uitgesloten van bescherming is het eenvoudige
tussenlid naar de boerenschuur. Omschrijving Vrijstaand koetshuis gebouwd op rechthoekig grondplan. Het geheel
wordt gedekt door een met riet gedekt schilddak; riet gedekte dakruiter met uurwerk. Overstekondervangen door
opengewerkte houten klossen. Dakkapel in noordelijk en oostelijdakvlak. Gevelindeling bepaald door gemetselde
plint met afzaten, bepleisterde gevels, natuurstenen elementen, ramen met scheef ingezette natuurstenen
vensterbanken; lateien en segmentboogvormige rollaag. Grote inrijdeuren met zijlichten. De westgevel heeft
(nieuwe) staldeuren met bovenlicht. INTERIEUR deels oorspronkelijk met onder meer een lambrizering van
geglazuurde tegels.
Waardering
KOETSHUIS van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de bijzondere architectuur in overgangsstijl
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-als wezenlijk cultuurhistorisch en functioneel onderdeel van de historische aanleg

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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Monumentnummer*: 468720
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

19 januari 1994

Kadaster deel/nr:

82860/30

Monumentnaam**
Huize Weltevreden
Complexnummer

Complexnaam

468714

Vennebroek
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C
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C

2646

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 7:
Inleiding
BUITENHUIS WELTEVREDEN gebouwd in 1910 in Overgangsarchitectuur in opdracht van P.A. Camphuis en
ontworpen door G. Nijhuis uit Groningen. Het huis ligt aan de rand van het Friesche Veen.
Omschrijving.
Buitenhuis, gebaseerd op een T-vormig grondplan en bestaande uit een parterre, een bel-etage en een verdieping
gedekt door een T-vormig aan drie zijden afgewolfd dak belegd met geglazuurde platte pan; pironnen; achtkante
dakruiter met spits (deels verdwenen); eenvoudig geprofileerde goot en windveren, beide op klossen. De
gevelopbouw wordt bepaald door rode en witte kalkzandsteen, speklagen ter hoogte van het kalf, vensters met
lateien onder ontlastingsboog of strekken, oorspronkelijk met luiken en een kleine roedeverdeling in het bovenlicht.
Markant geplaatste balkons met snijwerk. Oorspronkelijk een bloksgewijs geplaatste houten betimmering onder de
wolfeinden. De op het meer gerichte noordoostelijke gevel wordt gedekt door een plat en heeft een tuinkamer met
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brede getoogde vensters. De zuidwestzijde bevat een hoog gelegen portaal met daarboven een loggia onder een
doorgetrokken lessenaardak. Aan een zijde gaat de loggia over in een balkon.
Waardering
Huis Weltevreden is van architectuurhistorisch belang alsook van stedebouwkundig belang vanwege de bijzondere
ligging in en betekenis voor het te beschermen gezicht 'Landgoederengordel Eelde-Paterswolde'.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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Monumentnummer*: 515679
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:
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Kadaster deel/nr:
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Eelde
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Eelde

C

1688

Eelde

C

1013

Eelde

C

1001

Eelde

C

1423

Eelde

C

1422

Eelde

C

1008

Eelde

C

1537

Eelde

C

1424

Eelde

C

661

Eelde

C

1426

Eelde

C

2306

Eelde

C

144

Eelde

C

150

Eelde

C

162

Eelde

C

1690

Eelde

C

1010

Eelde

C

2086

Eelde

C

1406

Eelde

C

142

Eelde

C

148

Eelde

C

660

Eelde

C

2647

Eelde

C

1402

Eelde

C

2646

Eelde

C

1687

Eelde

C

1946

Eelde

C

2307

Eelde

C

1014

Eelde
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 2:
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PARKAANLEG, midden 19e eeuw; de parkaanleg bestaat uit een patroon van enkele min of meer rechte lanen,
waartussen weilanden liggen; de eigenlijke parkaanleg in landschapsstijl, direct aan de westzijde van het huis, is
zeer bescheiden van omvang en ligt in de lengte aan de noordzijde langs de oprijlaan, de Vennelaan; dit is de meest
zuidelijke laan, die van west naar oost loopt; het kleine park bestaat uit het omgrachte huiseiland en -direct ten
westen ervan - een slingervijver in de as van het huis met een eilandje en omgeven door smalle bosstroken met
enkele oude monumentale eiken en beuken; op het eilandje staan een eik en rhododendrons; het huis staat in de
uiterste zuidoosthoek van het eiland en heeft aan de voorkant (west) een druppelvormig oprijpad, waar binnen een
gazon met een zonnewijzer (zie onder 6); de noordelijke strook van het eiland heeft een beplanting met oude
loofbomen en struiken, alsmede restanten van borders; via een kort, loodrecht op de oprijlaan staand pad en een
dam in de gracht komt men op het huiseiland; de noordgrens van het beschermde complex wordt gevormd door de
Frieschelaan; deze met puin verharde laan loopt vanaf de Hoofdweg in oost-noordoostelijke richting en heeft een
onregelmatige beplanting van enkele rijen eik en beuk; de Vennelaan is aan de noordzijde beplant met een dubbele
rij jonge eiken in driehoeksverband en aan de zuidzijde met een enkele rij; de Vennelaan en de Frieschelaan zijn
met elkaar verbonden door een zandlaan, die vanaf de Frieschelaan naar het zuidoosten loopt en direct achter het
huis, langs de oostarm van de gracht met een knik loodrecht eindigt op de Vennelaan; de laan is onregelmatig
beplant met eik, beuk en linde; dan is er nog een zandlaan, die, min of meer parallel lopend aan de Vennelaan en de
Frieschelaan, bij de Hoofdweg begint en eindigt op de eerder genoemde zandlaan, ongeveer halverwege de lengte
ervan; de beplanting bestaat uit enkele rijen eik; ten slotte is er een kort onregelmatig beplant zandlaantje, dat
vanaf de noordrand van de vijver noordwaarts loopt tot aan de hiervoor genoemde laan; tussen de lanen liggen
weilanden, die vrijwel geheel omringd zijn door sloten.
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Omschrijving onderdeel 6:
TUINSIERADEN, te weten: a. stel schildhoudende leeuwen op sokkels, b. borstbeeld op hoge sokkel, c.
zonnewijzersokkel, d. sokkel en e. twee verschillende tuinvazen. Ad a.: thans ter weerszijden van de dam over de
gracht; twee hardstenen op de achterpoten zittende en schildhoudende leeuwen, ong. 1915; familiewapens
Camphuis en Luphart; twee vierkante hardstenen sokkels op basement, mogelijk 18e eeuws; direct boven basement
bol uitzwenkend met blad- en schelpmotieven. Ad b.: leunend tegen kastanjeboom nabij de dam; witmarmeren
borstbeeld (vrouwenfiguur) op hoge smalle hardstenen sokkel in Lod. XV - stijl; beide XVIII; de gebombeerde sokkel
verbreedt zich naar boven, heeft daar rocaille-versieringen en is aan de achterzijde ruw behakt, hetgeen erop duidt,
dat de sokkel ontworpen is voor plaatsing in een (groene) nis. N.B.: een tweede identieke sokkel ligt - in gebroken
staat - in de wei achter het huis. Ad c.: op het voorplein, in het midden: slanke zandstenen witgeschilderde
zonnewijzersokkel, XVIII; opgebouwd in drie delen: onderste deel: vierkante balustervormig basement met
acanthusbladen in hoogreliëf op de gebogen vlakken; middelste deel: vierkant lantaarnvormig lichaam, waarop het
bovenste element, een kubus, een kwartslag gedraaid t.o.v. het middelste deel. Ad d.: tussen de beplanting direct
naast het noordelijk deel van het lusvormige oprijpad: zeer rijke zandstenen vierkante sokkel met kroonlijstvormig
basement, XVIII-b; de vlakken van de schacht lopen naar boven ietwat vaasvormig uit en hebben een rijke
versiering in hoogreliëf met bloem- en bladmotieven; het geheel wordt bekroond door een "kussen" van
acanthusbladeren. Ad e.: de ene tuinvaas staat op de onder d. genoemde sokkel: schaalvormige loden vaas met
bolvormig naar beneden omgebogen rand met eierlijst; midden XIX; de andere vaas staat in het gazon er vlak bij:
urnvormige terracotta vaas met een zelfde rand als vorige vaas; aan onderzijde een uitkragende rand met twee
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maskers van saters met bokkehoorns; XIX-c.
Waardering
De TUINSIERADEN behorende tot de historische buitenplaats Vennebroek zijn van algemeen belang:
-vanwege de ouderdom;
-vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de vormgeving;
-vanwege de bijzondere ornamentele waarde;
-vanwege de visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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