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Complexomschrijving
HISTORISCHE BUITENPLAATS QUEEKHOVEN (Zandpad 39, Breukelen). Historische buitenplaats gelegen op de
oostelijke oever van de rivier de Vecht te Breukelen, bestaande uit een omstreeks 1700 gebouwd blokvormig
buitenhuis met uitgebouwde koepelkamer, waarvoor twee symmetrisch geplaatste bouwhuizen uit het begin van de
18de eeuw, omringd door een in oorsprong formele, geometrische aanleg van lanen, zichtassen, vijverpartijen en
geschoren hagen, die omstreeks 1800 werd verlandschappelijkt. Het aan de hand van stijlkenmerken in de
koepelkamer te dateren huis werd omstreeks 1680-1700 ter plaatse van een in 1672 door brand verwoest, een
gelijknamig buitenhuis gebouwd. Het nieuwe huis werd voor het eerst afgebeeld in 1719 op gravures van Daniël
Stoopendaal, in Andries de Leth, De Zeegepralende Vecht, vertoonende verscheidene Gesigten van Lustplaatsen,
Heerenhuysen en dorpen, beginnende van Uitrecht en met Muyden besluitende. In deze tijd was Queekhoven
eigendom van Pierre Mannoury die er een kostschool in huisveste. De laat 17de-eeuwse voorgevel van het huis
Queekhoven was volgens een zogenoemd 'Philip Vingboonsschema' opgebouwd en werd later vervangen door een
gemoderniseerde gevelpartij, zoals op een litho door P.J. Lutgers uit 1836 is te zien. In 1880 werd wederom een
nieuwe gevel voor de oude geplaatst. Dit is de huidige gevel in een stijl waarin neo-renaissance-elementen te
herkennen zijn. Waarschijnlijk werden gedurende de verbouwingen van het huis de ramen in de loop der tijd wat

* 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:

verhoogd, lengte en diepte van het huis veranderden echter niet. De achtergevel met koepelkamer bleef
onveranderd.
De buitenplaats is toegankelijk via twee aan het Zandpad gelegen toegangshekken tussen pijlers. Achter het
hekwerk liggen aan het voorplein de twee vroeg-18de-eeuwse bouwhuizen, die oorspronkelijk dienst deden als
oranjerie en koetshuis.
De historische tuin- en parkaanleg van Queekhoven heeft door de eeuwen heen veel bekendheid genoten en
waarschijnlijk dankt de buitenplaats zijn naam aan het kweken van gewassen (kweekhoven). Oorspronkelijk werd
het huis omgeven door een formeel, symmetrisch aangelegd park waarin lanen, zichtassen, vijverpartijen en
geschoren hagen. Waarschijnlijk dateert de moestuin, met de zeldzame meandermuur die aan noord- en oostzijde
de moestuin omgeeft, in oorsprong uit het begin van de formele parkaanleg op Queekhoven. Als opdrachtgever voor
deze muur komt de doopsgezinde Francois Straalman (1678-1754), een belangrijk lakenhandelaar, fabrikant en
reder, in aanmerking. Na in 1721 gehuwd te zijn met Margaretha Kops, kocht hij in 1725 de buitenplaats voor f.
14.200.
Omstreeks 1800 werd de formele tuin tot een park in landschapsstijl omgevormd. De rechte sloten achter het huis,
met uitzondering van de brede sloot rondom de moestuin, werden vergraven tot een lange slingervijver en de
hoofdas die van het huis tot het einde van de aanleg liep werd onderbroken door bomen, gewassen en een
theekoepel. De moestuin onderging vrijwel geen veranderingen. Enkele elementen van de formele aanleg, zoals een
rond kommetje achter het huis, werden tot op heden gespaard. Na verkoop van Queekhoven na de dood van
Straalman in 1754 wisselde het buiten diverse keren van eigenaar. In 1860 werd Queekhoven aan Joan Adam
Matthes verkocht. Hij was degene die omstreeks 1880 de voorgevel in neo-renaissancestijl liet optrekken en in de
periode 1917-1938 liet zijn zoon en erfgenaam C.W. Matthes het buiten veel veranderingen aan in- en exterieur
ondergaan. Koetshuis en oranjerie werden in de 18de-eeuwse staat teruggebracht, kamers in het huis werden in
Lodewijk-XIV en -XV stijl ingericht. Omstreeks 1920 werd achter de moestuin, op de plaats waar zich tot die tijd een
eiken- en beukenwandelbos in landschapsstijl bevond, de heemtuin waarin vele zeldzame boomsoorten aangelegd
waarbij de structuur in landschapsstijl van het oorspronkelijke wandelbos gehandhaafd bleef.
Ten zuiden van het huis Queekhoven staat het in oorsprong 18de-eeuwse voormalige boerderijtje, thans
tuinmanswoning, waarachter een schurencomplex van recente datum dat niet voor bescherming in aanmerking
komt. In de tuin bevinden zich enkele tuinsieraden; een voetstuk met zonnewijzer, een voetstuk met bloempot en
twee voetstukken met een tuinbeeld. In de moestuin bevinden zich kweekbakken, kassen en muurkassen en een
barak van recente datum die voor bescherming van ondergeschikt belang is. Ten oosten van de moestuin staat een
19de-eeuwse schuur en op het moestuineiland een vroeg-20ste-eeuws kippenhok met schuilhokje. Tussen moes- en
heemtuin een dam met toegangshek.
Het omgrenzingsplan van de historische aanleg van de tuinen van Queekhoven is vanaf het einde van de 17de eeuw
bijna geheel in tact gebleven. Het langwerpige terrein wordt aan de westzijde begrensd door het Zandpad, aan de
oostzijde door een stuk wilgengriend (thans in eigendom van de gemeente Breukelen) en aan noord- en zuidzijde
door scheisloten begrensd. De omgrenzing van de historische buitenplaats is aangegeven op de bij de
registeromschrijving bijbehorende kaart en wordt in onderdeel 2 van dit complex nader gespecificeerd.
De historische buitenplaats Queekhoven is uit de volgende samenstellende onderdelen opgebouwd:
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1. hoofdgebouw (huis Queekhoven), zie voor omschrijving hierna;
2. historische tuin- en parkaanleg, idem;
3. noordelijk bouwhuis (voorheen oranjerie), idem;
4. zuidelijk bouwhuis (voorheen koetshuis), idem;
5. tuinmanswoning, idem;
6. toegangshekken met hekpijlers, idem;
7. meandermuur met poort, idem;
8. koude dubbele bak, idem;
9. koude bak, idem;
10.kas, idem;
11.druivenkas, idem;
12.muurkas tegen dwarsmuur, idem;
13.muurkas, idem;
14.kweekbak, idem;
15.schuur, idem;
16.kippenhok en schuilhok, idem;
17.dam met pijlers en toegangshek, idem;
18.sokkel en zonnewijzer, idem;
19.voetstuk en bloempot, idem;
20.vrouwfiguur op voetstuk, idem;
21.kinderfiguur met tros druiven, idem.
De historische buitenplaats Queekhoven is in cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch opzicht van algemeen belang,
vanwege:
- het laat-17de-eeuwse huis Queekhoven met uitgebouwde koepelkamer en laat 19de-eeuwse voorgevel, dat
typerend is voor de tijd van ontstaan en het middelpunt van de buitenplaats vormt;
- de gaafheid van het laat-18de- of vroeg-19de-eeuwse park in landschapsstijl, waarin enkele elementen uit de
oorspronkelijke 18de-eeuwse formele aanleg zijn behouden met als belangrijk onderdeel de moestuin die in zijn
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authentieke vroeg-18de-eeuwse gedaante als zodanig een gaaf deel uitmaakt van de historische parkaanleg;
- de meandermuur rondom de moestuin uit het tweede kwart van de 18de eeuw, die een zeldzame variant van de
slangemuur is;
- de samenhang tussen de samenstellende complexonderdelen.
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Rijksmonumentomschrijving**
HOOFDGEBOUW (huis Queekhoven).
Het blokvormige buitenhuis Queekhoven is een witgepleisterd gebouw in neo-classicistische stijl op vierkante
grondslag onder een met grijze pannen gedekt afgeknot zadeldak. Aan de achterzijde (oost) van het gebouw een
onderkelderde uitbouw, de koepelkamer, op zeszijdig grondvlak met driezijdige afsluiting, onder een plat dak. De
gepleisterde voor- en zijgevels hebben verdiepte snijvoegen in blokvormig patroon. Rondom het hoofdgebouw loopt
een geprofileerde kroonlijst met gootlijst, bovenlangs de dakschilden loopt een tweede gootlijst. Aan de zuidzijde
van het hoofdgebouw een lage houten uitbouw onder een plat dak. Op de hoeken van het hoofdgebouw omgaande
pilasters op natuurstenen plint met blokvormige decoratie. Op de vier hoeken van het afgeknotte dakdeel vier
schoorstenen op vierkante grondslag met inspringende hoeken en verdiepte vlakken onder platte kappen.
De voorgevel van het huidige huis Queekhoven, dat na de verwoesting in 1672 door de Fransen het oorspronkelijke
huis aan het einde van de 17de eeuw verving, heeft meerdere gedaantes gekend, de achtergevel daarentegen bleef
ongewijzigd. De laat-17de-eeuwse voorgevel van Queekhoven was volgens een 'Philip Vingboonsschema'
opgebouwd en werd in de 18de eeuw vervangen door een gemoderniseerde gevelpartij, zoals op een litho door P.J.
Lutgers uit 1836 is te zien. In 1880 werd wederom een nieuwe gevel voor de oude geplaatst. Het is de huidige gevel
in een stijl waarin neo-renaissance-elementen te herkennen zijn. Waarschijnlijk werden gedurende de verbouwingen
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van het huis de ramen in de loop der tijd wat verhoogd, lengte en diepte van het huis veranderden niet.
Aan de voorgevel van het huis is de kroonlijst voorzien van een tandlijst en blokvormige consoles, waartussen
quirlande dragende festoenen. De voorgevel is geleed in vijf traveeën waarvan de middelste een risalerende werking
heeft. Het wat naar voren komende risaliet, waarin de ingangspartij, heeft beganegronds een dubbele deur met in
elk deurdeel een langwerpig venster en een 2-ruits bovenlicht bestaande uit twee halfovale ramen. Op de verdieping
een 30-ruitsschuifvenster omgeven door een kozijn met in de bovendorpel uitspringende delen. Langs bel-etage en
verdieping lopen pilasters met verdiepte vlakken en kapitelen. Het middenrisaliet wordt bekroond door een
uitspringend, met leien gedekt, afgeknot zadeldak. Bovenop het zadeldak een smeedijzeren omheining met aan de
voorzijde twee pinakel-achtige elementen. Aan de voorzijde van het zadeldak een kleine dakkapel met 1 5ruitsschuifvenster en door een driehoekig fronton, gedragen door eenvoudige pilasters, afgesloten. Aan weerszijden
van de middenrisaliet gelijke gevelvlakken: beganegronds twee 35-ruitsschuifvensters en op de verdieping twee 25ruitsschuifvensters met onder de onderdorpels hardstenen platen en in de bovendorpels hebben uitspringende
delen.
De rechterzijgevel (zuid) heeft op de verdieping links een dubbele deur met in elke vleugel een 10-ruitsvenster,
waarvoor een balcon dat gesteund wordt door twee consoles en is voorzien van een balustrade met op de hoeken
pijlers waartussen balusters. Onder het balkon een dichtgezet venster met in het pleisterwerk een ruitpatroon.
Beganegronds rechts twee houten kruiskozijnen met in de vier vakken glas-in-lood waarvan de onderste vakken zijn
voorzien van luiken. Op de verdieping hierboven twee 25-ruitsschuifvensters. Waarschijnlijk heeft deze gevel zijn
huidige aanzien omstreeks 1917 gekregen toen C.W. Matthes het huis verbouwde en stijlkamers inrichtte. De
linkerzijgevel (noord) heeft beganegronds twee 35-ruitsschuifvensters en op de verdieping twee 25ruitsschuifvensters.
Aan de (thans) ongepleisterde achtergevel van het eigenlijke hoofdgebouw is de zeszijdige koepelkamer
uitgebouwd. Deze onderkelderde uitbouw van rode baksteen is (thans) onbepleisterd en wordt door een plat dak
met rondomgaande kroonlijst, met aan de achterzijde een getoogd middenstuk en bladmotieven, gedekt. In de
zuidelijke zijgevel, boven de houten entree een rond glas-in-lood venster en op de bel-etage rechts een 40ruitsschuifvenster. In de noordelijke zijgevel, op de bel-etage links een 40-ruitsschuifvenster en rechts op
souterrainniveau een venster met diefijzers, op de bel-etage een 24-ruits uitzetvenster en een wc-raampje met
diefijzer en op de verdieping een 12-ruitsschuifvenster en een wc-raampje. In de twee naar schuin geplaatste
gevelvlakken op souterrainniveau een 8-ruitsschuifvenster en op de bel-etage een 40-ruitsschuifvenster. In de
afsluitende achtergevel op souterrainniveau een 8-ruitsschuifvenster met op de bel-etage een dubbele deur met in
beide vleugels een 10-ruitsvenster en voorzien van een 12-ruits bovenlicht, geheel omgeven door een geprofileerde
lijst. Voor de deur een 19de-eeuws smeedijzeren bordes, gedragen en toegankelijk door twee kwartronde trappen.
Interieur- Aan de achterzijde van het huis is een relatief grote zeszijdige koepel- of tuinkamer in het midden van de
gevel uitgebouwd. Een deur aan het einde van de middengang geeft toegang tot deze ruimte die één meter hoger
ligt dan de andere kamers op de bel-etage. De kamer is tegelijkertijd met de bouw van het huis omstreeks 1680
ontstaan en is ongeveer een keer zo hoog als de andere ruimten op deze verdieping. De zuivere Lodewijk XIVelementen van de buffetkast vormen aanleiding voor de datering van de zaal en het huis aan het einde van de 17de
eeuw. Het aan de randen koepelvormige plafond van de zaal werd aan het einde van de 18de eeuw gedecoreerd
met met stucwerk in classicistische stijl. Vijf hoge schuifvensters geven uitzicht op het park achter het huis. De
koepelzaal vormt een combinatie van het type huis met een centraal gelegen achterzaal en het huis van het

* 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:

Vingboonstype met een brede middengang die van voor- naar achtergevel loopt. De brede middengang heeft een
merkwaardige zoldering, bestaande uit vlakke kruisgewelven. Waarschijnlijk zijn dit schijngewelven geconstrueerd
uit hout en stucwerk. Onder de koepelkamer ligt de nog vrijwel authentieke keuken. In de keuken een blauwe
tegelversiering, de broodoven is na 1948 verdwenen. Rechts van de gang: de vroegere muziekkamer in Lodewijk XVstijl met fraaie schoorsteenmantel met Venetiaanse spiegel. Het houtwerk heeft een donkere blauwgroene kleur en
wordt opgesierd door vergulde biezen en ornamenten. De linker voorkamer in Lodewijk XVI-stijl is in okergeel
uitgevoerd en en-suite gelegen met de damessalon. De eetkamer is ingericht in Hollandse renaissancestijl, wat
vaker aan het einde van de 19de eeuw werd toegepast. De ramen van de eetkamer bestaan uit kruisvensters met
glas-in-lood. De andere kruisvensters hebben een 18de-eeuwse kleine roedenverdeling.
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HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG.
In oorsprong laat 17de-eeuws park in formele stijl, dat omstreeks 1800 verlandschappelijkt werd, waarschijnlijk in
opdracht van A. Ahuys (eigenaar van 1776 tot 1800) of H. Muilman (1800-1822). Ten oosten van het huis ligt de
vroeg-18de-eeuwse moestuin met aansluitend de heemtuin uit de jaren twintig. De formele aanleg van het park was
gebaseerd op het gebruikelijke axiale systeem, kenmerk van de Barok. Vanaf de achterzijde van het huis liep een
lange zichtas over bijna de gehele lengte schuin naar het einde van de tuin. Van de historische parkaanleg rondom
het huis Queekhoven is de vroegst bekende afbeelding en bron afkomstig uit 'De Zegepralende Vecht' uit 1719.
De tuin- en parkaanleg van Queekhoven bestaat thans uit drie historisch samenhangende delen. Het deel rondom
het hoofdgebouw wordt gedomineerd door het huis Queekhoven en de twee symmetrisch geplaatste bouwhuizen
waartussen het halfronde grasveld ligt, dat Lutgers in 1836 tekende. Bij het huis staan thans twee linden en bij de
toegangshekken twee grote treurwilgen. Achter het huis ligt het park in landschapsstijl binnen het oorspronkelijke
formele omgrenzingsplan. De oorspronkelijke rechte en brede sloten werden bij de heraanleg van het formele park
in landschapsstijl rond 1800 vergraven tot een lange slingervijver. De brede sloot die geheel rondom de moestuin
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loopt bleef behouden. De slingervijver vormt een schiereiland waarop een waarschijnlijk 18de-eeuwse
paardekastanje staat, waarvan de takken rondom in de grond zijn gezet en aangeslagen zijn. Het ronde kommetje
dat op dit schiereiland ligt is een restant van de formele aanleg en lag in de hoofdas. Aan de voet van een
moerascypres stond in 1870 een theekoepel, waarvan de fundamenten nog te zijn vinden. De rozenborder -thans
een sterk vereenvoudigde uitvoering van de border die C.W. Matthes omstreeks 1920 op dezelfde plaats aanlegdeis een qua maat en situering wat vreemd element in het landschappelijk aangelegde park. Het meest opvallend in
dit landschappelijke deel is de noordelijk gelegen laan, gevormd door zo'n 63 konisch gesnoeide taxusbomen, die
thans zo'n 5 meter hoog zijn. De laan sluit het landschapspark aan de noordzijde af en is waarschijnlijk aan het
einde van de 19de eeuw ingeplant. De aan het voornoemde landschappelijke deel grenzende moes- en fruittuin
heeft de afgelopen 300 jaar nauwelijks veranderingen ondergaan en geeft een fraai beeld van de afmetingen en het
gebruik van een dergelijke tuin. De oorspronkelijke, brede sloot loopt rondom de moestuin en splitst deze in twee
delen: een eiland met boomgaard en een moestuindeel. Aan de noord- en oostzijde wordt de moestuin afgesloten
door een ruim 2 meter hoge meanderende tuinmuur (ook wel meandermuur) waartegen aan de achterzijde
steunberen zijn gebouwd. De muur werd in de 19de eeuw een aantal malen gerestaureerd en wederom in 1994. Op
de snijding van de oorspronkelijke formele hoofdas en de muur bevindt zich een door zuilen geflankeerde opening,
zodat het zicht vanuit het huis niet wordt verstoord. Als opdrachtgever van de bouw van de muur komt de
doopsgezinde Francois Straalman (1678-1754), een belangrijk lakenhandelaar, fabrikant en reder, in aanmerking.
Hij kocht in 1725 de buitenplaats Queekhoven voor fl 14.200 en kende zeer waarschijnlijk Pieter de la Court van der
Voort, wiens familie o.a. de buitenplaatsen Voortwijk in Breukelen en Berbice in Voorschoten bezat, alwaar een
meandermuur staat die omstreeks 1700 is gebouwd. Tegen de meandermuur op Queekhoven staan oude perzik- en
perenbomen. Eveneens bevinden zich in de moestuin een laat-19de-eeuwse berceau van perenboompjes en een
aantal laat-18de- en 19de-eeuwse kassen en koude bakken.
Achter de moestuin lag tot 1920 een in landschapsstijl uitgevoerd eiken- en beukenbos met slingerpaden en een
niervormige vijverpartij dat voorheen onderdeel vormde van de formele tuin- en parkaanleg en zich uitstrekte tot
aan het einde van de kavel, de huidige Scheendijk. Omstreeks 1920 werd door C.W. Matthes het oostelijke deel van
het bos voor een groot deel van de eiken en beuken ontdaan en ingeplant met bijzondere inheemse boomsoorten en
tot arboretum omgevormd. De niervormige vijver die volgens de overlevering uit de jaren van de aanleg van de
heemtuin stamt, is waarschijnlijk veel ouder en stamt uit het begin van de landschappelijke aanleg van omstreeks
1800. In 1845 wordt over Queekhoven in het Aardrijkskundig woordenboek van J.A. van der Aa geschreven dat "Dit
buiten bevat [...] behalve de heerenbehuizing en verdere getimmerten, engelschen plantsoenen, lanen en bosschen,
slingerbeek, vischrijke vijvers [...]". Wellicht is één van deze 'vischrijke vijvers' de niervormige vijver. Tevens legde
C.W. Matthes noordelijk in dit deel de thans nog aanwezige rotstuin aan.
Het achterste gedeelte van het bos werd ingeplant als wilgengriend, bleef tot 1963 nog bij de buitenplaats behoren
en werd toen verkocht aan de gemeente Breukelen die het smalle stuk grond eveneens als griendcultuur in gebruik
heeft gehouden.
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NOORDELIJK BOUWHUIS.
Aan de noordzijde van het voorplein staand, in oorsprong vroeg-18de-eeuws bouwhuis waarvan de voorgevel op het
zuiden gericht is. Deze voormalige oranjerie (thans woonhuis) is een witgepleisterd bakstenen gebouw op L-vormige
grondslag onder een met grijze pannen gedekt afgeknot schilddak. Om het gebouw loopt een omgaande kroonlijst
met geprofileerde gootlijst. De voorgevel heeft een grijs geschilderde plint. Omgeven door een geprofileerde lijst de
ingangspartij, thans bestaande uit een getoogde deur met paneelvlakken welke gescheiden wordt van het 3-ruits
bovenlicht door een brede gesneden bovendorpel met naar boven krullende voluten aan de uiteinden. Aan
weerszijden worden deur en bovenlicht thans geflankeerd door een zgn. melkmeisje. Boven de ingangspartij een
gedeeld 16-ruitsvenster met aan weerszijden wangen waarboven een getoogde boog die het dakschild enigszins
opheft en zich in goot- en kroonlijst voortzet. De gevelvlakken links en rechts van de ingangspartij zijn identiek.
Beganegronds (thans) drie 15-ruitsschuifvensters en op de verdieping drie 6-ruitsuitzetvensters. Aan weerszijden
van de ingangspartij een wandlamp waarvan de smeedijzeren arm met voluut- en bladmotieven in Lodewijk XIVstijl. De linkerzijgevel was tot het begin van de 19de eeuw voorzien van een driezijdige pui waarin vensters als in de
koepelkamer. Het gevelvlak is links thans voorzien van twee 15-ruitsschuifvensters met op de verdieping drie 6ruitsuitzetvensters en rechts van een dubbele deur met in beide deur vleugels een 12-ruitsvenster. Boven de ingang
een 4-ruits venster met aan weerszijden een wang, gedekt door een getoogd fronton met in het tympaan een
bladversiering. Rechts een 6-ruitsuitzetvenster. In de rechterzijgevel een toegangsdeur met links een 6-ruitsvenster.
Centraal op de verdieping een 6-ruitsuitzetvenster. In de achtergevel van dit deel beganegronds twee 2ruitsvensters en op de verdieping een 2-ruits venster en twee 6-ruitsvensters. De achtergevel van het linker
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ZUIDELIJK BOUWHUIS.
Aan de zuidzijde van het voorplein staand, in oorsprong vroeg-18de-eeuws bouwhuis waarvan de voorgevel op het
noorden is gericht. Dit voormalige koetshuis (thans woonhuis) is een witgepleisterd, deels onderkelderd bakstenen
gebouw op rechthoekige grondslag onder een met grijze pannen gedekt afgeknot schilddak. Om het gebouw een
omgaande kroonlijst met geprofileerde gootlijst. De voorgevel heeft een grijs geschilderde plint en is in grote lijnen
identiek aan de voorgevel van het noordelijke bouwhuis, zij het dat het 16-ruitsvenster boven de ingangspartij in dit
bouwhuis een ongedeeld venster is en het linkervenster half dichtgezet en een 6-ruitsvenster is. In de
rechterzijgevel beganegronds vier 15-ruitsschuifvensters en op de verdieping vier 6-ruitsuitzetvensters. De
ongepleisterde linkerzijgevel heeft in het linkerdeel beganegronds een 25-ruitsschuifvenster met rechts een deur
met 4-ruits bovenlicht, op de verdieping van dit deel twee gedeelde 18-ruitsuitzetvensters die boven de kroonlijst
uitkomen. In het rechterdeel een 6-ruits kelderraam met diefijzers en een luik. In de achtergevel een tweedeling:
links beganegronds drie 15-ruitsschuifvensters met rechts een door een lijst omgeven ingangspartij met een deur
met enkel venster en 3-ruits bovenlicht. Op de verdieping vier 6-ruitsuitzetvensters. Het rechterdeel heeft twee 15ruitsschuifvensters, een deur met 3-ruits bovenlicht en een 15-ruitsschuifvenster en op de verdieping vier 6ruitsuitzetvensters. Op het dakschild drie dakkapellen door een fronton bekroond en voorzien van wangen. De
buitenste dakkapellen hebben een gedeeld 12-ruitsuitzetvenster en de middelste heeft een 9-ruitsuitzetvenster.
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TUINMANSWONING.
Ten oosten van het zuidelijke bouwhuis ligt de voormalige in oorsprong 18de-eeuwse boerderij, thans
tuinmanswoning. Het is een bakstenen gebouw op rechthoekige grondslag onder een met grijze pannen gedekt
zadeldak met ruime overstek. De noordelijke, naar het voorplein gerichte achtergevel heeft twee 9-ruitsvensters en
een recent aangebracht groot 12-ruitsvenster. De linker zijgevel heeft beganegronds een halfrond stalraam met
roedenverdeling en in de topgevel twee identieke stalraampjes. In de rechter zijgevel beganegronds een
dichtgezette deur en in de topgevel een bolkozijn bekroond door twee gelijkbenige driehoekige frontons. Langs de
overstek van beide topgevels loopt een geschulpte houten rand. Centraal in de zuidgevel een 19de-eeuwse
ingangspartij: een deur met gietijzeren decoratie in Lodewijk XIV-stijl, waarin een regelmatig ruitpatroon en
centraal een koeiekop, met bovenlicht waarin een smeedijzeren versiering in de vorm van een levensboom. Links
een 6-ruitsschuifvenster met luiken en rechts een identiek venster. Op het dakschild twee dakkapellen met gedeeld
8-ruitsuitzetvenster.
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TOEGANGSHEKKEN MET HEKPIJLERS.
Twee identieke hekken, gelegen aan de westzijde van het voorplein aan de Vecht, geven toegang tot de buitenplaats
Queekhoven; op een dam met uitzwenkende bakstenen keermuren met natuurstenen beëindiging staan twee
hardstenen pijlers op voet met vierkante grondslag, gedekt door een geprofileerde dekplaat. Op de dekplaat een
natuurstenen, mogelijk laat 17de-eeuwse, vaas met deksel. Tussen de pijlers twee smeedijzeren draaibare vleugels
waarin de woorden QUEEK en HOVEN. Centraal in de vleugels een smeedijzeren versiering met krul- en bladvormige
ornamenten en aan de buitenzijde van de pijlers een smeedijzeren voluut.
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MEANDERMUUR MET POORT.
Aan de noord- en oostzijde van de moestuin van Queekhoven gelegen meandermuur uit het tweede kwart van de
18de eeuw, met aan de achterzijde pijlers. Een deel van deze voor Nederland zeldzame muur aan de oostzijde is in
het verleden verloren gegaan. Als opdrachtgever komt de doopsgezinde Francois Straalman (1678-1754) in
aanmerking. Na in 1721 met Margaretha Kops getrouwd te zijn, kocht hij in 1725 de buitenplaats Queekhoven. In
de muur is samengesteld uit ca. vijf soorten baksteen, met name donkerrode stenen; de muur is halfsteens
gemetseld -10 lagen in 49 cm- met oversteken op de rol. Aan de westzijde van de moestuin bevindt zich een 18deeeuwse haaks op de meandermuur staande poort die de verbinding vormt tussen het parkgedeelte en de moestuin.
Twee bakstenen pijlers op voetstuk flankeren een rondboogpoort. De doorgang wordt afgesloten met een
smeedijzeren deur waarin onderaan een ruitmotief, in het middendeel vertikale spijlen en bovenin bladmotieven. Op
de pijlers staan twee vazen in Lodewijk XIV-stijl die aan de moestuinzijde zijn afgeplat en waarvan de voor- en
zijkanten zijn gedecoreerd met knorren, ruiten en voluten. In 1994 werd de muur gerestaureerd.
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KOUDE DUBBELE BAK.
In de noordwesthoek van de moestuin geplaatste 18de-eeuwse koude bak. Deze in twee segmenten gedeelde,
bakstenen koude bak op rechthoekige grondslag heeft een gedeeltelijk natuurstenen en betonnen muurafdekking. In
de hoge achterwand van de op het zuiden gerichte bak een dubbele deur waarvan beide deurdelen toegang geven
tot een segment. Bovenop de achterwand een restant van een kozijnachtige contructie. De glazen afdekplaten van
het lessenaarsdak ontbreken.
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KOUDE BAK.
Aan de noordzijde van de moestuin geplaatste, laat 19de-eeuwse, bakstenen koude bak op rechthoekige grondslag
met lage topgevels aan de korte zijden. De glazen afdekplaten ontbreken.
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KAS.
Omstreeks 1900 gebouwde kas in het noordoosten van de moestuin, op rechthoekige grondslag en op een
bakstenen borstwering met natuurstenen en gedeeltelijk betonnen afdekking. De voor- (oost) en achtergevel (west)
bestaan uit glazen topgevels die op de borstwering zijn geplaatst. De zijgevels zijn voorzien van een strook opgaand
glaswerk op de borstwering, waarop het zadeldak van glas rust. Aan de achterzijde een recente aanbouw in de vorm
van een bakstenen schuurtje onder lessenaarsdak.
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DRUIVENKAS.
In het noordoosten van de moestuin gelegen 19de-eeuwse druivenkas op rechthoekige grondslag op een bakstenen
gepleisterde borstwering. De voor- (noord) en achtergevel (zuid) bestaan uit glazen topgevels. De glazen schilden
van het tentdak rusten direct op de borstwering. Middels een glazen tussenwand op bakstenen borstwering wordt de
kas in twee compartimenten verdeeld.
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MUURKAS TEGEN DWARSMUUR.
Van oorsprong 18de-eeuwse muurkas, gebouwd tegen de zuidzijde van een dwars op de meandermuur staande
muur die aan de achterzijde (noord) door tien steunberen wordt gesteund. De kas, waarschijnlijk een oude
druivekas, op rechthoekige grondslag is opgetrokken op een bakstenen borstwering en wordt gedekt door een
lessenaarsdak (thans bestaande uit golfplaat). In de schuin aflopende zijgevel boven de borstwering een glazen
wand en een deur. Boven de zuidgevelborstwering eveneens een opgaande glasstrook waarop het dakschild rust.
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MUURKAS.
Muurkas uit de jaren '10 van de 20ste eeuw, gebouwd tegen de zuidzijde van een 18de-eeuwse muur, in het midden
aan de westzijde van de moestuin. Aan de zuidzijde van de muur een bakstenen muurkas op rechthoekige
grondslag. De schuin aflopende zijgevels zijn in het verleden opgehoogd om in de kas tabletten te kunnen plaatsen.
Het lessenaarsdak bestaat uit glazen afdekplaten. De muur wordt aan de achterzijde door twee steunberen gesteund
en is aan de achterzijde ingelegd met een hardstenen cartouche voorzien van het jaartal 1783 en de initialen A:A.
Waarschijnlijk zijn deze initialen afkomstig van Adelbertus Ahuys, oud Katholiek priester te Amsterdam, die
Queekhoven van 1776 tot 1800 in bezit had. Het cartouche is echter geen bewijs dat Ahuys opdrachtgever van de
muur is geweest; het kan later zijn aangebracht.
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KWEEKBAK.
Laat-19de-eeuwse of vroeg-20ste-eeuwse bakstenen, (thans) deels bepleisterde kweekbak op rechthoekige
grondslag in het zuidwesten van de moestuin. De zijgevels bestaan uit lage topgevels. De glazen afdekplaten
ontbreken.
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SCHUUR.
Ten zuidoosten van de moestuin ligt een in laat-18de-eeuwse of vroeg-19de-eeuwse schuur op rechthoekige
grondslag onder een met bruingrijze pannen gedekt zadeldak. De schuur bestaat uit de orginele balkenconstructie
bekleed met horizontale delen. De voorgevel: beganegronds een 6-ruitsvenster, rechts een deur uit vertikale delen.
De achtergevel: beganegronds een 16-ruitsuitzetvenster en op de verdieping een luik. De linkergevel is blind, tegen
de rechtergevel een aanbouw in de vorm van een houtschu ur van jongere datum. Deze houtschuur is voorzien van
een lessenaarsdak en heeft een open horizontale lattenconstructie.
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KIPPENHOK EN SCHUILHOKJE.
In het midden van het moestuineiland gelegen vroeg-20ste-eeuws kippenhok op rechthoekige grondslag, onder een
met rode pannen gedekt lessenaarsdak. Het hok is opgebouwd uit horizontale delen en is (thans) donkergroen
geschilderd met witte accenten. Voorgevel: twee 12-ruitsvensters met daarboven een 3-ruitsvenster.
Rechterzijgevel: links een deur van vertikale delen waarboven een vogelgat en rechts een 6-ruitsvenster. De
achtergevel is blind. Ten oosten van het kippenhok staat een schuilhokje op vierkante grondslag opgebouwd uit
horizontale houten delen, onder een met rode dakpannen gedekt lessenaarsdak. Het hokje is (thans) donkergroen
geschilderd met witte accenten. De voorzijde is open en is voorzien van een geschulpte rand. De andere zijden zijn
blind.
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DAM MET PIJLERS EN TOEGANGSHEK.
Bakstenen dam met twee rechte keermuren waarop twee 18de-eeuwse pijlers en een toegangshek op de oostelijke
overgang van moestuin naar heemtuin. De twee pijlers aan de moestuinzijde maken onderdeel uit van de
meandermuur. Sinds de muur aan de oostzijde gedeeltelijk is verdwenen, staat de noordelijke pijler los. De
bakstenen pijlers op voet op vierkante grondslag worden afgedekt door een hardstenen dekplaat waarop een
hardstenen vaas op voetstuk in Lodewijk XIV-stijl. De buik van de vazen is voorzien van krullen en het deksel van
schubben. Het losstaande smeedijzeren toegangshek aan heemtuinzijde heeft aan weerszijden op een cilindervormig
voetstuk een slanke getordeerde stijl met pluimachtige bekroning, waartussen twee draaibare vleugels. De
smeedijzeren vleugels bestaan onderaan uit bij elkaar gehaald bandwerk, in elkaar gedraaid tot spijlen die bovenaan
weer loskomen en bekroond worden door getorste spitsen.
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SOKKEL MET ZONNEWIJZER.
Laat-18de-eeuwse sokkel in Bentheimer zandsteen op bijna ronde grondslag in Lodewijk XV-stijl, staande op het
halfronde grasveld aan de voorzijde van het huis Queekhoven. De balusterachtige sokkel is op de 'hoeken'
gedecoreerd met rocaille-achtige elementen en is voorzien van voluten en acanthusbladeren. Op de sokkel een voor
Nederland zeldzame 18de-eeuwse zonnewijzer, type Haarlem, van beschilderd en verguld smeedijzer. In 1995 is de
zonnewijzer gerestaureerd.
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VOETSTUK MET BLOEMPOT.
Ten zuiden van het huis Queekhoven staand voetstuk met bloempot uitgevoerd in Musschel kalksteen, mogelijk
begin 1900. Het gecanneleerde voetstuk op vierkante grondslag verjongt zich en draagt een amfora-achtige
bloempot. De bloempot is voorzien van knorren, twee oren en een geschulpte bovenrand met een kraalafwerking.
Tussen de oren aan de ene zijde van de bloempot een vrouwekop met bloemen en klimop in het haar, aan de
andere zijde een mannekop met klimopbladeren en druivetrossen, wellicht een Bacchus voorstellende.
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VOETSTUK MET ZITTEND VROUWFIGUUR.
Granieten sokkel op vierkante grondslag, waarop een marmeren treurende vrouwfiguur, gesigneerd LOTTEBENTER.
Vervaardigd omstreeks 1925 in opdracht van C.W. Matthes.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* 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*: 507143
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 februari 1998

Kadaster deel/nr:

82637/32

Complexnummer

Complexnaam

507039

Queekhoven

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Breukelen

Stichtse Vecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Zandpad

39

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Breukelen Sint Pieters

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3621 ND

Breukelen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1135

Rijksmonumentomschrijving**
VOETSTUK MET KINDERFIGUUR.
In het oosten van het landschapspark staand hardstenen voetstuk op vierkante grondslag, waarop een marmeren
kinderfiguur met een tros druiven in de hand uit ca. 1800.
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