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Complexomschrijving
Omschrijving complex
Deels in structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats bestaande uit een HOOFDGEBOUW (1),
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), OOSTELIJK BOUWHUIS (3), WESTELIJK BOUWHUIS (4), TOEGANGSHEK
(5), TOEGANGSBRUG over binnengracht (6), TUINMANSWONING MET SCHUURTJE (7), DUIVENTOREN (8),
TIMMERSCHUUR (9), BRUGGETJE in het park (10), IJSKELDER (11), DIENSTWONING 'SCHAPENLAANHUISJE' (12),
JACHTHUIS (13), BOERDERIJ 'DE ELSEHOF' MET STAL, SCHUUR EN ZOMERHUISJE (14), BOERDERIJ 'PARKZICHT'
MET SCHUUR (15), KEERMUREN (16), TUINMUUR (17). Ten westen van het dorp Linschoten ligt de historische
buitenplaats Huis te Linschoten, die in 1633 door Johan Strick van het kapittel van Oud Munster werd verworven. Op
de plaats van een boerderij in de Hoge Polder - zie de kaart van Floris Balthasarsz. (1615) - liet deze in 1637 een
huis bouwen. De buitenplaats bleef tot de verkoop in 1891 in het bezit van de familie Strick. Daarna is het huis niet
meer permanent bewoond geweest. Een schilderij uit 1654 van Herman Saftleven toont het nieuwe omgrachte huis
met een hoog opgetrokken achterdeel en twee smalle torens aan de voorzijde. De tuinaanleg rondom het kasteel,
zoals weergegeven is op de kaart van het Grootwaterschap van Woerden (1670), kwam grotendeels overeen met de
situatie vóór de bouw van Huis te Linschoten (zie de Landmeterskaart uit ca. 1633). Kenmerkend is de thans nog
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aanwezige rechte as gevormd door de oprijlaan, die loodrecht op het hoofdgebouw staat. Onder het beheer van
Johan Hendrik Strick kreeg met name de opstand en plattegrond van het voorhuis een ander aanzien na een
ingrijpende verbouwing in 1721-22. Om te voldoen aan de toenemende behoefte aan representatieve ruimten werd
de verdieping ingericht als bel-etage. In deze periode werd waarschijnlijk ook de formele tuinaanleg gerealiseerd,
zoals te zien op de topografische kaart van Woerden (1769). De hoofdas, eerst alleen gevormd door de oprijlaan,
werd verlengd met het nu nog bestaande 'Grand Canal', welke karakteristiek is voor de aanleg. Omstreeks 1724
werd de oprijlaan opnieuw beplant met beuken en werd het toegangshek geplaatst. In de eerste helft van de
negentiende eeuw vond er een heraanleg van de tuinaanleg in landschapsstijl plaats. Nadat in 1830 Emil Strick zich
definitief op de buitenplaats vestigde, gaf deze aan J.D.Zocher jr. de opdracht om de aanleg van het parkbos te
wijzigen. Het ontwerp werd in zijn geheel uitgevoerd zoals op te maken is uit het schrijven van Betty Strick (1843)
'de plaats is prachtig geworden, de berceau en een paar andere dingen zijn gebleven, maar verder is alles anders,
en ik moet zeggen op een uiterst smaakvolle manier, veranderd'. Zocher heeft naast het tuinontwerp ook ontwerpen
voor het interieur vervaardigd (een schouw en enkele plafonds). In 1849 erfde Else von Arnim, dochter van Betty
Strick van Linschoten en Heinrich Alexander von Arnim, de buitenplaats. In de dakgevel aan de voorkant van het
kasteel werd een klein klokkentorentje met spits gebouwd, dat echter bij de restauratie aan het begin van de
twintigste eeuw weer werd verwijderd. In het park werd een speelhuisje met kleine tuinaanleg gerealiseerd door een
Duitse tuinarchitect wiens naam verder niet bekend is. In 1891 wordt het huis aan de heer G. Ribbius Peletier
verkocht (NB bij de verkoop van het huis behoorden negen boerderijen). Van 1909 tot 1912 werd het kasteel
conserverend gerestaureerd. Sinds 1969 behoren alle bezittingen toe aan de Stichting tot Behoud van het Landgoed
Linschoten, dat is opgericht in 1939.
De omgrenzing van de historische aanleg als mede de specificatie van de complexonderdelen is aangeduid op de bij
de bescherming behorende kaart. De grens van de historische buitenplaats wordt gevormd door de Noord
Linschoterdijk, de Haardijk en de Schapenlaan.
De HISTORISCHE BUITENPLAATS HUIS TE LINSCHOTEN is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch
belang:
- vanwege het gaaf bewaard gebleven deels 17de-, deels 18de-eeuwse, als een kasteelachtig landhuis opgetrokken
hoofdgebouw waarin enkele interieur onderdelen van J.D. Zocher;
- vanwege het 19de-eeuwse landschapspark naar het ontwerp van Zocher, dat nog duidelijk aan het padenpatroon
en de zichtassen te herkennen is;
- vanwege de 18de-eeuwse lengteas, bestaande uit de oprijlaan en het 'grand canal'; - vanwege de visuele
samenhang tussen de complexonderdelen.
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Rijksmonumentomschrijving**
HOOFDGEBOUW (Huis te Linschoten).
Geheel omgracht, blokvormig hoofdgebouw met het aanzien van een Middeleeuwse hofstede in oorsprong daterend
uit de tweede kwart van de zeventiende eeuw, verbouwd in de tweede kwart van de achttiende eeuw. Het op
vierkante plattegrond gebouwde pand opgetrokken uit rode baksteen, waarvan het achterdeel hoger is opgetrokken
dan het voordeel, bestaat uit een souterrain en twee bouwlagen onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt
omgaand schilddak met aan de voorzijde twee smalle hoektorens met maasdekking. Het achterhuis dateert van de
eerste bouwfase in 1637 en is waarschijnlijk deels gefundeerd op de fundamenten van de hofstede. De kelders
onder het achterhuis zijn vermoedelijk zes- of vroeg zeventiende-eeuws. Het voorhuis is in 1722 verbouwd en
opgehoogd, waardoor er een bel-etage en een kelder ontstond. Onder de brug de ingang naar de kelder bestaande
uit een getoogde houten deur in een hardstenen omlijsting uit 1637 (oorspronkelijk de hoofdingang). De voorzijde
kenmerkt zich door een symmetrisch ingedeelde vijf vensterassen brede gevel met centraal de in zandstenen
lijstwerk gevatte ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl, die onder de daklijst bekroond wordt door een ornament met
schelpmotief. De ingangspartij bestaat uit een dubbele paneeldeur met een halfrond bovenlicht met spaakroeden en
daarboven dubbele glazen meerruitsdeuren met een rechthoekig meerruits bovenlicht, die op een smal balkon
openen. In het dakschild een dakkapel met vier gekoppelde vensters. Aan weerszijden van de ingang twee
vensterassen waarvan de binnenste met kloosterkozijnen en de buitenste met kruiskozijnen. In het souterrain
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enkele of dubbele kelderlichten met luiken. De façade wordt geflankeerd door twee smalle torens, waarvan de
onderste geleding vierkant en de bovenbouw achtkantig is. De torens worden bekroond door een klokvormige met
leien gedekte spits en windijzers. Op de rechter toren is een grote leistenen zonnewijzer met het jaartal 1647
aangebracht. De overige gevels kennen een invulling met verschillende venstertypen (meerruits schuifvensters,
kruis- en bolkozijnen). In de achtergevel twee dakkapellen. Souterrain deels met 17e-eeuwse bakstenen
tongewelven. In het INTERIEUR is ondermeer van belang de hal met snijlicht in Marot-stijl (1721/22) voorzien van
de monogrammen van Jan Hendrik Strick en Johanna Antonia Bernard en de eikenhouten spiltrap uit 1637. In de
muur aan weerszijden daarvan ronde nissen waarin marmeren bustes zijn geplaatst. In de Grote Zaal een
marmeren schouwpartij uit ca. 1664, de vloer heeft een geschilderd blokkenpatroon. Twee vroeg negentiendeeeuwse stenen kachels, de zgn. 'Zeister aarden kachels'. Neogotische schoorsteenmantel in de Salon en vijf
eenvoudig gedecoreerde stucplafonds naar ontwerp van J.D.Zocher jr. - in de Salon een cirkelvormige decoratie en
in de Blauwe kamer een ruitversiering -. In de kelder is de keuken met originele schouwpartij en waterbak/pomp.
Waardering
HOOFDGEBOUW (Huis te Linschoten) van algemeen belang:
- vanwege het gaaf bewaard gebleven deels 17de-, deels 18de-eeuwse, als een kasteelachtig landhuis opgetrokken
hoofdgebouw;
- vanwege de gaaf bewaard gebleven ruimte-indeling en aankleding van het interieur;
- vanwege de 18de-eeuwse interieurelementen;
- vanwege de 19de-eeuwse interieuronderdelen naar ontwerp van J.D. Zocher;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg.
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Subcategorie

Functie
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HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG.
De tuinaanleg van het Huis te Linschoten is gelegen binnen de singels, die de begrenzing vormen van het besloten
landschapspark. Door vista's wordt het omringende landschap bij de aanleg betrokken. Centraal is het kasteel
gelegen, waarvan de omgrachting tegelijk met de bouw in 1637 tot stand is gekomen. De formele aanleg, waarvan
de oprijlaan de as vormde, is in de eerste helft van de negentiende eeuw met behoud van de formele structuur
(omgrenzing en middenas) in landschapsstijl gewijzigd. Uit de landmeterskaart van 1633 blijkt dat de oprijlaan,
thans de hoofdas van de aanleg, al voor de bouw van het huis aanwezig was en leidde naar de toenmalige
boerenhofstede. Parallel aan de met beuken beplante oprijlaan bevindt zich aan de westzijde een rij hazelaars,
waarachter zich de moestuinmuur bevindt. Aangrenzend de oude rechthoekige moestuin annex boomgaard. De as
van de oprijlaan wordt buiten het parkdeel voortgezet in het 'grand canal' met bomensingels aan beide zijden die de
ronde vijverkom aan het einde eveneens begrenzen (zgn.'koekepan'). De zichtas vanuit het huis over het grand
canal is rond het einde van de negentiende eeuw met een groep taxusbomen dicht gezet. Een totaalontwerp voor
het landschapspark werd door J.D.Zocher vervaardigd en van 1828 tot 1834 uitgevoerd. Twee ovale vijverkommen
en de slotgracht werden vergraven tot een lange serpentinevormige vijverpartij, die zich door de aanleg slingert en
zich naar het westen toe versmalt. De berceau uit de formele aanleg, die de twee vijvers met elkaar verbond, is in
doorgeschoten staat nog aanwezig. Rondom de vijverpartij is een slingeraanleg met o.a. eiken, beuken, platanen en
kastanjes. Door de bomenkap is de structuur enigszins vaag geworden. De zuidwest hoek van het park is het meest
geaccidenteerde deel met twee heuvels waarvan één voorzien is van een ijskelder. Een kleine houten brug over de
westsingel ligt in het verlengde van een eiken laantje dat langs een bosdeel loopt. Van de twee door Zocher
geplande zichtassen vanaf de achterzijde van het huis loopt er één zichtas in noordwestelijke richting en één in
noordelijke richting op Parkzicht. De laatst genoemde is echter niet uitgevoerd. De eerste vista heeft in het parkdeel
een groene omlijsting van taxussen en biedt een mooi uitzicht over de weilanden op de spoorlijn -nu de A12-. Door
de coulissen werking (golvende lijnen) heeft het diepte en een 'dramatisch' effect verkregen.
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van algemeen belang:
- vanwege de 17de-eeuwse singelstructuur;
- vanwege de 18de-eeuwse lengteas gevormd door de oprijlaan en het 'grand canal';
- als representatief voorbeeld van een aanleg in landschapsstijl van de hand van Zocher (1828-1834);
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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OOSTELIJK BOUWHUIS.
Als pendant van het bouwhuis aan de westzijde van het omgrachte voorplein staat een achttiende-eeuws koetshuis.
Het op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen pand bestaat uit anderhalve bouwlaag onder een met blauwe
Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak tussen puntgevel met nokschoorsteen. De symmetrisch ingedeelde
voorgevel heeft in het midden een dubbele inrijdeur met aan weerszijden drie traveeën bestaande uit een getoogde
deur geflankeerd door kruisvensters. In de verdieping, boven de deuren, drie dubbele hooiluiken. Op de noordelijke
kopgevel sluit een bakstenen muur aan, die met een hoek om het huis heen loopt. Op de hoek van de muur een
zandstenen bol. Ingang tussen twee pijlers. Restauratie in 1982-84.
Waardering
OOSTELIJK BOUWHUIS van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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WESTELIJK BOUWHUIS.
Als pendant van het koetshuis aan de oostzijde van het omgrachte voorplein staat een zomerhuis, die in 1960 met
oude steen geheel opnieuw is opgetrokken, waarbij oudere bouwsporen verdwenen zijn. Vanwege zijn
karakteristieke waarde is het bouwhuis toch beschermingswaardig. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken
bakstenen pand bestaat uit anderhalve bouwlaag onder een met blauwe Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak
tussen puntgevel met nokschoorstenen. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft in het midden een ingangspartij
bestaande uit een voordeur met bovenlicht geflankeerd door meerruitsvensters eveneens met bovenlichten. Aan
weerszijden van de ingangspartij drie traveeën bestaande een getoogde deur geflankeerd door kruisvensters. In de
verdieping, boven de deuren, drie vensters. Op de noordelijke kopgevel sluit een bakstenen muur aan, die met een
hoek om het huis heen loopt. Op de hoek van de muur een zandstenen bol. Ingang tussen twee pijlers.
Waardering
WESTELIJK BOUWHUIS van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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TOEGANGSHEK. Aan het begin van de hoofdoprijlaan gesitueerd toegangshek bestaande uit vier achttiende-eeuwse
bakstenen pijlers op hardstenen basementen en dekplaten en bekroond door zandstenen siervazen in Lodewijk XIVstijl. De pijlers zijn met elkaar verbonden middels smeedijzeren sierhekken. Bij de restauratie in 1952 zijn de
middelste pijlers verder uit elkaar geplaatst om de doorgang te vergroten.
Waardering
TOEGANGSHEK van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de vormgeving;
- als markering van de toegang tot de buitenplaats;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
TOEGANGSBRUG. Voor het omgrachte hoofdgebouw een brede gemetselde achttiende-eeuwse boogbrug (vier
bogen) met langs de beide zijden een eenvoudige smeedijzeren balustrade. Er zijn twee verhogingen in de brug:
een opstap van twee treden vanaf het halfronde, bakstenen plateau en vier treden voor de ingangsdeur. Aan
weerszijden staan twee leeuwen, die naderhand zijn geplaatst en die voor de bescherming van ondergeschikte
betekenis zijn.
Waardering
TOEGANGSBRUG van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de vormgeving;
- als markering van de toegang tot het huis;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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TUINMANSWONING MET SCHUURTJE. Aan het begin van de oprijlaan ter linkerzijde van het toegangshek bevindt
zich een tuinmanswoning, die op een kaart uit 1796 al staat aangegeven. Het is in de negentiende eeuw naar
achteren verlengd, toen is ook het overstekende zadeldak met sierlijsten aan de goten en een gevelmakelaar op de
nokeinden aangebracht. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen pand bestaat uit één bouwlaag
onder een met Oudhollandse pannen gedekt zadeldak. De gevels zijn ingedeeld met negenruits schuifvensters
voorzien van luiken en op de verdieping schuifvensters met vast kalf en luiken. Even ten westen hiervan staat een
houten schuurtje uit 1905, op rechthoekige grondslag onder een met oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak.
Waardering
TUINMANSWONING MET SCHUURTJE van algemeen belang:
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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DUIVENTOREN. Voor het oostelijke bouwhuis staat een vierkante zeventiende-eeuwse duiventoren opgetrokken uit
baksteen en IJsselsteentjes en bestaande uit twee bouwlagen met hoge borstwering onder een met blauwe OudHollandse pannen gedekt tentdak. Op het dak een vierkante, houten duivenkast met vier vliegopeningen per zijde.
Op de begane grond is de getoogde ingang met aan weerszijden twee ronde ramen. Aan de achterzijde vensters
met traliewerk. Deze vierkant gemetselde duiventoren is een vrij uniek exemplaar, om zijn vorm (één van de twaalf
in Nederland) en zijn ouderdom (vroeg voorbeeld uit het midden van de zeventiende eeuw gezien het baksteen
verband). Sterk gerestaureerd in 1952.
Waardering
DUIVENTOREN van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de zeldzaamheidswaarde;
- als vrij uniek voorbeeld van een vierkante bakstenen duiventoren;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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TIMMERSCHUUR. Achter het oostelijk bouwhuis ligt een in 1919 opgetrokken timmerschuur annex loods gebouwd
naar een ontwerp van G. Ribbius Peletier in Scandinavische stijl. De op rechthoekige grondslag opgetrokken schuur
bestaat uit één bouwlaag van gepotdekselde houten delen staande op een bakstenen voet en oonder een met
blauwe Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak met breed overstek en een houten puntgevel. Oorspronkelijk was de
benedenruimte in gebruik als houtopslagplaats en de bovenruimte als timmerwerkplaats. Naast het pand ligt een
bakstenen aanlegplaatsje.
Waardering
TIMMERSCHUUR van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik;
- vanwege de architectonische vormgeving in Scandinavische stijl;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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BRUGGETJE. In het park ligt een negentiende-eeuwse klapbrug naar een ontwerp van Zocher uitgevoerd met ijzeren
draagconstructie, leuningen en een gietijzeren contragewicht. Het hekwerk is vervaardigd in neogotische vormen.
Houten loopplank.
Waardering
BRUGGETJE van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de bijzondere vormgeving in neogotische stijl naar ontwerp van Zocher.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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IJSKELDER. In het park bevindt zich in een kunstmatige heuvel gelegen ijskelder uit ca.1832 bestaande uit een van
baksteen gemetselde, in de grond verzonken cilinder onder een koepelgewelf (diameter van bijna vijftien voet). Aan
de oostzijde de houten rechte toegangsdeur, waar aan de noordkant een quatrische aanbouw op aansluit. Bovenin
de vulopening. Restauratie 1980-81.
Waardering
IJSKELDER van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ensemble waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

IJskelder
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DIENSTWONING 'SCHAPENLAANHUISJE'. Ten oosten van de aanleg buiten de singel gelegen woning van één
bouwlaag met een losstaande schuur, beide gebouwd in neorenaissance stijl naar ontwerp van G.Ribbius Peletier jr.
(1910). Gebouwd op rechthoekige grondslag opgetrokken uit baksteen met zandstenen banden onder een met rode
Friese pannen gedekt zadeldak. Kenmerkend zijn de trapgevels, de spekbanden en de kruisvensters met halve
luiken. Moderne glazen verbinding tussen het woonhuis en de schuur, die voor de bescherming van ondergeschikte
betekenis is.
Waardering
DIENSTWONING van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving in neorenaissancestijl;
- vanwege de beeldbepalende ligging;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 29 november 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 508158
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

3 november 1998

Kadaster deel/nr:

82680/56

Complexnummer

Complexnaam

508146

Huis te Linschoten

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Linschoten

Montfoort

Utrecht

Straat*

Nr*

Haardijk
Haardijk

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

15

3461 AB

Linschoten

16

3461 AB

Linschoten

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Linschoten

A

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
1417

Rijksmonumentomschrijving**
JACHTHUIS. Ten noorden van het hoofdgebouw twee tegenelkaar geplaatste L-vormige woonhuizen, bestaande uit
een jachthuis en een opzichterswoning, die samen een onregelmatig kruis vormen. Het pand is wit gepleisterd met
zwarte plint en is twee bouwlagen hoog onder een met rode Tuile du Nord pannen gedekte zadeldaken met overstek
voorzien van gesneden windveren. Gevelindeling van vierruitsvensters met bovenlicht en halve luiken. Gebouwd in
1904 naar ontwerp van A.N. Groenendijk.
Waardering
JACHTHUIS van algemeen belang:
- de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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BOERDERIJ 'DE ELSEHOF' MET STAL, SCHUUR EN ZOMERHUISJE. Markant op het snijpunt van de noordelijke en
westelijke singel gelegen witgepleisterde boerderij van het dwarshuistype. Eén bouwlaag onder een rieten zadeldak
met smal overstek rustend op versierde houten consoles. In de voorgevel twee boogramen en dito deur, omgeven
door een witgevoegde bakstenen lijst en in de top een rond raampje. Het woonhuis is gebouwd in decoratieve trant
(chaletstijl). Met de nok haaks op het woongedeelte het langgerekte stalgebouw onder een rieten zadeldak.
Bouwjaar 1855. Achter de boerderij een gepotdekselde houten schuur onder een zadeldak. Als point de vue op de
noordelijke buitengracht en op de oprijlaan gericht witgepleisterd zomerhuis met stookhok uit ca.1855, dat
eveneens gebouwd is in decoratieve trant. Eén bouwlaag op rechthoekige grondslag onder een rieten zadeldak met
overstek rustend op versierde houten consoles. In de symmetrische voorgevel een driehoekig afgedekte deur met
dito vensters en een roosvenster in de top. Boven de deur is het familiewapen gemetseld.
Waardering
BOERDERIJ 'DE ELSEHOF' MET STAL, SCHUUR EN ZOMERHUISJE van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
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- vanwege de architectonische vormgeving in decoratieve stijl;
- vanwege de beeldbepalende ligging;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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BOERDERIJ 'PARKZICHT'. Langs de noordelijke singel gelegen bakstenen langgerekte boerderij van het voordeeltype
onder een rieten zadeldak voorzien van gesneden windveren en een topmakelaar. Bouwjaar 1877. In de voorgevel
zesruits schuifvensters, op de begane grond met luiken. In de linkerzijgevel een eenvoudige toegangsdeur met
bovenlicht, zesruits vensters met luiken en stalvensters. Links achter de boerderij een negentiende-eeuwse schuur
onder een met Oud Hollandse pannen gedekt zadeldak voorzien van gesneden windveren. In de voorgevel getoogde
wapendeuren en een hooiluik. In de top een gietijzeren roosvenster.
Waardering
BOERDERIJ 'PARKZICHT' van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving in decoratieve stijl;
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- vanwege de beeldbepalende ligging;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 29 november 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 508161
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

3 november 1998

Kadaster deel/nr:

82682/102

Complexnummer

Complexnaam

508146

Huis te Linschoten

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Linschoten

Montfoort

Utrecht

Locatienaam

Locatieomschrijving

BY Noord Linschoterdijk 21A
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Linschoten

A

751

Linschoten

A

810

Rijksmonumentomschrijving**
KEERMUREN. Tegenover het tuinhuis aan weerszijde van de gracht gelegen negentiende-eeuwse bakstenen
keermuren, waarop een brugdek van recente datum.
Waardering
KEERMUREN van algemeen belang:
- als karakteristiek en functioneel onderdeel;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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TUINMUUR. Parallel aan de oprijlaan bevindt zich aan de westzijde de moestuinmuur. De negentiende-eeuwse
tuinmuur heeft een bakstenen aanzet en voetstuk met een houten schutting, waarlangs leifruit is geplant.
Aangrenzend de oude rechthoekige moestuin annex boomgaard.
Waardering
TUINMUUR van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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