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Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), TUIN- EN PARKAANLEG in
landschapsstijl (2), ZUIDELIJK BOUWHUIS (3), NOORDELIJK BOUWHUIS (4), TOEGANGSBRUG (5),
'KRAKELINGEN'BRUG (6), KEERMUUR (7), TOEGANGSHEK (8 en 9), TUINBEELD (10), BRUGGETJE naar Nieuwe tuin
(11), TUINHUISJE (12), KOETSHUIS (13), BOERDERIJ MET ZOMERHUIS (14), moestuincomplex met TOEGANGSHEK
(15), houten MOESTUINSCHUTTING (16) en SCHUUR (17), JAGERSHUIS (18), HEKWERK (19), BUITENHUIS 'KLEIN
BOOMRIJK' (20), WONING 'KLEIN BOOMRIJK' (21), BOERDERIJ 'BOOMRIJK' MET ZOMERHUIS EN TOEGANGSHEK
(22), HOOFDTOEGANGSHEK (23). In de veertiende eeuw werd Gunterstein gesticht door Gijsbrecht Gunter. Na de
afbraak en opbouw van het huis in het begin van de de zestiende eeuw (1518) kreeg het goed in 1539 de status als
Ridderhofstad. De 'Caerte van de Ridder Hofstede Guntersteyn' uit het midden van de zeventiende eeuw toont een
versterkt huis met voorplein en boomgaarden. Ten zuiden van het huis een driehoekige parterre. In 1673 werd het
huis voor de tweede maal verwoest ditmaal door de Fransen. Onder het beheer van Magdalena Poulle werd vanaf
1680 begonnen met de herbouw. Een schilderij uit 1683 toont het omgrachte blokvormige huis in sobere
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classicistische stijl en een geheel omgracht voorplein geflankeerd door bouwhuizen gelegen binnen een formele
aanleg. Uit de schildering blijkt dat het huis en de tuinaanleg gelijktijdig en naar één ontwerp gerealiseerd zijn.
Waarschijnlijk was Adriaan Dortsman de architect van het nieuwe huis, dat thans in gave staat nog aanwezig is. Een
deel van het huis (noordoost hoek) en het voorplein werden gebouwd op de zestiende-eeuwse fundamenten. In de
zeventiende eeuw kende Gunterstein een zeer rijke aanleg, waarvan Mulder en De Lespine in ca. 1690 een gravureserie vervaardigden. De geometrische tuinaanleg was opgebouwd uit verschillende omgrachte tuincompartimenten
gelegen langs een loodrecht op het huis staande laan, die nog steeds de belangrijkste as van de aanleg vormt. De
formele structuur is, in de vorm van de rechte lanen en waterlopen, nog duidelijk aanwezig. Terzijde van het huis
lagen de pronktuinen: aan de zuidzijde een driehoekige parterre de broderie, thans weiland, en aan de noordzijde,
aan de overkant van de Meent (de huidige Laan van Gunterstein) een rechthoekige oranjerietuin, eveneens thans
weiland. Aan het eind van de achttiende eeuw werd de landschapsstijl ingevoerd, zoals een kaart van J. Gerlach uit
1804 toont. De invulling met slingerpaden en boomgroepen is gerealiseerd binnen de formele structuur. In de loop
van de negentiende eeuw werden verschillende ontwerpen gemaakt voor een verdere vervolmaking van de
landschappelijke aanleg. S.A. van Lunteren vervaardigde in 1849 een plan voor het 'Engelse Werck', waarvan het
vergraven van de zgn. Snoekvijver en rechttrekken van enkele paden is uitgevoerd. Het karakter van de huidige
tuinaanleg wordt echter nog grotendeels bepaald door de vroeg-landschappelijke aanleg. In 1865 maakt Copijn een
plan voor de Achterplaats. De Nieuwe Tuin werd in het begin van de twintigste eeuw aangelegd. In 1832 werd de
buitenplaats 'Boomrijk' bij Gunterstein gevoegd en door middel van een slingerlaan (buitenlaan) bij de aanleg
betrokken.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen aangegeven. De omgrenzing van de historische buitenplaats Gunterstein wordt gevormd door het
Zandpad, de Laan van Gunterstein (met inbegrip van het terrein van de voormalige oranjerie, de boerderij en het
koetshuis), de Scheendijk en de houtwal als scheiding tussen de weilanden (buitenlaan).
Waardering
De HISTORISCHE BUITENPLAATS GUNTERSTEIN is van algemeen cultuur, architectuur- en tuinhistorisch belang:
- vanwege de architectonische vormgeving van het gaaf bewaard gebleven 17de-eeuwse hoofdgebouw in
classicistische stijl;
- vanwege de gaaf bewaard gebleven 17de-eeuwse formele structuur;
- vanwege de bij de buitenplaats behorende parkaanleg in landschapsstijl;
- vanwege het complex van de bouwkundige onderdelen en de parkaanleg.
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Rijksmonumentomschrijving**
HOOFDGEBOUW (Gunterstein). Geheel omgracht, blokvormig pand op vrijwel vierkante grondslag opgetrokken uit
baksteen en bestaande uit een onderbouw, twee verdiepingen en een attiek. De hoeken zijn afgewerkt met geblokte
lisenen. De attiekverdieping wordt gevormd door een hoofdgestel met triglyfen en metopen. Het met Oud-Hollandse
pannen gedekte afgeplatte schilddak (oorspronkelijk met een rondlopende zakgoot) wordt bekroond door een hoge
vierkant gemetselde schoorsteenvormige toren met dubbele hoekpilasters waartussen gemetselde rondboognissen.
In elke nis staat een op een sokkel geplaatst vrouwenbeeld, die de vier seizoenen voorstellen. Tegen de voorgevel
twee vooruitspringende korte zijvleugels onder een plat dak die een kleine haute-cour omsluiten. De hoofdingang is
tussen de twee zijvleugels gelegen en bestaat uit een dubbele deur met halfrond bovenlicht geflankeerd door zuilen
die een balkon dragen. Boven de deur staat in Romeinse cijfers het bouwjaar (1681). Op de hoeken van de
balustrade van het balkon twee beelden (putti). De dubbele glazen balkondeuren met luiken worden bekroond door
een driehoekig fronton waarboven het wapen van de familie Poulle is aangebracht. De zijvleugels, die oorspronkelijk
één bouwlaag hoog waren, werden in de achttiende eeuw met een verdieping verhoogd. De indeling van de gevel
bestaat uit een zesruitsvenster met halfrond bovenlicht op de begane grond en een zesruitsvenster op de
verdieping. De opbouw van de zuid- en noordzijde bestaat uit twee naast elkaar geplaatste vierkante keldervensters
(1-lichts) waarboven een vierruitsvenster met halfrond bovenlicht op de begane grond en een rond gemetselde nis
op de verdieping. De zuid- en noordgevel hebben elk zes vensterassen bestaande uit twee naast elkaar geplaatste
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vierkante keldervensters, die deels blind zijn uitgevoerd, en negentiende-eeuws zesruits schuifvensters met
persiennes op de begane grond en op de verdieping. In de noordgevel is de linker vensteras dicht gemetseld en is er
een rond venster in geplaatst. De achtergevel bestaat uit drie vensterassen met dezelfde opbouw als de assen van
de zijgevels. In het midden een ovale uitbouw van vier Dorische zuilen staande op een deels bakstenen deels
natuurstenen plateau die toegang geeft tot kelderverdieping. De zuilen dragen een halfrond balkon met balustrade.
De glazen balkondeuren met halfrond bovenlicht zijn bekroond door een hardstenen gebroken halfrond fronton met
het wapen van het geslacht Gunter. In het begin van de negentiende eeuw werd een ouder rechthoekig balkon
vervangen door deze halfronde uitbouw. In de noordwestmuur onder de waterspiegel is een marmeren plaatje
gemetseld met de inscriptie 'Pieter Poulle zoon van Benjamin Poulle heeft de eerste steen geleyt op den 1sten
November 1680 out synde op dezen dagh drie jaer'. In de kelder zeventiende-eeuwse gemetselde kruisgewelven,
houten balkenplafond en een zestiende-eeuws tongewelf. In het INTERIEUR is ondermeer van belang de gaaf
bewaarde zeventiende-eeuwse plattegrond bestaande uit een lange gang in het midden (oost-west) waarlangs aan
weerszijde de kamers zijn gelegen. In de gang boven de deuropeningen segmentvormige nissen met bustes van
Romeinse keizers, op de verdieping cirkelvormige nissen met bustes van vrouwenfiguren. Zeventiende-eeuwse
Gobelinkamer met gobelins uit het atelier van Maximiliaan van der Gucht te Delft waar het huis op staat afgebeeld.
In deze kamer een marmeren schouw met als boezemstuk een schilderij van D. van der Plas (1683) waarop
Magdalena Poulle is afgebeeld met haar neefje Pieter, die een tekening van het huis en tuinaanleg vasthoudt.
Vormgeving van deurlijsten, lambriseringen, kozijnen e.d. gedeeltelijk naar ontwerp van Dortsman.
Waardering
HOOFDGEBOUW van algemeen belang:
- vanwege het gaaf bewaard gebleven exterieur en gedeeltelijk aanwezige interieur van het 17de-eeuwse huis in
classicistische stijl, vermoedelijk naar ontwerp van de architect Dortsman;
- vanwege de 17de-eeuwse ruimte-indeling en aankleding van het interieur met de bijzondere 17de-eeuwse
Gobelinkamer;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie
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Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 3 oktober 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 508236
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 april 1999

Kadaster deel/nr:

82689/146

Complexnummer

Complexnaam

508235

Gunterstein

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Breukelen

Stichtse Vecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Zandpad

48

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

3621 NE

Breukelen

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Breukelen Sint Pieters

B

272

Breukelen Sint Pieters

B

909

Breukelen Sint Pieters

B

265

Breukelen Sint Pieters

B

274

Breukelen Sint Pieters

B

285

Breukelen Sint Pieters

B

283

Breukelen Sint Pieters

B

294

Breukelen Sint Pieters

B

311

Breukelen Sint Pieters

B

700

Breukelen Sint Pieters

B

277

Breukelen Sint Pieters

B

911

Breukelen Sint Pieters

B

723

Breukelen Sint Pieters

B

306

Breukelen Sint Pieters

B

260

Breukelen Sint Pieters

B

280

Breukelen Sint Pieters

B

434

Breukelen Sint Pieters

B

1277

Breukelen Sint Pieters

B

865

Breukelen Sint Pieters

B

869

Breukelen Sint Pieters

B

307

Breukelen Sint Pieters

B

870

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 3 oktober 2022

Locatie

Grondperceel

Pagina:

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Breukelen Sint Pieters

B

266

Breukelen Sint Pieters

B

1094

Breukelen Sint Pieters

B

310

Breukelen Sint Pieters

B

1278

Breukelen Sint Pieters

B

278

Breukelen Sint Pieters

B

293

Breukelen Sint Pieters

B

572

Breukelen Sint Pieters

B

867

Breukelen Sint Pieters

B

295

Breukelen Sint Pieters

B

440

Breukelen Sint Pieters

B

433

Breukelen Sint Pieters

B

298

Breukelen Sint Pieters

B

296

Breukelen Sint Pieters

B

439

Breukelen Sint Pieters

B

276

Breukelen Sint Pieters

B

279

Breukelen Sint Pieters

B

1030

Breukelen Sint Pieters

B

275

Breukelen Sint Pieters

B

934

Breukelen Sint Pieters

B

303

Breukelen Sint Pieters

B

1029

Breukelen Sint Pieters

B

305

Breukelen Sint Pieters

B

269

Breukelen Sint Pieters

B

284

Breukelen Sint Pieters

B

290

Breukelen Sint Pieters

B

270

Breukelen Sint Pieters

B

868

Breukelen Sint Pieters

B

304

Breukelen Sint Pieters

B

579

Breukelen Sint Pieters

B

259

Breukelen Sint Pieters

B

435

Breukelen Sint Pieters

B

1269

Breukelen Sint Pieters

B

935

Breukelen Sint Pieters

B

1268

Breukelen Sint Pieters

B

273

Breukelen Sint Pieters

B

912

Breukelen Sint Pieters

B

282

Breukelen Sint Pieters

B

281

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 3 oktober 2022

Grondperceel

Pagina:

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Breukelen Sint Pieters

B

287

Breukelen Sint Pieters

B

1093

Breukelen Sint Pieters

B

271

Breukelen Sint Pieters

B

726

Breukelen Sint Pieters

B

910

Breukelen Sint Pieters

B

262

Rijksmonumentomschrijving**
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Gunterstein. Deels in structuur en deels in
detail gaaf bewaarde aanleg in landschapsstijl binnen een formele structuur van lanen en waterlopen. Beeldbepalend
voor de aanleg is de zeventiende-eeuwse monumentale as op het huis, bestaande uit een dubbele rij oude linden
(XIXb). De laan kent een visuele versmalling aan het einde, daar in het verlengde van de laan na WOII een
populierenbos is geplant waarin een smalle zichtas is uitgespaard. Ter hoogte van dit bosperceel maakt de laan een
knik en loopt als slingerpad door naar de Achterplaats. Door de aswerking lijkt, vanaf het einde van de laan, de
schoorsteentoren op het huis bekroond te worden door een obelisk-achtige bekroning, hetgeen in werkelijkheid het
torendak van de Nederlands Hervormde Kerk van Breukelen is. De 17de-eeuwse classicistische opbouw van een op
het huis geprojecteerde hoofdas wordt versterkt door de symmetrisch geplaatste bouwhuizen aan weerszijden van
het voorplein. Voor het voorplein een dwarsas bestaande uit een kastanje- en beukenlaan, die met een knik rondom
de Nieuwe Tuin en het Engels Werk loopt. Langs de lindelaan liggen achtereenvolgens van west naar oost, gevat in
de zeventiende-eeuwse grachtenstructuur: het driehoekige weiland naast het huis; het omgrachte park in
landschapsstijl (Nieuwe Tuin en Engelse Werk), een weiland met boomgroepen en een landschappelijke aanleg op de
Achterplaats. Het Engelse Werk kent een vroeg-landschappelijke aanleg met slingerpaden en een waterkom. Deze
aanleg dateert vermoedelijk uit het einde van de achttiende eeuw, daar in 1793 het pittoreske tuinhuis 'de rots'
werd gebouwd (combinatie van een kluizenaarsgrot en een kinderspeelhuisje, in 1970 afgebroken). Naar het
ontwerp van de tuinarchitect Van Lunteren uit 1849 is de gebogen verbreding in de gracht uitgevoerd en zijn enkele
paden in wijde curven om een open ruimte aangelegd. Ten westen van deze aanleg een modern tuingedeelte uit
1935, de Nieuwe Tuin genaamd, bestaande uit een open aanleg met enkele solitairen en een rondlopend pad.
Aansluitend op het Engels Werk, gescheiden door een slingerende laan (beplanting van Zomereiken en Gewone
Essen 1958), een brede strook weiland. Het weiland is ingericht met boomgroepen, daterend uit de vroege
landschapsperiode, om een dieptewerking te verkrijgen. Vanaf de lindelaan, die de grens vormt aan de noordzijde,
zijn fraaie zichten op deze open ruimte met coulissenwerking geprojecteerd. Een slingerende laan, onderdeel van de
'Belt walk' kadert het weiland aan de zuidzijde af. Door de aankoop van de hofstede Boomrijk in 1832 werd ten
zuiden van de buitenplaats een brede strook weiland toegevoegd. Ter verfraaiing werd een slingerlaan (buitenlaan)
aangelegd van diverse bomenaanplant (Rode beuk, Paardekastanje, Plataan en Linde). De ronde waterkom in de
formele aanleg van de Achterplaats werd in 1865 door Copijn vergraven tot een slingerende vijver. De aanleg van
de Achterplaats heeft een besloten karakter door de dichte begroeiing (iepen) langs de randen.
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats van algemeen belang:
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- vanwege de gaaf bewaard gebleven 17de-eeuwse formele grachten- en lanenstructuur;
- vanwege de 17de-eeuwse classicistische opbouw van de aanleg, bestaande uit een lange zichtas (hoofdas)
loodrecht op het huis geprojecteerd, het voorplein met de symmetrische geplaatste bouwhuizen en het
hoofdgebouw;
- vanwege de verschillende fasen van aanleg in landschapsstijl, namelijk de vroege-landschapsstijl (einde 18deeeuw), de aanleg naar ontwerp van S.A. van Lunteren (1849) en Copijn (1865).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Rijksmonumentomschrijving**
ZUIDELIJK BOUWHUIS. Op rechthoekige grondslag opgetrokken zeventiende-eeuws bakstenen bouwhuis van één
bouwlaag onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak. Op de nok een vierkant gemetselde schoorsteen.
Het bouwhuis sluit het voorplein aan de zuidzijde af en vormt als zodanig het pendant van het noordelijk bouwhuis.
De achtergevel (zuid) en de kopgevel (oost) rijzen direct uit de gracht op. Symmetrisch ingedeelde voorgevel met
drie houten toegangsdeuren en zes tweeruitsvensters op de verdieping. In het midden van de gevel een dakkapel,
die deels de lijstgevel onderbreekt. In de kopgevel aan de westkant een groot zestienruitsvenster met luiken, aan de
oostkant een meerruitsvenster. In het midden van de negentiende eeuw werd het bouwhuis als oranjerie in gebruik
genomen, waarvoor naar ontwerp van J.A. van Lunteren in de achtergevel zes grote gietijzeren vensters werden
aangebracht (1852/53). Bij de verbouwing tot woonhuis in 1955 werden deze vensters vervangen door
meerruitsvensters. In het dakschild twee dakkapellen.
Waardering
ZUIDELIJK BOUWHUIS van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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NOORDELIJK BOUWHUIS. Op rechthoekige grondslag opgetrokken zeventiende-eeuws bakstenen bouwhuis van één
bouwlaag onder een met Oud-Hollandse dakpannen gedekt schilddak. Het bouwhuis sluit het voorplein aan de
noordzijde af en vormt als zodanig het pendant van het zuidelijk bouwhuis. De achtergevel (noord) en de kopgevel
(oost) rijzen direct uit de gracht op. De voorgevel en kopgevels zijn identiek aan die van het zuidelijk bouwhuis.
Tegen de voorgevel aan de westzijde een buitenpomp bestaande uit een hardstenen pilaster van blokwerk met
pomp, slinger en waterbak. In de achtergevel één meerruitsvenster.
Waardering
NOORDELIJK BOUWHUIS van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het gave exterieur;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwhuis
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Rijksmonumentomschrijving**
TOEGANGSBRUG. Aan het einde van de achttiende eeuw is de ophaalbrug naar het voorplein vervangen door een
vaste brug bestaande uit houten loopplank met aan weerszijden een negentiende-eeuwse smeedijzeren balustrade.
De brug rust op de zeventiende-eeuwse bakstenen keermuur van het voorplein, een bakstenen keermuur aan de
parkzijde en op twee gemetselde jukken. Aan de kant van het voorplein staan twee hardstenen pijlers bekroond met
een hardstenen vaas.
Waardering
TOEGANGSBRUG van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de markering van de toegang tot het voorplein;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Toegangsbrug
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Rijksmonumentomschrijving**
'KRAKELINGEN'BRUG. Aan het eind van de achttiende eeuw gebouwde brug met houten balustrade waarin
versieringen in de vorm van krakelingen. Oorspronkelijk met drie boogcoulissen, thans rustend op twee gemetselde
jukken met hardstenen ligger. Tussen de leuning van de balustrade en de pijlers zijn gietijzeren krullen aangebracht.
Waardering
'KRAKELINGEN'BRUG van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de markering van de toegang tot het kasteel;
- vanwege de ensemblewaarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
KEERMUUR. Rondom het voorplein een zeventiende-eeuwse rode bakstenen keermuur met Y-vormige muurankers
bekroond door een gemetselde ezelsrug. De keermuur vormt voor een deel het basement van de bouwhuizen en
dient tevens ter ondersteuning van beide bruggen.
Waardering
KEERMUUR van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als typisch voorbeeld van een 17de-eeuwse keermuur van een omgracht voorplein van een kasteel;
- als functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
DUBBEL TOEGANGSHEK. Aan weerszijden van de Laan van Gunterstein twee identieke tegenover elkaar liggende
inrijhekken op een dam; één naar het hoofdgebouw en één naar het koetshuis en de boerderij. De halfronde
bakstenen keermuren zijn afgedekt met een hardstenen plaat en vormen het fundament van het inrijhek. Het
hekwerk bestaat uit twee geschilderde pijlers met strakke profilering bekroond met een vaas. Tussen de pijlers een
dubbel smeedijzeren spijlenhekwerk met aan weerszijde van de pijlers zijstukken rustend op een console-vormige
ligger. Op de halfronde keermuur een laag hekje.
Waardering
DUBBEL TOEGANGSHEK van algemeen belang:
- vanwege de markering van de toegang tot het park enerzijds en tot de boerderij/koetshuis anderzijds;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Rijksmonumentomschrijving**
TUINBEELD. In het park (Engelse Werk) staande zandstenen beeldengroep uit 1712 voorstellende 'De roof van
Persephone door Hades' toegeschreven aan de beeldhouwer Jan Pieter van Bauerscheit de Oude. Staande op een
hoge hardstenen sokkel waarop wapens met vrouwenvoorstellingen en cartouches gebeeldhouwd zijn. Op de
voorzijde van de sokkel staat de inscriptie 'Ao 1712'. Het beeld is afkomstig van Boom en Bosch.
Waardering
TUINBEELD van algemeen belang:
- vanwege ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde in de aanleg;
- vanwege de zeldzaamheidswaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relaties met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
BRUGGETJE. Over het water naar het Engelse Werk een negentiende-eeuws houten loopbruggetje met ijzeren
spijlenbalustrade. Aan het eind een laag spijlenhekwerk bestaande uit twee scharnierende hekvleugels met een
console-vormige bovenste ligger. Gedragen door een bakstenen keermuur.
Waardering
BRUGGETJE van algemeen belang:
- als karakteristiek onderdeel van een parkaanleg met waterlopen;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
TUINHUISJE. In ca. 1935 gebouwd tuinhuisje gelijktijdig gerealiseerd met de inrichting van de Nieuwe Tuin. Op
rechthoekige grondslag met driehoekige zijkanten onder een met platte pannen gedekt schilddak met overstek. In
de voorgevel de dubbele glazen toegangsdeur met aan weerszijden glazen vensters.
Waardering
TUINHUISJE van algemeen belang
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinhuis
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Rijksmonumentomschrijving**
KOETSHUIS. Ten noorden van de Laan van Gunterstein gebouwd koetshuis uit 1765. Op rechthoekige plattegrond
opgetrokken van rode baksteen onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak. De linker kopgevel heeft
een grijze- en de rechter kopgevel een witte pleisterlaag. In de zuidgevel drie dubbele houten getoogde inrijdeuren
onder een halfrond bovenlicht met brede middenstijl. De gevel is in de negentiende eeuw naar achteren toe
verlengd voor een woonhuisgedeelte bestaande uit zes traveeën waarin opgenomen een toegangsdeur met drieruits
bovenlicht en meerruits schuifvensters, op de begane grond met luiken. In de linker kopgevel een opgeklampte deur
met zesruits bovenlicht waarboven een dubbel houten hooiluik met een hijsbalk.
Waardering
KOETSHUIS van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde;
- 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 MET ZOMERHUIS. Op T-vormige plattegrond gebouwde achttiende-eeuwse bakstenen boerderij onder
een met grijze Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak. Het voorhuis is witgepleisterd en staat op een hardstenen
plint. Op de nok een gemetselde schoorsteen. De kopgevels hebben een kort overstek versierd met gesneden
houten windveren. Asymmetrisch ingedeelde voorgevel met twee zesruits schuifvensters met luiken aan de linker
kant. In de zuidelijke kopgevel twee zesruitsvensters met luiken daarboven een driestrooksvenster met roeden en in
het midden een halfrond bovenlicht (Serlio-motief). Entree in de rechter zijgevel (zuid) van het achterhuis. In het
achterhuis stalvensters met in de achtergevel een baanderdeur. Ten zuiden van de boerderij een zomerhuis.
Gebouwd op rechthoekige plattegrond opgetrokken in rode baksteen onder een met rode Oud-Hollandse pannen
gedekt zadeldak. Kopgevels met overstek versierd met houten windveren. Meerruitsvensters. Zesruitsvenster met
rondboog motief.
Waardering
BOERDERIJ MET ZOMERHUIS van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van een historische buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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Rijksmonumentomschrijving**
TOEGANGSHEK. Een negentiende-eeuws hek bestaande uit twee hardstenen pijlers waartussen een spijlenhekwerk
vormt de doorgang naar de rechthoekige moestuin. Het hek is in vervallen staat.
Waardering
TOEGANGSHEK van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
MOESTUINSCHUTTING. Het rechthoekige terrein van de oude oranjerie/moestuin wordt afgescheiden van het erf
van de boerderij/koetshuis door middel van een houten schutting.
Waardering
MOESTUINSCHUTTING van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
SCHUUR. Op het terrein van de voormalige moestuin staat een negentiende-eeuwse bakstenen schuur gebouwd op
rechthoekige grondslag onder een met grijze Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak.
Waardering
SCHUUR van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Rijksmonumentomschrijving**
JAGERSHUIS. Gelegen aan de kruising Laan van Gunterstein - Scheendijk een witgesausd bakstenen huis uit het de
laatste kwart van de negentiende eeuw. Het pand is op rechthoekige grondslag opgetrokken bestaande uit één
bouwlaag onder een met bruine beton pannen gedekt zadeldak met kort overstek versierd met houten windveren.
Meerruitsvensters in de zijgevels. De kopgevel (west) is gewijzigd.
Waardering
JAGERSHUIS van algemeen belang:
- vanwege de beeldbepalende ligging op de kruising Laan van Gunterstein - Scheendijk;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de overige onderdelen van de buitenplaats Gunterstein.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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Rijksmonumentomschrijving**
HEKWERK. Ten zuiden van de aanleg aan het Zandpad een hek gevormd door twee hardstenen pijlers waartussen
een dubbel, smeedijzeren spijlenhek met console-vormige zijstukken staande op halfronde bakstenen keermuren
afgedekt met een hardstenen plaat.
Waardering
HEKWERK van algemeen belang:
- ter markering van de afsluiting van het park;
- vanwege de beeldbepalende ligging aan het Zandpad langs de Vecht;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

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 3 oktober 2022

Functie

Pagina:

Monumentnummer*: 508260
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 april 1999

Kadaster deel/nr:

82651/146

Complexnummer

Complexnaam

508235

Gunterstein

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Breukelen

Stichtse Vecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Zandpad

49

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Breukelen Sint Pieters

B

Postcode*

Woonplaats*

3621 NE

Breukelen

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
290
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BUITENHUIS 'KLEIN BOOMRIJK'. Oorspronkelijk een aparte buitenplaats, die in 1849 bij het bezit van Gunterstein is
gevoegd. Witgepleisterd zeventiende-eeuws voorhuis op rechthoekige grondslag staande op een donkere plint onder
een met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak. De tuitgevels aan de beide kopzijden hebben schouderstukken.
Tegen de achterzijde (zuid) een rechthoekige bakstenen aanbouw onder en met Oud-Hollandse pannen gedekt
afgewolfd zadeldak uit de laatste kwart van de achttiende eeuw. Centraal in de vijf traveeën brede voorgevel drie
meerruits tuindeuren met bovenlicht onder een kroonlijst. Links daarvan een meerruits opkamervenster. Rechts
daarvan een gewijzigd twintig-ruits opkamervenster. In het midden van het dakschild een dakkapel met
klauwstukken (wangen) bekroond door een driehoekig fronton. In de aanbouw aan de achterzijde
meerruitsvensters, dubbele draaivensters en twee toegangsdeuren onder een houten portaal.
Waardering
BUITENHUIS 'KLEIN BOOMRIJK' van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de buitenplaats Gunterstein.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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WONING 'KLEIN BOOMRIJK'. Dubbele arbeiderswoning van anderhalve bouwlaag gebouwd tussen 1890-1910.
Witgepleisterde woning op rechthoekige grondslag staande op een bakstenen plint onder een met Oud-Hollandse
pannen gedekt zadeldak met een gemetselde schoorsteen op de nok. De symmetrisch ingedeelde voorgevel aan het
Zandpad heeft vier meerruitsvensters met luiken op de begane grond en centraal een puntgevel onder een (haaks
geplaatst) zadeldak. De puntgevel met een hout gesneden makelaar heeft twee vensters. In de zes-assige
achtergevel meerruitsvensters en uiterst links en rechts een toegangsdeur met drie-ruits bovenlicht. Om de deur is
een uitgebouwd houten portaal.
Waardering
WONING 'KLEIN BOOMRIJK' van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de buitenplaats Gunterstein.

Hoofdcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken
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BOERDERIJ 'BOOMRIJK' MET ZOMERHUIS EN TOEGANGSHEK. Aan het zandpad staat een witgepleisterde boerderij
van het langhuistype, oorspronkelijk gebouwd als buitenhuis in 1833. Verbouwing voorhuis en aanbouw stal in
1917. Het gebouw staat op een donkere plint onder een met riet gedekt zadeldak met overstek aan de voorzijde
versierd met een houten makelaar. De hoeken van de voorgevel zijn afgewerkt met geblokte pilasters. De
symmetrisch ingedeelde voorgevel van het voorhuis heeft vier meerruits schuifvensters met luiken op de begane
grond (onder een cordonband) en twee meerruits schuifvensters op de verdieping geflankeerd door halve
rondboogvensters met luik (scharnieren aan de onderdorpel). In de top een rond venster. In de zijgevel van het
voorhuis de toegangsdeur met tweeruits bovenlicht en links daarvan twee meerruits schuifvensters met luiken.
Langwerpig kelderlicht met luiken. Het achterhuis is later aangebouwd (1917). Stalvensters in de zijgevels. Achter
de boerderij staat een op rechthoekige grondslag gebouwd zomerhuis met donkere plint onder een met pannen
gedekt zadeldak met windveren. Negentiende-eeuws toegangshek bestaande uit twee hardstenen pijlers waartussen
een spijlenhek staande op een dam afgewerkt met halfronde bakstenen keermuren onder een hardstenen plaat.
Waardering
BOERDERIJ 'BOOMRIJK' MET ZOMERHUIS EN TOEGANGSHEK van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de buitenplaats Gunterstein.

Hoofdcategorie
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Boerderij (M)
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Inleiding
Het betreft het voormalige HOOFDTOEGANGSHEK van de buitenplaats Gunterstein. Dit hoofdhek is tot stand
gekomen bij de wederopbouw (1680-1681) van de ridderhofstad na de verwoesting door de Fransen. Aangenomen
wordt dat de architect van het huis, Adriaen Dortsman, tevens het hek ontwierp. Tot aan 1940 heeft het hek vrijwel
intact op zijn plaats gestaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de hekpijlers omgereden. De zandstenen
restanten alsmede één van de hekvleugels zijn daarna veiliggesteld. Op de plaats van het hek kwam een eenvoudig
functioneel agrarisch hekwerk. Rond 2000 is het plan onntwikkeld om het hek te reconstrueren met gebruikmaking
van de overgebleven stukken. In 2005 is op dit plan namens de Staatssecretaris van Cultuur door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg bij brief d.d. 21 juli 2005, nummer RW-2005-1693, positief geadviseerd.
Omschrijving
Het hoofdtoegangshek, gelegen aan de Laan van Gunterstein, bestaat uit een gemetselde boogbrug/dam met
keermuren. Naast de oostelijke keermuur bevinden zich de restanten van een trap naar het water. In het midden
van de dam zijn de keermuren uitgemetseld tot zware pijlers. Deze pijlers waren opgemetseld en hadden een voet
en kroonlijst van geprofileerde zandsteen. Onderdelen hiervan zijn bewaard gebleven. Van beide pijlers is bovendien
de zandstenen bekroning bewaard gebleven. Deze bestaat uit een voet versierd met acanthusblad, een ingesnoerde
cilindervorm waarvan de ineengestrengelde monogrammen MP (Magdalena Poulle) en AD (Adriaen Daam) zijn
aangebracht, daarop een rand met parels en bloemen als een kroon. Tussen de pijlers bevond zich een eenvoudig
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smeedijzeren spijlenhek, waarvan de linkervleugel bewaard is gebleven.
Waardering
Het HOOFDTOEGANGSHEK van het complex historische buitenplaats Gunterstein is van algemeen belang vanwege:
- de ouderdom;
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een hek uit de laatste decennia van de 17de eeuw,
toegeschreven aan Adriaen Dortsman en de duidelijke relatie met de toenmalige opdrachtsgeefster;
- de ensemblewaarde (functioneel-ruimtelijke relatie) met de overige onderdelen van de buitenplaats alsmede in
relatie tot de overige buitenplaatsen en hun hekken langs de Vecht.
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