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Omschrijving
HISTORISCHE BUITENPLAATS RENSWOUDE (Dorpsstraat 3, Renswoude). De historische buitenplaats Renswoude
grenst aan de zuid-oostzijde van het dorp Renswoude en dateert in oorsprong uit ca. 1422. In deze tijd werd op de
plaats van het huidige huis Renswoude een slot gebouwd, ook wel de Borchwal genoemd. In 1534 werd het slot op
de lijst van Stichtse ridderhofsteden geplaatst; hoe het er destijds uit zag is niet bekend. In 1623 kocht Johan van
Reede het slot inclusief de omliggende terreinen en bouwde, vermoedelijk ter plaatse van de Borchwal, een geheel
nieuw huis dat in 1654 was voltooid. Het ontwerp van het in een Hollands-classicistische stijl gebouwde huis wordt
toegeschreven aan de Utrechtse bouwmeesters Gijsbert Theunisz. van Vianen en Pieter Jansz. van Cooten. De
historische tuin- en parkaanleg van Renswoude dateert in opzet uit de bouwperiode van kasteel Renswoude in het
midden van de 17de eeuw, maar als stichters van het huidige park moeten Frederik Adriaan van Reede en Maria
Duyst van Voorhout worden gezien. Frederik Adriaan, kleinzoon van Johan van Reede, begon waarschijnlijk tussen
1682 en 1699 met de verfraaiing van het park. Vermoedelijk liet zijn echtgenote in 1708 de imposante waterallee of
'grand canal' ten noorden van het kasteel graven. In 1818 werd binnen de formele aanleg door J.D. Zocher sr. het
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park in landschapsstijl heraangelegd; vijverpartijen werden vergraven en van meer natuurlijk verlopende oevers
voorzien. Het 'grand canal' bleef in originele staat bestaan, evenals in grote lijnen de structuur van de oude lanen.
In het terrein werden doorzichten gecreëerd waardoor de weilanden ten zuid-westen van de historische aanleg door
middel van coulissen en boomgroepen bij de aanleg zijn gaan behoren, tevens werden in de aanleg heuvels
opgeworpen. In 1968 werd kasteel Renswoude met omliggende terreinen ondergebracht in de familiestichting Taets
van Amerongen tot behoud van Renswoude en het park met waterallee werd overgedragen aan de Stichting Het
Utrechts Landschap. De volgende onderdelen maken deel uit van de historische tuin- en parkaanleg van kasteel
Renswoude: de vermoedelijk in oorsprong uit de 17de eeuw stammende duiventoren, de langhuisboerderij ("kasteel" of "huisboerderij") met bakhuis uit 1866, de vroeg-19de-eeuwse voormalige timmerschuur ("langhuisboerderij" of
het "Witte huisje"), het prieel ("Weesje") uit ca. 1860, de tuinmuur uit ca. 1800, vijf vroeg-18de-eeuwse tuinvazen
met deksel, twee vroeg-18de-eeuwse tuinvazen met 'kinderoptocht', drie tuinbanken uit ca. 1900, zeven 18deeeuwse lage sokkels waarop ronde bollen, vier 18de-eeuwse tuinvazen voorzien van schelp- en bladmotieven, zes
bustes uit ca. 1700, de 19de-eeuwse vaste brug, vroeg 18de-eeuws toegangshek, twee 19de-eeuwse
toegangshekken ("Kerkhek" en "Groene hek") tot het park, een in oorsprong uit 1860 daterende schoorsteen in een
kinderspeelhuisje en twee 17de-eeuwse kanonlopen. De historische buitenplaats Renswoude wordt in het noorden
begrensd door de bebouwing van het dorp Renswoude en de Arnhemseweg en heeft de 700 meter lange waterallee
als uitloper, in het zuiden en oosten vormt de Emminkhuizerlaan de begrenzing en in het westen vormen de
weilanden waarin enkele boomgroepen en de coulisse-achtige zoom de grens. De omgrenzing van de historische
buitenplaats Renswoude is aangegeven op de bij de registeromschrijving bijbehorende kaart.
De historische buitenplaats Renswoude is uit de volgende samenstellende onderdelen opgebouwd:
1. Hoofdgebouw (Kasteel Renswoude), zie voor omschrijving hierna;
2. Historische tuin- en parkaanleg, zie idem;
3. Bouwhuis noord, zie idem;
4. Bouwhuis zuid, zie idem;
5. Duiventoren, zie idem;
6. Langhuisboerderij ("kasteelboerderij" of "huisboerderij") met bakhuis, zie idem;
7. Timmerschuur ("langhuisboerderij" of "Witte huisje"), zie idem;
8. Prieel ("Weesje"), zie idem;
9. Moestuinmuur, zie idem;
10. Twee tuinvazen bij toegangshek, zie idem;
11. Twee tuinvazen bij bordestrap, zie idem;
12. Drie tuinbanken, zie idem;
13. Twee lage sokkels met ronde bollen, zie idem;
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14. Vijf lage sokkels met ronde bollen, zie idem;
15. Vijf tuinvazen, zie idem;
16. Twee tuinvazen, zie idem;
17. Zes bustes, zie idem;
18. Brug, zie idem;
19. Toegangshek voorplein, zie idem;
20. Toegangshek noord ("Kerkhek"), zie idem;
21. Toegangshek zuid ("Groene hek"), zie idem;
22. Schoorsteen in kinderspeelhuisje, zie idem;
23. Twee kanonlopen, zie idem.
De historische buitenplaats Renswoude is in cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch opzicht van algemeen belang
vanwege:
- het kasteel Renswoude, dat omstreeks 1654 werd gebouwd en waarvan het ontwerp wordt toegeschreven aan
Gerard Theunisz. van Vianen en Pieter Jansz. van Cooten;
- de deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven historische tuin- en parkaanleg in landschapsstijl,
door J.D. Zocher aangelegd tussen 1810 en 1818 binnen een nog in hoofdlijnen bestaande 16de- en 17de-eeuwse
formele aanleg;
- de uit 1708 daterende 700 meter lange waterallee of grand-canal;
- de visuele samenhang tussen de complexonderdelen;
- de ornamentele waarde van de complexonderdelen.
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HOOFDGEBOUW (Kasteel Renswoude).
Het huidige hoofdgebouw (kasteel Renswoude) van de historische buitenplaats Renswoude, gelegen op een thans
deels omgracht kasteeleiland, dateert in oorsprong uit ca. 1654. In dit jaar werd, waarschijnlijk ter plaatse van het
voorgaande slot dat ook wel de Borchwal werd genoemd, het huidige kasteel Renswoude in Hollands-classicistische
stijl gebouwd. Het ontwerp van het huis wordt toegeschreven aan de Utrechtse bouwmeesters Gijsbert Theunisz.
van Vianen en Pieter Jansz. van Cooten. Het onderkelderde kasteel heeft een rechthoekige plattegrond en is twee
bouwlagen hoog. De hoofdmassa van het kasteel bestaat uit twee evenwijdig geplaatste vleugels, die overkapt
worden door met leien gedekte zadeldaken en afgesloten worden door bakstenen topgevels. De voorgevel wordt aan
beide zijden geflankeerd door een wat naar voren springende hoektoren. De beide hoektorens hebben een jongere
bouwdatum en dateren van vòòr 1705. De voorgevel is voorzien van een drie traveeën brede middenrisaliet die tot
een vierkante toren van vijf bouwlagen is uitgebouwd. De toren wordt overkapt door een met leien gedekt zadeldak,
bekroond door een vergulde bol. De achtergevel is voorzien van een middenrisaliet met fronton en is deels wit
gepleisterd, vanwege het effect dat in de spiegeling van het water ontstaat. Joost Gerard Taets van Amerongen
verbouwde het huis vanaf 1816, waarbij hij onder meer een aantal oorspronkelijke vensters verving door empireschuiframen. Zijn zoon Maximiliaan Jacob Leonard Taets van Amerongen liet de hele voorgevel van empirevensters
voorzien en liet tevens ter breedte van de risaliet een buitentrap met bordes en veranda aanleggen. Tijdens een in
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1976 grotendeels voltooide restauratie werd de voorgevel weer voorzien van kruiskozijnen -waarvan een aantal van
onderluiken is voorzien-, werd de buitentrap teruggebracht naar zijn oorspronkelijke proporties en werd de veranda
verwijderd. In 1985 verwoestte een uitslaande brand delen van het interieur en de kapconstructie van het huis, die
kort daarna werden hersteld. Interieur: Het huis bezit nog grotendeels zijn midden-17de-eeuwse indeling. In het
interieur bevinden zich een aantal interessante onderdelen die deels uit de bouwtijd van het huis stammen
(waaronder een aantal deuren en binnenluiken). In het interieur bevinden zich onder meer een kasteelkeuken met
grote schouw en pomphuis, een laat 17de-eeuws stucplafond aangebracht ten tijde van Frederik Adriaan van Reede
in de hal van de bel-etage. De paneeldeuren op de bel-etage zijn vroeg-18de-eeuws en enkele vertrekken zijn
voorzien van cassettenplafonds. In de salon aan de zuid-westzijde van het kasteel bevindt zich een Utrechtse
schouw met een venster waarvoor een spiegel geschoven kan worden. Bijzonder zijn ook de schouwen. In een
aantal ruimtes bevinden zich succesievelijk een 17de-eeuwse grijs marmeren schouw met kolommen, een directoir
schoorsteenmantel in grijs en wit marmer, een bruin marmeren schouw uit ca. 1840 met wit marmeren consoles,
een neo-renaissance schouw met eikenhouten kap en zandstenen hermen uit ca. 1600. In de salon aan de noordoostzijde bevinden zich, evenals in de bibliotheek in de noordelijke toren, enkele bovendeurstukken. In de salon zijn
er drie voorzien van putti uit ca. 1700 en in de bibliotheek bevindt zich een bovendeurstuk met een voorstelling van
een badende nimf verjaagd door een faun.
Waardering
HOOFDGEBOUW (kasteel Renswoude) behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen
belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving die wordt toegeschreven aan de Utrechtse bouwmeesters Gijsbert
Theunisz. van Vianen en Pieter Jansz. van Cooten;
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het interieur;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg in landschapsstijl, aangelegd tussen
1810 en 1818 binnen een nog in hoofdlijnen bestaande 16de- en 17de-eeuwse formele aanleg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG.
Johan van Reede, heer van Renswoude en domdeken van Utrecht, kocht in 1623 het goed Renswoude en liet, in de
nabijheid van de in 1639 gebouwde Hervormde kerk, hier in 1654 een nieuw huis bouwen naar ontwerp van Gijsbert
van Vianen. De in deze periode in Hollands-classicistische stijl aangelegde tuinen kregen in 1708 een meer Fransclassicistisch aanzien, door onder meer de aanleg van de thans nog bestaande en meer dan 700 meter lange
waterallee of grand canal, gelegen ten oosten van het kasteel. Het grand canal is centraal voorzien van een
verbreding ("Grote kom") en wordt aan het beginpunt middels een sluisje gevoed. Op een -niet meer in originele
staat bestaande- kaart uit ca. 1769 is een formele parkaanleg te zien met een omgracht kasteel en beide
bouwhuizen en achter het kasteel een grote rechthoekige parterre-de-broderie binnen dezelfde omgrachting. Binnen
de buitengracht ten zuiden van het huis en het huis lagen bosketten, hakhoutbossen, boomgaarden en moestuinen,
verdeeld door slingerpaden. In deze aanleg waren enkele bassins opgenomen, waarvan thans nog een rond
kommetje en een halve-maanvormige vijver bewaard zijn gebleven. De kaart geeft een formele aanleg te zien die
wat betreft de omgrenzing, loop van de lanen en de infrastructuur in grote lijnen overeenkomt met de thans
bestaande situatie. Ook de bij de aanleg van het park behorende nog bestaande in een scherpe hoek omgaande en
met laanbomen beplante laan naar de kerk, alsmede het formele plein rondom de kerk, staat op deze kaart reeds
aangegeven. Tussen 1810 en 1818 werd binnen de formele aanleg het park in landschapsstijl heraangelegd door
J.D. Zocher sr. De situatie die toen gecreëerd werd is thans bepalend voor de tuin- en parkaanleg van de
buitenplaats. De oude waterpartijen werden vergraven in landschapsstijl; zo werden de gracht en vijver achter het
huis, samen met het ronde kommetje ten noord-westen van het kasteel, tot één grote vijver vergraven. Ten
noorden van het kasteel werd een schiereiland opgeworpen, met een heuvelachtig deel waarin een (niet meer
bestaande) ijskelder werd gebouwd. Het eiland ten westen van het huis is een restant van de parterre-de-broderie.
De halve-maanvormige vijver ten zuiden van het huis kreeg eveneens een meer natuurlijk verlopende omtrek en
aan de westzijde van het zgn. "Bloemstuk", de open ruimte ten zuiden van het kasteel, werd een heuvel
opgeworpen. Van de zuidelijk gelegen moestuin en boomgaard bleef alleen het noord-zuid lopende middenpad
bewaard; de boomgaard is echter recent hersteld. De in het oosten van de aanleg gelegen Duivenweide en de in het
zuid-westen gelegen Spikhorsterwei zijn vanaf de 17de eeuw tot op heden open weidegebieden. De huidige
Lindenlaan ten zuiden van het kasteel is ontstaan na 1818 en voor ca. 1850, en vervangt een verbindingskanaal
naar de moestuin dat toen gedempt is. Dit verbindingskanaal was een verkleinde opzet van het grand canal. Achter
het kanaal lag een vijver in een Lodewijk XIV-vorm die thans in landschappelijke vorm bewaard gebleven is en
achter de vijver lag een verhoogd plateau met trappen in eveneens Lodewijk XIV-vormen, waarvan het fundament
thans in de grond is verborgen. Ten noord-westen van het grand canal is het rechthoekige stuk bebost terrein dat
als overtuin van de pastorie dienst deed ("Domineesbosje") en dat al voor 1705 deel uitmaakte van de aanleg van
de buitenplaats, bewaard gebleven, ten zuid-westen ligt een open weidegebied. Vanuit het kasteel werden twee, nog
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bestaande, doorzichten gecreëerd: een over de vijver tussen twee coulissen met o.a. bruine beuk richting de
duiventoren en een doorzicht op de Spikhorsterweide die als parkweide tot de buitenplaats behoort. Ten zuidwesten
van de Spikhorsterweide ligt een open terrein met enkele boomgroepen, dat de buitenplaats in deze hoek afsluit.
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen
belang:
- als representatief voorbeeld van een deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven tuin- en
parkaanleg in landschapsstijl, door J.D. Zocher aangelegd tussen 1810 en 1818 binnen een nog in hoofdlijnen
bestaande 16de- en 17de-eeuwse formele aanleg;
- vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur;
- vanwege de uit 1708 daterende 700 meter lange waterallee of grand-canal;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de ruimtelijke samenhang met het omgevende landschap.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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BOUWHUIS NOORD.
Ten noorden van het voorplein staand bouwhuis dat in oorsprong dateert uit ca. 1654, thans in gebruik als
woonhuis. Het bouwhuis heeft een rechthoekige plattegrond, is één bouwlaag hoog en wordt overkapt door twee
met Oud-hollandse pannen gedekte schilddaken waartussen een zakgoot. Oorspronkelijk was het bouwhuis korter;
tussen 1705 en 1749 werd het aan de westzijde vergroot. Aan het einde van de 19de eeuw werd het bouwhuis
wederom vergroot; aan de achterzijde (noord) werd een evenwijdige vleugel aangebouwd. De boerderij die vanaf
het begin van de 19de eeuw in het bouwhuis was ondergebracht, werd in 1866 verplaatst naar de nieuw gebouwde
langhuisboerderij ("kasteel-" of huisboerderij") ten zuid-oosten van het kasteel. De naar het voorplein geplaatste
voorgevel (zuid) heeft een niet regelmatige venster- en deurindeling met onder meer meerruits vensters,
inrijpoorten en drie getoogde deuren. Boven de deuren bevinden zich drie ovale terugliggende velden (voormalige
bovenlichten) waarin bustes zijn geplaatst. De voorgevel is spiegelbeeldig aan die van het zuidelijke bouwhuis. De
achtergevel heeft een onregelmatige venster- en deurindeling, en de zijgevel (oost) een niet regelmatige
vensterindeling. Het bouwhuis wordt bekroond door twee bakstenen schoorstenen. Tussen het bouwhuis en kasteel
bevindt zich een paviljoen, gebouwd tussen ca. 1705 en 1749. Het paviljoen op vierkante plattegrond is anderhalve
bouwlaag hoog en wordt gedekt onder een tentdak en bekroond door een schoorsteen. Het paviljoen heeft een
regelmatige venster- en deurindeling met ondermeer meerruits schuifvensters.
Waardering
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BOUWHUIS behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging op het kasteeleiland.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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BOUWHUIS ZUID.
Ten zuiden van het voorplein staand bouwhuis, in oorsprong daterend uit ca. 1654, thans in gebruik als woonhuis.
Het bouwhuis heeft een rechthoekige plattegrond, is één bouwlaag hoog en wordt overkapt door een met OudHollandse pannen gedekt schilddak. In de naar het voorplein gerichte voorgevel (noord) een niet regelmatige
venster- en deurindeling, met onder meer meerruits vensters, inrijpoorten en drie getoogde deuren. Boven deze
deuren bevinden zich drie ovale terugliggende velden (voormalige bovenlichten) waarin bustes zijn geplaatst. De
voorgevel is spiegelbeeldig aan die van het noordelijke bouwhuis. De achtergevel (zuid) is voorzien van negen
rondboogvensters. De zijgevel (oost) is voorzien van een kruisvenster met ontlastingsboog. Tegen de westgevel is
tussen 1705 en 1746 een paviljoen op vierkante grondslag gebouwd; het is anderhalve bouwlaag hoog en wordt
gedekt onder een tentdak en bekroond door een schoorsteen. Het paviljoen heeft een regelmatige venster- en
deurindeling met onder meer meerruits schuifvensters.
Waardering
BOUWHUIS behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
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- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging op het kasteeleiland.
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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DUIVENTOREN.
De vermoedelijk in oorsprong uit ca. 1700 daterende duiventoren is gelegen op een heuvel aan het einde van een
zichtas over de vijverpartij ten westen van het kasteel. De op een vierkante plattegrond, in baksteen opgetrokken
duiventoren, is twee bouwlagen hoog en heeft een plat dak. Het platte dak werd in het eerste kwart van de 19de
eeuw voorzien van 'kantelen' op de naar het kasteel gerichte gevel. Deze gevel werd toen tevens wit gepleisterd en
voorzien van een zwarte plint. De toren heeft een rondboogachtige onderdoorgang. Op de verdieping bevindt zich
een duivenslag. De duiventoren, als folly en als 'piont de vue', vormt een belangrijk ornamenteel onderdeel van het
landschapspark.
Waardering
DUIVENTOREN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- als folly en 'piont de vue' in de historische park- en tuinaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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LANGHUISBOERDERIJ MET BAKHUIS.
De uit 1866 daterende langhuisboerderij ("kasteel-" of "huisboerderij"), is gelegen ten zuid-oosten van het kasteel.
De deels onderkelderde en één bouwlaag hoge boerderij heeft een rechthoekige plattegrond en wordt overkapt door
een met grijze Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak dat voorzien is van windveren met zaagwerk. De gevels zijn
voorzien van een niet regelmatige venster- en deurindeling. Aan de rechterzijgevel bevindt zich een royale houten
aanbouw. Het interieur werd in de jaren '60 van de 20e eeuw gemoderniseerd. De boerderij is thans in gebruik als
woning en bedrijfsruimte. Ten westen van de boerderij staat een bakhuis uit ca. 1866. Dit bakstenen gebouw is één
bouwlaag hoog en wordt overkapt door een zadeldak met overstek dat voorzien is van windveren met zaagwerk. De
gevels hebben een niet regelmatige venster- en deurindeling. Het bakhuis wordt thans gebruikt als opbergruimte.
De schuur ten zuiden van de boerderij komt wegens te geringe ouderdom en monumentale waarde niet voor
bescherming van rijkswege in aanmerking.
Waardering
LANGHUISBOERDERIJ MET BAKHUIS behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
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- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Boerderij (M)
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TIMMERSCHUUR.
In het zuid-oosten van de aanleg gelegen, waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de-eeuw daterende,
vrijstaande en voormalige timmerschuur, die als "kleine langhuisboerderij" of het "Witte huisje" bekend staat, thans
in gebruik als woonhuis. Het compacte, één bouwlaag hoge pand op rechthoekige grondslag, wordt overkapt door
een met rode pannen gedekt zadeldak. In de achtergevel bevindt zich een getoogde dubbele deur. De gevels
hebben een niet regelmatige venster- en deurindeling. Het pand is wit geschilderd en voorzien van, deels rood
geschilderde, ontlastingsbogen. De linkerzijgevel is voorzien van een bakstenen uitbouw onder een dakschild met
overstek. Het overstek, waaronder zich de toegang bevindt, is voorzien van windveren.
Waardering
TIMMERSCHUUR behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
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- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Bijgebouwen kastelen enz.
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PRIEEL.
Uit wit geschilderde houten delen opgetrokken prieel ("Weesje"), thans ten zuiden van kasteel Renswoude staande
en daterend uit ca. 1860. Het prieel heeft een 7-hoekige plattegrond, staat op een bakstenen plint en wordt
overkapt door een tentdak, thans gedekt met bitumen, dat uit zes dakschilden bestaat. Het dak wordt bekroond
door een houten piron. De voorgevel bestaat uit een uitneembaar houten schot.
Waardering
PRIEEL behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.
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TUINMUUR.
In het zuid-oosten van de aanleg gelegen tuinmuur, die de thans niet meer bestaande moestuin aan de noordzijde
heeft afgesloten. De uit ca. 1800 daterende muur van rood-bruine handvormsteen bevindt zich thans (zomer 1996)
in een zwaar vervallen toestand. De oostelijke helft van de muur is ingestort. De westelijke helft, waartegen
omstreeks 1930 het thans deels nog bestaande kippenhok werd gebouwd, is voorzien van enkele bakstenen
steunberen. In dit muurdeel bevindt zich een getoogde en uitgemetselde poort, waarin een houten deur. De van
vlechtingen voorziene westelijke zijgevel loopt schuin af, hier bevindt zich een restant van de voormalige
druivenkas. De muur wordt afgedekt met natuurstenen platen. Voor de muur bevindt zich een gemetselde koude
bak op rechthoekige grondslag.
Waardering
TUINMUUR behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.
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TWEE TUINVAZEN BIJ TOEGANGSHEK.
Twee vroeg 18de-eeuwse zandstenen tuinvazen met deksel op een hardstenen sokkel. De vazen zijn gedecoreerd
met voorstellingen uit de metamorfosen van Ovidius en staan thans voor de brug naar het voorplein.
Waardering
TWEE TUINVAZEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.
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Tuinvaas
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TWEE TUINVAZEN BIJ BORDESTRAP.
Twee vroeg 18de-eeuwse, zandstenen tuinvazen met deksel op een hardstenen sokkel. De vazen zijn gedecoreerd
met voorstellingen uit de metamorfosen van Ovidius en staan thans bij de bordestrap voor het kasteel op het
voorplein.
Waardering
TWEE TUINVAZEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas
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DRIE TUINBANKEN.
Drie kunststenen Italiaanse banken uit ca. 1900, thans geplaatst rondom de goudvissenkom in het "Bloemstuk" ten
zuiden van het huis. De zittingen zijn voorzien van symmetrische en geometrische motieven en de zijden van
leeuwekoppen.
Waardering
DRIE TUINBANKEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.
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TWEE SOKKELS MET RONDE BOLLEN.
Twee vroeg 18de-eeuwse, lage en geprofileerde natuurstenen sokkels op ronde grondslag waarop twee stenen
bollen liggen. De sokkels en bollen worden afgebeeld op een tekening door Jan de Beijer van Renswoude uit 1749.
De bollen flankeren thans een Italiaanse bank in het "Bloemstuk".
Waardering
TWEE SOKKELS MET RONDE BOLLEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen
belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.
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VIJF SOKKELS MET RONDE BOLLEN.
Vier vroeg 18de-eeuwse, thans langs de oprijlaan staande, lage geprofileerde natuurstenen sokkels op vierkante
basis, waarop natuurstenen bollen liggen. De sokkels zijn thans zwart geschilderd en de bollen wit. Een
ongeschilderde sokkel met bol bevindt zich bij het pad dat naar de langhuisboerderij loopt.
Waardering
VIJF SOKKELS MET RONDE BOLLEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.
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VIJF TUINVAZEN.
Vijf 18de-eeuwse natuurstenen tuinvazen op een sokkel. De vazen zijn gedecoreerd met schelp- en bladmotieven en
zijn voorzien van een deksel. Vier vazen staan thans rondom de ronde kom, ten zuiden van het huis, in het zgn.
"Bloemstuk", de vijfde bevindt zich thans in opslag.
Waardering
VIJF TUINVAZEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.
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Tuinvaas
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TWEE TUINVAZEN.
Twee laat 17de-eeuwse natuurstenen tuinvazen met deksel, staande op een rechthoekige sokkel. De romp van
beide vazen is gedecoreerd met een doorlopend reliëf van een kinderoptocht. De vazen staan thans ten zuiden van
kasteel Renswoude in het zgn. "Bloemstuk".
Waardering
TWEE TUINVAZEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 28 september 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 509391
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

14 juni 2004

Kadaster deel/nr:

82709/58

Complexnummer

Complexnaam

509375

Renswoude

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Renswoude

Renswoude

Utrecht

Straat*

Nr*

Dorpsstraat

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Renswoude

G

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3927 BA

Renswoude

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
15

Rijksmonumentomschrijving**
ZES BUSTES.
Zes zandstenen bustes, waarvan er één is gesigneerd door 'J. de Cock' en is gedateerd met '1700'. De bustes stellen
een keizer, keizerin, dame, bacchante, bacchus en een faun voor. De beelden zijn thans geplaatst in de ovale nissen
(voormalige bovenlichten), die zich boven de deuren van de beide bouwhuizen bevinden. De bustes maakten
onderdeel uit van de formele, vroeg-18de-eeuwse parkaanleg van kasteel Renswoude.
Waardering
ZES BUSTES behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.
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BRUG. Over de gracht gelegen 19de-eeuwse vaste, bakstenen brug, die het kasteeleiland verbindt met het vaste
land. De brug bestaat uit twee rondbogen waarop het bruggedek ligt. Oorspronkelijk was de brug van vier
rondbogen voorzien, die in de 19de eeuw door de huidige twee bogen werden vervangen. Aan weerszijden van de
brug bevindt zich een 18de-eeuwse ijzeren leuning bestaande uit slanke gietijzeren balusters waartussen dubbele
regels, die aan het einde afbuigen en aan de voorzijde voorzien zijn van een knop.
Waardering
BRUG behorende tot de historische buitenplaats Renswoude, van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en doelmatige 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 OP VOORPLEIN.
Vroeg-18de-eeuws smeedijzeren hekwerk dat het voorplein aan de oostzijde afsluit. Het hekwerk is op de kademuur
geplaatst en bestaat uit een poort met twee draaibare vleugels. Aan weerszijden van de poort bevindt zich een deels
wat inzalend hek. De vleugels en het hek zijn voorzien van spijlen die door een puntige, vergulde knop worden
bekroond. De poort wordt bekroond door een verguld, symmetrisch, van voluten voorzien element. Het zwart
geschilderde hek vervangt vanaf de eerste decennia van de 18de eeuw een stenen muur.
Waardering
TOEGANGSHEK behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie
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TOEGANGSHEK NOORD.
19de-eeuws toegangshek (toponiem Kerkhek), geplaatst tussen het laantje naar het dorp Renswoude en het park.
Tussen twee bakstenen keermuren ligt thans een betonnen plaat waarop twee rood bakstenen pijlers staan. De
pijlers hebben een kruisvormige grondslag en worden afgedekt door een zich verjongende natuurstenen plaat.
Tussen de pijlers bevinden zich twee draaibare vleugels waarin platte spijlen die eindigen met een puntvormig
plaatje. Boven de vleugels loopt een getoogde, ijzeren boog voorzien van een smeedijzeren kroonvormig ornament
met voluten. Aan weerszijden van de pijlers bevindt zich een zijstuk dat voorzien is van dezelfde spijlen als de
vleugels.
Waardering
TOEGANGSHEK NOORD behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.
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TOEGANGSHEK ZUID.
19de-eeuws toegangshek (toponiem Groene hek), geplaatst tussen het landschapspark en de bocht in de
Emminkhuizerlaan. Het hek is een wat grotere pendant van het kerkhek. Op twee bakstenen keermuren staan twee
bakstenen pijlers. Deze pijlers op een grieks-kruisvormige grondslag worden afgedekt door een zich verjongende
natuurstenen plaat. Tussen de pijlers bevinden zich twee draaibare vleugels waarin platte spijlen die door een
puntvormig plaatje worden beëindigd. Boven de vleugels bevindt een getoogde, ijzeren boog waarop en
smeedijzeren kroonvormig ornament voorzien van voluten.
Waardering
TOEGANGSHEK ZUID behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.
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SCHOORSTEEN IN KINDERSPEELHUISJE.
Kinderspeelhuisje waarvan alleen de schoorsteen nog oorspronkelijk is en dateert uit ca. 1860. Het huidige
speelhuisje waarin deze schoorsteen is opgenomen staat ten zuiden van het kasteel en is één bouwlaag hoog en uit
horizontale houten, groen geschilderde delen opgetrokken met een met bitumen gedekt zadeldak. Aan de
achterzijde bevindt zich de schoorsteen van rode baksteen. Het huisje is op de schoorsteen na, voor de bescherming
van rijkswege wegens te geringe ouderdom van ondergeschikt belang.
Waardering
SCHOORSTEEN IN KINDERSPEELHUISJE behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen
belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.
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TWEE KANONLOPEN.
Twee 17de-eeuwse gietijzeren kanonlopen, thans ingegraven voor de brug naar het voorplein en functionerend als
schamppalen.
Waardering
TWEE KANONLOPEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.
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