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Puth
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

6

509866, 509871, 509874, 509875,
509876, 509877

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Voerendaal

Voerendaal

Limburg

Hoofdadres van hoofdobject
Steinweg 1, 6367 GM Voerendaal
Complexomschrijving
Omschrijving
De buitenplaats Puth, waarvan het huis een middeleeuwse oorsprong heeft, ligt ten noorden van de plaats
Voerendaal en wordt daarvan gescheiden door een spoorlijn en agrarische gronden in het dal van de Hoensbeek en
de Molenbeek. Het complex bestaat uit een omgracht rechthoekig kasteel met symmetrisch daarvoor gelegen
bijgebouwencomplex op U-plattegrond. De parkaanleg, op een langgerekt rechthoekig terrein langs de Steinweg, is
zeer eenvoudig en wordt vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van grote oude solitairbomen, met name
indrukwekkende platanen. Het complex wordt aan de noordzijde begrensd door de Steinweg, aan de oostkant door
de weg van Voerendaal naar Nuth, aan de zuidkant door de Hoensbeek en westelijk door een fietspad, waarnaast
agrarische gronden. De historische buitenplaats Puth omvat de volgende onderdelen: KASTEEL (1), PARKAANLEG
(2), BIJGEBOUWEN (3), BRUG met KEERMUREN (4), TUINMUUR en HEKKEN (5) en BAKHUIS (6).
Binnen het complexgebied is de nieuwe poort tussen het oostelijke bouwhuis en de tuinmuur niet
beschermenswaard.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der
onderdelen aangegeven.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Datum van downloaden 3 december 2021

Pagina: 1 / 11

Monumentnummer*: 509866
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 februari 2000

Kadaster deel/nr:

82830/50

Monumentnaam**
Buitenplaats Puth
Complexnummer

Complexnaam

509870

Puth

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voerendaal

Voerendaal

Limburg

Straat*

Nr*

Steinweg

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Voerendaal

M

Postcode*

Woonplaats*

6367 GM

Voerendaal

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
50

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
KASTEEL, XVI-XVII-XVIII, op lichttrapeziumvormig rechthoekige plattegrond; twee bouwlagen op kelderverdieping;
het huis heeft tussen twee topgevels een leiengedekte mansardekap, XVIII, waarvan de voet uitzwenkt. Blijkens een
gotisch boogfries op goothoogte, direct boven de tweede bouwlaag, langs achtergevel en rechterzij(= west)gevel is
het kasteel in de 16e eeuw gebouwd, mogelijk op oudere kelders. De rechterzijgevel en de achtergevel zijn in
mergel; deze zijgevel heeft op goothoogte een gotisch bogenfries met driepasmotief; de linker zijgevel in baksteen
op onderlaag van mergel; boven de tweede bouwlaag speklagen. De strengsymmetrische bakstenen voorgevel
stamt uit de 18e eeuw en heeft naast de brede middentravee -toegangsdeur met links en rechts een raam- twee
smalle, één raam brede traveeën; de drie traveeën zijn gescheiden door natuurstenen geblokte pilasters, ook op de
hoeken; hierop een kroonlijst direct onder de goot; de getoogde ramen hebben stenen omlijstigen, evenals de
deurpartij met bovenlicht; drie traptreden leiden naar de deur. Het kasteel is omgeven door een brede gracht; de
voet is aangeaard.
Inwendig o.m. schouwen, XVIII en XIXa, eiken trappenhuis, XVIII, en in de kelder grote gebakken wandtegels in
blauw en oker.
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Waardering
KASTEEL van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- vanwege de architectuur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Kasteel

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 509871
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 februari 2000

Kadaster deel/nr:

82832/120

Monumentnaam**
Buitenplaats Puth
Complexnummer

Complexnaam

509870

Puth

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voerendaal

Voerendaal

Limburg

Straat*

Nr*

Steinweg

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6367 GM

Voerendaal

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Voerendaal

M

50

Voerendaal

M

51

Voerendaal

M

49

Voerendaal

M

48

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
PARKAANLEG, XIX en ouder, bestaande uit
a. voorplein
b. park
c. boomgaard
d. moestuin en erf
e. hakhoutbos
ad a.: de inrichting van het voorplein is eigentijds; alleen het middenpad van maaskeien, dat vanaf de weg door de
centrale poort (zie onder 3) tot bijna aan de brug voert, is waarschijnlijk van oudere datum, evenals de twee
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monumentale oude linden ter weerszijden aan het begin van de brug (zie 4).
ad b.: het eigenlijke park is zeer eenvoudig van opzet en bestaat in feite uit een bomen- en struikensingel langs de
begrenzing van het complex; daarbinnen liggen grote grasvelden met oude solitairen. Het grootste deel van het
park strekt zich uit ten oosten van het huis: een groot laaggelegen drassig grasveld met solitairen langs de rand.
Het kleine parkdeel ten westen van het kasteel wordt beheerst door vier enorme platanen en een es.
ad c.: de boomgaard (inmiddels voor een groot deel ingericht als siertuin) ligt achter (= ten oosten) van het linker
bouwhuis en wordt aan de noordzijde van de Steinweg gescheiden door de tuinmuur (zie onder 5); de scheiding met
het park bestaat uit een bijna 2 m. hoog talud, dat met struiken beplant is.
ad d.: achter het rechter bouwhuis, de boerderij, ligt een kleine moestuin en het erf van de boerderij; het bakhuis
(zie onder 6) scheidt de moestuin van het westelijk parkdeel.
ad e.: het hakhoutbosje beslaat ruim een derde van het totale complex; het ligt ten oosten van het park en maakte
hiervan deel uit tot in de jaren 30 van deze eeuw; er staan nog enkele oude solitairen.
Waardering
PARKAANLEG van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Monumentnummer*: 509874
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 februari 2000

Kadaster deel/nr:

82832/157

Monumentnaam**
Buitenplaats Puth
Complexnummer

Complexnaam

509870

Puth

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voerendaal

Voerendaal

Limburg

Straat*

Nr*

Steinweg

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Voerendaal

M

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6367 GM

Voerendaal

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
51

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BIJGEBOUWEN; het bijgebouwencomplex, XVII-XVIII, is geheel symmetrisch opgezet op een U-plattegrond en ligt
ten noorden van het kasteel direct aan de Steinweg; het bestaat uit twee bouwhuizen, die op de binnenste
noordhoeken met elkaar verbonden zijn door een poortgebouw; de beide aldus gevormde hoeken aan de wegzijde
zijn gevuld met later gebouwde (XIX?) loodsen. De bouwhuizen hebben twee bouwlagen onder een zadeldak; de
topgevels hebben speklagen. Het poortgebouw, eveneens twee bouwlagen, heeft een schilddak, dat lager is dan die
van de bouwhuizen; in de buitengevel loopt de muur boven de poort driehoekig door; de poort heeft een hardstenen
omlijsting tussen pilasters van hetzelfde materiaal. De loodsen, waarvan de westelijke naar de weg toe open is,
hebben een lessenaarsdak; de bovenkanten ervan sluiten aan op de bouwhuizen. Het gehele complex is in baksteen,
de daken gedekt met grijze pannen; de meeste ramen en deuren met hardstenen omlijstingen; in de onderste
bouwlaag kijkspleten, met name in de buitengevels. Inwendig o.m.: in het westelijke bouwhuis vormen de
verdieping en de zolder één ruimte, waarin 5 hoge spitsbogen, XVII, in baksteen met sluitsteen in mergel in de spits.
Waardering
BIJGEBOUWEN van algemeen belang
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- vanwege de ouderdom
- vanwege de architectuur van met name het interieur van het westelijke bouwhuis op de verdieping
- als cultuurhistorisch onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnummer*: 509875
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 februari 2000

Kadaster deel/nr:

82832/164

Monumentnaam**
Buitenplaats Puth
Complexnummer

Complexnaam

509870

Puth

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voerendaal

Voerendaal

Limburg

Straat*

Nr*

Steinweg

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Voerendaal

M

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6367 GM

Voerendaal

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
49

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BRUG met KEERMUREN, XVII-XVIII; de bakstenen brug met één kleine toog is gedekt met grind en voert over de
gracht naar het kleine grindplein voor het huis; dit pleintje ligt binnen bakstenen keermuren met lage borstwering;
ze zijn het verlengde van de zijmuren van het kasteel; ze lopen via de brug door naar het voorplein; het stuk muur
naar het westen stopt bij het bakhuis; het deel oostwaarts eindigt via een haakse hoek ter hoogte van de
buitenmuur van het bouwhuis in het talud, dat de hoogte overbrugt naar het lager gelegen park.
Waardering
BRUG met KEERMUREN van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- als cultuurhistorisch en functioneel onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Brug(L)
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Monumentnummer*: 509876
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 februari 2000

Kadaster deel/nr:

82832/171

Monumentnaam**
Buitenplaats Puth
Complexnummer

Complexnaam

509870

Puth

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voerendaal

Voerendaal

Limburg

Straat*

Nr*

Steinweg

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6367 GM

Voerendaal

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Voerendaal

M

48

Voerendaal

M

49

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TUINMUUR en HEKKEN, XVIII; de bakstenen muur met een ezelsrug van mergel in driehoekige blokken loopt langs
de Steinweg vanuit het oostelijke bouwhuis; in de muur kijkopeningen (de meeste dichtgezet) van hetzelfde type als
in de bijgebouwen; tussen bouwhuis en muur een nieuw hek, dat niet beschermenswaard is. de muur eindigt met
een ingangshek, dat overigens niet gebruikt wordt: vierkante bakstenen pijlers met mergelbollen als bekroning; de
hoeken van de pijlers zijn afgeschuind; smeedijzeren hekvleugels, XIX. Op de hoek van de Putterweg en de
Steinweg staan nog de met klimop overgroeide restanten van twee kruispijlers in mergel; de rechter is gedeeltelijk
ingeboet met baksteen; het betreft hier mogelijk een oude ingang naar het buitenplaatscomplex.
Waardering
TUINMUUR en HEKKEN van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- als cultuurhistorisch onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 509877
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

17 februari 2000

Kadaster deel/nr:

82832/179

Monumentnaam**
Buitenplaats Puth
Complexnummer

Complexnaam

509870

Puth

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voerendaal

Voerendaal

Limburg

Straat*

Nr*

Steinweg

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Voerendaal

M

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6367 GM

Voerendaal

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
49

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BAKHUIS, XVIII; gebouwtje van baksteen en mergel onder zadeldak met rode pannen direct ten zuidwesten van het
westelijke bouwhuis naast de moestuin; boven het lage deurtje met hardstenen kozijn zijn in de topgevel (oost)
alternerende banden van mergel en baksteen (3 lagen); verder drie S-vormige muurankers
Waardering
BAKHUIS van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- als cultuurhistorisch onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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