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Complexomschrijving
Omschrijving complex:
De buitenplaats Goedenraad ligt op een langgerekt terrein (oost-west- richting) in het dal van de Eijserbeek direct
ten oosten van Eys; de landschappelijke en ruimtelijke opbouw van het complex hangt nauw samen met de
geomorfologische ondergrond en de mogelijkheden daarvan voor utilitair gebruik (indertijd watermolen, visvijvers).
Het kasteel met bijgebouwen ligt in westelijk deel van het complex. Ten oosten hiervan strekt zich langs de beek het
landschapspark uit, als het ware opgesloten in het dal; naast dit parkgedeelte zijn er verder o.m. de oprijlaan, de
moes- en siertuinen, en de boomgaard. Binnen het complex zijn veel elementen aanwezig, die Engelse stijlinvloeden
uit het begin van de 20e eeuw in zich dragen. Aan de noordzijde wordt het complex begrensd door de Eijserbeek,
aan de (korte) oostzijde door weilanden van derden, aan de zuidkant door de weg van Eys naar Simpelveld en aan
de westkant door het dorp Eys. Het complex bestaat uit de volgende onderdelen: KASTEEL (1), PARKAANLEG (2),
BIJGEBOUWEN (3), TOEGANGSHEK (4), KEERMUUR (5), TUINSIERADEN (6) en KAS (7).
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen aangegeven.
Waardering
De buitenplaats GOEDENRAAD is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de ouderdom, enkele bijzondere
aspecten van tuinarchitectuur en de vrijwel ongestoorde visueel-landschappelijke ligging in het beekdal.
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Monumentnummer*: 509978
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 mei 2002

Kadaster deel/nr:

82804/114

Monumentnaam**
Buitenplaats Goedenraad
Complexnummer

Complexnaam

509979

Goedenraad

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Eys

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Mr dr Froweinweg

61

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

6287 CB

Eys

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Wittem

R

386

A1

Wittem

R

386

A2

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
KASTEEL, bestaat uit een symmetrisch vierkant hoofdgedeelte (XVIII en ouder) en een naar het zuiden gerichte
smallere zijvleugel (XIXd) in het verlengde van de ingangsgevel, i.e. de gevel aan de binnenplaats (= westzijde);
hoofdblok en vleugel hebben elk twee bouwlagen met een kapverdieping. In het midden van de ingangsgevel staat
een iets uitspringende toren, waarin de hoofdingang is; de toren is één verdieping hoger dan de rest van het
gebouw en wordt bekroond met een klokvormig dak, waarop een lantaarn met windvaan; de gevel van de toren
draagt een fronton, waarin een uurwerk (wijzerplaat). In de oksel van hoofdblok en vleugel (i.e. oostzijde) een
traptorentje met eveneens een klokvormig dak. De eindgevel van de vleugel heeft een klokvormige beeindiging,
evenals de middenpartij van de oostgevel (= parkzijde) van het hoofdgedeelte van het kasteel. Deze middenpartij is
gevat tussen geblokte pilasters; ook pilasters op de hoeken van de oostgevel. Het gehele gebouw is witgepleisterd
en de schilddaken zijn gedekt met blauwe lei; de ramen hebben alle hardstenen omlijstingen.
Waardering
KASTEEL van algemeen belang
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- vanwege de ouderdom
- vanwege de architectuur
- vanwege de markante ligging in het landschap

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Kasteel
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Monumentnummer*: 509980
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 mei 2002

Kadaster deel/nr:

82802/197

Complexnummer

Complexnaam

509979

Goedenraad

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Eys

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Mr dr Froweinweg

61

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

6287 CB

Eys

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Wittem

R

20

Wittem

R

9

Wittem

R

7

Wittem

R

5

Wittem

R

12

Wittem

R

26

Wittem

R

22

Wittem

R

13

Wittem

R

27

Wittem

R

11

Wittem

R

8

Wittem

R

21

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
PARKAANLEG, bestaande uit a. oprijlaan b. binnenplaats c. landschapspark d. voormalige moestuin e. siertuin f.
weiland g. overig terrein
ad a.: de relatief korte oprijlaan (tracée XVIII of ouder) begint bij het toegangshek (zie onder 4) aan de straatweg
en loopt via een bocht recht op de poort af naar de binnenplaats; links en rechts van de grindverharding is een
brede grasberm, waarin piramides en kubussen van buxus en taxus (XXa); er staan nog 8 oude linden, XVIII, en
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een oude paardekastanjedicht bij de poortdoorgang naar de binnenplaats. Direct ten noorden van de laan loopt
parallel de onverharde weg naar het erf van de boerderij; als visuele afscheiding zijn in het begin van deze eeuw
tussen oprijlaan en boerenweg fijnsparren geplant; deze zijn inmiddels te groot geworden t.o.v. de oude linden, de
oorspronkelijke laanbeplanting. ad b.: de binnenplaats wordt omsloten door het kasteel (oostzijde) en de U- vormige
boerderij (zie onderdeel 3) en heeft een symmetrische inrichting. De verharding bestaat uit hardstenen flagstones,
een typisch Engels element uit het begin van de 20e eeuw; in het midden een put (zie onder 6) waaromheen acht
concentrische buxuscirkels; deze cirkels en de andere lage buxushaagjes langs de kasteelgevel zijn gezien de
recente aanleg (jaren 80) niet bescher-menswaard. Wél binnen de bescherming valt de aanleg van twee oude
opgesnoeide buxus- boompjes in de hoeken van de boerderij en het leifruit aan de muur. ad c.: het landschapspark,
XIX, strekt zich vanuit het kasteel oostwaarts uit in het beekdal en neemt ong. 60% in van het totale
complexoppervlak in beslag. De Eijserbeek stroomt niet midden door het dal, maar vormt de noordgrens; direct aan
de noordoever begint het natuurlijke hellingsbos; midden in het park loopt evenwijdig aan de beek een lage
meidoornhaag; in deze haag staat een aantal oude paardekastanjes in een halve cirkel; andere oude solitairen:
platanen, rode beuk, linden. De langgerekte vijver is ontstaan uit het samentrekken van enkele visvijvers; in de
vijver een klein rond eilandje, waarop een treurwilg. Tussen kasteel en vijver is in het begin van de 20e eeuw in de
as van het huis onder een net niet loodrechte hoek een patroon van taxushagen geplant: drie cirkels, die, vanuit het
huis gezien, steeds kleinere doorsneden hebben; ze zijn door korte rechte hagen met elkaar verbonden; ook hier
weer duidelijk Engelse invloeden. De hagen zijn ruim 2 m. hoog en hebben op de punten waar de cirkels in de
rechte stukken overgaan eivormig geknipte bollen. ad d.: het terrein van de voormalige moestuin (XIX of ouder) ligt
direct ten zuiden van het kasteelcomplex aan de weg van Eys naar Simpelveld; langs de weg een oude
meidoornhaag. De huidige, moderne terreinindeling (siertuintjes met diverse heggetjes) valt buiten de bescherming.
ad e.: de siertuin in een lange rechthoekvorm ligt direct ten noorden van het huis; de lange zijden worden gevormd
door hoge geschoren taxushagen (XIXa): onregelmatige vormen van bogen en bollen. Aan het einde van de tuin bij
de beek stond een cirkel van oude kastanjebomen, die recent gekapt zijn en vervangen door jonge exemplaren. De
oorspronkelijke invulling van de tuin is verdwenen; de huidige is zeer recent en valt derhalve buiten de
bescherming. ad f.: het weiland ligt ten noorden van de oprijlaan en is het meest westelijk gelegen terrein van de
buitenplaats; vroeger stonden er fruitbomen. ad g.: het overig terrein, waarin de kas staat (zie onder 7), ligt tussen
de opstallen van de boerderij en ten noorden ervan, ingeklemd tussen siertuin en weiland; de inrichting ervan is op
dit moment rommelig; moet beschouwd worden als erf en bedrijfsgebied.
Waardering
PARKAANLEG van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- vanwege de landschappelijke ligging en de visuele waarde daarvan
- vanwege de uniciteit van de invloed van de Engelse tuinarchitectuur van het begin van de 20e eeuw
- als wezenlijk onderdeel van de historische buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Monumentnummer*: 509981
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 mei 2002

Kadaster deel/nr:

82803/4

Complexnummer

Complexnaam

509979

Goedenraad

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Eys

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Mr dr Froweinweg

61

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

6287 CB

Eys

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Wittem

R

20

Wittem

R

7

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BIJGEBOUWEN, bestaand uit de U-vormige hoeve, die met het kasteel de binnenplaats omsluit, XVIII en ouder en
twee losstaande schuren ten noorden en noordwesten ervan, XIX. In de hoeve woningen en bedrijfsruimten,
waaronder stallen; opgetrokken uit onregelmatige mergelbrokken; aan de buitenzijde raamomlijstingen van
baksteen, aan de binnenplaatszijde van hardsteen; boven de ronde ingangspoort aan de buitenzijde een houten
driehoekig fronton met geschilderd alliantiewapen in grisailletechniek; aan de binnenplaatszijde ook een fronton in
mergel met rond venster. Gedekt met rondlopend schilddak (grijze pannen). De zuidvleugel van de hoeve sluit aan
op de vleugel van het kasteel. De twee schuren, XIX en ouder, eveneens van mergel en gedeeltelijk baksteen
hebben zadeldaken met rode en grijze pannen. De grote schuur heeft als bijzonderheid een rond blindvenster van
rode baksteen in de nok van de zuidgevel van mergel.
Waardering
BIJGEBOUWEN van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- als cultuurhistorische onderdelen van het totale complex

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnummer*: 509982
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 mei 2002

Kadaster deel/nr:

82803/10

Complexnummer

Complexnaam

509979

Goedenraad

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Eys

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Mr dr Froweinweg

61

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

6287 CB

Eys

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Wittem

R

11

Wittem

R

7

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TOEGANGSHEK, XIXa, bestaande uit twee vierkante pijlers met rijk geprofileerde dekpaten met eikelvormige
bekroning, alles in mergel, toegepast in de trant van breuksteen (Kunrader steen) met brede voegen, wat het
Engelse aspect verhoogt; aan buiten-(= weg)-zijde halfronde nissen. Met aflopende kwartronde muurtjes zijn de
pijlers verbonden met twee lagere, vierkante pijlers; muurtjes en laatstgenoemde pijlers gedekt met eenvoudige
dekplaten, alles in mergel. Vanuit de meest westelijke pijler loopt over enkele meters een stuk muur (weer iets
lager) evenwijdig aan de weg. Hekvleugels ontbreken.
Waardering TOEGANGSHEK van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- vanwege de architectuur
- als cultuurhistorisch onderdeel van de historische buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 509983
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 mei 2002

Kadaster deel/nr:

82803/18

Complexnummer

Complexnaam

509979

Goedenraad

Woonplaats*
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Provincie*
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Gulpen-Wittem

Limburg
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Mr dr Froweinweg
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Toev.*
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Kad. object*
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Situering

Locatie

Grondperceel
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
KEERMUUR, XIXd; vanuit het einde van de zuidvleugel naar het oosten lopend; gepleisterde baksteen. De muur is in
meerdere vakken gedeeld, waarvan de laatste twee trapsgewijs aflopen; de gebosserde vakken zijn gescheiden door
geblokte lisenen. Op de muur een balustrade met vaasvormige balusters, cement met ijzeren wapening.
Waardering KEERMUUR van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- vanwege de architectuur
- als functioneel en cultuurhistorisch onderdeel van het complex

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 509984
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 mei 2002

Kadaster deel/nr:

82803/25

Complexnummer

Complexnaam

509979

Goedenraad
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Wittem
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Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TUINSIERADEN, bestaande uit a. hek b. bassin c. piedestals d. put ad a.: het betreft een smeedijzeren hek, XIXa, in
L.XIV-stijl, tussen het kasteel en de noordelijke eindvleugel van de boerderij; het hek is opgehangen aan twee
witgepleisterde pijlers, waarvan één vrij staat en de ander tegen de noordmuur van het kasteel aangebouwd is. ad
b.: het betreft een rechthoekig natuurstenen bassin (één lange zijde is afgerond), XVIII-XIX, aan de uiterste
oostzijde van de vijver; waarschijnlijk is het een overstortbak uit de tijd van de visvijvers. ad c.: er zijn drie
natuurstenen piedestals: één in de middelste taxusring: vierkante vaasvormige baluster, L.XVI-stijl met
acanthusbladmotief, wellicht ooit als voet voor zonnewijzer gemaakt. De twee andere, in het grindterras aan de
oostgevel van het kasteel, hebben waarschijnlijk als dekplaten van kruispijlers gediend; dragen nu nieuwe vazen. ad
d.: de put (XIXd ?) op de binnenplaats bestaat uit een ronde natuurstenen ring (borstwering) met vier mascarons;
opbouw van smeedijzeren dunne getorste pijlers waarop bekroning met florale motieven, neo gotisch-romaans.
Waardering
TUINSIERADEN van algemeen belang
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- vanwege de ouderdom
- vanwege de kunsthistorische waarden, zoals vormgeving
- als wezenlijke cultuurhistorische onderdelen van het totale complex

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 509985
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:
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Grondperceel
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
éénvoudige KAS, XIXd, op het erf van de boerderij waar vroeger de kweektuin was; rechthoekige plattegrond,
bakstenen borstwering met ijzeren opbouw in T-profiel met glas; het dak heeft een mansardevorm.
Waardering
KAS van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- als cultuurhistorisch onderdeel van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Kas(L)
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