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Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
Het complex HISTORISCHE BUITENPLAATS RECHTEREN, waarvan het kasteel een middeleeuwse oorsprong heeft,
ligt ten oosten van Dalfsen aan een dode arm van de Overijsselse Vecht Zuurgraven genaamd; de gracht om het
kasteelcomplex maakt deel uit van die arm; de Vecht stroomt thans ten noorden van de buitenplaats. Het complex
bestaat uit het kasteel met zijvleugels en twee bouwhuizen rond het voorplein en is via een stenen brug over de
gracht toegankelijk; het kasteeleiland is vrij groot: ook de siertuinen en de moestuin liggen er. Ten oosten van dit
geheel, buiten de gracht, strekt zich langs de Rechterensedijk een klein landschappelijk park uit, waarin een
grafmonument en enkele tuinvazen; ook op het eiland twee vazen, een balustrade met tuinbeelden en hekken.
Het historisch buitenplaatscomplex Rechteren omvat de volgende onderdelen: KASTEEL (1), PARKAANLEG (2),
BOUWHUIZEN (3A en 3B), BRUG (4), KOUDE BAK (5A), DRUIVENKAS (5B), KWEEKKAS (5C), MOESTUINMUUR (5D),
MOESTUINMUUR MET AANGEBOUWDE STAL (5E), GRAFMONUMENT (6), HEKKEN (7A en 7B) en TUINSIERADEN
(8A - 8E).
Het historische buitenplaatscomplex Rechteren ligt aan een oude Vechtarm ten zuidoosten van Dalfsen. Een eerste
vermelding van een 'castrum ... Rechter' dateert van 1320. In dat jaar werd het aan de bisschop van Utrecht in leen
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opgedragen door Roderik en Herman van Voorst. In hetzelfde jaar kregen Roderik en Herman vergunning het huis te
verbouwen en te versterken. In 1339 is er sprake van een eigen kapel. Door huwelijk kwam het kasteel in 1356 in
het bezit van de familie Van Heeckeren, die zich later 'Rechteren' naar het kasteel ging noemen. Het oudste deel van
het kasteel is de onderbouw van de forse toren, die uit de eerste helft van de 14de eeuw kan dateren. De
rechthoekige woonvleugel aan de zuidwestzijde dateert in opzet van 1508. In de 16de eeuw werd het kasteel
diverse malen belegerd en ernstig beschadigd door Gelderse (1522), Utrechtse (1524) en Spaanse troepen (1584).
In 1591 kwam Rechteren definitief in Staatse handen. Het kasteel werd ontmanteld, de ringmuur geslecht, de
hoofdgracht gedempt en de wallen afgegraven. In 1633-1634 werd de toren verhoogd. Na beschadiging door
Munsterse troepen in 1672 volgden tussen 1685 en 1705 en na 1726 uitgebreide herstellingen. Van de laatste
periode dateert de ingangspartij met de twee vooruitspringende vleugels. In 1896 werden toren en hoofdgebouw
naar plannen van J. Mutters in neogotische vormen verbouwd. In 1898 volgde de verhoging van de middenpartij
naar ontwerp van J.W.H. Berden in Franse trant. Deze moderniseringen werden in 1953-1957 grotendeels weer
ongedaan gemaakt. A.J. van der Steur was de verantwoordelijke architect. Het hoofdgebouw kreeg weer vensters in
18de-eeuwse vormen, de geveltoppen werden teruggebracht naar een vroegere fase en de weergang van de toren
en andere neogotische aanpassingen verdwenen. Berden was eveneens verantwoordelijk voor een ingrijpende
verbouwing tussen 1898 en 1905 van het interieur. De zaal heeft nog delen van een stucplafond met jaartal 1696.
De eetzaal was omstreeks 1860 door L.H. Eberson in historische trant gewijzigd. Bij de restauratie van 1953-1957 is
dat weer ongedaan gemaakt. Aan de noordoostzijde van het kasteel, waarschijnlijk ter plaatse van de oude
voorburcht, lag in de 18de eeuw een formele tuin met geschoren bomen. Het patroon van die tuin is te zien op de
kadastrale kaart van omstreeks 1830. Op diezelfde kaart ziet men buiten de omgrachting van het kasteeleiland aan
de zuid- en zuidoostkant een patroon van slingerende paden getekend. In 1850 (TMK) blijkt ook het terrein tussen
het kasteeleiland en de Tolhuisweg met een gebogen padenpatroon te zijn verdeeld. In opdracht van Adolph Zeyger
van Rechteren Limpurg maakte Leonard Springer tussen 1909 en 1911 een ontwerp voor een formele tuin aan de
oostkant van het huis. In die jaren werd ook het terras met balustrade en beeldengroepen aangelegd.
Beeldhouwwerk van de Antwerpse beeldhouwer E. Declercq. Van de formele tuin zijn geen resten meer over.
Omgrenzing
De buitenplaats wordt in het zuiden begrensd door de Rechterensedijk/Tolhuisweg, aan de westkant door de
oprijlaan en agrarisch gebied, aan noordzijde ook door agrarisch gebied en aan de oostkant door de Markeweg. Op
de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der
complexonderdelen aangegeven.
Waardering
Het complex HISTORISCHE BUITENPLAATS RECHTEREN is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch
belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de bijzondere oudheidkundige en cultuurhistorische waarden van het kasteel;
- wegens de zeer markante landschappelijke ligging van het complex;
- wegens de zeldzaamheid.
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 1
Omschrijving
KASTEEL Rechteren is het enig bewaard gebleven middeleeuwse kasteel van de provincie Overijssel. De
middeleeuwse woonvleugel dagtekent in opzet uit het begin van de 16de eeuw. De ingangspartij met twee
vooruitspringende vleugels werd in 1726 voltooid. De onderkelderde onderbouw met koepelgewelf van de forse
toren aan de noordzijde dagtekent waarschijnlijk uit de eerste helft van de 14de eeuw en is in 1633-1634 verhoogd;
achtkante spits met peervormige bekroning (leidekking). Fors bakstenen hoofdgebouw met aan achterzijde
woonvleugel uit omstreeks 1505 op hoge kelderverdieping, twee hoge bouwlagen onder met leien gedekt zadeldak
tussen schoudergevels; kruisramen (omstreeks 1900) onder ontlastingsbogen, waarin schelpmotieven. Aan de
voorpleinzijde is in 1726 een ingangspartij gebouwd met twee vooruitspringende vleugels van twee verdiepingen
onder mansardekappen met leidekking; de gevels geleed door lisenen; aansluitend aan de linkervleugel de hoge
ronde toren. Boven het middenvenster van de ingangspartij het jaartal MDCCXXVI (1726). Boven de voordeur het
gekroonde alliantiewapen Van Rechteren en Von Limpurg-Speckfeld geflankeerd door twee griffioenen; boven de
middenrisaliet een klok waarboven een natuurstenen fronton met het wapen Van Rechteren Limpurg, geflankeerd
door twee vrouwelijke deugden: Justitia met zwaard en weegschaal links en Fortitudo met zuil rechts. In het
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klokkentorentje met koepeldak een klok uit 1516 door Henricus de Tremonia. De hoeken van de zijvleugels zijn
versierd met beelden, de Vier Jaargetijden voorstellende. Inwendig een vestibule over de volle breedte van de
voorgevel met witte marmeren vloertegels en plint (omstreeks 1865). Witte Salon aan de westkant met snijwerk in
Rococo stijl door A. Roodenburgh. Hij vervaardigde eveneens het snijwerk in Lodewijk XIV trant en de schouw in de
Rose Salon, thans Witte Kamer. Stucplafond uit de 18de eeuw. In de Zaal dateren enige onderdelen van het
stucplafond uit 1696 met de alliantiewapens van Johan Zeger van Rechteren en Agnes Sophia van Raesfelt.
Betimmeringen van omstreeks 1900. Eetzaal met bovendeurstukken met mythologische taferelen van Hendrik ten
Oever uit 1698. De historiserende verbouwing uit omstreeks 1860 door L.H. Eberson werd na de restauratie van
1953-1957 ongedaan gemaakt.
Waardering
Het KASTEEL Rechteren, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, is van algemeen cultuurhistorisch
architectonisch en stedenbouwkundig belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de verschillende bouwfasen vanaf de 14de tot en met de 20ste eeuw die elk hun eigen waarde hebben;
- wegens de plaats die het kasteel inneemt in de regionale geschiedenis;
- wegens de indeling en uitmonstering van het interieur;
- wegens een aantal met name genoemde interieuronderdelen;
- wegens de ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Kasteel
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 2
Omschrijving
PARKAANLEG, bestaande uit
a. oprijlaan
b. voorplein
c. park
d. kasteeleiland
ad a.: de oprijlaan, vroeger met bomen, nu zonder enige beplanting, loopt vanaf de Rechterensedijk in
noordoostelijke richting tot aan de brug naar het voorplein, daarna verder als agrarisch weggetje naar één der
boerderijen van het landgoed; asfaltverharding; het tracé XVIII of ouder.
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ad b.: het voorplein ligt voor het kasteel tussen de bouwhuizen; aan de grachtzijde een keermuur, die via een
kwartronde bocht eindigt bij de gevels van de bouwhuizen (zie onder 3A en 3B); klinkerbestrating met centraal een
groot rond verdiept grasperk; in het midden een vaas (zie onder 8).
ad c.: het in landschapstijl aangelegde, lichtgeaccidenteerde park, XIXc, op een langwerpige plattegrond, strekt zich
ten oosten van het kasteeleiland uit langs de weg; de noordgrens valt samen met de gebogen lijn van de winterdijk
van de Vecht; de enige open ruimtes in het park zijn twee zichtbanen in gras: één van het kasteel over de gracht
naar de Rechterensedijk; hierin staat een vaas (zie onder 8); de andere loopt van het grafmonument (zie onder 6)
eveneens naar de weg; er is een systeem van wandelpaden, waarvan sommige niet meer gebruikt worden; het park
is bereikbaar via een pad, dat vanaf het begin van de oprijlaan loopt door de smalle strook tussen de zuidelijke
bocht van de gracht en de Rechterensedijk; vroeger was er ten oosten van het kasteel over de gracht naar het park
een houten brug, die later vervangen is door een inmiddels ook weer verdwenen trekpontje; naast veel oud
loofhout, vooral beuk, staan er in het park enkele coniferen.
ad d.: op het langgerekte zuidwest- noordoost lopende kasteeleiland ligt het kasteel met bouwhuizen op het
zuidwesteinde; ten zuiden en oosten van het kasteel alleen een glooiend naar de waterlijn aflopend grasveld met
enkele solitaire bomen; de gracht is zeer breed (hierin herkent men de Vechtarm), behalve het gegraven deel in het
noorden, waar hij niet meer is dan een sloot; ten noordoosten van het kasteel liggen, achter elkaar, de (voormalige)
neo-geometrische tuin en de moestuin alsmede, daar weer naast, een kleine boomgaard. De geometrische tuin, in
aanleg een rozentuin, nu slechts een grasveld met een vaas (zie onder 8) ligt iets verdiept ten opzichte van het
kasteel en is daarvan gescheiden door een balustrade met beelden (zie onder 8); ten westen van deze tuin een
bosje met oude loofbomen; twee monumentale platanen in de rand; de tuin is van de moestuin gescheiden door een
taxushaag. De moestuin, voor een deel nog als zodanig in gebruik, is aan de noordwest- en noordoostzijde gesloten
door tuinmuren (zie onder 5); er zijn nog restanten van kassen en koude bakken (zie onder 5).
Waardering
De PARKAANLEG, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, is van algemeen cultuurhistorisch belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de aanwezigheid van 17de en 18de-eeuwse elementen in de aanleg;
- wegens het vroeg 19de-eeuwse landschapspark aan de oostkant van het kasteel;
- wegens de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden;
- wegens de ruimtelijke context waarin kasteel, bijgebouwen en overige onderdelen zijn gerangschikt.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 3A
Omschrijving
Het zuidwestelijk of rechter BOUWHUIS dateert van 1725. Het oorspronkelijke schilddak is bij een renovatie in 1900
vervangen door een zadeldak tussen geveltoppen, die zijn geïnspireerd op die van de 16de-eeuwse woonvleugel.
Het gebouw gaf onderdak aan vast inwonend personeel. Gebouw, opgetrokken van rode baksteen, van een
bouwlaag, een halve verdieping en een kap hoog onder zadeldak met grijze pannen tussen schoudergevels. De
gevel is met lisenen geleed. In het midden een risalerend gedeelte met rondboogpoort met dubbele deuren,
waarboven een zandstenen fronton met uitstralende knorrenversiering en ANNO en 1725. Gekorniste gootlijst. In
het rechterdeel woongedeelte met vensters van verschillend type. In het linkerdeel blinde velden met strekken
boven deur en venster. Achtergevel doorbroken met roedevensters. Dit bouwhuis is met een iets gebogen
bakstenen muur met natuurstenen versieringen in de hoeken en boogdeur verbonden met het kasteel.
Waardering
Het zuidwestelijk of rechter BOUWHUIS, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, is van algemeen
cultuurhistorisch belang
- wegens de ouderdom;
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- wegens de cultuurhistorische waarden;
- wegens het type;
- wegens de functionele en visuele samenhang met de overigen onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwhuis
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Onderdeel 4
Omschrijving
BRUG MET KEERMUREN. Vanaf de oprijlaan voert een bakstenen brug over de gracht naar het voorplein. De brug uit
1863 is een ontwerp van L.H. Eberson. Brug in neobarokke stijl op drie platte bogen waartussen natuurstenen
wapenschilden Van Rechteren Limpurg met vorstenkroon en Van Rechteren en ANNO 1863; zandstenen balustrade
met vierkante balusters in neo Lodewijk XVI-vormen, geleed volgens ritme van de bogen; hierop paarsgewijs in
totaal tien vazen en bolvormige ornamenten van verschillende vorm; plaveisel van klinkers. Aansluitend de
bakstenen keermuur van het voorplein langs de gracht links en rechts van de brug, uit dezelfde tijd; de keermuur
heeft een door lisenen gelede borstwering van baksteen met natuurstenen dekplaten; de borstwering is even hoog
als de brugbalustrade.
Waardering
De BRUG MET KEERMUREN, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren van is algemeen cultuurhistorisch
belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens het type;
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- als ontwerp van L.H. Eberson;
- wegens de rijke architectuur, typerend voor de bouwtijd;
- wegens de cultuurhistorische en functionele waarden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Brug(L)
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 5B
Inleiding
In de moestuin ten noorden van het huis bevinden zich een aantal kassen en muren.
Omschrijving
DRUIVENKAS. Uit baksteen opmetselde druivenkas op rechthoekige plattegrond onder zadeldak met ongelijke
dakschilden. Toegangsdeur in de hoge zijgevel. De kas staat evenwijdig aan de tuinmuur. De kas bestaat uit drie
vakken, waarvan één met glasramen. Eind XIX of vroeg XX.
Waardering
DRUIVENKAS, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, van belang
- wegens de ouderdom
- wegens de cultuurhistorische waarden

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Kas(L)
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 6
Omschrijving
GRAFMONUMENT van de familie van Rechteren, 1875; natuurstenen korte obelisk op vierkante voet in
neoclassicistische stijl; gelegen op heuveltje, waarin de grafkelder; op obelisk, basement en plint teksten en in
hoogreliëf vaasmotieven, festoenen, pleuranten en familiewapens. Het graf ligt in het oostelijk parkdeel.
Waardering
Het GRAFMONUMENT, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, is van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de vormgeving;
- wegens de cultuurhistorische waarden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Onderdeel 7A en 7B
Omschrijving
HEKKEN; er zijn twee hekken:
- een diagonaal geplaatst smeedijzeren hek (twee vleugels) (7A) tussen het kasteel en het linker bouwhuis, XIX;
- twee vierkante bakstenen pijlers met daartussen smeedijzeren vleugels (7B), XX, een meter achter het linker
bouwhuis in het verlengde van de eindgevel aan kasteelzijde; op de pijlers natuurstenen pijnappelachtige
bekroningen, XVIII: rond opstaande acanthusbladen, waarin een tros druiven van verschillende grootte; dit geheel
staat op een achtkante kraag met halfrond profiel, die via een uitzwenkende hals met gérende facetten uitloopt in
een laag vierkant basement;
Waardering
De HEKKEN, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, zijn van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens cultuurhistorische waarden, in het bijzonder de kunsthistorische waarde van de 18de-eeuwse
pijlerbekroningen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 april 2020

Functie
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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 1 april 2020
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Monumentnummer*: 510187
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 juni 2005

Kadaster deel/nr:

12636/80

Complexnummer

Complexnaam

510169

Rechteren

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Dalfsen

Dalfsen

Overijssel

Straat*

Nr*

Rechterensedijk

3

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7722 HB

Dalfsen

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Dalfsen

E

3541

Dalfsen

E

3539

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 8A - 8E
Omschrijving
TUINSIERADEN, bestaande uit
8A. balustrade met trappen en putti
8B. stel sfinxen
8C. stel vazen
8D. stel vazen
8E. stel vazen
ad 8A.: ten noordoosten van het kasteel staat loodrecht op de gracht een lage balustrade als afscheiding van de
rozentuin; de balustrade met vaasbalusters wordt onderbroken door twee trappen met elk drie treden, die naar de
iets verlaagde tuin voeren; balustrade en trappen uit 1911, natuursteen en cement. De trappen worden geflankeerd
door in totaal vier zandstenen beelden van telkens twee putti met een dier, signatuur: Edm. Declercq f.t. Anvers.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 april 2020
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ad 8B.: naast de zuidoostgevel van het linker bouwhuis staan twee natuurstenen sfinxen, XIX, als
wapenschildhouders; eerder stonden ze aan het einde van de balustrade links en rechts van de houten brug, die
naar het park leidde.
ad 8C.: stel ronde oorvazen op sokkels, XIXd, gegoten cement, aan het begin van de oprijlaan.
ad 8D.: stel zandstenen ronde dekselvazen op dito vierkante sokkels, XVIII; rondlopende reliëfvoorstellingen; de
ene vaas staat in de rozentuin, de andere in het uiterste zuidwestelijke deel van het park nabij de oprijlaan.
ad 8E.: stel zandstenen ronde dekselvazen op dito vierkante sokkels, XVIII; op de vaaskelk vier schildvormige
appliques met roccaillebeëindiging; de ene vaas midden op het voorplein, de andere in een zichtbaan in het park.
Waardering
De TUINSIERADEN, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, zijn van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de cultuur- en kunsthistorische waarden;
- als wezenlijk onderdeel van de parkaanleg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinsieraad

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 april 2020
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Monumentnummer*: 529274
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 juni 2005

Kadaster deel/nr:

12636/80

Complexnummer

Complexnaam

510169

Rechteren

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Dalfsen

Dalfsen

Overijssel

Straat*

Nr*

Rechterensedijk

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Dalfsen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7722 HB

Dalfsen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
3539

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 3B
Omschrijving
Het noordoostelijke of linker BOUWHUIS is in 1881 herbouwd (datum op sluitsteen boven de inrijpoort) op de
grondslagen van een uit 1685 daterend exemplaar. Bij de herbouw gebruikte men zandstenen onderdelen als lijsten
en fronton van het oude bouwhuis. Het dak is omstreeks 1900 in dezelfde trant als het andere bouwhuis veranderd.
Hier bevond zich de stalling voor paarden en rijtuigen, alsmede de knechtsverblijven. Gebouw, opgetrokken van
rode baksteen, van een bouwlaag en een kap hoog onder zadeldak met grijze pannen tussen schoudergevels. In het
midden een risalerend gedeelte met rondboogpoort met dubbele deuren, waarboven een zandstenen fronton met
uitstralende knorrenversiering. Overigens rondboogvensters en deur. In het inwendige paardenboxen en
klinkerbestrating.
Waardering
Het noordoostelijke of linker BOUWHUIS, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, is van algemeen
cultuurhistorisch belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de cultuurhistorische waarden;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 april 2020
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- wegens het type;
- wegens de functionele en visuele samenhang met de overigen onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 april 2020
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Monumentnummer*: 529275
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 juni 2005

Kadaster deel/nr:

12636/80

Complexnummer

Complexnaam

510169

Rechteren

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Dalfsen

Dalfsen

Overijssel

Straat*

Nr*

Rechterensedijk

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Dalfsen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7722 HB

Dalfsen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
3539

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 5A
Inleiding
In de moestuin ten noorden van het huis bevinden zich een aantal kassen en muren.
Omschrijving
KOUDE BAK, langwerpige kweekbak, opgemetseld van baksteen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Waardering
De KOUDE BAK, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, is van belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de cultuurhistorische waarden.

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 1 april 2020
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Monumentnummer*: 529276
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 juni 2005

Kadaster deel/nr:

12636/80

Complexnummer

Complexnaam

510169

Rechteren

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Dalfsen

Dalfsen

Overijssel

Straat*

Nr*

Rechterensedijk

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Dalfsen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7722 HB

Dalfsen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
3539

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 5C
Inleiding
In de moestuin ten noorden van het huis bevinden zich een aantal kassen en muren.
Omschrijving
KWEEKKAS. Uit baksteen opgemetselde verwarmbare kweekkas onder zadeldak van glas met een stookhuisje,
waarvan een deel van de schoorsteen resteert. Eind XIX of begin XX.
Waardering
De KWEEKKAS, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, is van belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de cultuurhistorische waarden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Kas(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 april 2020
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Monumentnummer*: 529277
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 juni 2005

Kadaster deel/nr:

12636/80

Complexnummer

Complexnaam

510169

Rechteren

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Dalfsen

Dalfsen

Overijssel

Straat*

Nr*

Rechterensedijk

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Dalfsen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7722 HB

Dalfsen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
3539

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 5D
Inleiding
In de moestuin ten noorden van het huis bevinden zich een aantal kassen en muren.
Omschrijving
MOESTUINMUUR. Langs de noordwestzijde van de moestuin staat een uit baksteen opgetrokken moestuinmuur uit
de late 18de of 19de eeuw. De muur is afgedekt met een rollaag en daarboven een rij grijze dakpannen. Muurankers
en (resten van) spalierhaken.
Waardering
De MOESTUINMUUR, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, is van belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de cultuurhistorische waarden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 529278
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 juni 2005

Kadaster deel/nr:

12636/80

Complexnummer

Complexnaam

510169

Rechteren

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Dalfsen

Dalfsen

Overijssel

Straat*

Nr*

Rechterensedijk

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Dalfsen

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7722 HB

Dalfsen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
3539

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 5E
Inleiding
In de moestuin ten noorden van het huis bevinden zich een aantal kassen en muren.
Omschrijving
MOESTUINMUUR MET AANGEBOUWDE STAL. Langs de noordoostkant van de moestuin staat een vroeg 20steeeuwse moestuinmuur van cementsteen met in het midden van deze muur een aan de achterzijde aangebouwde
stal met twee deuren en lessenaarsdak. De muur heeft een afdekking van grijze pannen.
Waardering
De MOESTUINMUUR MET AANGEBOUWDE STAL, behorend tot de historische buitenplaats Rechteren, is van belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de cultuurhistorische waarden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 april 2020
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