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Hoofdadres van hoofdobject
Zandpad 37, 3621 ND Breukelen
Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN
PARKAANLEG (2), TUINMANSWONING (3), BOERDERIJ MET ZOMERHUIS (4), TOEGANGSHEKKEN (5,6), twee
BRUGGEN (7,8), DUIKER (9). Nabij de dorpskern van Breukelen op de oostelijke oeverwal van de rivier de Vecht
gelegen buitenplaats Groenevecht, gesitueerd op een trapeziumvormig perceel dat zich over een breedte van ca.
250 meter langs de Vecht uitstrekt. Onder het beheer van David Rutgers werd in de derde kwart van de zeventiende
eeuw het huis Groenevecht gebouwd, waarna het tot 1787 in het bezit van dit geslacht bleef. Een prent van Daniel
Stoopendaal uit 1719 toont een blokvormig huis bestaande uit een voorhuis en een haaks tegen de achtergevel
geplaatst achterhuis. Het huis is gesitueerd op een geheel omgracht terrein, dat een onderdeel is van de
trapeziumvormige kavelstructuur. De formele aanleg werd bepaald door de rechte waterlopen, waaronder een
'grand canal' op de as van het huis, die thans niet meer aanwezig is. In het begin van de negentiende eeuw werd
het exterieur van het huis naar de toen geldende mode in Empire-stijl aangepast. Het park kreeg een aanleg in
landschapsstijl, zoals te zien is op de gravure van P.J. Lutgers (1836).
Voor de bescherming van de historische buitenplaats Groenvecht zijn van ondergeschikt belang:
- de tuinmanswoning ('t Praethuys);
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- de stalhouderij;
- de houten schuur in de boomgaard (1985);
- de bijgebouwen van de boerderij;
- de moderne bruggen.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen aangegeven. Aan de voorzijde wordt de grens gevormd door het Zandpad langs de Vecht. De zuidzijde
grenst aan Queekhoven (grenssloot) en de noordzijde aan het weiland bij de boerderij. Aan de achterzijde loopt de
grens om de parkaanleg heen met een uitsparing van de zichtas (in het verlengde van de zgn. Veelaan).
Waardering
De HISTORISCHE BUITENPLAATS GROENEVECHT is van algemeen cultuur, architectuur- en tuinhistorisch belang:
- vanwege het gaaf bewaard gebleven vroeg-19de-eeuwse exterieur van het hoofdgebouw;
- vanwege de 17de-eeuwse grachtenstructuur;
- als een representatief voorbeeld van de reeks historische buitenplaatsen aan de Vecht.
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Rijksmonumentomschrijving**
HOOFDGEBOUW (Groenevecht). Wit gepleisterd blokvormig hoofdgebouw op T-vormige grondslag gelegen op een
geheel omgracht terrein. Het voorhuis met gekorniste kroonlijst is twee bouwlagen hoog, staande op natuurstenen
plint onder een met Tuile du Nord pannen gedekt afgeplat schilddak. Haaks daartegen het achterhuis van één
bouwlaag onder een hoog opgaand met pannen gedekt zadeldak. Tegen de achterzijde een samengestelde aanbouw
onder plat dak uit de twintigste eeuw bestaande uit een serre (begin van deze eeuw), een tuinkamer en een garage
(1972). De symmetrisch ingedeelde voorgevel van vijf vensterassen breed is opgebouwd uit een dubbele glazen
tuindeur onder een halfrond bovenlicht met perisiennes op de begane grond en een T-venster met afgeronde
bovenhoeken en perisiennes op de étage. De geblokte hoeklisenen en de geprofileerde venster- en deuromlijstingen
in Empire-stijl zijn geel geverfd. In de iets risalerende middenpartij de voormalige toegangsdeur aan een tweetredige natuurstenen stoep, daarboven een balkon met smeedijzeren sierhekwerk tussen stenen pijlers. Onder een
luifel de balkondeuren. Centraal een dakkapel bestaande uit twee gekoppelde rondboog vensters met klauwstukken
bekroond door een windijzer. De twee-assige zijgevels (noord en zuid) hebben gelijkvormige vensters als in de
voorgevel, alleen zonder luiken. In de noordgevel van het achterhuis de toegangsdeur waarvoor een drie-tredige
hardstenen trap met links daarvan twee vensters met halfrond bovenlicht. In het dakschild een drielichts dakkapel
en een gemetselde schoorsteen. De zuidgevel van het achterhuis kent twee vensters met halfronde bovenlichten. In
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het INTERIEUR is ondermeer van belang de negentiende-eeuwse stucplafonds, de achttiende-eeuwse trap met
houtsnijwerk en de zeventiende-eeuwse betegeling van de kelder.
Waardering
HOOFDGEBOUW van algemeen belang:
- vanwege het in oorsprong 17de-eeuwse hoofdgebouw, waarvan het exterieur thans gekenmerkt wordt door de
19de-eeuwse Empirestijl;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische aanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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Breukelen Sint Pieters
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Breukelen Sint Pieters
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Locatie
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Rijksmonumentomschrijving**
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Groenevecht. De hoofdstructuur van de
historische aanleg wordt bepaald door het 17de-eeuwse grachtenpatroon (kavelverdeling), waarvan het westelijke
gedeelte in de negentiende eeuw tot een gebogen deel is vergraven. De eenvoudige inrichting van het park in
landschapsstijl bevat nog enkele elementen uit de formele periode. Langs de zuidzijde van de aanleg de
zogenaamde Veelaan beplant met Esdoorn, die als zichtas fungeert naar het achterliggende weiland. Nog enkele
oude laanresten: een perelaantje achter het huis, de lindenlaan naar de boerderij en de oude taxushaag. Voor het
huis loopt de achttiende-eeuwse noord-zuidas, die aan de noordkant wordt voortgezet in een leiperenlaantje. Achter
het huis liggen naast elkaar, door een waterloop gescheiden, twee oude boomgaarden (hoog- en laagstammige).
Aan de oostzijde van de boomgaard een parkbos met een padenstructuur uit het begin van de twintigste eeuw.
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Vanaf de Vecht en het Zandpad zijn enkele diagonale zichtassen op het huis geprojecteerd. Het gazon voor het huis
is ingericht met solitairen en boomgroepen. Langs de rand een verhoging in de aanleg waar de negentiende-eeuwse
tuinkoepel stond, zoals te zien is op de gravure van Lutgers. Terzijde van het huis (noord) is in 1985 een neoformele ellipsvormige aanleg van Copijn gerealiseerd. Ook zijn de hagen aan weerszijde van het huis, zoals te zien
op oude prenten, opnieuw aangeplant.
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats van algemeen belang:
- vanwege de 17de-eeuwse grachtenstructuur;
- vanwege de formele laanelementen;
- vanwege de eenvoudige wijziging van een deel van deze aanleg in landschappelijke trant;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Rijksmonumentomschrijving**
TUINMANSWONING. Aan de noordzijde van het terrein een bakstenen woning op T-vormige grondslag onder een
met rode pannen gedekt mansardedak gebouwd in 1937. In de lange wit gepleisterde voorgevel aan het Zandpad
twee meerruitsvensters waarboven een drielichts dakkapel. Toegangsdeur in de zijgevel. Rechthoekige houten
schuur achter de woning.
Waardering
TUINMANSWONING van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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Rijksmonumentomschrijving**
BOERDERIJ MET ZOMERHUIS. Aan de noordzijde van het terrein een zeventiende-eeuwse boerderij van het langhuistype in baksteen opgetrokken staande op een donker bakstenen plint onder een met riet gedekt zadeldak met op de
nok een witgepleisterde schoorsteen. De witgepleisterde voorgevel kent een regelmatige indeling van twee
meerruitsvensters op de begane grond en een meerruitsvenster in de topgevel. Allen met luiken. In de zijgevel
(noord) de toegangsdeur met langwerpig zijlicht en meerruitsvensters. Tegen de zuidelijke zijgevel een serreaanbouw. De indeling van de achtergevel volgens het baanderdeur principe (met hooiluik). Ter zijde van de
boerderij een op rechthoekige grondslag gebouwde zomerhuis. Opgetrokken in baksteen staande op een donker
bakstenen plint onder een met rode Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak. Witgepleisterde voorgevel met een
symmetrische indeling van meerruitsvensters met luiken. Het zomerhuis is recent naar achteren toe verlengd. De
aanbouw is alszodanig voor de bescherming van ondergeschikt belang. De boerderij behoorde tot in de negentiende
eeuw bij de buitenplaats Groenevecht. Recent weer aan het bezit toegevoegd (1990).
Waardering
BOERDERIJ MET ZOMERHUIS van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de historisch-functionele relatie met de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde;
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- vanwege de functioneel en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Rijksmonumentomschrijving**
TOEGANGSHEKKEN. Langs het Zandpad aan de linker en rechter zijde van het terrein staande twee identieke
toegangshekken. Het linker hek vormt de hoofdtoegang, het rechter hek sluit de zogenaamde Veelaan af.
Negentiende-eeuws hekwerk bestaande uit twee hardstenen pijlers waartussen een smeedijzeren spijlenhek en
halfrondvormige zijstukken. Gesitueerd op een dam van halfronde bakstenen keermuren met duiker.
Waardering
TOEGANGSHEK van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
TOEGANGSHEKKEN. Langs het Zandpad aan de linker en rechter zijde van het terrein staande twee identieke
toegangshekken. Het linker hek vormt de hoofdtoegang, het rechter hek sluit de zogenaamde Veelaan af.
Negentiende-eeuws hekwerk bestaande uit twee hardstenen pijlers waartussen een smeedijzeren spijlenhek en
halfrondvormige zijstukken. Gesitueerd op een dam van halfronde bakstenen keermuren met duiker.
Waardering
TOEGANGSHEK van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
BRUG. Op de noord-zuidas van de aanleg een negentiende-eeuwse brug gedragen door keermuren en twee jukken
van drie pijlers. De balustrade bestaat uit gedecoreerde hekpijlers die met elkaar zijn verbonden door een
schakelketting.
Waardering
BRUG van algemeen belang:
- vanwege de vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de aanleg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Brug(L)
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Rijksmonumentomschrijving**
BRUG. Op de noord-zuidas van de aanleg een negentiende-eeuwse brug (gelijkvormig aan onderdeel nr.8, maar van
een kleiner formaat) gedragen door keermuren. De balustrade bestaat uit gedecoreerde hekpijlers die met elkaar
zijn verbonden door een schakelketting. De houten ombouw is voor de bescherming van ondergeschikt belang.
Waardering
BRUG van algemeen belang:
- vanwege de vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de aanleg.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken
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Rijksmonumentomschrijving**
DUIKER. In de kavelsloot, die de scheiding vormt tussen Groenevecht en Queekhoven een negentiende-eeuwse
bakstenen duiker met een gemetselde ezelsrug en hardstenen hoekblokken. Recent gerestaureerd.
Waardering
DUIKER van algemeen belang:
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- als functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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