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De historische buitenplaats Loenersloot is gelegen op de westelijke oeverwal van de rivier de Angstel. Het Hof te
Loenersloot wordt in 1258 voor het eerst vermeld. Vermoedelijk dateert het huidige kasteel Loenersloot in zijn
oorspronkelijke opzet uit de tweede helft van de 13de eeuw en had het aanvankelijk een veelhoekige plattegrond.
Mogelijk lag de Hof te Loenersloot ter plaatse van de huidige voorburcht. Kasteel Loenersloot kreeg in de periode
1772-1777 en omstreeks 1900 zijn huidige aanzien door verbouwingen van het organisch gegroeide middeleeuwse
complex. In 1766 werd het kasteel eigendom van Hendrik Willem van Hoorn. Hij wilde het middeleeuwse kasteel
verbouwen tot een comfortabel buitenhuis. Door het faillissement van Van Hoorn in 1771 zal de verbouwing van het
kasteel toen nog niet tot uitvoer zijn gekomen. De volgende eigenaar, Strick van Linschoten, startte waarschijnlijk
met deze verbouwing. In de jaren 1772-1777 werd het kasteel tot een buitenhuis getransformeerd, waarbij getracht
werd de middeleeuwse verschijningsvorm grotendeels te behouden. Tevens dateert het thans in nog vrijwel originele
staat verkerende interieur met ondermeer fraaie stucplafonds en geschilderde behangsels uit deze periode. Tot circa
1900 bleef het kasteel in voornoemde toestand bestaan, tot de toenmalige eigenaar Paulus Martini Buys het
exterieur van het kasteel tijdens een verbouwing weer een meer 'middeleeuws' uiterlijk gaf. De historische
landschappelijke tuin- en parkaanleg ontstond aan het einde van de 18de eeuw binnen een oudere 17de-eeuwse
structuur. Ten noorden van het kasteel werd het terrein in een ingetogen landschapsstijl aangelegd met slingerende
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vijvers en paden. Binnen de historische aanleg liggen de volgende opstallen: een 16de-eeuwse krukhuisboerderij,
een brug met brugwachtershuis en koetshuis uit de 17de eeuw, een langhuisboerderij. Tevens maken vijf 18deeeuwse tuinvazen, een 19de-eeuws smeedijzeren toegangshek en een keermuur uit de 19de eeuw deel uit van de
historische buitenplaats Loenersloot. De omgrenzing van de historische buitenplaats is aangegeven op de bij de
registeromschrijving bijbehorende kaart en wordt in onderdeel 2 van dit complex nader gespecificeerd.
Het complex historische buitenplaats Loenersloot is uit de volgende samenstellende onderdelen opgebouwd: 1.
Hoofdhuis (kasteel Loenersloot; 2. Historische tuin- en parkaanleg; 3. Brugwachterswoning; 4. Ophaalbrug; 5.
Krukhuisboerderij; 6. Koetshuis; 7. Smeedijzeren toegangshek; 8. Vijf tuinvazen; 9. Keermuur;
10.Langhuisboerderij.
De opstallen bij en rondom de brugwachterswoning, krukhuisboerderij, langhuisboerderij, het koetshuis vallen
wegens te geringe monumentale waarden buiten de bescherming van rijkswege.
Waardering
Het complex historische buitenplaats Loenersloot is van algemeen belang vanwege:
- het in oorsprong middeleeuwse kasteel Loenersloot dat door verbouwingen in de periode 1772-1777 en omstreeks
1900 zijn huidige aanzien en interieur kreeg;
- de in structuur gaaf bewaard gebleven laat 18de-eeuwse parkaanleg in landschapsstijl, met als dominerend
element een grillig gevormde slingervijver, gelegen binnen een 17de-eeuwse formele structuur;
- de unieke 17de-eeuwse brugwachterwoning met ophaalbrug;
- de bijzondere visuele samenhang van de complexonderdelen;
- de ornamentele waarde van de complexonderdelen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 511837
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

9 december 2002

Kadaster deel/nr:

82686/36

Monumentnaam**
Loenersloot
Complexnummer

Complexnaam

511836

Loenersloot

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Loenersloot

Stichtse Vecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Rijksstraatweg

211

Rijksstraatweg

211

Rijksstraatweg

211

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

3634 AL

Loenersloot

b

3634 AL

Loenersloot

a

3634 AL

Loenersloot

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Loenen

G

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
280

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 1
HOOFDHUIS van het complex historische buitenplaats Loenersloot. Het op een vrijwel vierkant kasteeleiland gelegen
en in oorsprong uit de late 13de- en de 14de eeuw daterende kasteel Loenersloot, verkreeg zijn huidige uiterlijk
door ingrijpende verbouwingen in de periode 1772-1777 en omstreeks 1900. Het deels onderkelderde kasteel heeft
een nagenoeg U-vormige plattegrond en bestaat uit een cilindervormige woontoren die omgeven wordt door een
organisch gegroeide woonbebouwing; de toren dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 13de eeuw en werd
omstreeks de eerste helft van de 14de eeuw aan de oostzijde uitgebreid met een onderkelderde zaalbouw met
zadeldak. In de tweede helft van de 14de eeuw werd haaks op deze vleugel een niet onderkelderde woonlaag
geplaatst en waarschijnlijk verrees eveneens in deze tijd aan de zuidzijde van de toren een ondiepe, onderkelderde
en twee bouwlagen hoge vleugel. In de 16de eeuw vonden enkele verbouwingen aan het kasteel plaats, evenals in
1630 en in de periode 1648-1653. Welke veranderingen toen aan het huis plaats hebben gevonden is niet precies
bekend. In 1766 kocht Hendrik Willem van Hoorn Loenersloot. Hij vond het gebouw ouderwets en bereidde een
grootscheepse modernisering voor; de weermuur werd gesloopt, evenals het poortgebouw op de voorburcht, tevens
werd de gracht rondom de voorburcht voor een deel gedempt. In 1771 ging hij failliet en zal de verbouwing van het
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kasteel nog niet tot uitvoer zijn gekomen. De volgende eigenaar van Loenersloot was mr Andries Jan Strick van
Linschoten (1736-1806), in 1765 gehuwd met Catharina Geertruida Coenen van 's-Gravesloot. Vijf jaar lang, van
1772 tot 1777 liet Strick zijn nieuw verworven bezit ingrijpend verbouwen. Loenersloot moest een gerieflijk
buitenhuis worden en verkreeg in deze periode grotendeels zijn huidige uiterlijk. Het werk werd aangenomen door
de Utrechtse timmermansbaas Hendrik van Doornenburg en de metselaarsbaas Albert Maag. De kruisvensters
werden verplaatst en vervangen door schuifvensters, de oostvleugel behield, met uitzondering van het vervangen
van de topgevels door dakschilden, haar oude vorm. Het ingangsportaal werd gesloopt en vervangen door een
nieuw voorhuis, dat aan de zijde van de binnenplaats werd voorzien van een frontgevel. Ingrijpend was ook de
verandering van de aansluitende noordvleugel: de vleugel werd van een verdieping voorzien terwijl de gehele gevel
aan de binnenplaats werd gesloopt en werd vervangen door een muur met een enigszins afwijkend verloop. Mogelijk
heeft Van Hoorn dit nog uitgevoerd. Ook andere delen van het huis ondergingen ingrijpende veranderingen. Aan de
zijde van de binnenplaats werd een nieuwe vestibule gebouwd. De keuken die zich tot die tijd in de zuidvleugel
bevond werd verplaatst naar een aanbouw tegen de toren, zodat deze nabij de eetkamer in de oostvleugel kwam te
liggen. Omstreeks 1900 wilde een nazaat van Strick van Linschoten, Paulus Hubert Andries Martini Buys (18351915) die zich omstreeks 1900 intensief met de geschiedenis van het kasteel heeft bezig gehouden, het exterieur
een meer 'middeleeuws' uiterlijk geven. Het kasteel werd ontpleisterd, de gevels werden aan de bovenzijde voorzien
van boogfriezen en de noordkant van de oostgevel werd voorzien van een trapgevel. De schuifvensters werden weer
vervangen door de huidige houten kruiskozijnen en de toren werd voorzien van kantelen. De gevels van het kasteel
zijn voorzien van een niet regelmatige venster- en deurindeling met ondermeer houten kruiskozijnen en meerruits
schuifvensters onder licht getoogde strekken. De hoofdingang bevindt zich in de westgevel en bestaat uit een, boven
een natuurstenen trap, buitenpands gelegen tochtportaal waarboven zich een groot en licht getoogd meerruits
bovenlicht bevindt, aan weerszijden voorzien van een dichtgezet venster waarin een kleiner getoogd venster met
roedenverdeling met luik, op de verdieping bevinden zich drie vensters, waarvan de middelste een getoogd
kruisvenster is en de buitenste vensters zijn dichtgezet, waarna er kleinere vensters in werden geplaatst. Interieur;
Het thans nog bewaard gebleven interieur dateert vrijwel geheel uit de periode 1772-1777. Zo werden ondermeer
de schoorsteenmantels van eetkamer en een kamer op de verdieping gemaakt door de steenhouwer Hendrik Ogert.
De Italiaanse stucadoor Francesco Peretti werd het stucwerk op de schoorstenen opgedragen. Hij maakte ook de
stucplafonds in de zaal, de tussenkamer, de gang en in de traphal. Het snijwerk van de schoorsteen in de eetkamer
en de snijstukken boven de deuren werden uitgevoerd door de Utrechtse beeldhouwer Arnoldus Koopman. Ook het
nog bestaande interieur van de zaal en de eetkamer in de oostvleugel dateert uit de jaren 1772-1777 en is van de
hand van de timmerman Hendrik van Doornenburg en Arnoldus Koopman. De bijzonder fraaie beschilderde
behangsels werden geleverd door C. van Breezijn. De keuken heeft eveneens nog de inrichting uit 1773. Deze
bestaat ondermeer uit een grote schouw, een aanrecht, een servieskast en een turfkist. De wanden zijn betegeld
met witte tegels.
Waardering
HOOFDHUIS (Kasteel Loenersloot) behorende tot de historische buitenplaats Loenersloot is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
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- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en het interieur;
- vanwege de nagenoeg oorspronkelijke plattegrond en indeling van de binnenruimten, waardoor het gebouw als
zodanig een karakteristiek en zeldzaam voorbeeld is van een in oorsprong uit de late 13de- en de 14de eeuw
daterende kasteel, dat zijn huidige karakter door verbouwingen in de periode 1772-1777 en omstreeks 1900 kreeg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de laat-18de-eeuwse parkaanleg in (vroege) landschapsstijl, gecreëerd
binnen een formele 17de-eeuwse structuur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Kasteel
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Omschrijving onderdeel 2:
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG bij complex historische buitenplaats Loenersloot. De huidige historische parken tuinaanleg in landschapsstijl dateert in oorsprong uit het einde van de 18de eeuw en is gelegen binnen een
oudere, bescheiden formele 17de-eeuwse opzet. Rondom het omgrachte kasteeleiland van Loenersloot is tot het
einde van de 18de eeuw geen tuin- of parkaanleg van belang aanwezig geweest; waarschijnlijk was er wel sprake
van een tuin met geschoren hagen en en windsingel. Dit is ondermeer af te leiden uit een inventaris van 1633,
opgemaakt na het overlijden van Jacob van Amstel van Mijnden, waarin ondermeer de volgende voorwerpen
voorkomen: 'Gereetschap inden hoff int huijsken, Twee heghscheere, drie hoffschuppen, twee rijsters [?], Een hant
saegh met een griffel saech, Een snijmes ende een nyptangh, Een vijlt ende twee kloffvylen, Een houweel'. De in de
17de eeuw gebouwde krukhuisboerderij en de brugwachterswoning met ophaalbrug vormen nog altijd een
karakteristiek onderdeel van de historische aanleg. De eerste kaart waarop een aanleg te herkennen is, is de kaart
van Ketelaar uit 1770-1781. Hierop is het omgrachte huis zichtbaar en worden tevens enkele bijgebouwen
weergegeven. Bij het kasteel is een park of tuin weergegeven, terwijl ten noordwesten van het huis een moestuin of
boomgaard ligt. Tegenwoordig is aan de noordwestzijde van het terrein, waar thans enkele hoogstamvruchtbomen
staan en dat begrensd wordt door een sloot, nog een halfronde uitstulping uit deze periode te vinden. Deze is thans
beplant met elzen. Toen Van Hoorn in 1766 aanving met de verbouwing van het huis, werd de gracht rondom de
voorburcht gedempt en het middeleeuwse poortgebouw, de muren en de brouwerij-bakkerij op de voorburcht
gesloopt. Ook het grote bijgebouw dat de voorburcht aan de westzijde afsloot werd afgebroken. Omstreeks 1770
werd het koetshuis op deze plaats gebouwd. De in deze tijd gecreëerde situatie bestaat nog altijd. Ook tijdens de
verbouwing van het kasteel in 1772-1777 werd waarschijnlijk de aanleg wat gewijzigd; in 1774 ontving Strick van
Linschoten een rekening voor een groot aantal bomen en vruchtbomen, gezonden door J. van de Spert of Speet en
Pieter Hooftman. De rekening was voor grote hoeveelheden Elst [waarschijnlijk hakhout], 70 beuken, 50 lindeveren
en allerlei soorten vruchtbomen: peren, appelen en meikersen. Omstreeks 1777 leverde Pieter Hooftman een groot
aantal bomen, waaronder 2500 dubbele koningels, 2100 middelels en verder vruchtbomen zoals halfstam appels en
peren, leiperen, 1 abricoos, 29 meikersen en perziken. Waarschijnlijk werd omstreeks 1798 het park in
landschapsstijl aangelegd. Zo werden in deze tijd o.a. naaldbomen aangekocht en werden er betalingen gedaan aan
ene 'G. v.d. Laar', wellicht de tuinarchitect Gerard of Gijsbert van Laar. Vermoedelijk werd toen ook de grillig
gevormde smalle slingervijver ten noorden van het kasteel gegraven en werd rondom de vijver de wandeling over
de vier heuveltjes het enigszins glooiend aangelegde terrein gecreëerd. De aanleg heeft hier een bijzonder in
zichzelf gekeerd karakter. Tussen de boomgaard en de slotgracht bevindt zich een restant van een beukenberceau
uit waarschijnlijk dezelfde periode. De laat 18de-eeuwse landschappelijke aanleg is thans nog in structuur en deels
in detail aanwezig. In de Tweede Wereldoorlog werden ten noorden van het kasteel een aantal thans nog bestaande
bunkers gebouwd. De eiken die rondom de slotgracht stonden werden na de oorlog door notenbomen vervangen.
Ten zuiden van het kasteel ligt een langhuisboerderij uit ca. 1880 die omgeven wordt door niet
beschermenswaardige opstallen en waarachter een thans (1996) open en karakteristiek weidegebied dat in het
verleden ondermeer dienst heeft gedaan als boomgaard. Deze strook grond wordt aan de twee lange zijden door
water begrenst en langs de strook loopt een oude nog in gebruik zijnde laan.
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de historische buitenplaats Loenersloot is van algemeen
belang:
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- als zeldzaam en representatief voorbeeld van een vroege (laat-18de-eeuwse) en kleinschalige aanleg in
landschapsstijl, ingebed binnen een bescheiden formele 17de-eeuwse structuur ;
- vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur;
- vanwege de, deels ook in detail, nog vrij gaaf bewaarde structuur;
- 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

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 511839
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

9 december 2002

Kadaster deel/nr:

82686/4

Complexnummer

Complexnaam

511836

Loenersloot

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Loenersloot

Stichtse Vecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Rijksstraatweg

203

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Loenen

G

Postcode*

Woonplaats*

3634 AL

Loenersloot

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
280

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 3
BRUGWACHTERSWONING annex tolhuis daterende uit de 17de eeuw, thans in gebruik als brugwachterswoning
behorende bij het complex historische buitenplaats Loenersloot. Vanaf 1676 wordt hier tolgeld (thans bruggegeld)
geheven voor de naastgelegen, nog bestaande ophaalbrug. Het grijs gepleisterde, bescheiden van grootte zijnde
gebouw op rechthoekige grondslag is één bouwlaag hoog en wordt overkapt door een met grijze pannen gedekt,
onvolledig schilddak. De gevels hebben een onregelmatige venster- en deurindeling met ondermeer meerruits
schuifvensters voorzien van luiken. In de noordgevel bevindt zich de hoofdingang tot het huis. Het uit
kloostermoppen opgetrokken zuidelijke deel van het gebouw werd na 1830 bijgebouwd. De topgevel van dit deel is
ondermeer voorzien van een brede geschulpte windveer. Interieur: Het eenvoudige interieur heeft nog zijn
oorspronkelijke indeling.
Waardering
BRUGWACHTERSWONING behorende tot de historische buitenplaats Loenersloot is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de gaafheid van het exterieur en de redelijke gaafheid van het interieur;
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- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging aan de rand van de laat-18de-eeuwse kleinschalige parkaanleg in (vroege)
landschapsstijl.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving onderdeel 4
In oorsprong uit het laatste kwart van de 17de eeuw daterende OPHAALBRUG, behorende bij het complex
historische buitenplaats Loenersloot. De (thans) witgeschilderde houten, enkele klapbrug ligt over het riviertje de
Angstel en is gelegen naast de brugwachterswoning. De brug geeft toegang tot de buitenplaats. De hamei vormt
een poortachtige toegang met rondboog-onderdoorgang en wordt afgedekt door een sloof. In de hamei bevinden
zich houten decoraties in de vorm van een sluitsteen, boogzwikken en aanzetstenen. Op de hamei ligt een houten
val. De brug heeft een houten bruggedek dat op twee gemetselde landhoofden ligt. In 1984 werd de brug
gerestaureerd.
Waardering
OPHAALBRUG behorende tot de historische buitenplaats Loenersloot is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
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-als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging aan de rand van de laat-18de-eeuwse kleinschalige parkaanleg in (vroege)
landschapsstijl.

Hoofdcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Brug(L)
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Omschrijving onderdeel 5: Ten zuiden van het slot Loenersloot gelegen KRUKHUISBOERDERIJ, waarschijnlijk in
oorsprong daterend uit de 17de eeuw, behorende bij het complex historische buitenplaats Loenersloot. De rood
bakstenen boerderij heeft een woon- en een stalgedeelte. Het meest oostelijk gelegen stalgedeelte werd
waarschijnlijk in het eerste kwart van de 19de eeuw bijgebouwd. De deels onderkelderde boerderij op L-vormige
grondslag is een bouwlaag hoog en wordt gedekt door een zadeldak tussen tuitgevels met vlechtingen. Het
stalgedeelte is rietgedekt en afgewolfd. De gevels hebben een niet regelmatige venster- en deurindeling; met
ondermeer een kloostervenster waaronder een kelderraam met luik, een rollaag en een accoladevormige rollaag. De
stalruimte heeft eveneens een onregelmatige venster- en deurindeling. De achtergevel van het westelijke,
rietgedekte stalgedeelte is voorzien van deuren en een schuifdeur van recente datum, het oostelijke stalgedeelte
heeft links een staldeur en in de gevel drie getoogde stalvensters met roedenverdeling waarboven een hooiluik.
Interieur: de indeling van de boerderij is nauwelijks aan veranderingen onderhevig geweest en een groot aantal
oorspronkelijke en originele onderdelen (ondermeer vloeren, balken, trappen) bevinden zich in het interieur. De
kelder heeft een tongewelf.
Waardering
KRUKHUISBOERDERIJ behorende tot de historische buitenplaats Loenersloot is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
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- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de gaafheid van het exterieur en interieur;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de laat-18de-eeuwse kleinschalige parkaanleg in (vroege) landschapsstijl.
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Omschrijving onderdeel 6:
In oorsprong uit ca. 1770 daterend KOETSHUIS, staande op de voormalige voorburcht ter plaatse van een ouder
gebouw, behorende bij het complex historische buitenplaats Loenersloot. Het koetshuis heeft een rechthoekige
plattegrond, is één bouwlaag hoog en wordt overkapt door een hoog, met grijze pannen gedekt zadeldak tussen
tuitgevels met vlechtingen. Op het dakschild bevinden zich twee dakkapellen; de linker wordt overkapt door een
zadeldak met overstek en de rechter is voorzien van een driehoekig fronton. De achtermuur, waarvan het
baksteenformaat overeenkomsten vertoont met de toren, is 90 cm dik en is wellicht een deel van een ouder
gebouw. De voorgevel (oost) heeft centraal een Vlaamse trapgevel en een regelmatige venster- en deurindeling met
drie meerrruits schuifvensters, twee deuren met bovenlichten en twee baanderdeuren. Aan de voorgevel hangt een
luidklok met in de rand een opschrift: "ANNO 1768.MET.FECET.P.R.AMSTELDAM". De zij- en achtergevels hebben
een onregelmatige venster- en deurindeling, met ondermeer meerruits schuifvensters en kleine diepliggende
vensters. In de rechter zijgevel (noord) die van vlechtingen is voorzien, bevinden zich tien duivennissen. In de
achtergevel en westelijke zijgevels bevinden zich bouwsporen bestaande uit twee halfronde bogen en een
hardstenen console waaronder een van de drie steunberen gemetseld is. Drie hoeken van het koetshuis zijn
voorzien van steunberen. In het koetshuis bevindt zich thans een woning. Interieur: De indeling van het koetshuis is
nauwelijks aan veranderingen onderhevig geweest en in het interieur bevindt zich een groot aantal oorspronkelijke
onderdelen (ondermeer vloeren, deuren, balken).
Waardering
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KOETSHUIS behorende tot de historische buitenplaats Loenersloot is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de gaafheid van het exterieur en interieur;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de laat-18de-eeuwse kleinschalige parkaanleg in (vroege) landschapsstijl.
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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Omschrijving onderdeel 7:
Tussen de gracht en het koetshuis geplaatst 19de-eeuws SMEEDIJZEREN TOEGANGSHEK, behorende bij het
complex historische buitenplaats Loenersloot. Het hekwerk bestaat uit twee smeedijzeren staanders voorzien van
spijlen met puntige uiteinden en waarin de letters 'R' en 'H' resteren. Tussen de staanders bevinden zich twee
draaibare vleugels, waarin eveneens de voornoemde spijlen zijn verwerkt. Aan weerszijden van de staanders
bevindt zich een zijstuk. Het hek maakt ruim een eeuw deel uit van de historische buitenplaats en is waarschijnlijk
oorspronkelijk afkomstig van een boerderij of buitenplaats langs de Angstel.
Waardering
SMEEDIJZEREN HEKWERK behorende tot de buitenplaats Loenersloot, is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek markeringspunt van een entree tot een gedeelte van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 8:
VIJF 18DE-EEUWSE ZANDSTENEN TUINVAZEN, (thans) geplaatst op de weermuur van de hoofdburcht, behorende
bij het complex historische buitenplaats Loenersloot. De vazen zijn in drie verschillende vormen uitgevoerd (twee
koppels en een eenling); ze vormen echter een serie.
Waardering
VIJF TUINVAZEN behorende tot de buitenplaats Loenersloot, zijn van algemeen belang:
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende vormgeving;
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende plaats op het de weermuur van de hoofdburcht.
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Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving onderdeel 9
Hoge, 19de-eeuwse bakstenen KEERMUUR, staande voor de recent gerestaureerde laat 19de-eeuwse houten brug
van de voormalige voorburcht naar het kasteeleiland. De muur bestaat uit twee bakstenen pijlers met op elk een
18de-eeuwse natuurstenen wapendragende griffioen. Tussen de pijlers heeft zich oorspronkelijk een hek bevonden.
Aan de linker- en rechterzijde van de pijlers loopt een kwartronde bakstenen keermuur afgedekt door deels een
ezelsrug en deels natuurstenen afdekplaten. De 19de-eeuwse pijlers zijn vermoedelijk een reconstructie van pijlers
(waarop wapendragende griffioenen) die op een aantal vroeg 18de-eeuwse tekeningen worden weergegeven.
Waardering
KEERMUUR behorende tot de buitenplaats Loenersloot, is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek markeringspunt van de brug naar de hoofdburcht;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 10:
Geheel ten zuiden van het slot Loenersloot gelegen LANGHUISBOERDERIJ uit ca. 1880. De boerderij heeft een Tvormige plattegrond en bestaat uit een woonhuis en stalgedeelte. Het deels onderkelderde woongedeelte is één
bouwlaag hoog en wordt overkapt door een met rode pannen gedekt schilddak met overstek en windveren. Het
haaks op het woongedeelte gelegen stalgedeelte wordt overkapt door een zadeldak. Aan weerszijden van de stal
bevindt zich een kleine uitbouw onder een plat dak; stalruimte die omstreeks 1930 -?- als keuken bij het
woongedeelte werd toegevoegd. De boerderij heeft een onregelmatige venster- en deurindeling. De regelmatig
ingedeelde achtergevel (west) heeft baanderdeuren met aan weerszijden een getoogd stalraampje en een getoogde
mestdeur, waarboven een hooiluik. De bij de boerderij behorende schuren en stallen en berg zijn voor de
bescherming van rijkswege wegens te geringe monumentale waarden niet van belang. Interieur: De boerderij heeft
de oorspronkelijke indeling in woon- en schuurgedeelte. Het eenvoudige interieur is in de loop der tijd enigszins
gemoderniseerd.
Waardering
LANGHUISBOERDERIJ behorende tot de historische buitenplaats Loenersloot 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 laat-18de-eeuwse kleinschalige parkaanleg in (vroege) landschapsstijl.
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