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Complexomschrijving
OMSCHRIJVING COMPLEX
De naam Strijdhoef wordt reeds in de middeleeuwen genoemd. Eerst is er sprake van één of meer boerderijen. In
de achttiende eeuw wordt het huidige huis Strijdhoef gebouwd, volgens Van der Aa in 1760: 'Dit kasteel is een
schoon gebouw, door grachten en tuinen omringd. Het werd in het jaar 1760, door den Luitenant-Generaal Baron
VON DOPFF gesticht, op het erfgoed zijner gemalin.' Deze vermelding wordt bevestigd door een overeenkomst in
het huisarchief van de Strijdhoef, map 29. Pas in 1792 wordt er in schriftelijk melding gemaakt van een 'Heere
huijsinge' (Van de Voort, p. 51). Het blokvormige huis is voorzien van twee bouwhuizen; het geheel vormt een Uvormig complex gelegen op een eiland. Volgens de overlevering zijn de bouwhuizen omstreeks 1845 gewijzigd in
neogotische trant. De oprijlaan vormt een scheiding in de buitenplaats met zuidoostelijk het huis met tuinen en
boomgaarden, noordwestelijke deel een rechthoekig perceel met rastervormig lanenpatroon, bestaande uit bossen,
wei- en bouwlanden en windsingels/houtwallen.
Waardering
De historische buitenplaats Strijdhoef, in de huidige vorm qua aanleg en bebouwing in hoge mate achttiende en
negentiende-eeuws, is van algemeen belang vanwege:
- de aanleg met achttiende-eeuwse waterpartij, lanenstelsel, sterrenbos, waardevolle beplanting op het voorterrein
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enz., een mengeling van elementen voor sieraad en gebruik;
- de waardevolle historische bebouwing bestaande uit het hoofdhuis met vleugels en bijgebouwen in diverse stijlen,
qua stijl, functie en onderlingene ruimtelijke samenhang typerend voor de ontwikkeling van een buitenplaats;
- de tuinsieraden;
- de zeldzame en gave structuur;
- de zeldzaamheid van de voor verschillende bijgebouwen en de zijvleugels toegepaste stijl met neogotische
onderdelen en referenties aan middeleeuwse kasteelarchitectuur.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Het huis is in 1760 gebouwd in opdracht van Willem Jacob Frederik Baron van Dopff (sinds 1760 was Van Dopff
eigenaar van de Strijdhoef). Het is een blokvormig pand, opgetrokken in baksteen en bestaande uit een souterrain,
twee bouwlagen en een kap. Het afgeplatte schilddak (gerestaureerd 1996-1997) is gedekt met Hollandse pannen
en voorzien van vier schoorstenen met ijzeren tentdakjes en een dakruiter met luidklok. De voorgevel heeft vijf
traveeën met centraal de ingang, bereikbaar via een hardstenen trap met leuningen en bordes. De ingang wordt
gevormd door een dubbele houten deur onder snijlicht met lantaarn, het geheel in een omlijsting van Dorische
pilasters een een kroonlijst. De zesruits schuifvensters op de bel-etage hebben een getoogd bovenlicht, hetgeen
strookt met 1760 als bouwjaar. Op de verdieping bevinden zich vierruits schuifvensters. De keldervensters zijn
voorzien van diefijzers. De achtergevel heeft dezelfde symmetrische indeling, echter zonder ingangspartij. De
zijgevels zijn eveneens voorzien van enkele vensters, waaronder een veelruits schuifvenster. Het pand heeft twee
haaks geplaatste eenlaags bouwhuizen met verbindingslid, zodat aan weerszijden van het huis een kleine
binnenplaats is ontstaan. Deze wordt aan de zijde van het voorplein afgesloten door middel van geblokte pijlers
waartussen hekken. De bouwhuizen hebben zadeldaken met oudhollandse gesmoorde pannen en gezien het
overeenkomende steenformaat uit dezelfde tijd als het huis, doch zijn omstreeks 1845 verbouwd in neogotische
trant. De voor- en achtergevels zijn bepleisterd en rijk gedecoreerd met spitsbogen, pinakels enz. De neogotische
uitmonstering is blijkens foto's niet meer geheel conform de oude situatie. De verbindingsleden zijn gewijzigd, zo is
onder andere een kas onder lessenaarsdak verdwenen.
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Het huis heeft nog inhoofdzaak zijn oude structuur, onder andere gevormd door een ingangshal met links een kamer
voorzien van schilderingen, middenachter een zaal en rechts een trappenhuis met oorspronkelijke achttiendeeeuwse houten trap. De schilderingen in de linkerkamer zijn van de hand van Dirk Dalens III (gesigneerd 'D.
DALENS. 1742') en stellen landelijke riviertaferelen met herberg, ruiters enz. voor.
Waardering
Het huis Strijdhoef, waarschijnlijk gebouwd in of omstreeks 1760, is van algemeen belang vanwege:
- bouwtype blokvormig huis, waarvan de status wordt benadrukt door de hoog gelegen en via een trap bereikbare
bel-etage;
- de U-vormige plattegrond van huis met bouwhuizen;
- architectuurhistorie, vooral vanwege de neogotische uitmonstering van de bouwhuizen met spitsbogen en
pinakels;
- verder vanwege details zoals het snijlicht met lantaarn;
- interieur van het huis, vanwege de structuur en onderdelen, vooral de schilderingen door Dirk Dalens III;
- zeldzaamheid van huizen, die tezamen met de bouwhuizen een U-vormig complex vormen.
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Omschrijving
De entree tot de buitenplaats wordt gevormd door een inrijhek (5), dat toegang geeft tot een oprijlaan beplant met
een dubbele rij eiken. Aan de linkerzijde bevindt zich het complex van bossen en open landerijen, rechts de toegang
tot het huis en zijn directe omgeving.
Het huis met bouwhuizen en voorplein wordt omgeven door een gracht, die aan de achterzijde van het huis is
verbreed en een bocht vertoont. Dit is een laat voorbeeld van Louis XIV-stijl. De landerijen rond de omgrachting
bestaan sinds tenminste omstreeks 1850 in hoofdzaak uit boomgaarden (zie top. kaart 1838-1857) en zijn door een
tweede, bescheiden omgrachting omgeven. Het voorplein is toegankelijk via een poortgebouw (3). Het centrum
wordt gevormd door een rond perk (reeds uitgebeeld in 1807, zie Van de Voort 1982). Dit perk is in 1981
gereconstrueerd. Langs de gracht loopt een haag van snoeilinden. Bij de poort staan opgeschoren kastanjes. Nabij
het huis staan drie natuurstenen drinkbakken, nu in gebruik als bloembakken. Verder zijn er drie portretbustes (6),
een voet van een zonnewijzer (7) en links van de poort een tuinkoepel (4). In de zuidhoek van het terrein ligt een
ijskelder (8).
Het noordwestelijke gedeelte van de buitenplaats is veel groter. De zuidelijke grens wordt gevormd door de
oprijlaan. Tegenover de entree tot het huis is een bescheiden rechte laan aanwezig die zich over de oprijlaan als
zichtas een stukje voortzet. Deze is reeds zichtbaar op het kadastraal minuutplan van 1828 (gemeente Udenhout
sectie B, blad 2) en op de top. kaart van 1838-1853. Verder bevinden zich hier verschillende noord-zuid lopende
houtwallen en singels. Pas sinds omstreeks 1900 (vergelijk top. kaart 1893/1901-1902 met oudere kaarten) is dit
gebied zo open als het nu is. Noordelijker ligt het achttiende-eeuwse rastervormige lanenpatroon, dat oorspronkelijk
tot aan het huis liep en waar de laan tegenover het huis een onderdeel van vormde. In het westen hiervan ligt een
simpel sterrenbos met kom, in het oosten een tweede kom en aan de oostelijke grens rabatten. Dit gedeelte is in
hoofdzaak bebost met naald- en loofhout. Erlangs en erdoor lopen verschillende greppels en sloten.
Waardering
De parkaanleg van Strijdhoef, grotendeels bestaande uit achttiende-eeuwse elementen, is van algemeen belang
vanwege:
- de achttiende-eeuwse waterpartij rond het huis met vijver in Louis XIV-stijl;
- de beplanting van het voorplein met leilinden en kastanjes;
- de rastervormige achttiende-eeuwse aanleg met kom en sterrenbos die nog grotendeels intact is;
- de ensemblewaarden van park met huis, bijgebouwen en tuinsieraden;
- de zeldzaamheid van wat betreft structuur gaaf bewaarde achttiende-eeuwse buitenplaatsen.
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Omschrijving
Toegang tot het omgrachte voorplein van het huis, bestaande uit een dam met ijzeren paaltjes en kettingen en een
bakstenen poortgebouw. Er is gebruik gemaakt van machinale baksteen, die in huis en bijgebouwen verder niet
voorkomt. De korfboogvormige poort wordt geflankeerd door torens. De poort is afgesloten door kantelen en
bekroond met vazen en een wapendragende leeuw. De torens zijn voorzien van 'schietgaten', ronde openingen,
bloktand en kantelen en zijn aan de achterzijde toegankelijk via deuren. Het poortgebouw is waarschijnlijk in de
tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd.
Waardering
Het poortgebouw van Strijdhoef, waarschijnlijk uit de tweede helft van de negentiende eeuw, is van algemeen
belang vanwege:
- het bouwtype poortgebouw;
- de bouwtrant met kantelen, schietgaten enz., die uitdrukking geeft aan de romantische ideeën zoals die in de
negentiende eeuw met kastelen gepaard gingen;
- de ensemblewaarden, vooral de samenhang met het huis en zijn neogotische bijgebouwen;
- de zeldzaamheid van zulke bouwwerken in deze trant;
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- de gaafheid van het gebouw.
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Omschrijving
Zeszijdige tuinkoepel, opgetrokken in handvormsteen en waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1850-1875. De koepel is
voorzien van vlakke hoeklisenen en bepleisterde kantelen. De boogvormige openingen waren oorspronkelijk
waarschijnlijk open, tegenwoordig (sinds 1981) voorzien van vensters met roedenverdeling.
Waardering
De zeszijdige tuinkoepel is van algemeen belang vanwege:
- het bouwtype tuinkoepel;
- de bouwtrant, die een klassieke vorm (zeshoekige plattegrond, boogvormige gevelopeningen) paart aan op de
middeleeuwen geïnspireerde kantelen;
- ensemblewaarden, vanwege de samenhang met in het bijzonder de parkaanleg en de poort;
- zeldzaamheid van dit soort gebouwen.
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Omschrijving
De entree tot Strijdhoef wordt gevormd door twee wellicht achttiende-eeuwse monumentale, bepleisterde en
geschilderde hekpijlers met verdiept veld en bekroond door een afdekplaat met bol. De ijzeren vleugelhekken zijn
van omstreeks 1900. Het fabrikaat blijkt uit het opschrift 'G.J. VINCENT & Co SCHIEDAM'.
Waardering
Toegangshek van Strijdhoef, van algemeen belang vanwege:
- ouderdom;
- sobere vormgeving, in overeenstemming met het eenvoudige karakter van Strijdhoef;
- ensemblewaarden, vanwege de samenhang met de parkaanleg.
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Drie negentiende-eeuwse natuurstenen borstbeelden. Ze stellen voor:
- een vrouw met ontbloot bovenlijf; geplaatst op een bakstenen sokkel op het voorplein;
- een man met ontbloot bovenlijf en ringbaard; geplaatst op een bakstenen sokkel op het voorplein;
- een oude man met lange baard, gehuld in een gevoerde, over het hoofd geslagen mantel; geplaatst op een
gecementeerde sokkel op de kleine linker binnenhof van het huis.
Waardering
Drie negentiende-eeuwse borstbeelden op sokkels, van algemeen belang vanwege:
- schoonheid;
- ensemblewaarden vanwege de samenhang met de andere elementen en gebouwen op het voorplein van Strijdhoef.
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Zonnewijzer (omstreeks 1981, niet beschermd) op hardstenen voet in Louis XV-stijl, waarschijnlijk dezelfde als
uitgebeeld op de aquarel van 1807. De zonnewijzer is opgesteld in het middenperk.
Waardering
Achttiende-eeuwse hardstenen voet van een zonnewijzer, van algemeen belang vanwege:
- ouderdom;
- schoonheid;
- ensemblewaarden, vanwege de samenhang met de andere (groen-)elementen en gebouwen op het voorplein van
Strijdhoef.
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IJskelder, gelegen in een verhoging in de zuidhoek van het terrein. De negentiende-eeuwse kelder heeft een
gemetseld tongewelf. De toegang bevindt zich tussen gemetselde keermuren.
Waardering
De ijskelder van Strijdhoef, van algemeen belang vanwege:
- het bouwtype ijskelder met tongewelf;
- ensemblewaarden, vanwege de functionele samenhang met huis en waterpartijen;
-gaafheid van de kelder.
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