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Omschrijving van het complex
Oorspronkelijk was de omgeving van Hoevelaken een veengebied dat rond het jaar 1000 werd ontgonnen. Vanaf de
ontginningsbasis, de weg van Amersfoort naar Voorthuizen, werden lange rechte sloten in het veen getrokken tot
aan de grens met Nijkerk. Zo ontstonden de lange percelen, waaraan de buitenplaats zijn merkwaardige vorm te
danken heeft van bijna drie kilometer lengte en slechts 375 meter breedte. Halverwege lag een zandrug onder het
veen, de Veenwal. Door inklinking van het veen ligt de Veenwal nu hoger dan zijn omgeving en vormt een markante
doorsnijding van de buitenplaats.
De in structuur en deels in detail goed bewaard gebleven HISTORISCHE BUITENPLAATS HOEVELAKEN omvat de
volgende onderdelen: HOOFDGEBOUW (Huis Hoevelaken) (1), HISTORISCHE TUIN- en PARKAANLEG (2),
KOETSHUIS (3), TUINMANSWONING (4), TOEGANGSHEKKEN (5A en 5B), MOESTUINMUUR (6), voormalige
BOSWACHTERSWONING (7) en boerderij (8). In 2011 is de boerderij afgebrand en afgevoerd als rijksmonument bij
besluit d.d. 27-03-2012.
De historische buitenplaats Hoevelaken kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de 12de eeuw. Er zijn diverse
hoofdhuizen geweest. In 1672 is het 14de-eeuwse kasteel door brand verwoest. Het daarna gebouwde huis is
diverse malen gewijzigd en uiteindelijk in 1925 gesloopt en vervangen door het huidige huis, gebouwd in 1926, met
interieuronderdelen uit de 18e eeuw. Dit huis is in de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd geraakt en daarna
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hersteld. Nu is het huis in gebruik als kantoor. Rond het huis was in de 18de eeuw sprake van een bescheiden
formele aanleg. De lange laan achter het huis was omstreeks 1740 tot stand gekomen. Het huis Hoevelaken lag
binnen een symmetrisch grachtenstelsel temidden van open landbouwgronden die werden doorsneden door een
drietal evenwijdige zuid-noord gerichte lanen, waaronder de bovengenoemde lange laan. Dat zou in de 19de eeuw
veranderen. Op de kadastrale minuut van 1826 is om het huis Hoevelaken een sieraanleg getekend in de vorm van
een U-vormige slingerende waterpartij, een vergraving van het oude grachtenstelsel. Inmiddels wisselen bospartijen
en landbouwgronden elkaar af. Een twintigtal jaren later is het siergedeelte met een nieuw aangelegde, slingerende
waterpartij achter het huis uitgebreid. In de waterpartij lag een eiland. Voor deze verandering moest het meest
zuidelijke deel van de lange 18de-eeuwse laan worden gekapt. De U-vormige waterpartij om het huis werd
gedempt. Een net van slingerende wandelpaden kwam tot stand rond de grote vijver en in de aangrenzende bossen.
Met de bouw van het nieuwe huis in 1925-1926, ongeveer zestig meter ten noorden van het oude huis werd ook de
tuinaanleg aangepakt. De Deldense tuinarchitect P.H. Wattez kreeg de opdracht de parkaanleg grondig te herzien.
Het ontwerp is bewaard gebleven en vrijwel zo uitgevoerd. Het zuidelijk deel van het park werd omgevormd in de
Gemengde Stijl, een combinatie van geometrie en landschappelijk die in die tijd gangbaar was. Hoewel een aantal
veranderingen sindsdien in het park heeft plaats gevonden - de moestuin werd onder andere tot parkeerplaats
ingericht - , is de aanleg van Wattez in grote lijnen ongewijzigd. Wattez voegde aan de bestaande landschappelijke
aanleg formele elementen toe, maar incorporeerde ook bestaande elementen in zijn ontwerp. Rondom het huis
legde hij drie geometrische sierperken aan, samenhangend met de 18de-eeuwse interieurs van het huis. Dit geheel
werd ingebed in het aan de nieuwe situatie aangepaste oude landschapspark met waterpartijen, weilanden en
bossen. Een lange gebogen oprijlaan voert vanaf de westelijke ingang met een ruime boog naar de westkant van het
huis. Achter het huis ligt een forse asymmetrische vijver met drie eilanden. In het netwerk van wandelpaden schiep
Wattez afwisselende uitzichten. Verrassende elementen in de rondwandelingen waren de hartvormige vijver, het
diagonale padenpatroon ten noorden van de vijver en kunstwerken als bruggetjes. De oude middenlaan van 1740
vormt een zeer belangrijk zichtelement in het ontwerp. Verder van het huis weg overheerst de landschapsstijl.
Kenmerkend is hier de afwisseling van open (weilanden) en gesloten (bos) vakken waarlangs en waardoorheen zich
lanen slingeren. Aan de westkant kreeg de bestaande noord-zuid lopende laan een slingerend beloop. De aanleg,
waarvan het huis het middelpunt vormt, is voornamelijk naar binnen gericht. De uitzichten vanuit het huis eindigen
tegen de donkere achtergrond van de opgaande beplanting aan de rand van het perceel.
Waardering
De buitenplaats kent een historisch waardevolle aanleg met een hoofdlaan en een tweetal vijvers uit ca 1740. De
aanleg bestaat uit een smal, langgerekt bosgebied, afgewisseld met open ruimten en met een hoofdas op de
achtergevel van het huis gericht. De aanleg is een mengeling van formele elementen en enkele latere
landschappelijk elementen. Ongeveer op twee-derde vanaf het huis wordt de aanleg diagonaal doorsneden door de
provinciale weg Nijkerk-Amersfoort. Voor het huis bevindt zich nog een voormalig koetshuis alsmede de restanten
van een moestuinmuur waarin diverse doorbraken zijn gemaakt t.b.v. een parkeerplaats.
De HISTORISCHE BUITENPLAATS HOEVELAKEN is van algemeen cultuur-, architectuur-, tuinhistorisch en
stedenbouwkundig belang:
- wegens de ouderdom
- als uitdrukking van de belangrijke rol die opeenvolgende adellijke geslachten hebben gespeeld in de sociaal-

* 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:

economische en culturele ontwikkeling van Hoevelaken
- wegens de landschappelijke stijl waarin het langgerekte park is aangelegd binnen de 12de-eeuwse
ontginningskavels en met gebruikmaking van 18de-eeuwse structuren
- wegens de aanpassingen van het zuidelijk deel van de tuin en het park door P.H. Wattez in Gemengde Stijl
- wegens de architectuur van het hoofdgebouw door M.A. en J. van Nieukerken
- wegens de samenhang van de verschillende gebouwde onderdelen en de groene componenten van de aanleg
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 1
Omschrijving
HUIS HOEVELAKEN. In 1925 ontwierpen de architecten M.A. en J. Van Nieukerken een nieuw huis Hoevelaken voor
de nieuwe eigenaar, C.J.K. van Aalst. Het gebouw is opgetrokken op een samengestelde plattegrond die bestaat uit
een vrijwel rechthoekig hoofdblok, waarin zich de woonvertrekken bevinden; ten noorden daarvan een rechthoekige
uitbouw (waarin een galerij bestemd voor de schilderijencollectie van de eigenaar) waaraan een toren en een
bouwblok met de ingangspartij aansluiten. Het huis bestaat uit een souterrain, twee bouwlagen en een
zolderverdieping en ligt onder een hoog, samengesteld dak met ingezwenkte dakschilden en is met leien gedekt. De
toren wordt afgesloten met een ui-vormige spits, gedekt met leien. De uit baksteen opgetrokken gevels zijn
voorzien van gesmede muurankers. De vorm van de vensters grijpt wat type betreft terug op de 18de eeuw. De
noord en de zuidgevel zijn, afgezien van de westelijke uitbouw, beide symmetrisch opgezette representatieve gevels
met risalerende middenpartijen. Aan alle gevels bevinden zich deurpartijen met bordessen, voorzien van
smeedijzeren balustrades en trappen die in de tuin afdalen. De voorgevel is gericht naar de Westerdorpstraat en
bestaat uit een drie traveeën brede en drie bouwlagen hoge middenrisaliet, geflankeerd door twee traveeën brede
en twee bouwlage hoge zijpartijen. Bordes over de hele breedte van het risaliet. In het middenrisaliet een deur met
natuurstenen omlijsting, waarboven een balkon op consoles met balustrade. Het risaliet ligt onder een eigen op het
hoofddak aanlopend schilddak. Dakkapellen. De rechterzijgevel bestaat uit twee ongelijke beuken: rechts een smalle
en licht vooruitspringende partij en links een bredere partij. Schuifvensters van verschillende afmetingen. Bordes
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over de hele breedte van het linker bouwvolume. Een dubbele deur met bovenlichten geeft vanuit de voormalige
'kamer van Mijnheer' toegang tot het bordes. De linkerzijgevel bestaat uit een twee bouwlagen hoge travee met
ingangspartij, de achthoekige toren en een aanbouw van twee bouwlagen onder zadeldak. Ingangspartij met
natuurstenen omlijsting, afgesloten door een timpaan met schelpvulling. Boven de deur met gesneden kalf een
halfrond bovenlicht met snijwerk. Toren met schuifvensters die op de begane grond voorzien zijn van tralies. In de
derde bouwlaag ronde vensters onder de dakrand. Cordonlijsten ter hoogte van de verdiepingen. In de aanbouwdrie
vensters en dakkapellen. De achtergevel heeft een gelijke opzet als de voorgevel. Het middelste venster van de
risaliet is boogvormig afgesloten. Hierboven een hijsbalk die diende om de schilderijen van de eigenaar Van Aalst
naar de opslagruimte te hijsen. In het interieur zijn de verschillende vertrekken gegroepeerd rond een centrale hall
met monumentale trappartij. Op de begane grond bevonden zich de salons en de eetkamer, op de verdieping de
slaapkamers. Bij het inrichten van de kamers is gebruik gemaakt van 18de- en 19de-eeuwse interieuronderdelen
zoals wandbetimmeringen, deuren, haardpartijen, plafonds met schilderingen en trappartijen, onder andere
afkomstig uit Amsterdamse grachtenpanden. Hieronder werk van Jacob de Wit. In het portaal in het zuidwesten van
het huis reliëfs met onder andere voorstellingen van de Vier Jaargetijden. De galerij in de noordwestelijke aanbouw
wordt betreden via een rijk geornamenteerde bordestrap. De ruimte heeft een ziende kap met sierlijk gedraaide
trekstangen en bezit nog de originele wandbetimmering die wordt afgesloten met een kroonlijst. De ruimte wordt
van bovenaf verlicht via de in de kap aangebrachte dakkapellen.
Waardering
HUIS HOEVELAKEN, behorend tot de historische buitenplaats Hoevelaken is van algemeen cultuur- en
architectuurhistorisch belang
- als voorbeeld van een landhuis gebouwd in de heroriënteringstijl, gebaseerd op de 17de- en 18de-eeuwse
Hollandse bouwkunst
- als goed bewaard gebleven voorbeeld uit het oeuvre van M.A. en J. van Nieukerken
- wegens de indeling van het huis
- wegens het toepassen van 18de- en 19de-eeuwse interieuronderdelen
- als middelpunt van de aanleg van de buitenplaats
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Onderdeel 2
Omschrijving
HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. In een bestaand park met 18de-eeuwse lanen en 19de-eeuwse
landschapselementen creëerde tuinarchitect P.H. Wattez in 1926-1927 in het zuidelijk deel een tuin in Gemengde
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Stijl. De hoofdingang ligt in de zuidwesthoek van het terrein. Vandaar loopt de oprijlaan in flauwe slingers
evenwijdig aan de perceelsgrens en buigt vervolgens met een ruime boog langs de voormalige nutstuinen af naar
het voorplein van het huis. Vanaf het voorplein liep de oprijlaan in een boog door naar het koetshuis (thans
rechtgetrokken) dat door een bosschage niet vanaf het huis is te zien. Ten oosten van het huis liggen de parkweide
en een kleine vijver, beide naar ontwerp van Wattez. De parkweide fungeert als voorgrond van het tafereel met huis
voor de voorbijganger. Aan de noord- en zuidzijde van het huis schiep Wattez geometrische tuinen als verlengstuk
van de 18de-eeuwse interieurs. De indeling van de tuinen is versoberd zodat de functie als overgangszone tussen
huis en tuin teloor gegaan is. De Grote Vijver achter het huis is ontstaan door vergraving van een aanwezig
ringvormige vijver. Het wateroppervlak werd vergroot door het centrale eiland in drie stukken op te splitsen en door
de vijver richting huis te vergroten. Om de vijver loopt een rondwandeling (onderbroken door het verwijderen van
twee bruggetjes). Ter hoogte van het huis is een brede bakstenen vijvertrap gemaakt. Verscholen in het bos ten
oosten van de Grote Vijver ligt een door Wattez ontworpen hartvormige vijver. Hij volgde in zijn ontwerp de
bestaande 18de-eeuwse structuur ter plaatse. Door het verwijderen van bruggen is de rondwandeling om de vijver
onderbroken. In het bos tussen de parkweide en de hartvormige vijver schiep Wattez twee rechthoekige
geometrische tuinen, waarschijnlijk gebaseerd op een 18de-eeuwse indeling. In een van de tuinen lag een
padenkruis en waterkom. Restanten zijn herkenbaar. De diagonale padenstructuur ten noorden van de Grote Vijver
is herkenbaar aanwezig. Ter weerszijden van de lange middenlaan bevinden zich met wandelpaden doorsneden
bospercelen en weilanden, halverwege doorsneden door de markante Veenwal. Aan de oostkant wordt de
buitenplaats door een lange rechte laan afgesloten, aan de westkant door een laan in flauwe slingers met wisselende
uitzichten op weilanden en broekbossen, die halverwege aftakt naar de middenlaan. Het gedeelte ten noorden van
de Nijkerkerweg die het terrein op 2/3 doorsnijdt, is minder gecultiveerd. Het is een zogenoemde 'wildernisse'
waarin men graag een landschapspark liet eindigen. Hier ligt een slingervijver uit omstreeks 1890.
Waardering
TUIN- en PARKAANLEG, behorend tot de historische buitenplaats Hoevelaken van algemeen cultuur- en
tuinhistorisch belang:
- wegens de ouderdom
- wegens de goed bewaard gebleven structuur
- wegens de aanwezigheid van 18de-eeuwse elementen die zijn opgenomen in een 19de- en 20ste-eeuwse aanleg
- wegens het parkgedeelte in het zuidelijk deel naar ontwerp van P.H. Wattez in gemengde stijl, passend bij de
architectuur van het hoofdgebouw en bij de bestaande landschappelijke aanleg
- als onderdeel van het oeuvre van P.H. Wattez
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Historische aanleg
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 3
Omschrijving
Het voormalige 19e eeuwse KOETSHUIS annex dienstwoning dateert van 1873 en vervangt een voorganger. Het
gebouw staat ongeveer op dezelfde plek, maar werd schuin ten opzichte van het hoofdgebouw geplaatst. De schuin
geplaatste situering past bij de lijnvoering van de landschapsstijl. Het koetshuis is op een bijna rechthoekige
plattegrond opgetrokken bouwwerk van een bouwlaag onder met pannen gedekt schilddak. De muren zijn van een
witte pleisterlaag voorzien. Diverse venster- en deuropeningen met stucomlijstingen onder rechte strek. Twee grote
dubbele deuren aan de zuidzijde van het pand onder gebogen strek in een iets risalerend gevelgedeelte met
bosseringen. Het interieur is aangepast aan een kantoorfunctie.
Waardering
Voormalig KOETSHUIS, behorend tot de historische buitenplaats Hoevelaken, van algemeen belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de functioneel en visueel ruimtelijke relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 4
Omschrijving
Voormalige TUINMANSWONING met garage. Ten zuidwesten van het huis ligt de voormalige tuinmanswoning uit
omstreeks 1937. Het gebouw is mogelijke een ontwerp van M.A, van Nieukerken. Gedeeltelijk onderkelderd gebouw
op L-vormige plattegrond, opgetrokken van rode baksteen onder ingezwenkte, met riet gedekte schilddaken, die
elkaar snijden. Dakkapellen onder een doorlopende rietlaag. Schoorsteen op de nok van de zuidelijke kap en een
houten klokkenstoel onder tentdakje op de nok van de noordelijke kap. Witgeschilderde houten gelobte lijst onder
de dakrand (met uitzondering van de noord- en de westgevel van de garage). De voorgevel is symmetrisch van
indeling. Voordeur met bovenlicht geflankeerd door schuiframen met roedeverdeling en luiken. Rechterzijgevel met
twee schuifvensters met luiken in het woongedeelte; een opgeklampte deur met korfboogvormige rollaag geeft
toegang tot de garage. Hiernaast een vierruitsvenster met bovenlicht. Linkerzijgevel met drie vensters met luiken
van ongelijke grootte in het woongedeelte en in het terug liggende deel, waarin zich de garage bevindt een
paneeldeur met vierruitsraam en vensters van ongelijke afmetingen. De achtergevel van de garage is blind; die van
het woonhuis heeft een deur. De indeling van het interieur dateert grotendeels van de bouwtijd. Te vermelden vallen
de terrazzo vloer in de gang, de houten trap naar de verdieping en de oorspronkelijke deuren.
Waardering
Voormalige TUINMANSWONING met garage, behorend tot de historische buitenplaats Hoevelaken van algemeen
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cultuurhistorisch belang:
- wegens de ouderdom
- wegens de gaaf bewaard gebleven architectuur
- wegens de landelijke vormgeving, passend bij de functie van tuinmanswoning
- wegens de ligging naast de moestuin
- wegens de functioneel ruimtelijke relatie met de overigen onderdelen van de buitenplaats

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 december 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 512222
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

29 augustus 2005

Kadaster deel/nr:

82897/24

Complexnummer

Complexnaam

512146

Huis te Hoevelaken

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hoevelaken

Nijkerk

Gelderland

Straat*

Nr*

Westerdorpsstraat

68

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hoevelaken

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3871 AZ

Hoevelaken

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
571

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 5A en 5B Omschrijving
Aan de oostelijke en westelijke ingangen staan twee identieke TOEGANGSHEKKEN uit omstreeks 1926. Het hek
bestaat uit twee rondgemetselde bakstenen pijlers, voorzien van ijzeren ringbanden. Elke pijler wordt bekroond door
een bolvormig ornament. Aan weerszijden van de pijlers eenvoudige smeedijzeren hekken van verticale spijlen met
pijlpunten. Tussen de pijlers dito hekvleugels. Het oostelijke hek bezit aan de linkerkant nog een kleiner draaihek
ten behoeve van de voetgangers.
Waardering
TOEGANGSHEKKEN, behorend tot de historische buitenplaats Hoevelaken, van belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de markering van de toegangen tot de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

* 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

Functie

Pagina:

Monumentnummer*: 529435
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

29 augustus 2005

Kadaster deel/nr:

82973/166

Complexnummer

Complexnaam

512146

Huis te Hoevelaken

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hoevelaken

Nijkerk

Gelderland

Straat*

Nr*

Westerdorpsstraat

68

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hoevelaken

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3871 AZ

Hoevelaken

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
571

Rijksmonumentomschrijving**
onderdeel 6 Omschrijving
Aan de zuidzijde van de buitenplaats liggen de voormalige nutstuinen, omgeven door een MOESTUINMUUR. De
muur omsluit een rechthoekig terrein, waar Wattez de moestuin had ontworpen en dat nu als parkeerplaats in
gebuik is. In de muur zijn diverse extra openingen gemaakt t.b.v. auto's. De muur is opgetrokken in baksteen met
aan de noordzijde een opening met strekse boog. De muur heeft gemetselde steunberen en wordt met een
natuurstenen plaat afgedekt.
Waardering
MOESTUIN, behorend tot de historische buitenplaats Hoevelaken is van belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de overigen onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnummer*: 529436
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

29 augustus 2005

Kadaster deel/nr:

82973/169

Complexnummer

Complexnaam

512146

Huis te Hoevelaken

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hoevelaken

Nijkerk

Gelderland

Straat*

Nr*

Hoevelakense Boslaan

2

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hoevelaken

A

Postcode*

Woonplaats*

3871 KA

Hoevelaken

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
290

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 7
Omschrijving
Voormalige BOSWACHTERSWONING (ook wel rentmeesterswoning) uit de tweede helft van de 19de eeuw, van één
bouwlaag hoog, onder rieten kap, opgezet als dwarshuis. Met riet gedekt schilddak. Het gebouw bestaat uit een
bakstenen gedeelte rechts en een voormalige werkplaats met hout beschoten wanden links. De hoofdtoegang zat
oorspronkelijk in de westgevel, gericht op een pad evenwijdig aan de middenlaan. Na 1972 is de toegang gedicht en
verplaatst naar de oostgevel. Deze gevel in het bakstenen deel met drie roedevensters van verschillende
afmetingen, voorzien van luiken met klaverbladvormig ventilatiegat. Goed bewaard sluitwerk. In het houten deel
deur en vensters met niet oorspronkelijke indeling. De rechtergevel (noord) is blind op een keldervenster met tralies
na. De oostelijke gevel in het stenen gedeelte bevat vier schuifvensters met roeden. Het derde venster van links
was de oorspronkelijke toegang (sporen in het metselwerk). In heet houten gedeelte drie vensters van verschillend
formaat. De linkerzijgevel met niet oorspronkelijke vensters en deur. In het interieur is de kelder en de daarboven
gelegen opkamer bewaard gebleven van de oorspronkelijke structuur. Keuken met hangschouw, betegeld met witte
en mangaankleurige tegeltableaus, met kolommen met pauwen, 19de eeuw (deels restauratiewerk). De voormalige
werkplaats is bij de woning getrokken.
Waardering
Voormalige BOSWACHTERSWONING, behorend tot de historische buitenplaats Hoevelaken, van belang
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- wegens de ouderdom
- wegens de funtioneel-ruimtelijke relatie met de overigen onderdelen van de buitenplaats
- wegens de ligging bij de kruising van Veenwal en middenlaan
- wegens een aantal genoemde interieuronderdelen

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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