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Complexnaam
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

513930, 513931

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject
Houboerweg 1, 7478 RS Diepenheim
Complexomschrijving
Complexomschrijving
Burgemeester Jansen liet in 1926 dit LANDHUIS bouwen naar een ontwerp van Tjaart Koning (arch?) dat
geïnspireerd is op de Engelse cottagestijl. Naast het huis staat een houten GARAGE met een rieten dak.
De tuin met zonnewijzer is in de jaren dertig aangelegd en vrijwel ongewijzigd. Het huis staat ver buiten de
bebouwde kom, in het bos. Het staat met de voorzijde parallel aan de Houboerweg. Ten noorden van het huis staat,
eveneens parallel aan de weg, de bovengenoemde garage.
Waardering
Landhuis met garage van architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:
- vanwege de op de cottagestijl geïnspireerde bouwstijl
- vanwege de gaafheid
- als ensemble van twee bij elkaar horende panden.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 513930
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

82853/115

Complexnummer

Complexnaam

513929

-

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Houboerweg

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

7478 RS

Diepenheim

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1974

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
LANDHUIS over twee bouwlagen opgetrokken in rode machinale baksteen. Het samengestelde schilddak is met riet
gedekt.
De meerruits vensters in de voorgevel (W) zijn behangen met luiken. De ingang bevindt zich in de risalerende,
verhoogde middentravee onder een steekkap. De gevel van de verdieping is beschoten, voorzien van een brede
vensterpartij van vier meerruits vensters en van de begane grond gescheiden door een cordonlijst op klossen. Aan
weerszijden van de vensterpartij bevinden zich dakkapellen onder lessenaardakjes. In de rechter zijgevel
terrasdeuren en op de verdieping twee negenruits vensters. De geveltop met venster is beschoten en wordt aan de
onderzijde afgesloten door een cordonlijst op klossen. De achterzijde van het huis heeft op de parterre een erker die
bestaat uit zes negenruits vensters. Daarnaast een terrasdeur geflankeerd door twaalfruits vensters. De verdieping
heeft een vensterpartij onder een steekkap en daarnaast een langgerekte dakkapel met een lessenaardak. Aan de
linkergevel (N) een verdiepingloze uitbouw die als garage en bijkeuken dienst doet. De uitbouw heeft een rieten dak
met een halfronde dakkapel en is verder voorzien van een venster aan de voorzijde van het huis en garagedeuren,
een deur en een klein raam, aan de zijkant (N). De beschoten geveltop met venster heeft aan de onderzijde een
cordonlijst op klossen.
Waardering
Landhuis van architectuurhistorisch belang vanwege:

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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- de bouwstijl
- het gave in- en exterieur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis

* 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*: 513931
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

82853/107

Complexnummer

Complexnaam

513929

-

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Houboerweg

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RS

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1974

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Rechthoekige houten GARAGE onder een rieten zadeldak. De voorgevel bestaat uit een dubbele houten deur met
twee drieruits vensters. In de geveltop is ook een drieruits venster geplaatst.
Waardering
Garage van architectuurhistorisch belang vanwege:
- de aan het landhuis verwante bouwstijl
- het gave exterieur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Garage(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Datum van downloaden 17 januari 2022

Pagina: 4 / 4

