Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Complexnummer: 513984

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam
Oldengaerde
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

10

513983, 513985, 513986, 513987,
513988, 513989, 513990, 513991,
513992, 513993

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Dwingeloo

Westerveld

Drenthe

Hoofdadres van hoofdobject
Westeinde 57, 7991 RT Dwingeloo
Complexomschrijving
HISTORISCHE BUITENPLAATS OLDENGAERDE Westeinde 57 te Dwingeloo (gemeente Westerveld)
Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN
PARKAANLEG (2), BOUWHUIS (3), GRAFZERK (4), TOEGANGSBRUG (5), TOEGANGSHEK (6), DAGLONERSWONING
(7), SOKKEL (8), DUIVENTIL (9), TUINBEELD (10). Ten zuidwesten van Dwingeloo aan het Westeinde ligt de
historische buitenplaats Oldengaerde, die in de vijftiende eeuw door Reinold van Echten werd gesticht. Dit
rechthoekige huis, dat aan drie zijden was omgracht, werd in het begin van de zeventiende eeuw vermoedelijk
vergroot met twee ondiepe zijvleugels zodat een U-vormig plattegrond ontstond). Van 1660 tot 1782 was de
havezate in het bezit van familie Van Dongen, waarbij onder het beheer van Cornelis van Dongen jr. het huis tot een
rechthoek werd verbouwd, getuige de gedenksteen in de gevel met het jaartal 1717. Vermoedelijk eveneens uit
1717 dateren de bouwhuizen aan weerszijden van het voorplein, waarvan het rechter na een brand in 1825 werd
afgebroken. De situatie van omstreeks 1717 wordt weergegeven op een tekening van C.Pronk uit 1732. Deze toont
het classicistische huis met de ondiepe zijvleugels en de beide bouwhuizen. Een kaart uit het einde van de
achttiende eeuw (1797; maker onbekend) laat het huis 'Aldengaarde' zien, gelegen binnen een rechthoekig aan drie
zijden dubbel en aan de voorzijde enkel grachtenstelsel, op een as van symmetrie, gevormd door een oprij- annex
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zichtlaan (oost) en een zichtkanaal, het zogenaamde 'Grand Canal' (west). De overtuin en het bos aan de zuidzijde
zijn ook weergegeven. In 1797 werd het goed verkocht aan prof. Wynoldus Munniks, die er krentenbossen
aanplantte en exotische planten kweekte. Bij de verkoop in 1808 aan Aalt Willem van Holthe werd de havezate
omschreven als 'Oldengaerde met twee grote schuren waarin stallingen voor paarden en vee, een washuis,
knechtenkamers en een hovenierswoning, een oranjerie, tuinen met ene menigte beste vrugtbomen, persikenkast,
plantagies, allees, cingels, slingerboschen, vijvers en gragten, benevens verscheidene fraaije tuinsieraden.....'.
Thans is het huis in bezit van nazaten van de familie Westra-van Holthe.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen aangegeven. De begrenzing is historisch bepaald en omvat de huisplaats aan het Westeinde met singels
rondom, de overtuin en het bos met weiland aan de zuidzijde.
Waardering De HISTORISCHE BUITENPLAATS OLDENGAERDE is van algemeen cultuur-, architectuur- en
tuinhistorisch belang: - vanwege de ouderdom; - als één van de weinige goed bewaard gebleven Drentse
havezaten; - vanwege het in oorsprong 15de-eeuwse hoofdgebouw, dat in 1717 in classicistische stijl is verbouwd; als voorbeeld van een buitenplaats in gaaf bewaarde 18de-eeuwse verschijningsvorm; - vanwege de historische
tuin- en parkaanleg met 'grand canal'; - vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.
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Omschrijving onderdeel 1:
HOOFDGEBOUW (Oldengaerde). Het in oorsprong vroeg-15de-eeuwse huis is in het begin van de zeventiende eeuw
vergroot met twee ondiepe zijvleugels, die haaks op het hoofdgebouw staan en in 1717 voorzien van een nieuwe
voorgevel van pilasterarchitectuur in classicistische stijl. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen huis
bestaat uit twee bouwlagen (achterhuis één bouwlaag) onder een met geglazuurde Friese pannen gedekt, afgeplat
schilddak met gemetselde schoorstenen op de nokeinden (bij een verbouwing in de negentiende eeuw is het dak
verlaagd, zijn de schoorstenen verplaatst naar de hoeken en is de frontonversiering vervangen door een houten
timpaan). Aan weerszijden van het rechthoekige bouwblok grenzen jongere verdiepingloze vleugels (mogelijk laat18de/vroeg-19de-eeuw) onder een lessenaarsdak met aan de voorzijde een sierlijke daklijn, kwart hol- en bol
gezwenkt, met zandstenen schouders en hoekblokken (XIX). Op het linker dakschild een klokje, identiek aan dat op
het bouwhuis. De rechter zijgevel heeft twee meerruitsvensters in de vleugel en een dergelijk venster op de
verdieping; tegen de linker zijvleugel staat een rechthoekige oranjerie (laat 18de/vroeg-19de eeuw) van handvorm
baksteen onder een zadeldak; in de zuidgevel vier grote meerruitsvensters, op de verdieping een zesruitsvenster
met persiennes. De symmetrische negen traveeën brede voorgevel kent een geleding van gemetselde pilasters van
de kolossale orde, voorzien van geschilderde natuurstenen basementen en Ionische kapitelen. In het drie traveeën
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brede middenrisaliet, dat wordt bekroond door een driezijdig fronton, bevindt zich de dubbele toegangsdeur met
bovenlicht gevat in een omlijsting in Lodewijk XV-stijl. Boven de entree is een rechthoekige spaarnis waarin twee in
reliëf uitgebeelde engelen (1717?) en een versierde cartouche (1717?) met daarin geschilderd de naam
'OLDENGAERDE'. Aan weerszijden van de toegangsdeur staan twee in steen uitgehouwen wapenschilden van
Cornelis baron van Dongen en zijn vrouw Johanna Angnis baronesse van Wijenhorst. Aan weerszijden van de
hoofdtoegang staan een kanon (1663), een stoeppaal, een bankje en een gedecoreerde sokkel. De gevel is
ingedeeld door acht- en zesruitsvensters, met boven de vensters op de begane grond een geschilderd zandstenen
uitgehouwen festoen, en boven de vensters van het middenrisaliet de datum 'ANNO' '1717'. In de rechter vleugel
bevindt zich een getoogde dubbele inrijdeur (koetshuis), in de linker vleugel een getoogd meerruitsvenster. De
zeven traveeën brede achtergevel heeft achtruitsvensters met binnenluiken en in het midden een eenvoudig omlijste
tienruits dubbele deur; ervoor een drietreeds zandstenen stoep; erboven een dakkapel onder een zadelkapje met
windveren. Twee keldervensters. In de zijvleugels een meerruitsvenster en in de gevel van de oranjerie een dubbele
deur van kraaldelen, voorzien van een halfrond bovenlicht met spaakroeden en in de top een ruitvormig venster. In
het INTERIEUR is onder meer van belang de hal met marmeren vloer en kwartslag gedraaide trap met houten
'platte' balusters en gemarmerde treden, deuromlijsting in Lodewijk-XV-stijl, de grote buffetkast, marmeren schouw
met stucwerk en stucplafond met florale motieven; de voorkamer met marmeren schouw met stucwerk en
stucplafond met florale motieven; de keuken met balkenplafond, plavuizen vloer, twee 19de-eeuwse glazenkasten
en een eenvoudige haardplaats met witte betegeling; de provisiekelder met plavuizen vloer. In het algemeen zijn de
vensters behangen met vouwblinden en voorzien van een zitbankje; de deuren van brede delen zijn deels gehout.
Waardering
HOOFDGEBOUW (Oldengaerde) van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - als één van de weinige goed
bewaarde Drentse havezaten; - vanwege het in oorsprong 15de-eeuwse hoofdgebouw, dat in 1717 in classicistisch
stijl is verbouwd; - vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg; - vanwege de
functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 2:
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Oldengaerde. Deels in structuur en deels in
detail gaaf bewaarde 18de-eeuwse aanleg bestaande uit een rechthoekige omgrachting met dubbele singels aan drie
zijden en enkele singel aan voorzijde, waarbinnen het ensemble van huis en hof is gesitueerd. Het huis ligt op een
lange middenas gevormd door een zichtlaan voor het huis en een zichtkanaal ('grand canal') achter het huis. De
dieptewerking en oneindigheid van deze zichtas wordt versterkt door de opening in beplanting van de singel met een
doorzicht naar het achterliggende weiland; als 'point de vue' staat op de singel een tuinbeeld (Hercules; zie aparte
omschrijving), met aan weerszijden een oude beuk. Het kanaal wordt geflankeerd door rechthoekige grasparterres
(oorspronkelijk boomgaarden). Direct achter het huis ligt een iets verdiept glooiend gazon met randbeplanting. Ten
noorden hiervan ligt een oude boomgaard. Het voorplein is thans ingericht met een druppelvormig gazon met een
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rondgaand pad. Na de afbraak van het rechter bouwhuis (1825) is het gedeelte aldaar verhoogd en beplant met een
bomengroep (eik, linden en beuk) en, naast het huis, een monumentale rode beuk. Langs het rondgaande pad staan
natuurstenen bouwfragmenten (onderdelen van tuinvazen en voetstukken van banken). Voor het huis loopt een
lichtgebogen gracht waarlangs oude eiken. Rechthoekige singel rondom, deels met nieuwe aanplant; achter het huis
een breed pad met eiken en beuken. Ten zuiden van het huis ligt een rabattenbos van gemengd loofbos (op de
kadastrale kaart 1831 als hakhoutbos aangegeven). Door het bos loopt een diagonaal pad (zie kaart ca.1780). Aan
de overzijde van het Westeinde ligt de OVERTUIN, bestaande uit een dubbel beplante zichtlaan in de as van het huis
geflankeerd door weiden. In de linker weide staan verschillende solitairen (rode beuk), de rechter weide heeft aan
de buitenrand, die ovaal verloopt, verschillende bomen/solitairen of eenzijdige laanbeplanting van beuken en linden.
Aan het einde van de zichtlaan is aan de rechterzijde een lichte glooiing met een kring van linden - alwaar vroeger
een theehuisje. Links van de laan ligt een wandelbosje met restanten van slingerpaden, veel hulst, oude eiken en
beuken en een diagonaal pad naar de aanpalende boerderij.
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Oldengaerde van algemeen belang: - vanwege
de ouderdom; - vanwege de gaaf bewaarde 18de-eeuwse omgrenzing van de buitenplaats met formele structuur
van ten dele dubbele singels met als belangrijk onderdeel het typisch 18de-eeuwse 'grand canal'; - vanwege de
aanwezigheid van monumentale solitairen en boomgroepen uit de tijd van de aanleg; - vanwege de functioneelruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 3:
BOUWHUIS annex BOERDERIJ. Aan het voorplein staat een bakstenen bouwhuis uit het begin van de achttiende
eeuw met een schuur uit 1861. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken bouwhuis bestaat uit één bouwlaag en
een kapverdieping onder een met blauw geglazuurde (voorzijde) en rode (achterzijde) Hollandse pannen gedekt
zadeldak met windveren en op de nok een gemetselde schoorsteen en een klok. Haaks hierop staat de iets
terugliggende eveneens op rechthoekige grondslag opgetrokken stal onder een met rode (oost) en gesmoorde
golf/cement (west) pannen gedekt zadeldak met windveren en wolfeinde aan de achterzijde en beschoten geveltop
met rond venster aan de voorzijde. De symmetrisch ingedeelde voorgevel van het bouwhuis heeft centraal een
getoogde dubbele inrijdeur geflankeerd door een rondboog stalvenster, een meerruitsvenster met bovenlicht en
halve luiken en een opgeklampte deur met meerruits bovenlicht; alle met zandstenen dorpels; in de voorgevel van
de stal bevindt zich een dubbele getoogde inrijdeur en in de top een rond venster. De kopse gevel van het bouwhuis
heeft een meerruitsvenster met luiken en bovenlicht en in de top een vierruitsvenster met halfrond bovenlicht; de
zijgevel van de stal (west) kent een indeling met dubbele en enkele staldeuren en stalvensters, getoogd en
wybertvormig. De achtergevel van de stal heeft een drietal deeldeuren, waarvan één grote met een mandeur,
verder wybertvormige stalvensters. In het INTERIEUR is ondermeer van belang het spoelhok (pompstraat), deels
met leem, deels met klinkers bestraat; de karnkamer met bedstedenwand, hoekspinde en schouw; de kelder met
tongewelf en rode plavuizen. Stal met dekbalkgebint en deels lemen vloer. Rondom het bouwhuis ligt een
BESTRATING van keien en klinkers.
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Waardering
BOUWHUIS annex BOERDERIJ van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de hoge mate van
gaafheid van het exterieur; - vanwege de aanwezigheid van spoelhok en karnkamer, die van belang zijn als
oorspronkelijke onderdelen van de boerderij en verwijzen naar de vroegere bedrijfsvoering; - als karakteristiek en
functioneel onderdeel van de buitenplaats; - vanwege de beeldbepalende ligging aan het voorplein; - vanwege de
functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 4:
GRAFZERK. Tegen de gevel van de schuur van het bouwhuis staat een hardstenen (Calcair de Vinalmont)
gebeeldhouwde grafzerk waarop een alliantiewapen met kroon en schilddragers en aan weerszijden acht kwartieren.
Het wapen is van Cornelis baron van Dongen en diens echtgenote Johanna Angnis baronesse van Wijenhorst. In het
bovenste deel een ingelegde witmarmeren tekstplaat. In het onderste deel een in reliëf gebeeldhouwde doek met de
inscriptie (niet geheel leesbaar) 'In den Here ontslapen den 30 januarie 1723 ...'.
Waardering
GRAFZERK van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege het materiaalgebruik; - vanwege de
herinneringswaarde; - vanwege de zeldzaamheidswaarde; - vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving onderdeel 5:
TOEGANGSBRUG MET HEK. Bakstenen 18de-eeuwse boogbrug met stootranden van Bentheimer zandsteen (restant
houten palen)en eenvoudige balustrade. De brug is bestraat met keien en klinkers in visgraatmotief. Op de brug
staat een laat-18de-eeuws/vroeg-19de-eeuws smeedijzeren hek, bestaande uit dubbele hekvleugels met bewerkte
speerpunten en een versierde boven- en onderrand tussen stijlen met de naam 'OLDEN' 'GAERDE' en voluutvormige
zijstukken.
Waardering
TOEGANGSBRUG MET HEK van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de decoratieve vormgeving; vanwege het materiaalgebruik; - als markering van de toegang tot de buitenplaats; - vanwege de ensemblewaarde.
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Omschrijving onderdeel 6:
TOEGANGSHEK. De toegang tot de overtuin wordt gemarkeerd door een houten spijlenhek met ijzerbeslag tussen
twee vermoedelijk 19de-eeuwse gemetselde pijlers waarop een zandstenen bekroning (oorspronkelijk een voetstuk
van tuinvazen, met florale versieringen in reliëf).
Waardering
TOEGANGSHEK van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - als markering van de toegang tot de overtuin; vanwege de ensemblewaarde in samenhang met de tuin- en parkaanleg.
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Omschrijving onderdeel 7:
DAGLONERSWONING. Ten noorden van het hoofdgebouw staat, even buiten de singel, een vermoedelijk vroeg-19deeeuwse bakstenen daglonerswoning. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken pandje bestaat uit één bouwlaag
onder een met rode Hollandse pannen gedekt en aan een zijde doorgetrokken zadeldak; nokschoorsteen aan
voorzijde. De achtergevel, die iets is uitgebouwd, is vernieuwd en heeft een indeling van drie staldeuren, een
stalvenster en een klein topvenster. In de zuidgevel een houten toegangsdeur met links een vierruitsvenster en
rechts een negenruits schuifvenster. In de kopse gevel aan de straatkant twee zesruitsvensters, in de noordgevel
een (nieuwe) dakkajuit; rechts daarvan een staldeur en een stalvenster.
Waardering
DAGLONERSWONING van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - als voorbeeld van een kleine
arbeiderswoning bij de buitenplaats; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de
buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 8:
SOKKEL. Op het gazon achter het huis staat een laat-18de of vroeg-19de-eeuwse sokkel van Bentheimer zandsteen
op een bakstenen (niet-originele) fundering. Het voetstuk is gedecoreerd met hoekblokken, schelp- en bladmotief.
De zonnewijzer is van recente datum.
Waardering
SOKKEL van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de vormgeving; - als karakteristiek en
decoratief onderdeel van de buitenplaats; - vanwege de ensemblewaarde in samenhang met de tuin- en parkaanleg.
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Kastelen, landhuizen en parken
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Omschrijving onderdeel 9:
DUIVENTIL. Ten westen van het hoofdgebouw staat een 19de-eeuwse houten duiventil van het Oost-Nederlandse
type. Vier houten staanders waarop een vierkante witte kast van horizontale planken onder een met rode pannen
gedekt tentdak met lantaarn met aan alle vier zijden negen aanvliegopeningen (duifgaten) met aanvliegplankjes, die
wordt gedekt door metalen puntdakje met piron.
Waardering
DUIVENTIL van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - als typologisch gaaf voorbeeld van een duiventil van
het Oost-Nederlandse type; - als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats; - vanwege de
ensemblewaarde in samenhang met de tuin- en parkaanleg.
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Omschrijving onderdeel 10:
TUINBEELD. Ten westen van het hoofdgebouw staat, in het verlengde van het 'Grand Canal', een 18de-eeuws
tuinbeeld van Bentheimer zandsteen voorstellende Hercules met de Hydra van Lerna. Het beeld staat op een
geprofileerde sokkel, eveneens van Bentheimer zandsteen. Op de knots de inscriptie 'H.ANSUM fecit'. Volgens
overlevering is het beeld afkomstig van de havezate Ansen bij Ruinen.
Waardering
TUINBEELD van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - als 'point de vue' in de aanleg; - vanwege de
kunsthistorische waarde; - als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats; - vanwege de ensemblewaarde in
samenhang met de tuin- en parkaanleg.
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