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

Complexnummer: 514789

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

Complexnaam
Complex eendenkooi c.a.
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

3

510856, 514790, 514791

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Haarzuilens

Utrecht

Utrecht

Hoofdadres van hoofdobject
Thematerweg 4, 3455 SN Haarzuilens
Complexomschrijving
Inleiding complex
Historisch complex, behorend bij het landgoed van kasteel De Haar en bestaande uit een EENDENKOOI,
KOOIKERSWONING en TUINPAVILJOEN, allen daterend uit de periode 1750-1850. De eendenkooi werd aangelegd in
opdracht van de familie Van Zuylen van Nyevelt van de Haar en had een consumptieve functie en later tevens een
recreatieve functie. Het tuinpaviljoen komt al voor op de kadastrale kaart van 1832.
Omschrijving complex
Het historische complex is gelegen aan de Thematerkade, de zuidelijke parallelweg langs de rijksweg A2, temidden
van weilanden, en bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Eendenkooi
2. Kooikerswoning
3. Tuinpaviljoen
De kooikerswoning is evenwijdig aan de weg gelegen. Het tuinpaviljoen is geplaatst aan de noordzijde van de
woning. De eendenkooi ligt aan de zuidzijde van het complex, schuin achter de woning. Het water staat in
verbinding met het slotenstelsel rond het perceel.
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Waardering complex
Het historische complex is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als authentiek, gaaf en
compleet bewaard gebleven voorbeeld van een gebruiksstructuuremet recreatief medegebruik, bestaande uit een
eendenkooi met de ondersteunende onderdelen zijnde de kooikerswoning en het tuinpaviljoen, ten behoeve van de
eigenaar van kasteel de Haar. Van situationele waarde vanwege de ligging binnen het landelijk gebied.
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Monumentnummer*: 510856
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

14 maart 2000

Kadaster deel/nr:

82837/136
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Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
960

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De omstreeks 1800 daterende EENDENKOOI bestaat uit een rechthoekig perceel, gelegen ten zuiden van de
boerderij. De eendenkooi staat in verbinding met het slotenstelsel en heeft in het midden een centrale plas, waarop
vier vangarmen of pijpen aansluiten. De eendenkooi wordt omsloten door knotelzen en knotwilgen.
Waardering
De eendenkooi is van cultuurhistorische waarde als gaaf en zeldzaam voorbeeld van een eendenkooi met vier
vangarmen, behorend bij het landgoed van kasteel De Haar. Tevens vanwege de situationele waarde in relatie met
de bijbehorende kooikerswoning.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Eendekooi
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De KOOIKERSWONING is evenwijdig gelegen aan de Thematerkade, welke parallel ligt aan de rijksweg A2. Het pand
is een kleine langhuisboerderij en dateert uit de achttiende eeuw. De op rechthoekige plattegrond opgetrokken
boerderij telt één bouwlaag onder een rietgedekte kap met dakschilden met verschillende goothoogten en van
formaat verschillende wolfseinden. De gevels zijn boven een zwartgeteerde plint opgetrokken in baksteen en deels
bepleisterd, deels witgeschilderd. De voorgevel of zuidoostgevel is een afgeknotte topgevel met in het midden een
dubbel draaivenster met bovenlicht en luiken. Aan weerskanten is in de hoeken een klein venster gezet. Onder het
wolfseind bevindt zich een openslaand venster met liggende lage langsgevels. De zuidwestgevel heeft een tweetal
kleine vensters met klepramen, de noordoostgevel gelijke vensters. De achtergevel is een afgeknotte topgevel met
in het midden een entree met houten portaal en ter weersziden een venster. Links en rechts in de gevel zijn lager
geplaatste openslaande vensters gezet. Het interieur is oorspronkelijk qua indeling met uitzondering van de deel, die
is ingericht als woonhuis. Een aantal deuren en lijsten is authentiek. De vloer is gedeeltelijk samengesteld uit
bakstenen, afkomstig van de middeleeuwse ruïne van kasteel De Haar.
Waardering
De woning is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van
een kooikerswoning. Tevens van functioneel belang als onderdeel van het landgoed De Haar situationele waarde
vanwege de relatie met de achter het pand gelegen eendenkooi en het bijbehorende tuinpaviljoen.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TUINPAVILJOEN, daterend uit XIXa, geplaatst ten zuidwesten van de kooikerswoning. De koepel is opgetrokken op
een ronde plattegrond en opgebouwd uit houten staanders en regels onder een rietgedekt puntdak met ruim
overstek. De vakwerkconstructie van de gevel is ingevuld met onbestreken riet en heeft houten openslaande
toegangsdeuren en drie vensters met een roedenverdeling. Het interieur van de koepel is afgetimmerd met verticale
houten delen die zijn witgeschilderd.
Waardering
Het tuinpaviljoen is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld
van een rieten tuinkoepel, alsmede van situationele waarde als recreatief onderdeel naast de kooikerswoning en de
eendenkooi.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinhuis
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