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Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail gaaf bewaarde HISTORISCHE BUITENPLAATS Salentein met HOOFDGEBOUW (1),
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), BOOGBRUG (3), BRUG (4), KOETSHUIS met SCHUUR (5), DORSMOLEN
(6), GRAFKELDER (7), TUINMUUR met SCHUUR (8), DUBBELE DIENSTWONING (9.
Ten noordoosten van Nijkerk aan de provinciale weg naar Putten is de historische buitenplaats Salentein gelegen. De
in oorsprong zestiende-eeuwse hofstede, genaamd Groot Vaneveld, werd in de loop van de achttiende en
negentiende eeuw door de familie Van Westerveld uitgebreid en verfraaid tot een uitgestrekte buitenplaats. Onder
het beheer van Heribert van Westerveld kreeg het goed de naam 'Salentein'. Op de Kadastrale minuut (1827) en de
Topografische Militaire Kaart van 1847-1848 is te zien dat Salentein op een omgracht terrein is gesitueerd (van
oudsher 'eiland' genoemd) zonder een duidelijke parkaanleg van enige betekenis, alleen rondom het huis ligt een
kleinschalige aanleg in landschapsstijl met een vergraven vijverpartij, die thans in enigszins gewijzigde vorm nog
aanwezig is (zie ook de kaart van de Veluwe door M.J. de Man, 1802-1803). De aanleg concentreerde zich in de
negentiende eeuw aan de oost- en zuidzijde van het huis en bestond uit enkele nutstuinen (oost), thans weiland, en
een ruim wandel- annex productiebos met rabatten. In 1906 liet de toenmalige eigenaar Jhr. W.M. van Weede, heer
van Salentein en de Berencamp, het huis in pseudo-middeleeuwse stijl met kantelen en hoektorens verbouwen. Ook
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de compositie van de aanleg aan de westzijde van de provinciale weg werd gewijzigd, waardoor een ruimtelijke en
visuele relatie werd geschapen tussen Salentein en de Berencamp, welke thans nog gaaf aanwezig is. Sinds 1980 is
Salentein in gebruik als kantoor en in 1981 gerestaureerd.
Omgrenzing
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen aangegeven. De buitenplaats ligt in de bocht van de Putterstraatweg (noordwest), aan de zuidoostzijde
loopt de grens door het park langs de dubbele dienstwoning en om de twee weiden.
Waardering
De HISTORISCHE BUITENPLAATS SALENTEIN is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:
- wegens de ouderdom;
- als voorbeeld van een buitenplaats ontstaan uit een hofstede;
- wegens het in oorsprong 18de-eeuwse huis dat in 1906 in pseudo-middeleeuwse stijl is verbouwd;
- als voorbeeld van een buitenplaats die in kasteelachtige vorm is verbouwd, wat typerend is voor het begin van de
20ste eeuw;
- wegens de visuele samenhang met de buitenplaats Berencamp, die in 1906 door de realisatie van brede zichtassen
met boomgroepen bij de aanleg van Salentein betrokken werd;
- wegens de samenhang tussen de bouwkundige onderdelen en de tuin- en parkaanleg.
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Onderdeel 1
Omschrijving
HOOFDGEBOUW (Salentein). Het gedeeltelijk omgrachte, onregelmatig gevormde hoofdgebouw dateert uit
verschillende bouwperioden en heeft in 1906 een uniform aanzicht gekregen, doordat het voorzien is van een grijze
pleisterlaag met schijnvoegen in blokmotief. Het pand bestaat uit een 18de-eeuwse achtervleugel van één bouwlaag
en een 19de-eeuws midden- en voorgedeelte van twee bouwlagen, waarvan het voorste deel in 1906 voorzien is
van twee hoektorens en kantelen aan de voorzijde en zijkanten in pseudo-middeleeuwse stijl met neogotische
kenmerken. De verschillende bouwvolumes zijn overkapt door een met gesmoord Oud-Hollandse pannen gedekt
samengesteld schilddak. De symmetrische voorgevel heeft een middenrisaliet waarin een toegangsdeur en een
zesruits verdiepingsvenster geflankeerd door drie vensterassen met negentiende-eeuwse zesruitsvensters. Aan
weerszijden van de voorgevel twee torens van drie bouwlagen gebouwd op ronde grondslag met een zeskantige
bovenbouw onder een met leien gedekte spits. Tussen de eerste en tweede bouwlaag van de toren is een
spitsboogfries aangebracht. Drie kanten van de toren zijn voorzien van een regelmatige invulling van smalle
meerruitsvensters. De overige gevels kennen een regelmatige invulling en een enkele dakkapel. In het achterste
deel zitten achttiende-eeuwse vensters met een gelijke profilering zoals die aangetroffen wordt in de vensters van
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het koetshuis. In het middendeel zijn gekoppelde meerruitsvensters met kruisvormige roedenverdeling in de
zijlichten aangebracht. Aan de westzijde van het middendeel een driekantige uitbouw. In het INTERIEUR is
ondermeer van belang de hal met negentiende-eeuws stucwerk en eikenhouten trap en op de verdieping de
oorspronkelijke bibliotheek met marmeren schouw en grote houten deuren met decoratie. Kelder met kruisgewelven.
Waardering
HOOFDGEBOUW (Salentein), behorend tot de historische buitenplaats Salentein, van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de architectonische toevoegingen in pseudo-middeleeuwse stijl met neogotische elementen;
- wegens de kenmerkende ligging binnen de tuin- en parkaanleg;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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Onderdeel 2
Omschrijving
De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is vanaf het midden van de 19de eeuw tot stand gekomen. Daarvoor
kende Salentein geen aanleg van betekenis, wel is al op de kaart van De Man (1802-1803) een kleine vergraven
vijverpartij direct ten zuiden van het huis te zien. Het zwaartepunt van de aanleg is geconcentreerd op het terrein
ten westen van Salentein aan de overzijde van de provinciale weg (Puttersttraatweg) en gericht op De Berencamp.
Hier is rond 1906 de compositie verfraaid en een ruimtelijk-visuele relatie tussen beide buitenplaatsen Salentein en
de Berencamp gecreëerd. Door het aanplanten van verschillende boomgroepen (clumbs of trees) zijn zichtassen
uitgezet, waarbij het huis De Berencamp, het tolhuisje en de duiventoren, als 'point de vue' dienen. De directe
omgeving van het huis is ingericht met de vijverpartij en enkele monumentale solitairen (eik, plataan, linde en
treurwilg). Vanaf de Putterstraatweg heeft het huis een zeer beeldbepalende functie, wat veroorzaakt wordt door het
langwerpige, verdiept liggende weiland voor het huis, dat aan de oostzijde wordt afgesloten door een rechte laan
(Topografische Militaire Kaart 1849-1859). Vanaf het huis bestaat eveneens een mooi zicht over dit weiland naar de
begroeide rand aan de noordzijde waarin oorspronkelijk enkele boomgroepen waren uitgespaard (thans
dichtgegroeid). Ten westen van het huis ligt de oude moestuin annex boomgaard, thans weiland. Het gebied ten
oosten en ten zuiden van het huis is in de derde kwart van de 19de eeuw bebost waardoor het coulisselandschap
werd gevormd. Hierbij werd de rechthoekige verkaveling verlaten (afgebeeld op de kadastrale minuut 1827) en
vervangen door een meer grillig gevormd verkavelingspatroon (Topografische Kaart 1871) met een slingerende
rondwandeling rond twee weiden; de afwisseling van open en gesloten ruimten kenmerkt de aanleg van dit bos. De
weilanden zijn grotendeels omhaagd. De inrichting van de weiden is enigszins verstoord door de nieuwe villa met
bijbehorende tuin in de westelijke en een eendenkooi in de oostelijk gelegen weide. Door het bos lopen enkele
rechte lanen; de west-oostlaan (richting het spoor) eindigt bij een heuveltje en een rondeel; de rechte toegangslaan
naar boerderij 'de Hoge Dam' wordt geflankeerd door twee als een rondeel met boombeplanting en een greppel
aangelegde uitstulpingen. Vanaf deze laatst genoemde laan zichten over de open weiden aan weerszijden, die aan
de noord- en zuidzijde door grillige bospercelen omsloten worden (singel zuidzijde aangeplant in 1830). In ca.1950
is het bos grotendeels gekapt en opnieuw aangeplant, waarbij de structuur gehandhaafd bleef. In het parkbos ligt
Heribert van Westerveld begraven (¿ 1831) op een rond eilandje met oude eiken en beuken rondom (zie
omschrijving onderdeel 7).
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats De Salentein van algemeen belang:
- wegens de aanleg in landschapsstijl rond 1906 met clumbs of trees en zichtassen gericht op de buitenplaats De
Berencamp;
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- wegens de visueel-ruimtelijke samenhang met de buitenplaats De Berencamp, waarbij het huis De Berencamp, het
tolhuisje en de duiventoren als 'points de vue' dienen;
- wegens het 19de-eeuwse wandelbos met lanenstelsel en grillig gevormd kavelpatroon;
- wegens de functioneel-ruimtelijke samenhang met andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Onderdeel 3
Omschrijving
Bij het huis Salentein ligt een BOOGBRUG uit 1849, voorzien van een gietijzeren balustrade in neogotische stijl. De
brug is gepleisterd en voorzien van schijnvoegen. In het midden van de brug een laag dubbel hek met de naam
'salen' 'tein'.
Waardering
BOOGBRUG, behorend tot de historische buitenplaats Salentein van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de architectonische vormgeving;
- wegens de markering van de toegang tot de buitenplaats;
- wegens de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Onderdeel 4
Omschrijving
Bij het koetshuis ligt een BRUG uit ca.1906 met gemetselde brughoofden en een houten loopdek. Eenvoudige
balustrade en in het midden van de brug een laag hek met de naam 'salen' 'tein' tussen twee houten pijlers.
Waardering
BRUG behorende tot de historische buitenplaats Salentein, van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de architectonische vormgeving;
- wegens de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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KOETSHUIS met SCHUUR. Ten noorden van het hoofdgebouw staat een bakstenen koetshuis met gevelsteen 'A.M.
IJvoij 1826' (Anna Magdalena d'Yvoy die in 1846 huwde met H.M. van Weede). In 1983 is het pand tot restaurant
verbouwd. Het op rechthoekige grondslag gebouwde koetshuis met lijstgevels bestaat uit één bouwlaag onder een
met Oud-Hollandse pannen gedekt mansardedak, dat aan de achterzijde overgaat in een lessenaarsdak. De
symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft twee dubbele houten inrijdeuren, thans voorzien van een beglazing, gevat
in een omlijsting met daarboven een rondboogdakkapel. Aan weerszijden van de deuren een meerruits
schuifvenster. De overige gevels kennen een invulling met meerruits- en stalvensters (noordgevel), een
toegangsdeur met vierruits bovenlicht (noordgevel) en driehoekig afgesloten dakkapellen. De achtergevel heeft bij
de restauratie in 1983 een glazen overkapping gekregen, die voor de bescherming van ondergeschikte betekenis is.
Achter het koetshuis, middels een gang verbonden, staat een op rechthoekige grondslag opgetrokken schuur van
rode baksteen onder een met rode Oud-Hollandse pannen gedekt wolfdak. In de achtergevel van de schuur twee
staldeuren en een hooiluik onder een latei, in de zijgevel stalvensters.
Waardering
KOETSHUIS met SCHUUR, behorend tot de historische buitenplaats Salentein, van algemeen belang:
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- wegens de ouderdom;
- wegens de beeldbepalende ligging aan de Putterstraatweg;
- wegens de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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Omschrijving
Ten noorden van het hoofdgebouw staat een op ronde grondslag opgetrokken 19de-eeuwse DORSMOLEN bestaande
uit geteerde rotan schotten onder een rieten tentdak. De originele houten kap bestaat uit een centrale houten
staander met waaiervormige draagconstructie. De dorsmolen is verbonden met een rechthoekige houten schuur
staande op een gepleisterde plint en overkapt door een met rode Oud-Hollandse pannen gedekt wolfdak. Thans in
gebruik als restaurant, waarvoor het beschot aan de binnenzijde is aangebracht.
Waardering
DORSMOLEN, behorend tot de historische buitenplaats Salentein, van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens het materiaalgebruik, namelijk rotan;
- wegens de ensemblewaarde;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Onderdeel 7
Omschrijving
In de parkaanleg ligt een GRAFKELDER afgedekt door een kleine natuurstenen grafsteen met fronton waarop de
naam Heribert van Westerveld en het jaartal 1831. De kelder ligt binnen een ronde omgrachting en wordt omringd
door een cirkel bomen (eiken en beuken). Vermoedelijk is de setting van de grafkelder geïnspireerd op het
grafmonument van de Franse filosoof Jean Jacques Rousseau te Ermenonville (1712-1778).
Waardering
GRAFKELDER, behorend tot de historische buitenplaats Salentein, van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving en setting;
- vanwege de zeldzaamheid van grafkelders in de aanleg bij een huis;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer*: 514835
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

23 mei 2005

Kadaster deel/nr:

30776/126

Complexnummer

Complexnaam

514825

Salentein

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Putten

Putten

Gelderland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Putten

BY Nijkerkerstraat

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

PUTTEN

I

2196

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 8
Omschrijving
TUINMUUR MET SCHUUR. Ten oosten van het huis staat een vroeg 19de-eeuwse bakstenen tuinmuur, die thans
voor een deel dient als zijgevel (zuid) van een houten paardenschuur van latere datum. De linkerzijde van de muur
wordt beëindigd door een pijler. Volgens de kadastrale kaart uit 1827 stond de muur op de scheiding van het
perceel 'tuin' (waarschijnlijk moestuin) en 'terrein van vermaak'. De op rechthoekige grondslag opgetrokken houten
schuur staat op een bakstenen plint en bestaat uit één bouwlaag onder een met rode Oud-Hollandse pannen gedekt
schilddak.
Waardering
TUINMUUR MET SCHUUR behorende tot de historische buitenplaats Salentein, van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 529220
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 juli 2005

Kadaster deel/nr:

30812/118

Complexnummer

Complexnaam

514825

Salentein

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Nijkerk

Nijkerk

Gelderland

Straat*

Nr*

Putterstraatweg
Putterstraatweg

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

1

3862 RA

Nijkerk

3

3862 RA

Nijkerk

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Nijkerk Gelderland

C

3463

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 9
Omschrijving
Direct aan de Putterstraatweg ligt een bakstenen DUBBELE DIENSTWONING met asymmetrische gevel uit de tweede
helft van de 19de eeuw. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen pand bestaat uit één bouwlaag met
gepleisterde plint onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt samengesteld dak voorzien van gesneden
windveren en op de nokeinden een schoorsteen. De voor- en achtergevel hebben een excentrisch geplaatst
middenrisaliet met topgevel versierd met een klimmend boogfries en lisenen. Centraal in het risaliet van de
voorgevel een paneeldeur met vijfzijdig bovenlicht geflankeerd door smalle vensters eveneens voorzien van een
vijfzijdig bovenlicht en een zoldervenster. De vensterbogen zijn voorzien van bepleisterde sluit- en aanzetstenen.
Alle vensters, deels driedelig en deels gekoppeld, zijn voorzien van vijfzijdig bovenlichten. Smeedijzeren ankers.
Waardering
DUBBELE DIENSTWONING behorende tot de historische buitenplaats Salentein, van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de architectonische vormgeving;
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- wegens de beeldbepalende ligging aan de Putterstraatweg;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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