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In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN
PARKAANLEG (2), BOUWHUIZEN (3,4), drie identieke HEKKEN (5), KINDERHUISJE 'HEILIGERLEE' (6), STAL (7),
BOERDERIJ 'GRIFTPARK' (8), BOERDERIJ 'KLEIN GEERESTEIN' MET TOREN, SCHUUR EN ERFAFSCHEIDING (9),
TOEGANGSHEK (10). Ten noorden van de bebouwde kom van Woudenberg ligt de historische buitenplaats
Geerestein die is gesticht vóór 1400. In de loop vijftiende eeuw kwam het goed in het bezit van het geslacht Van
Zuylen van Nyvelt, welke tot in de zeventiende eeuw de eigenaren bleven. In 1536 werd Geerestein als
ridderhofstad erkend. De naam Geerestein verwijst naar de gerende kavelvorm, die nog steeds de hoofdstructuur
bepaalt. Het goed ligt aan de Geeresteinselaan komende vanuit Woudenberg. Deze laan werd al in de dertiende
eeuw voor de ontginningen aangelegd. Het huidige hoofdgebouw heeft een zestiende-eeuwse oorsprong en werd in
ca.1645 uitgebreid met een voorhuis. Rondom het huis lag een formele aanleg gekenmerkt door een geometrisch
lanen- en grachtenstelsel, waarbij het omgrachte huis geflankeerd werd door omgrachte eilanden, zoals de militaire
kaart van J.L. van der Meer uit ca.1790 toont. Thans resteert alleen de omgrachting van het noordelijke eiland. De
verkoopadvertentie uit 1792 noemt naast het huis en de bouwhuizen, 'twee groote tuynen, beplant met allerhande
soorten exquise vrugtboomen en wyngaarden, twee groote lomryke bosschen, en verscheide ditto laanen (..)
uytgestrekte visryke gragten die in de droogste tyd over kaskadens vers water ontvangen en lossen'. Het grand
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canal achter het huis, dat een kenmerkend element van de aanleg vormt en een der grootsten in Nederland is, is
waarschijnlijk aan het einde van de achttiende eeuw gerealiseerd en staat op de kadastrale kaart uit 1825 voor het
eerst aangegeven. In de achttiende eeuw werd het huis van een voorgevel in Lodewijk XIV-stijl voorzien (zie Jan de
Beyer 1745) en vervolgens in 1834 in classicistische stijl verbouwd. In 1835 kocht Jhr.H.D. Hooft de buitenplaats.
Onder zijn beheer werd de aanleg in landschapsstijl met behoud van verschillende formele elementen gerealiseerd.
De aanleg in landschapsstijl kreeg een romantisch karakter door de bouw van verschillende pittoreske en als
coulissen functionerende bouwsels, zoals de hofstede Klein Geerestein met een gepleisterde toren, het kinderhuisje,
de stal met tempelfront en boerderij Griftpark, die een markant punt in de landschappelijke aanleg vormt. Hooft was
betrokken bij de aanleg van het park en bij de bouw van de verschillende onderdelen, die waarschijnlijk in
samenwerking met een plaatselijk architect Van Lunteren werden neergezet. Sinds 1969 heeft Geerestein een
kantoorfunctie (Architectenbureau INBO).
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen aangegeven. Omgrenzing wordt bepaald door de Geeresteinselaan met een uitstulping rondom de
overtuin, Woudenbergsche Grift, Zuiderbroek en Nieuwe Steeg.
Waardering
De HISTORISCHE BUITENPLAATS GEERESTEIN is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:
- vanwege de ouderdom;
- als onderdeel van de reeks buitenplaatsen in de overgangszone tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse
Vallei;
- vanwege het in oorsprong 16de-eeuwse hoofdgebouw, dat in ca.1645 met een voorhuis is uitgebreid en in 1834 in
classicistische stijl is verbouwd;
- vanwege de aanleg in 19de-eeuwse landschapsstijl met behoud van enkele formele elementen waaronder het laat18de-eeuwse zeer grote grand canal;
- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.
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HOOFDGEBOUW (Geerestein). Het in aanzien blokvormige hoofdgebouw bestaat uit een 16de-eeuws U-vormig
bouwlichaam van een souterrain en twee bouwlagen, waarvan de binnenplaats in ca.1645 is opgevuld met een
vooruitspringend drie-assig middendeel. De vleugels worden overkapt door een met gesmoorde Oud-Hollandse
pannen gedekt omgaand zadeldak en het middendeel door een wolfdak. In 1834 is het huis in neoclassicistische stijl
verbouwd, waarbij alle muren zijn witgepleisterd en voorzien van natuursteenimitatie met uitzondering van de
middenrisaliet. Bij deze verbouwing heeft de voorgevel zijn huidige vorm gekregen met een kroonlijst en een houten
attiek die ter plaatste van de middenrisaliet door een driezijdig houten fronton is gemarkeerd. Centraal in het
fronton is het wapenschild van de heerlijkheid Geerestein aangebracht. Twee vazen die in de 18de eeuw deel uit
maakten van de bekroning van het attiek liggen thans als schampstenen aan weerszijden van de oprijlaan. De
middenrisaliet heeft op de bel-étage, bereikbaar via een hardstenen bordes van zes treden, drie dubbele
rondboogdeuren met persiennes, daarboven een omlijste dubbele balkondeur geflankeerd door zesruitsvensters met
persiennes waarvoor een balkon is aangebracht rustend op vier consoles en voorzien van een eenvoudige ijzeren
balustrade. Op de bovenste verdieping vierruitsvensters met persiennes. Aan weerszijden van de middenrisaliet een
venstersas met twee boven elkaar geplaatste zesruitsvensters en één vierruitsvenster. De asymmetrische zijgevels
hebben uitgebouwde privaten (zie tekening C. Pronk, 1730) en kennen een invulling met getraliede
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souterrainvensters en vier- en zesruitsvensters met persiennes. De vier traveeën brede achtergevel heeft een
regelmatige invulling van souterrainvensters, achtruitsvensters met persiennes op de bel-etage en zesruitsvensters
met persiennes op de verdieping waarvan de middelste twee assen worden geaccentueerd door een balkon uit 1834
rustend op rijk gedecoreerde consoles en voorzien van een eenvoudige ijzeren balustrade. Tussen deze middelste
twee vensterassen is een extra balkondeur geplaatst. Vrijwel het gehele huis is onderkeldert met 16de-eeuwse tonen kruisgraatgewelven voorzien van haaks daarop staande steekkappen op poeren. In het INTERIEUR is ondermeer
van belang de zich in de achterkamer bevindende 17de-eeuwse schouw met zuilen, die een brede boezem
gedecoreerd met een cartouche dragen; de hal is voorzien van eenvoudig stuc uit 1834.
Waardering
HOOFDGEBOUW (Geerestein) van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de bouwgeschiedenis waarbij een U-vormig zestiende-eeuws gebouw transformeerde in een
paviljoenvormig huis met 19de-eeuwse neoclassicistische elementen;
- vanwege de gaaf bewaarde 16de-eeuwse kelders;
- 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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HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Geerestein. Binnen de oost-west gerichte
lanenstructuur, die de gerende kavelvorm omsluit, ligt de aanleg in landschapsstijl die na 1835 is gerealiseerd (zie
situatietekening uit 1843). Aan de overzijde van de Geeresteinselaan loopt een zichtlaan in oostelijke richting
waarlangs een kleine rechthoekige overtuin is gesitueerd. De toegangslaan wordt gevormd door de langs het huis
lopende Geeresteinselaan aangelegd als centrale as of ontginningsbasis vanuit Woudenberg. De westzijde van de
buitenplaats wordt begrensd door de waterloop De Grift, die zorgde voor afvoer van het overtollig water van de
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ontginningen. Langs de Grift loopt een gebogen laan. De formele structuur van de aanleg, zie militaire kaart uit
ca.1790 en de kadastrale kaart uit 1827/1830, bestond uit twee rechthoekige eilanden die het huis en bouwhuizen
flankeerden, een Grand Canal naar het westen en een zichtlaan naar het oosten. Deze elementen zijn, op het
grachtenstelsel na, gaaf bewaard gebleven. Van de omgrachting is alleen de oostgracht en de omgrachting rond drie
zijden van het noordelijke eiland nog aanwezig, waarvan de oevers een natuurlijk verloop kregen. In het midden
van het noordelijke eiland lag een kom, deze is verdwenen; de kom in de overtuin is in landschapsstijl is vergraven.
Het centrale element in aanleg wordt gevormd door het loodrecht op de achtergevel van het huis staande Grand
Canal, een der grootsten in Nederland, die zicht biedt op de Woudenbergsche Grift. Deze waterallee is waarschijnlijk
aan het einde van de 18de eeuw aangelegd en als formeel onderdeel in de aanleg in landschapsstijl opgenomen. Het
formele karakter wordt benadrukt door de laanbeplanting aan weerszijden (deels niet meer aanwezig). Het aan
weerszijden van het Grand Canal gelegen Engelse landschapspark wordt bepaald door een afwisselende structuur
van loofbos en wei- en bouwlanden doorkruist door een gebogen lanenstelsel (zie anonieme kaart 1843, collectie
huis Geerestein). Bij de aanleg zijn de rechte vakken van de 18de-eeuwse indeling behouden. De rondwandeling
wordt gemarkeerd door pittoreske bouwsels in verschillende stijlen, zoals het stalgebouw met tempelfront, het
kinderhuisje in chaletstijl en de toren in neogotische stijl. Het zwaartepunt van de aanleg ligt in de westhoek van het
park en wordt gevormd door het ovaalvormige weiland voor de boerderij Griftpark die als 'point de vue' functioneert.
Rond het huis is gebruik gemaakt van vloeiende terreinglooiingen en aanplant van boomgroepen. Aan weerszijden
van de oprijlaan tot het voorplein liggen twee natuurstenen vazen, die thans dienst doen als schampstenen, maar
oorspronkelijk deel uit maakten van de bekroning van het attiek. In de 18de eeuw kreeg het voorplein door de bouw
van de bouwhuizen een monumentaal aanzicht, zoals de huidige verschijningsvorm nog is. De nieuwe inrichting van
het voorplein met nieuwe beplantingselementen en een nieuw hek zijn niet beschermingswaardig. Ten zuiden van
het huis heeft de ronde weide partij plaats gemaakt voor een parkeerterrein en is een recht pad aangelegd als
doorsteek naar het kantoor Nieuw Geerestein; toch is het karakter met gebogen lijnen en de zichtas over de weide
op het kinderhuisje 'Heiligerlee' behouden. Tegenover het huis aan de overzijde van de Geeresteinselaan ligt een
overtuin met vijverpartij in landschapsstijl toegankelijk via de reeds genoemde zichtlaan geflankeerd door twee
hekpijlers. De laan loopt met een knik door de weilanden, aan de noordzijde van een bosstrook voorzien, eindigend
bij het voormalige kasteel Groenwoude aan de Ekris.
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Geerestein van algemeen belang:
- vanwege de gaaf bewaarde middeleeuwse gerende kavelstructuur;
- als representatief voorbeeld van een in structuur gaaf bewaarde 19de-eeuwse aanleg in Engelse landschapsstijl
opgeluisterd met pittoreske bouwsels, die als 'point de vue' dienen;
- vanwege de gaaf bewaarde elementen uit de oorspronkelijke 18de-eeuwse formele aanleg zoals het lanenpatroon,
een deel van het grachtenstelsel en het zeer grote Grand Canal;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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NOORDELIJK BOUWHUIS behorende tot de buitenplaats Geerestein. Als pendant van het zuidelijke bouwhuis ligt aan
het voorplein een in oorsprong 18de-eeuws eenbeukig bouwhuis (ca.1740), dat in 1834 is witgepleisterd en van
natuursteenimitatievoegen is voorzien. In 1834 is de voorgevel tevens voorzien van halfronde stalvensters
afgewisseld met deuren met rechthoekige bovenlichten. Tussen 1980-1985 is het pand tot kantoor verbouwd en
deels gerestaureerd en aan de achterzijde verdubbeld. Deze toevoeging is voor de bescherming van ondergeschikte
betekenis. Bij de restauratie is de dubbele inrijdeur (rechts in de gevel) teruggebracht en functioneren de
rondboogstalvensters als bovenlichten van de nieuw aangebrachte vensters. Het op rechthoekige grondslag
opgetrokken pand bestaat uit één bouwlaag onder een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt afgewolfd
zadeldak. De lijstgevel aan de voorzijde heeft twee dakkapellen met klauwstukken (XIXb). De kopse gevels bevatten
twee vensterassen met tuindeuren voorzien van rondboogbovenlichten en vierruits verdiepingsvensters.
Waardering
BOUWHUIS van algemeen belang: - vanwege de beeldbepalende ligging aan het voorplein;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.
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ZUIDELIJK BOUWHUIS (Belhuis) behorende tot de buitenplaats Geerestein. Als pendant van het noordelijke
bouwhuis ligt aan het voorplein een in oorsprong 18de-eeuws eenbeukig bouwhuis (ca.1740), dat in 1834 is
witgepleisterd en van natuursteenimitatievoegen is voorzien. In 1834 is de voorgevel tevens voorzien van halfronde
stalvensters afgewisseld met deuren met rechthoekige bovenlichten. Tussen 1980-1985 is het pand tot kantoor
verbouwd en deels gerestaureerd en aan de achterzijde verdubbeld. Deze toevoeging is voor de bescherming van
ondergeschikte betekenis. Bij de restauratie is één rondboogstalvenster (uiterst links) behouden en verder is de
gevel voorzien van zesruitsvensters. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken pand bestaat uit één bouwlaag
onder een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt afgewolfd zadeldak. De lijstgevel aan de voorzijde heeft
twee dakkapellen met klauwstukken (XIXb) en een excentrisch geplaatste ingangspartij met paneeldeur voorzien
van een bovenlicht met snijraam gevat in houten omlijsting met hoofdgestel. De kopse gevel aan de straatzijde
bevat twee vensterassen met een klein venster, een zesruitsvenster en twee vierruits verdiepingsvensters, de gevel
aan de tuinzijde bevat eveneens twee vensterassen met tuindeuren voorzien van rondboogbovenlichten en vierruits
verdiepingsvensters.
Waardering
BOUWHUIS van algemeen belang:
- vanwege de beeldbepalende ligging aan het voorplein;
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- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.
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HEKKEN behorende tot de buitenplaats Geerestein. Bij de drie toegangslanen tot de buitenplaats staan drie
oorspronkelijk identieke hekken gevormd door twee hardstenen pijlers uit ca.1830-1840 waartussen een eenvoudig
18de-eeuws smeedijzeren spijlenhek. De pijlers staan op gemetselde voeten en zijn voorzien van dekplaten met
hakwerk van acanthusblad in hoog relief. De twee pijlers bij de overtuin worden bekroond door pijnappels van latere
datum. Daarnaast bevindt zich een vierde toegangshek ter hoogte van de bouwhuizen (zie omschrijving onderdeel
10).
Waardering
HEKKEN van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de markering van de toegangen tot de buitenplaats;
- vanwege de decoratieve waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.
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KINDERHUISJE 'HEILIGERLEE' behorende tot de buitenplaats Geerestein. Schuin achter het hoofdgebouw staat een
klein kinderhuisje gebouwd in 1835-1850, dat in 1980 naar de achterzijde is uitgebreid (dit deel is voor de
bescherming van ondergeschikt belang). Bij de verbouwing is het rieten schilddak met schulprand vervangen door
een met Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak met zaagrand. Het witgepleisterde huisje met donkere plint
bestaat uit één bouwlaag waarin vierruitsvensters met luiken. De symmetrische drie-assige voorgevel heeft centraal
de omlijste dubbele toegangsdeur, waarvoor oorspronkelijk een zuilenportiek stond.
Waardering
KINDERHUISJE 'HEILIGERLEE' van algemeen belang:
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de markante ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* 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*: 514942
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

2 september 2002

Kadaster deel/nr:

12801/3

Complexnummer

Complexnaam

514930

Geerestein

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Woudenberg

Woudenberg

Utrecht

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Geeresteinselaan

55

A

3931 JB

Woudenberg

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WOUDENBERG

G

370

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
STAL behorende tot de buitenplaats Geerestein. Schuin achter het hoofdgebouw bij het kinderhuisje staat een
witgepleisterde stal met grijze plint gebouwd in chaletstijl tussen 1835 en 1850. Het op rechthoekige grondslag
opgetrokken pand bestaat uit één bouwlaag en een mezzanino met topgevelverdieping in vertikale houten delen
(gepotdekseld) onder een vlak hellend, met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak voorzien van een
gezaagde dakrand. De voorgevel is voorzien van een portico van vier houten zuilen met cannelures, waarvan de
meest linker is vervangen. Centraal dubbele staldeuren met smal bovenlicht voorzien van een zaagvormige roeden
en aan weerszijden daarvan een venster.
Waardering
STAL van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving in chaletstijl;
- vanwege de markante ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Stalgebouw(L)

* 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*: 514943
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

2 september 2002

Kadaster deel/nr:

12801/3

Monumentnaam**
Griftpark
Complexnummer

Complexnaam

514930

Geerestein

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Woudenberg

Woudenberg

Utrecht

Straat*

Nr*

Zuiderbroek

22

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

3931 MB

Woudenberg

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WOUDENBERG

G

402

Appartement

Situering

Locatie
Griftdijk

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BOERDERIJ 'GRIFTPARK' behorende tot de buitenplaats Geerestein. In de noordhoek van het park ligt een
langhuisboerderij gebouwd in chaletstijl in 1837. De boerderij ligt aan een open weide en speelt een belangrijke rol
als 'point de vue' in de aanleg. Het witgepleisterde pand met grijze plint bestaat uit één bouwlaag en een hoger
opgetrokken middendeel onder een flauw hellend zadeldak met breed overstek aan de voorzijde en een gezaagde
dakrand. De voorzijde heeft een balkon gedragen door zuilen. Op begane grond zijn drie vensters met ruitvormige
roedenverdeling en luiken aangebracht en op de verdieping drie spitsboogvensters met stores en een
amandelvormig licht in de top. Vanaf de verdieping een mooi zicht. Zijgevels voorzien van vensters met ruitvormige
roedenverdeling en luiken. In linker zijgevel een toegangsdeur onder een afdakje, ook in de rechtergevel een
toegangsdeur met bovenlicht. In het opgelichte deel smalle meerruitsvensters.
Waardering
BOERDERIJ 'GRIFTPARK' van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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- vanwege de markante ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de architectonische vormgeving in chaletstijl;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.

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
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Monumentnummer*: 514944
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

2 september 2002

Kadaster deel/nr:

12801/3

Monumentnaam**
Klein Geerestein
Complexnummer

Complexnaam

514930

Geerestein

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Woudenberg

Woudenberg

Utrecht

Straat*

Nr*

Postcode*

Woonplaats*

Geeresteinselaan

67

Toev.*

3931 JB

Woudenberg

Geeresteinselaan

69

3931 JB

Woudenberg

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WOUDENBERG

G

370

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BOERDERIJ 'KLEIN GEERESTEIN' MET TOREN, SCHUUR EN ERFAFSCHEIDING behorende tot de buitenplaats
Geerestein. Op een bouwplaats die al in 1614 wordt vermeld staat een in 1838 gebouwde dwarshuisboerderij
voorzien van een bakstenen voorhuis in neo-romeinse stijl en een achterhuis in Zwitserse chaletstijl met een in 1849
gebouwde bakstenen toren in neo-gotische stijl, die later is gepleisterd. Op het erf staat een vrijstaande schuur in
chaletstijl. De boerderij met toren functioneert als coulissen of zetstukken in de aanleg in landschapsstijl. Het
voorhuis van de boerderij bestaat uit twee bouwlagen onder een met kruispannen gedekt zadeldak en is
opgemetseld van geslepen stenen van de hand van de lokale metselaar Van Lunteren met vensters in diepliggende
rondboognissen. Het massieve karakter wordt versterkt doordat de raamkozijnen tegen de binnenzijde van de
nissen zijn gezet. Een cordonlijst tussen de vrij hoog opgetrokken begane grond en de lage verdieping benadrukt de
vertikale indeling en de zeer lage verdieping. De vijf traveeën brede voorgevel aan de straatzijde heeft een
middenrisaliet van drie traveeën bekroond door een topgevel met steekkap. In het INTERIEUR van het voorhuis is
ondermeer de bovenverdieping van belang, die als kerkzaal en als jachtkamer dienst heeft gedaan. Deze
neogotische zaal is versierd met wapentjes, heeft gemarmerde lambriseringen en stucwerk. Het achterhuis
(stalgedeelte) heeft een met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak met breed overstek en houten betimmering.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 22 november 2019

Pagina: 17 / 19

De op vierkante grondslag opgetrokken toren bestaat uit twee geledingen van elkaar gescheiden middels een
waterlijst en voorzien van ronde hoektorentjes die boven het platte dak uitsteken. Het dak, dat diende als
belvédère, heeft een balustrade rondom en in het midden een vijftiende-eeuwse luidklok afkomstig van een klooster
uit Brabant. De toren is geleed met rondboogvensters en rondboognissen voorzien van spitsboogvormig
traceerwerk. In de muur van de toren is een marmeren plaat aangebracht met de inscriptie "Deez' toren is
gebouwd - Ter eer van God, mijn Koning, mijn Heer - En wacht eerbiedig met zijn Stichter - De komst van 's
Werelds groote rigter - Anno 1849". In de oostgevel is de getoogde houten toegangsdeur met beslag gevat in een
neogotische omlijsting met een cartouche. Rechts van de boerderij staat een vrijstaande schuur in chaletstijl. De op
rechthoekige grondslag opgetrokken schuur heeft een bakstenen onderbouw en een houten bovenbouw (dubbele
hooizolder) onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak met breed overstek en zaaglijst. De voorgevel
aan de straatzijde heeft centraal een dubbele houten inrijdeur met smal bovenlicht geflankeerd door vijfzijdige
stalvensters met ruitvormige roedenverdeling. In de top een venster (hooiluik) geflankeerd door twee rechthoekige
vensters, allen voorzien van ruiten roedenverdeling. In de zijgevel een deur met bovenlicht en vijfzijdige stalvenster.
Daarnaast bevindt zich in de zijgevel nog een deur met bovenlicht alsmede 3 vijfzijdige stalvensters. Langs de
straatzijde wordt de erfafscheiding gevormd door een eenvoudig geboogd ijzeren hekwerk met speerpunten staande
op een bakstenen voet onderbroken door gemetselde hekpijlers met een natuurstenen afdekplaat die de toegang tot
het erf (twee pijlers) en tot de toren (twee pijlers) markeren. Tussen de pijlers naar de toren zijn twee
scharnierende hekvleugels aangebracht.
Waardering
BOERDERIJ 'KLEIN GEERESTEIN' MET TOREN, SCHUUR EN ERFAFSCHEIDING van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving, waarbij verschillende bouwstijlen zijn toegepast;
- vanwege de toren, die een markant element vormt;
- vanwege de beeldbepalende ligging;
- vanwege de ensemblewaarde;
- als uniek en karakteristiek element binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnummer*: 526424
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

2 september 2002

Kadaster deel/nr:

12801/3

Complexnummer

Complexnaam

514930

Geerestein

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Woudenberg

Woudenberg

Utrecht

Straat*

Nr*

Geeresteinselaan

53

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3931 JB

Woudenberg

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WOUDENBERG

G

367

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TOEGANGSHEK behorende tot de buitenplaats Geerestein. Als toegang tot de buitenplaats staat een 18de-eeuws
smeedijzeren spijlenhek met draaibare hekvleugels. De 19de-eeuwse zijstukken met gegoten punten hadden een
rand aan de onderzijde met siersmeedwerk die thans niet meer aanwezig is.
Waardering
TOEGANGSHEK van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving in neoclassicistische stijl;
- vanwege de markering van de toegang van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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