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Complexnaam
Rijckholt
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

6

515750, 515776, 515777, 515778,
515779, 515780

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Gronsveld

Eijsden-Margraten

Limburg

Hoofdadres van hoofdobject
Kasteelstraat 15, 6247 EA Gronsveld
Complexomschrijving
Omschrijving complex:
RIJCKHOLT is een kloek omgracht kasteel met aanhorigheden in een zeer kleine en eenvoudige parkaanleg in
landschappelijke stijl, markant gelegen in een landschap van weiden en boomgaarden. Het complex bestaat uit
omgracht KASTEEL (1), PARKAANLEG (2), KOETSHUIS (3), JACHTHUIS (4), INRIJHEK (5) en TUINSIERADEN (6), en
ligt direct ten westen van het dorp Rijckholt; de autoweg van Maastricht naar Luik loopt ten westen zeer dicht langs
het complex en is visueel en qua geluid een storende factor. Op het complex zijn tevens aanwezig de niet
beschermenswaardige onderdelen: zwembad langs zuidgevel van het kasteel, ijzeren brug over de zuidarm van de
gracht, de parkeerplaats, nieuwbouw aan westgevel van het koetshuis en de oostgevel van het Jachthuis, de nieuwe
inrichting van het voorplein en de nieuwe borstweringen met bijbehorende ijzeren hekken op de binnenplaats
alsmede de borstweringen op de dam en de dam zelf. Aan de noordzijde wordt het complex begrensd door de
Kasteelstraat, aan de oostzijde door de De Bounamstraat, ten zuiden door een oud kronkelend voetpad langs
boomgaarden van derden en aan de westkant door de Koestraat.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der
onderdelen aangegeven.
Waardering
De historische buitenplaats RIJCKHOLT is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de ouderdom en relatieve

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 28 september 2020

Pagina: 1 / 11

gaafheid van het complex, met name in relatie tot en in harmonie met het omringende landschap.
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Monumentnummer*: 515750
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 september 2002

Kadaster deel/nr:

13346/53

Monumentnaam**
Rijckholt
Complexnummer

Complexnaam

515775

Rijckholt
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Gronsveld
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Limburg
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Kasteelstraat
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Situering
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 1:
KASTEEL op een vierkant, eertijds dubbel omgracht terrein, bestaand uit middeleeuwse toren, hoofdvleugel en twee
lagere zijvleugels. De toren is het oudste deel: XIV; telt drie verdiepingen onder hoog tentdak met kleine
peerbekroning, grijze lei; achtruitsvensters met hardstenen omlijstingen; onderste muurdelen van breuksteen en
verder baksteen. Op de oostgevel van de toren sluit de hoofdvleugel aan van twee verdiepingen onder zadeldak
(grijze lei), dat aan de oostelijke gevel een wolfseind heeft (XVII-XVIII); baksteen met hardstenen banden;
achtruitsvensters met hardstenen omlijstingen; in voorgevel rechthoekige gevelsteen met alliantiewapens De
Bounam/De Moffarts. Twee naar voren gerichte lagere zijvleugels, baksteen, van twee verdiepingen onder mansardschilddaken met dakruiters (grijze lei), XVIII, omsluiten samen met toren en hoofdvleugel de op het noorden
georiënteerde binnenplaats. Een lage door een lessenaarsdak gedekte achterbouw in de hoek tussen toren en
westelijke zijvleugel maakt de plattegrond symmetrisch. Aan de achterzijde van de hoofdvleugel een recente
aanbouw in het verlengde van de vestibule. Het gehele complex is thans witgeschilderd. Inwendig: onder meer drie
schouwen, XVIIb; eiken trap met gedraaide balusters, XVIIIa; rijk stucplafond van voormalige kapel in oostelijke
zijvleugel; mechanisch uurwerk op torenzolder, XVIIIa. De binnenplaats wordt over de gracht betreden via een
aarden dam met lage bakstenen borstweringen; aan de noordzijde wordt de cour afgesloten door evenhoge
borstweringen met daarop ijzeren hekwerken; verder twee bakstenen pijlers aan courzijde van de dam bekroond
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met harstenen pijnappels. N.B: dam, borstweringen, ijzerwerk en pijlers zijn nieuw en vallen derhalve buiten de
bescherming; de pijnappels zijn XVIII en beschermd. Op de plaats van de dam was vroeger een (bakstenen?) brug
met twee togen; alleen de twee schampstenen aan voorpleinzijde ervan resteren.
Waardering
KASTEEL is van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- vanwege de architectonische vormgeving en de oorspronkelijke plattegrond
- vanwege enkele interieuronderdelen
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere complexonderdelen
- vanwege de markante landschappelijke ligging

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Kasteel
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Monumentnummer*: 515776
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 september 2002

Kadaster deel/nr:
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Eijsden

F

958

Eijsden

F

983

Eijsden

F

975

Eijsden

F

984

Eijsden

F

978

Eijsden

F

932

Eijsden

F

877

Eijsden

F

974

Eijsden

F

1047

Eijsden

F

1048

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Beschrijving onderdeel 2:
PARKAANLEG, bestaande uit de volgende onderdelen: a. oprijlaan b. park en voorplein c. weilanden en
boomgaarden
ad a.: de laan valt voor een deel samen met de Kasteelstraat en bestaat uit twee loodrecht op elkaar staande delen;
het oost-west tracée begint aan de dorpszijde bij het inrijhek (zie onderdeel 5) en eindigt op de Koestraat; dit stuk
was aan weerszijden beplant met eiken, waarvan nog slechts zeven oude, monumentale exemplaren over zijn; op
de opengevallen plaatsen staan nu jonge platanen. Het tweede deel van de laan loopt onder een rechte hoek van
het genoemde deel recht op het huis aan en mondt uit op het voorplein; dit stuk is links en rechts met een enkele rij
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jonge paardekastanjes beplant. Beide laandelen hebben een asfaltdek.
ad b.: het park en het voorplein liggen op het terrein, dat vroeger tussen de twee grachten in lag; het is een strook
grond van ong. 20 m. breed en heeft globaal een vierkante vorm. De buitengracht is in de vorige eeuw
drooggevallen, c.q. gedempt. Op genoemd terrein staan groepjes oude bomen en solitairen, tweede helft XIX; hier
en daar vage sporen van een slingerpad, dat ooit een rondwandeling mogelijk maakte; er staan o.a. eik, beuk, es,
esdoorn en paardekastanje; verder enkele oude coniferen. Als parkaanleg is het geheel zeer mager. Om de overlast
van de autosnelweg te verminderen is er rond 1990 tussen de oude bomen een 4 m. hoge wal opgeworpen aan de
west- en zuidzijde van het parkterrein; dit is visueel uitermate storend! Het voorplein ligt direct buiten de gracht ten
noorden van het kasteel en ten oosten van het koetshuis (zie onderdeel 3); het heeft een neo-geometrische aanleg
van zeer recente datum, bestaande uit vier grasparterres met ingezwenkte kwartronde hoeken, gescheiden door
brede grindpaden; in het midden staat een zuil met vaas (zie onderdeel 6); naast de twee oostelijke parterres staan
vier bolvormige taxusbomen in een halve cirkelvorm; ze staan in de as van de inrijpoort van het koetshuis en zijn
waarschijnlijk in het begin van detwintigste eeuw geplant.
ad c.: de rest van het complex ligt buiten de voormalige buitengracht en bestaat uit lichtgeaccidenteerde weilanden,
waarin restanten van boomgaarden; het weiland ten noorden van het kasteel, gelegen tussen de Koestraat en de
twee takken van de oprijlaan, is geheel van een puinverharding voorzien en dient thans als autoparkeerplaats; de
overige weilanden zijn zeer belangrijk als visuele en fysieke buffer tussen het kasteel en de bebouwing van het
dorp; in de wei ten zuidwesten van het kasteel langs de Koestraat staan nog 14 oude hoogstam kersen. De
zuidgrens van het complex wordt gevormd door een oud kronkelend onverhard voetpad, waarlangs over de gehele
lengte een oude meidoornhaag loopt.
Waardering
PARKAANLEG van algemeen belang
- vanwege de goed bewaarde structuur van de samenstellende onderdelen
- vanwege het oude geboomte als groene omlijsting van het kasteel
- als belangrijke visueel-landschappelijke beleving (paradoxaal genoeg ook vanaf de autoweg, die op zich een
storende factor is).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 3:
KOETSHUIS, XVIII, baksteen; rechthoekige vensters en ingangen met smallere bovenlichten in hardstenen
omlijstingen, symmetrisch gegroepeerd om de rondbogige inrijpoort in het midden van de naar het voorplein
gerichte hoofdgevel; alles witgeschilderd; zadeldak met grijze lei.
Waardering
KOETSHUIS van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- vanwege het vrijwel ongestoorde exterieur (behoudens de recente aanbouw)
- als wezenlijk architectonisch en functioneel onderdeel van het complex

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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Monumentnummer*: 515778
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Inschrijving register*:

30 september 2002

Kadaster deel/nr:

13346/53

Complexnummer

Complexnaam

515775

Rijckholt

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gronsveld

Eijsden-Margraten

Limburg

Straat*

Nr*

Kasteelstraat

15

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Eijsden

F

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6247 EA

Gronsveld

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
958

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 4:
JACHTHUIS, XXa; ten westen van het kasteel aan de Koestraat; smal rechthoekig witgeschilderd vakwerkhuis onder
steil zadeldak, dat aan de lange zijden ruim uitkraagt -op schoren- over de langsgevels; architectuur duidelijk
geïnspireerd op Zwitserse bouwstijl; verticaal alternerende rijen van grijze en rode pannen; drie bouwlagen in de
korte gevels met slechts één raam (meerruitsvensters met rood-witte luiken) per verdieping; boven het bovenste
raam is de muur in de nok bekleed met verticale houten delen; in beide dakvlakken telkens twee halfronde kapellen
op tweede bouwlaag.
Waardering
JACHTHUIS van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- vanwege de bijzondere architectuur
- vanwege de cultuurhistorische waarden

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving onderdeel 5:
INRIJHEK, XVIII; pijlers van hardsteen met pijnappelbekroningen; in elk der pijlers een wapen, links De Moffarts,
recht De Bounam; de beweegbare ijzeren hekvleugels zijn nieuw en afwijkend van de originele hekwangen (gietijzer
en gesmeed bandijzer) aan de buitenzijden der pijlers.
Waardering
INRIJHEK van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
- vanwege de architectonische vormgeving
- vanwege de hoge mate van oorspronkelijkheid
- als wezenlijk onderdeel van het totale complex

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving onderdeel 6:
TUINSIERADEN, te weten: a. zuil bekroond door vaas b. zuil bekroond door adelaar c. ijzeren vaas op sokkel d. twee
schampstenen
ad a.: op het voorplein tussen de vier grasparterres hardstenen gecanneleerde ronde zuil op geprofileerd basement;
daarop lage ronde vaas met deksel op vierkante voet, hardsteen, L.XVI-stijl, XVIII-XIX.
ad b.: op het grasveld ten oosten van het voorplein hardstenen gladde zuil met Ionisch kapiteel; daarop stenen
adelaar met gespreide vleugels, XIX.
ad c.: op zelfde grasveld hardstenen cilindrische sokkel; daarop gietijzeren vaas met pijnappelbekroning, oren in de
vorm van dolfijnen, verder versierd met festoenen en gekroonde initialen, XIX.
ad d.: op het voorplein aan het begin van de borstweringen van de dam twee hardstenen schampstenen, konisch
met cannelures, halfbolvormige beëindiging, XIXa.
Waardering
TUINSIERADEN van algemeen belang
- vanwege de ouderdom
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- vanwege de eigen architectonische en cultuurhistorische waarden van de zelfstandige objecten
- als onderdelen van het totale complex

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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