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Inleiding
BUITENPLAATS 'Sandenburg' is in eigendom bij de grafelijke familie Van Lynden. De bebouwingsgeschiedenis gaat
terug tot het dertiende eeuwse kasteel dat als riderhofstad fungeerde. Waarschijnlijk heeft Johan Singendonk, ter
gelegenheid van zijn huwelijk met Isabella Reynen tussen 1770 en 1786 het oude huis laten vervangen door een
nieuw, torenachtig huis. Tussen 1860 en 1864 kreeg 'Sandenburg' zijn huidige aanzien door een verbouwing en
uitbreiding door de Utrechtse architect S.A. van Lunteren. Dit gebeurde in opdracht van Constantijn Theodoor, graaf
van Lynden van Sandenburg. Bij de verbouwing werd de toren deels vergroot en voorzien van een nieuw dak. Aan
de oostzijde werd een aanbouw gezet en het geheel werd, met uitzondering van de rechterzij- en achtergevel
bepleisterd, voorzien van torens en kantelen en ornamenten in neo-gotische vormgeving (zg. stucadoorsgotiek) met
Tudor stijlkenmerken.
Binnen dit complex zijn het hoofdgebouw, koetshuis, oranjerie en tuinmanswoning in dezelfde stijl uitgevoerd door
S.A. van Lunteren.
De buitenplaats ligt aan de Langbroekerwetering. De Langbroekerdijk is ten behoeve van de landschappelijke aanleg
deels verlegd. Schuin tegenover Sandenburg ligt Walenburg, dat door de familie Van Lynden van Sandenburg in
1803 werd aangekocht.
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De gronden direkt om de voormalige ridderhofstad werden rond 1900 geëxploiteerd als fruitbedrijf, waartoe een
grote ommuurde tuin werd aangelegd met kassen en schuren. In 1903 werd een schuur annex stal gebouwd achter
het omgrachtte gedeelte van de buitenplaats. De fruitschuur en de boerderij zijn in 1996 ingrijpend verbouwd en
zijn van ondergeschikt belang.
Omschrijving
De BUITENPLAATS 'Sandenburg' is gelegen ten noorden van de Langbroekerwetering, tussen de kernen
Neerlangbroek en Overlangbroek. Het complex wordt begrensd door de Langbroekerdijk in het zuiden, een
waterpartij met bomenrand in het westen, een muur aan de oostzijde, een deel van een ontsluitingsweg en een
sloot aan de noordzijde.
Het complex bestaat uit de volgende onderdelen:
1. parkaanleg
2. landhuis
3. koetshuis
4. oranjerie
5. tuinmanswoning
6. toegangshek met brug
7. hek
Waardering
De buitenplaats Sandenburg is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als redelijk gaaf
bewaard voorbeeld van een laat 19de eeuwse buitenplaats met verschillende onderdelen in overwegend neogotische
stijl ontworpen door S.A. van Lunteren. Tevens is het complex van belang vanwege de herkenbare aanleg in
landschappelijke stijl. Het complex is van cultuurhistorische waarde vanwege de ontstaans- en
bewoningsgeschiedenis en van ensemblewaarde vanwege de bijzondere ligging aan de Langbroekerwetering tussen
de twee kernen van Langbroek en in relatie tot de nabijgelegen buitenplaats Walenburg.
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Het LANDHUIS is opgetrokken op een in hoofdvorm T-vormige plattegrond. De hoofdtoren heeft een vierkant
grondplan en telt vier bouwlagen onder een ingesnoerd, achthoekig tentdak. Aan de voorzijde (oost) is dwars op de
hoofdtoren een vleugel gezet op rechthoekige plattegrond van twee bouwlagen onder een plat zinken roevendak,
dat aan drie zijden wordt beëindigd met achthoekige torens met torenhelmen. Tegen de achtergevel van het
hoofdvolume is op elke hoek een toren geplaatst. De gevels zijn voorzien van cordonlijsten, kantelen, torenachtige
elementen en balustrades. De vensters in de voor- en linker zijgevel van het hoofdvolume zijn over het algemeen
voorzien van persiennes.
De voorgevel van de rechthoekige aanbouw telt boven een kelderverdieping met vensters twee bouwlagen. Het iets
terugliggende middendeel bevat de hoofdentree, die bestaat uit een moderne (?) dubbele glasdeur met bovenlicht
en zijlichten aan weerszijden. Voor de entree is een hardstenen bordes met vijf treden en basementen met
gietijzeren tuinvazen. De tweede bouwlaag van het terugliggende middendeel bevat balkondeuren en vensters ter
weerszijden, met lamberkijns. Ervoor is een balkon met een houten balustrade. De geveltop is als getrapte gevel
uitgevoerd met een balkonhek en torenachtige pinakels op consoles. In het midden is het alliantiewapen van de
familie Van Lynden geplaatst. Ter weerszijden van de entreepartij is de gevel geaccentueerd door torenachtige
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hoekelementen. De gevels zijn bekroond met een gietijzeren balustrade. In elke bouwlaag zijn twee vensters
aangebracht. De hoektorens zijn, in beide bouwlagen, omgaand voorzien van vensters met lamberkijns dan wel als
spaarveld uitgevoerd. De linker-, rechterzijgevel en de achtergevel van de hoofdtoren tellen alle drie vensterassen.
De linkerzijgevel is uitgevoerd met twee cordonlijsten en bezit boven de vensters wenkbrauwen. Tegen de eerste
bouwlaag is een houten aanbouw gezet. Op de hoek van de linkerzijgevel en de achtergevel is een toren geplaatst.
Het interieur is oorspronkelijk met eenvoudige schouwen, plafonds met ornamenten en badkamers. De indeling van
de beletage is als volgt: Aan de zuidoostzijde bevindt zich in het midden een hal die toegang geeft tot de toren. Aan
weerszijden van deze hal is een vertrek gelegen, waarvan de linker met twee torenkamers en de rechter met één
torenkamer is uitgevoerd. De plattegrond van de hoofdtoren bestaat uit een drietal vertrekken, die uitkomen op een
hal. Aan de zuidzijde is het trappenhuis gelegen met een bordestrap die de bouwlagen met elkaar verbindt. In de
vertrekken aan de noordwestzijde en de zuidwestzijde zijn schouwen aangebracht met achttiende eeuwse
bloemstillevens boven de haard. De eetkamer heeft een schouw met een spiegel en een grisaille met putti die
sterrebeelden symboliseren. De tweede bouwlaag heeft een nagenoeg identieke indeling. In de noordwestelijke
kamer is een marmeren schouw met spiegel en erboven een medaillon waarin geschilderd een Japanse voorstelling.
De derde bouwlaag is nagenoeg identiek van indeling. In de vierde bouwlaag zijn rond een waterreservoir de
bediendenkamers gesitueerd. Op de zolder staat, in een glazen kast, het torenuurwerk. De kelderverdieping
herbergt de keuken met aanrecht, kasten en schouw alsmede een aantal kleinere vertrekken. De gang onder de
aanbouw is uitgevoerd met kruisgewelven. Onder het terras aan de noordoostzijde van het kasteel liggen twee
kelders, die een restant vormen van het in de achttiende eeuw gesloopte kasteel.
Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als gaaf en zeldzaam voorbeeld
van een door Tudor stijlmotieven gekenmerkte neo-gotische stijl. Tevens van belang als onderdeel in het oeuvre van
architect S.A. van Lunteren. Het landhuis is van cultuurhistorische waarde vanwege de onstaans- en
bewoningsgeschiedenis. Van ensemblewaarde in relatie met de overige complexonderdelen.
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Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Kasteel
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KOETSHUIS ten noordoosten van het landhuis gelegen. Het bepleisterde, twee bouwlagen tellende pand is
opgetrokken op een in hoofdzaak rechthoekige plattegrond en is gedekt met een afgeplat schilddak.
Het pand is rondom voorzien van kanteelbekroningen met accenten op de hoeken. Onder de kantelen is een
tandfries aangebracht.
De voorgevel (zuid) is symmetrisch van indeling met een middenrisaliet die de inrijdeuren bevat. Deze zijn geplaats
onder een Tudorboog en zijn voorzien van een getrapte wenkbrauw. Boven de entree is temidden van twee
gepaarde blindnisjes een klein venster aangebracht. Het risaliet wordt op de hoeken beëindigd door torenachtige
elementen. De geveldelen ter weerszijden bevatten een venster met keperboogvormig bovenlicht. Met uitzondering
van het linkervenster zijn de zijkanten van de vensters bezet met smalle pseudo-schietsleuven.
De rechter zijgevel bevat in beide bouwlagen een aantal vensters, waarvan alleen begane gronds de meest linker
met een wenkbrauw is uitgevoerd. Op de verdieping steekt hier één venster door de fries.
De linker zijgevel heeft rechts een risaliet waarin in de eerste bouwlaag twee vensters onder wenkbrauwen zijn
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gezet. Het linker deel met vier vensterassen bevat twee keperboogvormige deuropeningen begane gronds alsmede
een aantal vensters.
De achtergevel springt met geveldeel links waarin twee vensterassen, terug en bevat rechts twee vensters en een
deur.
Het interieur is door een nieuwe functie geheel gewijzigd en tesamen met de vele moderne dakramen zijn deze
onderdelen van ondergeschiukt belang.
Waardering
Het koetshuis is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een koetshuis
in neo-gotiek in Tudorstijl. Het is voorts van belang vanwege de plaats in het oeuvre van de architect S.A. van
Lunteren. Tevens is het object van cultuurhistorische en ensemblewaarde vanwege de relatie en de ligging binnen
het complex Sandenburg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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TOEGANGSHEK met BRUG, geplaatst aan de noordwestzijde van het complex. De hekpijlers zijn van hardsteen en
voorzien van profileringen, spaarvelden en een afgeronde bovenzijde. Aan de hekpijlers is een dubbel gietijzeren
draaihek met spijlen en vleugels bevestigd. Het toegangshek staat aan de zijde van het terrein. De vaste brug met
planken brugdek, heeft bakstenen landhoofden met natuurstenen dekstukken op de hoeken. De gietijzeren
brugleuningen zijn aan de uiteinden bevestigd aan de hekpijlers; aan de straatzijde zijn deze naar beneden gebogen.
Waardering
Het toegangshek met de brug is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van
een eenvoudig ontwerp en het toegepaste materiaalgebruik. Van ensemblewaarde als onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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ORANJERIE, enigszins verhoogd gelegen in het midden van de buitenplaats, ten noorden van de oprijlaan. De op
een rechthoekige plattegrond opgetrokken oranjerie telt één bouwlaag onder een met gesmoorde pannen gedekt
zadeldak met de nok evenwijdig aan de oprijlaan. Het pand is boven een grijsgeschilderde plint witbepleisterd. De
gevels van het gebouw zijn geleed door een soort halfzuilen met afgeschuinde zijden. Ter plaatse van de risaliet
accentueren opzetstukken de beide hoeken. Onder de door kantelen afgesloten gevel is een trigliefenfries met een
zaagtandlijst aangebracht. De deuren hebben een tudorboogvormige beëindiging.
De voorgevel telt vijf traveeën en heeft in het midden een iets hoger opgetrokken risaliet waarin openslaande
deuren met zijlichten. Aan weerszijden bevat de gevel twee paar openslaande deuren. De linker- en rechterzijgevel
bevat een openslaande deur met zijlichten. Tegen de achtergevel is een bouwdeel onder schilddak gezet, dat als
tuinmanswoning dienst deed. De achtergevel bevat twee schuifvensters. In de oksels zijn lagere aanbouwen gezet,
waarvan één onder plat dak en één onder lessenaardak. Dit bouwdeel bevat in een overhoeks geplaatste zijde een
vierkant venster.
Het interieur van de oranjerie bestaat uit een bakstenen vloer met natuurstenen patronen. Pilasters en consoles
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dragen een daklijst. De kap is uitgevoerd met polonceauspanten met ronde stangen en gietijzeren knooppunten met
rozetten.
Waardering
De oranjerie is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een
oranjerie in Tudor-gotiekstijl en vanwege het ontwerp van architect S.A. van Lunteren. Voorts is het object van
belang vanwege de kapconstructie alsmede van ensemblewaarde binnen het complex van Sandenburg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Orangerie
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TUINMANSWONING, tevens portierswoning, gelegen aan de zuidoostzijde, rechts van de oprijlaan. Het pand is
opgetrokken op een kruisvormige plattegrond en telt één bouwlaag onder elkaar snijdende zadeldaken. De voor- en
achtergevel zijn voorzien van een beëindiging in de vorm van kantelen. De zijgevels zijn als tuitgevel uitgevoerd.
Alle gevels zijn bepleisterd.
De voorgevel (west) telt drie assen en heeft in het midden een risaliet. Hierin is een Tudorboogvormig portiek gezet
waarin een voordeur met segmentboogvormig bovenlicht. Aan weerszijden van het portiek komt een lichtspleet
voor. Boven het portiek bevat de gevel vier smalle rondboogvensters, op gezamenlijke vensterdorpel. De zijgevels
van het risaliet bevatten eveneens een smal rondboogvenster. Aan weerszijden van het risaliet bevindt zich een
Tudorboogvormig schuifvenster. Onder de kantelen komt een geprofileerde lijst voor.
De rechterzijgevel bevat een Tudorboogvormig schuifvenster met zijlichten. Het venster is voorzien van een
wenkbrauw. Erboven zijn twee smalle rondboogvensters voorzien van een wenkbrauw.
Tegen de achtergevel is in het midden een risaliet gezet dat boven de gevel uitsteekt en is voorzien van kantelen.
Dit geveldeel bevat een Tudorboogvormig schuifvenster en rondboogvenster in de zijgevels.
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De linkerzijgevel is blind uitgevoerd.
Waardering
De tuinmanswoning is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een
Tuinmanswoning in Tudor-gotiekstijl en vanwege het ontwerp van S.A. van Lunteren. Tevens is de woning van
ensemblewaarde binnen het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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Het aan de Langbroekerdijk gelegen TOEGANGSHEK vormt de hoofdentree tot de buitenplaats Sandenburg. De
oprijlaan wordt ontsloten door een houten brug over de Langbroeker Wetering. Het inrijhek bestaat uit twee
draaibare smeedijzeren delen tussen stenen bepleisterde hekpijlers. De hekpijlers zijn geleed door een tandfries en
spaarvelden en hebben een tentdakvormige beëindiging waarop een moderne lantaarn die van ondergeschikt belang
is. Evenwijdig aan het hek is aan elke pijler een gekrulde smeedijzeren vleugel aangebracht.
Waardering
Het toegangshek is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een ontwerp
van S.A. van Lunteren. Tevens is het hek van ensemblewaarde binnen het complex en als entree aan de
Langbroekerdijk.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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De PARKAANLEG van de buitenplaats Sandenburg is omstreeks 1860 aangelegd binnen een oudere structuur. De
aanleg is ontworpen in Engelse landschapsstijl door S.A. van Lunteren. De aanleg is deels gevoegd binnen de
oudere, zeventiende eeuwse hoofdstructuur. De huidige buitenplaats, die de voormalige ridderhofstad bevatte, is
gelegen ten noordoosten van de Langbroekerwetering, binnen een rechthoekig omgracht terrein. Aan het einde van
de negentiende eeuw is aan de zuid- en noordoostzijde van het complex een grotendeels ommuurd terrein ingericht
ten behoeve van de fruitteelt.
Het huidige landhuis ligt in de zuidwesthoek van de buitenplaats. Vanwege de vervolmaking van de landschappelijke
aanleg rond het hoofdgebouw is de Langbroekerdijk naar het zuiden verlegd. De ruimte tussen de wetering en de
weg is beplant met bomen, met uitzondering van de zuidwestzijde, waar ten behoeve van het landhuis een zichtas is
opengelaten. Aan de zuidoostzijde is de hoofdentree van het complex gelegen. Vanaf de brug over de wetering loopt
de oprijlaan in een bocht naar links naar het landhuis. Rechts naast de toegang tot het complex staat de portiersannex tuinmanswoning. De oprijlaan leidt langs de iets verhoogd gelegen oranjerie. Verderop achter een paar
boomgroepen licht meer naar achteren het koetshuis. Het grasveld tussen kasteel, tuinmanswoning en orangerie
wordt aan de zuidzijde geflankeerd door hoog opgaande bomen, aan de noordzijde door lagere heesterbeplanting,
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die de gebouwen deels aan het zicht onttrekt, en aan de oostzijde eveneens door hogere bomen. Langs de oprijlaan
staat een marmeren tuinbeeld van een vrouwelijk naakt met een dolfijn aan haar voeten. Het terrein direct om het
hoofdgebouw wordt aan de zuidwest- en aan de noordwestzijde omgeven door een waterpartij, die aan de
noordwestzijde wordt geflankeerd door een aantal rijen bomen langs het water. Aan de noordzijde ligt een weiland.
In de vijver bij het landhuis is een eiland gelegen, dat met de oever wordt verbonden door een eenvoudig houten
bruggetje. Vanuit de noordoostzijde van het landhuis is een zichtas gecreëerd over een weiland aan de noordzijde,
dat omgeven is door bomen. In de zichtas staat een solitaire esdoorn. Direct rond het huis resteert een aantal
bijzondere boomsoorten, waaronder naaldbomen en coniferen. Aan het water, tussen een heg aan de zuidwestzijde
van het huis staat een zinken beeld van een gevleugelde waternimf op plompenbladeren. Achter het huis staat een
theehuisje op zeshoekige plattegrond, aan drie zijden gesloten, met houten stammen en met een rieten dak. Een
gebogen pad leidt vanaf het huis langs het koetshuis naar een brug aan de noordzijde van de buitenplaats. Een
ommuurd gedeelte binnen het omgrachte terrein, gelegen aan de noordoostzijde, fungeerde als boomgaard en
kwekerij. Aan de noordzijde staat de voormalige fruitschuur, die onderdeel uitmaakt van de muur langs de
kasteelgracht. De schuur is tot woonhuis verbouwd en is van ondergeschikt belang.
Parallel aan de omgrachting aan de noordzijde van het complex loopt een met klinkers bestraatte laan met een
beplanting van lindebomen. Aan deze laan ligt aan de noordoostzijde een groot schuur- annex stalgebouw, dat als
van ondergeschikt belang wordt aangemerkt. Van hieruit is het voormalige kasteelterrein via twee bruggen
toegankelijk. Aan de zuidoostzijde ligt, eveneens buiten het eigenlijke terrein, nog een ommuurde voormalige
kwekerij. Hier bevindt aan de zuidzijde van het terrein een in 1996 opgetrokken houten schuur, alsmede een kleine
varkensstal, die beiden buiten de bescherming vallen.
Waardering
De parkaanleg is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde vanwege de aanleg in
landschappelijke stijl, ontworpen door S.A. van Lunteren. Tevens is de aanleg van cultuurhistorische waarde als
voorbeeld van een aan de buitenplaats verbonden fruitteeltbedrijf van rond 1900. De aanleg is van ensemblewaarde
in relatie tot de op het terrein gelegen objecten en de gaaf bewaarde omgeving van de Langbroekerwetering.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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