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Hoofdadres van hoofdobject
Tournooiveld 1, 3611 AS Oud Zuilen
Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN
PARKAANLEG (2), BRUG (3), KADEMUUR VOORPLEIN (4), POORTGEBOUW (5), HOEKTOREN (6), KOETSHUIS (7),
TUINMANSWONING (8), SPEELHUISJE (9), MOESTUINENSEMBLE MET TUINMUUR EN KOUDE BAKKEN (10) en
HOUTOPSLAGSCHUUR (11), SLOTBOERDERIJ MET TOEGANGSHEK (12), WAGENSCHUUR (13), SLANGENMUUR (14),
TOEGANGSHEK (15), DUIKER (16). Naast het gehucht Oud-Zuilen op de oostelijke oever van de Vecht ligt de
buitenplaats Slot Zuylen, waarvan het middeleeuwse huis tot in de vijftiende eeuw in het bezit was van het
gelijknamige geslacht Van Zuylen. Na verwoesting in 1422 werd het pand een eeuw later in oude vorm herbouwd
(1520-1522) door Willem van Rennenberg, die gehuwd was met Cornelia van Zuylen. Het kasteel bestond uit een
rechthoekig gebouw met torens op de hoeken (met geringe defensieve waarde) en versierd met een trapgevel en
kantelen. In 1536 kreeg het kasteel de status van ridderhofstad. Het kaartboek Slot Zuylen uit ca.1640 en de kaart
van C. van Suchtelen uit 1742 tonen een geometrische structuur met grachten- en lanenpatroon, zoals deze thans
nog aanwezig is. Op de kaarten is te zien dat de eenvoudige zeventiende-eeuwse invulling van de aanleg
(boomgaarden) in de achttiende eeuw een formeel karakter kreeg met siertuinen en boomgaarden. In deze tijd
werd ook een slangenmuur gebouwd. Van 1665 tot 1951 was het goed in handen van het geslacht Van Tuyll van
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Serooskerken. In 1751 moderniseerde Jacob Marot, zoon van Daniël Marot, het in- en exterieur van het kasteel.
Hierbij werd de ingangspartij van de noordoostgevel naar de zuidoostgevel verplaatst, waarvoor de brug aan de
zijde van de voorburcht werd afgebroken en de weermuren langs de zuidoostkant werden gesloopt. Door het
dempen van een deel van de gracht, werd het mogelijk om de oorspronkelijke binnenplaats van het kasteel tot een
voorplein te transformeren; daarnaast werd door de verplaatsing van de hoofdingang naar de zuidoostzijde een
directe relatie tussen het huis en de tuinaanleg gecreëerd middels een zichtas gericht op de Domtoren. Omstreeks
1840 maakte tuinarchitect J.D. Zocher een ontwerp voor de aanleg met een vergraven omgrachting, slingerpaden
en boomgroepen. Dit ontwerp is niet geheel uitgevoerd; uit een bestek in het archief bleek dat Zocher in deze tijd
ook werkzaam is geweest aan het huis.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen aangegeven. De grens aan de westzijde loopt langs de Vecht, de buitengracht en vervolgens om het
weiland aan de noordwestzijde van het Slot. De oostgrens wordt bepaald door de Tweede Polderweg, de Slotlaan en
vervolgens rondom het weiland aan de zuidoostzijde van het slot.
Waardering
De HISTORISCHE BUITENPLAATS Slot Zuylen is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:
- vanwege de ouderdom;
- als representatief voorbeeld van een ridderhofstad;
- vanwege het werk aan in- en exterieur van architect Jacob Marot;
- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen;
- vanwege het complex van de bouwkundige onderdelen en de tuin- en parkaanleg.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 mei 2020

Pagina: 2 / 29

Monumentnummer*: 519611
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2003

Kadaster deel/nr:

12975/72

Complexnummer

Complexnaam

519610

Slot Zuylen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Oud Zuilen

Stichtse Vecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Tournooiveld

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

3611 AS

Oud Zuilen

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Maarssen

D

247

Maarssen

D

246

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HOOFDGEBOUW (Slot Zuylen). Het in oorsprong middeleeuwse omgrachte kasteel is in het eerste kwart van de
16de eeuw opnieuw opgetrokken en tussen 1751-1752 naar ontwerp van Jacob Marot, met behoud van het
kasteelachtige karakter, vergroot met een vleugel aan de zuidwestzijde waardoor de U-vormige plattegrond is
ontstaan rondom het rechthoekige voorplein; in de gevels bevindt zich nog een aantal schietgaten met de
oorspronkelijke dwarsbalken voor haakbussen. De huidige voorgevel (zuidoost) in classicistische stijl is bij de
verbouwing van 1751-1752 gerealiseerd, evenals de plaatsing van schuifvensters en het aanbrengen van omgaande
gootlijsten. Het in baksteen opgetrokken pand bestaat uit twee bouwlagen en een souterrain onder een met leien
gedekt omlopend schilddak. De hoeken zijn voorzien van achtzijdige torentjes, waarvan drie bekroond door een
spits en één, op de westhoek, bekroond door een klokvormig dak met pinakel. In de torentjes smalle
vensteropeningen. Alle gevels kennen een vrij regelmatige invulling van meerruitsvensters, meerruits- of getraliede
souterrainvensters en dakkapellen onder een zadeldakje. De symmetrisch ingedeelde, vijfassige voorgevel heeft in
de risalerende middenas een toegangsdeur gevat in een eenvoudige natuurstenen omlijsting waarin het jaartal
'1752'. De twee vooruitspringende zijvleugels hebben aan de voorpleinzijde één vensteras en ook de voorzijde van
de zijvleugels bevat één vensteras afgesloten door een meerruits dakkapel. De zevenassige achtergevel (noordwest)
heeft aan de linkerzijde een rechthoekige uitbouw van vier traveeën breed met middenrisaliet onder een met leien
gedekt schilddakje eindigend in een gemetselde schoorsteen. Aan de zuidwestgevel grenst een terrasvormige
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bakstenen uitbouw waarlangs een eenvoudige ijzeren balustrade en een trapje naar het water. In het INTERIEUR is
de 16de-eeuwse ruimte-indeling gaaf bewaard gebleven. De aankleding dateert uit verschillende eeuwen, zo is
ondermeer van belang de 18de-eeuwse keukeninrichting met 17de-eeuwse broodkast; de 18de-eeuwse zijden
wandbespanning in de blauwe kamer (ca.1950 aangebracht afkomstig van de zolder van Zuylen); de 'teecamer' met
17de-eeuwse plafondschildering van cupido's gesigneerd met 'J. Muller 1669'; de zaal met wandtapijten (ca.1670)
van Maximiliaan van Gught uit Delft en de 18de-eeuwse afwerking van schouwen, lambriseringen plafonds in
Lodewijk XV-stijl naar ontwerp van Jacob Marot; het zogenaamde 'geschilderd camertje' met plafondschilderingen
(voorstellingen van verhaal van Faidon) uit de tweede helft 17de eeuw; eetkamer met reeks voorouderlijke
portretten vanaf ca.1670, die zijn geïntegreerd in de betimmeringen.
Waardering
HOOFDGEBOUW (Slot Zuylen) is van algemeen belang:
- als representatief voorbeeld van een in oorsprong middeleeuws kasteel dat in de 16de eeuw opnieuw is
opgetrokken en in het midden van de 18de eeuw is verfraaid door Jacob Marot, doch zijn karakter als ridderhofstad
behouden heeft;
- vanwege de gaaf bewaarde 16de-eeuwse ruimte-indeling van het interieur en de 18de-eeuwse ingangspartij van
Jacob Marot;
- vanwege de gaaf bewaarde aankleding van het interieur met elementen uit verschillende tijdsperioden;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Het karakter van de tuinaanleg
van de buitenplaats wordt bepaald door de formele opzet bestaande uit een rechthoekig terrein omgeven door
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grachten, singels en lanen. Het kasteelterrein wordt gevormd door het omgrachte huis met aan de noordoostzijde de
omgrachte rechthoekige voorburcht en daaromheen aan drie zijden een terrein met nutstuinen eveneens omgeven
door water (zie kaart H.Verstrale, 1624). Van de 18de-eeuwse formele aanleg resteren de boomgaarden en de op
de landtong gebouwde slangenmuur (zie J.H. van Suchtelen, 1742). De ovale bloementuin is van recentere datum.
Voor het huis is een eenvoudige kleinschalige aanleg in landschapsstijl uit circa 1840 bestaande uit een weide met
rondgaand wandelpad en een klein wandelbosje. Het ontwerp van J.D.Zocher (1840) is gedeeltelijk uitgevoerd
(bospartij in hoek naast boomgaard). De relatie tussen het huis en de tuinaanleg is in het midden van de 18de eeuw
versterkt door het verplaatsen van de hoofdingang van het kasteel van de noordoost- naar de zuidoostzijde. Vanaf
de ingangspartij is één zicht naar buiten toe geprojecteerd. Deze zichtas, thans enigszins dichtgegroeid, loopt over
weilanden naar het zuidoosten toe, oorspronkelijk gericht op de Domtoren als 'point de vue'. Een andere zichtas
loopt vanaf het poortgebouw over de weilanden met twee molens.
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen is van algemeen belang:
- vanwege de gaaf bewaarde formele structuur bepaald door het grachten- en lanenpatroon;
- vanwege de achttiende-eeuwse slangenmuur als representatief en vrij uniek voorbeeld van een experimentele
fruitmuur;
- vanwege de kleinschalige landschappelijke aanleg met twee zichten naar buiten toe;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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BRUG behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen.
Tussen de voorburcht en het voorplein ligt een 18de-eeuwse bakstenen boogbrug (drie bogen) met eenvoudige
ijzeren balustrade. In de muren zijn muurankers bevestigd.
Waardering
BRUG is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de markering van de toegang tot het huis;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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KADEMUUR VOORPLEIN behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen.
Aan de zijde van de voorburcht een 17de-eeuwse gemetselde kademuur, die boven de gracht iets terugspringt en
overgaat in een door pijlers gelede muur onder een natuurstenen afdekplaat. Een deel van de pijlers heeft een
bolvormige bekroning, waarschijnlijk oude stenen kogels (oorspronkelijk een bekroning van putti, zie schilderij
aanwezig op Slot Zuylen).
Waardering
KADEMUUR VOORPLEIN is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als karakteristiek en historisch element van de omgrachting;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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POORTGEBOUW behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. De toegang van de voorburcht wordt gevormd door een
16de-eeuws bakstenen poortgebouw in laatgotische stijl. Het op vierkante grondslag opgetrokken pand met
toogvormige doorgang bestaat uit twee bouwlagen onder een hoog opgaand met leien gedekt schilddak bekroond
door twee pinakels. Boven de doorgang een omlopende natuurstenen waterlijst; in de doorgang een kruisribgewelf.
In de noordgevel aan weerszijden van de doorgang twee wapenschilden en op de verdieping een kruisvenster met
traliewerk. De gevel aan deze zijde is bekroond door een gemetselde borstwering (pseudo-weergang) waarop twee
natuurstenen leeuwtjes. In de zuidgevel naast de doorgang een houten deurtje waarboven een vensterlicht en op de
verdieping een a-symmetrisch geplaatst kloostervenster in natuurstenen omlijsting. Vanaf de daklijst loopt een
brede trapsgewijs gemetselde schoorsteen. Aan weerskanten van het poortgebouw op de walkanten een kwartrond
ijzeren spijlenhek. In het INTERIEUR een zandstenen Gotische schouw met heraldische versieringen; ingericht met
speciaal voor deze ruimte ontworpen meubilair van Gerrit Rietveld (vroegste voorbeeld) in 1906.
Waardering
POORTGEBOUW is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
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- vanwege de markering van de doorgang naar het slot;
- vanwege de ensemblewaarde;
- 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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HOEKTOREN behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Als pendant van de poorttoren staat een bakstenen
hoektoren uit de 17de eeuw. De op vierkante grondslag opgetrokken toren bestaat uit één bouwlaag beëindigd door
een gevellijst met natuurstenen hoekblokken en onder een met leien gedekt schilddak bekroond door pinakels;
gemetselde schoorsteen. In elk dakschild vliegopeningen in de vorm van een kleine dakkapel. Aan de voorzijde een
getoogde dubbele houten deur. In de linkerzijgevel een deur met bovenlicht; in de rechterzijgevel een venster.
Waardering
HOEKTOREN is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als pendant van het poortgebouw;
- vanwege de markering van de doorgang naar het slot;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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KOETSHUIS behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Aan de zuidzijde van de voorburcht staat een koetshuis
daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw, thans in gebruik als woning. Het op L-vormige grondslag
opgetrokken bakstenen pand bestaat uit één bouwlaag onder een met Hollandse pannen gedekt schilddak met op de
nok een gemetselde schoorsteen; dakkapellen met driehoekige frontons. De voorgevel heeft een vrij regelmatige
indeling van vijf vensterassen met een centraal geplaatste toegangsdeur met bovenlicht gevat in een houten
omlijsting met kroonlijst. Links twee inrijdeuren, waarvan er een is dichtgemetseld en voorzien van een dubbel
draaivenster met luiken. Rechts een vensterlicht met luik en een meerruits schuifvenster met luiken. Verder een
achteringang met getoogd bovenlicht, stalvensters, meerruitsvensters en tuindeuren met luiken. Vanaf de kopse
westgevel een gemetselde verbindingsmuur naar de hoektoren.
Waardering
KOETSHUIS is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde;
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- 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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Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TUINMANSWONING behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Aan de noordzijde van de voorburcht staat een
tuinmanswoning gebouwd tussen 1650 en 1750. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen pand
bestaat uit één bouwlaag onder een met Hollandse pannen gedekt zadeldak met aan de achterzijde een vierkante
paviljoenachtige aanbouw onder een met Hollandse pannen gedekt tentdak met op de nok een gemetselde
schoorsteen; dakkapellen met driehoekige frontons (voorzijde drie en achterzijde één). In de voorgevel vier
getoogde velden, waarvan er drie voorzien zijn van een getoogd samengesteld venster. Ook in de westgevel
getoogde vensters en een deur met halfrond bovenlicht. In de achtergevel meerruitsvensters met paneelluiken en
een paneeldeur. In de paviljoenachtige aanbouw kloosterkozijnen. Vanaf de kopse westgevel een gemetselde muur
naar de poorttoren.
Waardering
TUINMANSWONING is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van een buitenplaats;
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- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
SPEELHUISJE behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Op de voorburcht staat een speelhuisje in chaletstijl uit
1910-1920. Het op vierkante grondslag gebouwde huisje is opgetrokken uit houten planken en bestaat uit één
bouwlaag onder een met rode tuiles du nord pannen gedekt zadeldak. Aan de voorzijde een breed overstek rustend
op schoren waaronder een groot dubbel draaivenster met luiken en over de hele lengte een houten bank. In de
linker zijgevel een klein venster met luik, in de rechter zijgevel een deur met bovenlicht.
Waardering
SPEELHUISJE is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
MOESTUINENSEMBE behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Op de voorburcht ligt een rechthoekige moestuin
met aan de noordoostzijde een 18de-eeuwse bakstenen, door pijlers gelede TUINMUUR onder een rollaag; twee
pijlers zijn bekroond door bustes afkomstig van de buitenplaats Groenhoven. Voor de muur staan vier 19de-eeuwse
gemetselde KOUDE BAKKEN van verschillend formaat.
Waardering
MOESTUINENSEMBLE is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde van het moestuincomplex;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HOUTOPSLAGSCHUUR behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Terzijde van de moestuin staat een op
rechthoekige grondslag opgetrokken houtschuur van latwerk onder een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen
gedekt lessenaarsdak. De binnenzijde is deels van vlechtwerk van bamboe voorzien. Restauratie circa 1995.
Waardering
HOUTOPSLAGSCHUUR is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving en het materiaalgebruik, namelijk gevlochten bamboe;
- als functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BOERDERIJ MET TOEGANGSHEK behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Blijkens de gedenksteen in de
linkerzijgevel van het voorhuis uit 1862 daterende dwarshuis-boerderij, deel uitmakend van het landgoed rondom
slot Zuylen en daarom genaamd Slotboerderij, gesitueerd op een door sloten omgeven terrein met bijbehorend
eenvoudig ijzeren toegangshek. De slotboerderij is op T-vormige plattegrond, met een uitgebouwd portaal voor de
entree aan de zuidoostzijde, een kleine uitbouw voor een zij-ingang van het voorhuis en voor een zij-ingang in het
stalgedeelte aan de noordwestzijde, opgetrokken in baksteen onder samenstel van met donkergrijze pannen
gedekte wolfsdaken, met onderkelderde opkamer in de westhoek. Alle onder het wolfsdak afgeknotte topgevels
hebben vlechtingen en staafankers, bij het voorhuis voorts nog schouderstukjes, behalve de rechterzijgevel aan de
noordwestzijde, en gootlijsten op gesneden klossen. Het voorhuis heeft rondom een grijze gecementeerde plint en
vrijwel alle vensters zijn van strekken en luiken voorzien, met boven of onder in de luiken een rechthoekige
uitsparing, in oorsprong alle gevuld met eenvoudig sierrooster; de vensters met zes- of drieruits onderverdeling
hebben een bovenlicht met keperboogvormige motieven. De entree bestaat uit een stel dubbele paneeldeuren met
omlijst rondboogvormig bovenlicht, voorzien van een ruitvormige onderverdeling; de rechterzijgevel van het
voorhuis (ZO) bevat verder beneden een tweetal gekoppelde drieruitsvensters, waaronder in het midden de
gedenksteen met jaartal 1862, en in de top een vierruitsvenster; de noordwestgevel van dit voorhuisgedeelte bevat
verder nog een zijdeur met van keperboogvormen voorzien tweeledig bovenlicht met strek. De zes vensterassen
tellende voorgevel (ZW) heeft links de licht risalerende, onderkelderde opkamer met twee omlijste keldervensters,
twee vierruitsvensters in de opkamer en een vierruitsvenster in de top; de rechterpartij heeft een licht risalerende

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 mei 2020

Pagina: 22 / 29

derde travee en in oorsprong vier zesruits schuifvensters (waarvan de tweede inmiddels tot een deur is verlengd) en
een vijftal tondi, verbonden door een kordonlijst; onder de gootlijst een muizetandfries. De linkerzijgevel van het
voorhuis (NW) heeft twee keldervensters met diefijzers, een vierruitsvenster in de opkamer, met keperboogvormig
gedecoreerde bovenlichten, een twintigruits schuifvenster en een zijdeur met rond, vierdelig bovenlicht; voorts een
platte uitbouw met vierkant venster, waarop de zij-ingang van het stalgedeelte aansluit. Het vier traveeën diepe,
negen vensterassen tellende stalgedeelte heeft lage zijmuren -waarin moderne, betonnen stalvensters- met een
getoogde zij-ingang aan de noordwestzijde en een gedeelde zijdeur met ruitvormig deurlicht aan de zuidoostzijde.
De achtergevel van de stal (NO) heeft in het midden een dubbel stel inrijdeuren met hooiluik erboven, aan de
uiteinden elk een rechte mestdeur en voorts twee getoogde vierruits stalvensters met strek en links een
dichtgemetseld uilegat. INWENDIG wordt de kelder overwelfd door een samenstel van troggewelven en stalen
balken. De draagconstructie van het stalgedeelte bestaat uit een drietal ankerbalk gebinten, voorzien van
telmerken, waarbij het derde gebint in het midden voorts nog de inscriptie heeft met het jaartal 1801 en de initialen
'RVT'.
Waardering
BOERDERIJ MET TOEGANGSHEK is van algemeen belang:
- als karakteristiek voorbeeld van een 19de-eeuwse dwarshuisboerderij;
- vanwege de opmerkelijke detaillering en gebint-constructie;
- vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
WAGENSCHUUR behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Blijkens de gedenksteen in de zuidwestgevel uit 1863
daterende in ambachtelijk-traditionele trant gebouwde wagenschuur, deel uitmakend van het landgoed rondom slot
Zuylen en gesitueerd op een door sloten omgeven terrein. De midden 19de-eeuwse wagenschuur is opgetrokken in
baksteen op rechthoekige grondslag onder samenstel van wolfsdaken, die een T-vormige opzet suggereren; de
daken zijn voor het merendeel gedekt met donkergrijze pannen, alleen bij de noordhoek met rode pannen. Het
linkerdeel is vier vensterassen breed en heeft getoogde stalvensters met dwarsstijl in de lange zijgevels; de korte
kopgevel aan de zuidwestzijde heeft in het midden een stel dubbele getoogde inrijdeuren (waarboven de
gedenksteen) en ter weerszijden elk een getoogd stalvenster met links een rechte zijdeur onder getoogde strek en
rechts een getoogde zijdeur; hierboven een sprongsgewijze verhoogde kordonlijst bestaande uit dwars gemetselde
stenen, in het midden een stel rechte hooiluiken en ter weerszijden twee getoogde zijvensters met ruitvormige
onderverdeling. Het dwars hierop staande rechterdeel bevat in de zuidoostgevel een tweetal dubbele getoogde
inrijdeuren, een gemetselde cordonband met twee sprongen en een stel getoogde hooiluiken; de korte gevel aan de
noordoostzijde is vrijwel blind en bevat alleen een getoogd stalvenster in het midden, terwijl de kopgevel van deze
dwarsvleugel aan de noordwestzijde een tweetal hoog geplaatste getoogde vensters en een gemetselde cordonband
met twee sprongen bevat.
Waardering
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WAGENSCHUUR is van algemeen belang:
- als karakteristiek voorbeeld van een 19de-eeuwse wagenschuur;
- vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarden;
- vanwege de ensemblewaarde;
- 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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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
SLANGENMUUR behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Op de landtong ten noordwesten van het slot een
bakstenen slangenmuur uit het begin van de 18de eeuw (1731-1742). Aan de zijde van het slot eindigt de tuinmuur
in een 'bolwerk' met schietspleten, dat is te beschouwen als een folly. De experimentele tuinmuur staat op een
representatieve plaats langs de toegangslaan naar het kasteel.
Waardering
SLANGENMUUR is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als gaaf en zeldzaam voorbeeld van een experimentele tuinmuur;
- vanwege de representatieve plaatsing langs de toegangslaan;
- vanwege de folly;
- vanwege de ensemblewaarde.
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TOEGANGSHEK behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. Aan het begin van de Tournooilaan staat een laat 19deeeuws ijzeren spijlenhek met speerpunten bestaande uit dubbele vleugels tussen twee stijlen met aan weerszijden
schuin aflopende zijstukken.
Waardering
TOEGANGSHEK is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
DUIKER behorende tot de buitenplaats Slot Zuylen. In de hoek van de buitengracht ligt een 19de-eeuwse
gemetselde duiker met boogvormige opening.
Waardering
DUIKER is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als functioneel onderdeel;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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