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Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

7

519886, 519887, 519901, 519923,
519938, 519939, 519940

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Babberich

Zevenaar

Gelderland

Hoofdadres van hoofdobject
Beekseweg 2, 6909 DR Babberich
Complexomschrijving
De historische buitenplaats "Babberich", ook Halsaf genaamd, ligt aan de oostrand van het gelijknamige dorp in de
vork gevormd door de Beekseweg en de Emmerichseweg. Het complex bestaat uit een omgracht, in oorsprong
middeleeuws huis, dat omgeven is door weiden en licht geaccidenteerde bospercelen met slingerpaden en een grote
vijverpartij. De vijverpartij begrenst de buitenplaats aan de oostzijde. Via een om de grote voorwei gebogen laan is
het huis zowel vanaf de Emmerichseweg en de Beekseweg bereikbaar. De landschappelijke aanleg, waarvan hier
sprake is, zal in de eerste helft van de 19e eeuw zijn huidige aspect gekregen hebben. Naast het huis met de eraan
vast gebouwde dienstvleugel zijn er binnen het complex een boerderij, een tuinmanswoning, een duiventoren en
een kleine familie begraafplaats. Het complex wordt in het zuiden en westen begrensd door de op een dijk gelegen
Emmerichseweg, in het noorden door de Beekseweg en in het oosten door een grote langgerekte slingervijver. De
historische buitenplaats Babberich omvat de volgende onderdelen: HUIS (1), HISTORISCHE PARKAANLEG (2),
DIENSTVLEUGEL (3), BOERDERIJ "Frans Joseph-hoeve" (4), TUINMANSWONING "Lotjeshoeve" met SCHUURTJE (5),
DUIVENTOREN (6), en BEGRAAFPLAATS (7).
Waardering
De historische buitenplaats "Babberich" is van algemeen architectuurhistorisch, cultuurhistorisch, stedenbouwkundig
en tuinhistorisch belang vanwege * de hoge mate van ongestoordheid van met name de historische structuur van de
landschappelijke aanleg (XIX en ouder), * de voor Zuidoost-Nederland kenmerkende compositie van huis met
dienstvleugel rond de binnenplaats, * de aanwezigheid van de bijzondere octogonale duiventoren en de unieke
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familiebegraafplaats, * de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de onderdelen van de historische buitenplaats

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

Pagina: 2 / 15

Monumentnummer*: 519886
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 augustus 2001

Kadaster deel/nr:

19791/47

Complexnummer

Complexnaam

519885

Babberich

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Babberich

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Beekseweg

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

6909 DR

Babberich

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

OUD-ZEVENAAR

D

262

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HUIS gebouwd als hoofdgebouw van de historische buitenplaats "Babberich", in oorsprong middeleeuws (1363),
thans met neo-classicistisch voorkomen met gebruik van ouder muurwerk. Herbouwd in 1786 in opdracht van Johan
Philip Anton de Neree. Het betreft een witgepleisterd gebouw met L-vormige plattegrond bestaande uit een
souterrain, twee bouwlagen en zolder afgesloten door een schilddak gedekt met gesmoorde holle pannen. Op dak
bevinden zich hoekschoorstenen met op de zuidvleugel een 6-hoekige dakruiter met helmdakje. In de gevels
bevinden zich 6-ruits-empire schuiframen (XIXA) met persiennes op beide verdiepingen. De symmetrische zuidgevel
bestaande uit 5 vensterassen wordt benadrukt door een middenrisaliet (drie vensterassen) afgesloten door een een
driehoekig fronton met ovaal venster op de gootlijst. De hoofdentree bevindt zich in de oksel van het gebouw
bestaande uit een hardstenen bordestrap gevolgd door een houten deur (empire). Links boven het bordes bevindt
zich een natuurstenen gevelsteen met de inscriptie "Joannes: phILIppVs: De:neree:CasteLLVM: cX strVI: IvssIt+/
IpsIVs: ConIVX: anna: MeChtILDIs: heIX+/ beneDICtIo: nVMInIs: & : paX: CoeLI: cIt: sUper: nos: & qVatVor:
natos: nostros +". Hierboven bevindt zich een natuurstenen gevelsteen met het wapen in reliëf. Aan de oostzijde
grenst de dienstvleugel aan het huis (zie onder 3). Het interieur is grotendeels bewaard gebleven zowel in structuur
als de diverse onderdelen zoals onder meer de houten trappartij (Lodewijk XVI) van de begane grond tot op de
zolder, paneeldeuren, marmeren vloer (bel-etage), stucplafonds, lambriseringen, schoorsteenmantels (XVIIId),
huiskapel, dienstruimte in het souterrain (keuken, bijkeuken, kelder), wandbeschildering met pilasters en
mythologische figuren in grote zaal, thans onder behangsel verborgen.
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Waardering
HUIS gebouwd als hoofdgebouw van de historische buitenplaats "Babberich" van algemeen architectuurhistorisch,
cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang * vanwege de ouderdom in oorsprong 14e eeuw herbouwd in 1786
met 19e eeuwse bepleistering en schuiframen * vanwege de herkenbaarheid van het in- en exterieur * als goed
voorbeeld van een eenvoudig landhuis in classicistische stijl * vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het
huis met de overige onderdelen van de buitenplaats, de dienstvleugel en de historische aanleg in het bijzonder

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 22 september 2019

Functie

Pagina: 4 / 15

Monumentnummer*: 519887
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 augustus 2001

Kadaster deel/nr:

19791/47

Complexnummer

Complexnaam

519885

Babberich

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Babberich

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Beekseweg

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6909 DR

Babberich

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

OUD-ZEVENAAR

D

255

OUD-ZEVENAAR

D

249

OUD-ZEVENAAR

D

698

OUD-ZEVENAAR

D

260

OUD-ZEVENAAR

D

1081

OUD-ZEVENAAR

D

873

OUD-ZEVENAAR

D

265

OUD-ZEVENAAR

D

264

OUD-ZEVENAAR

D

875

OUD-ZEVENAAR

D

1833

OUD-ZEVENAAR

D

874

OUD-ZEVENAAR

D

254

OUD-ZEVENAAR

D

262

OUD-ZEVENAAR

D

679

OUD-ZEVENAAR

D

700

OUD-ZEVENAAR

D

926

OUD-ZEVENAAR

D

263

OUD-ZEVENAAR

D

248

Oud-Zevenaar

D

2291

Oud-Zevenaar

D

2292

Oud-Zevenaar

D

2293

Appartement
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Oud-Zevenaar

D

2294

Oud-Zevenaar

D

2295

Oud-Zevenaar

D

2296

Oud-Zevenaar

D

2297

Oud-Zevenaar

D

2298

Oud-Zevenaar

D

2299

Oud-Zevenaar

D

2300

Oud-Zevenaar

D

2301

Oud-Zevenaar

D

2303

Oud-Zevenaar

D

2304

Oud-Zevenaar

D

2305

Oud-Zevenaar

D

2306

Oud-Zevenaar

D

2307

Oud-Zevenaar

D

2308

Oud-Zevenaar

D

2309

Oud-Zevenaar

D

2331

Oud-Zevenaar

D

2650

Oud-Zevenaar

D

2651

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HISTORISCHE PARKAANLEG (XIX) deels mogelijk ouder, als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich"
bestaande uit lanen (a.), waterpartijen (b.), bossen (c.) en weilanden (d.). ad a.: er zijn twee oprijlanen, die in een
gebogen lijn samen komen bij de brede aarden dam, die over de noordarm van de gracht toegang geeft tot het
huiseiland; de ene laan begint ten noorden van het huis aan de Beekseweg en de andere in het westen aan de
Emmerichseweg; beide lanen hebben een puinverharding en zijn beplant met enkele rijen eiken; vanaf ongeveer het
midden van de noordlaan loopt een lange rechte laan naar het zuidoosten; hij eindigt onder een scherpe hoek op de
Emmerichseweg; de laan heeft gedeeltelijk een puinverharding en is verder onverhard; de beplanting is
onregelmatig met eik en sparren. ad b.: de gracht rond het huis-cum-dienstvleugel heeft een afgerond-vierkante
vorm; in de zuidoosthoek is een grote vijverachtige uitstulping naar de Emmerichseweg; de gracht staat via een
sloot langs de noordelijke oprijlaan en de Beekseweg in verbinding met de grote langgerekte vijverpartij in het
oosten van het complex; deze partij is waarschijnlijk ontstaan uit een oude rivierarm. ad c.: het grote wandelbos
met nog herkenbare slingerpaden en veel oud loofhout ligt tussen de lange rechte laan en de grote vijverpartij ten
oosten ervan; het terrein is iets geaccidenteerd; midden in het bos ligt de familiebegraafplaats (zie onder 7); een
kleiner bos ligt direct ten noorden en oosten van de gracht; hierin nog een smalle waterlus vanuit de gracht; langs
de westkant van de noordlaan en de zuidzijde van de westlaan loopt een smalle bosstrook, die ook nog met een
aftakking de west- en zuidzijde van de kleine wei westelijk van het huis omarmt; in deze strook ligt een klein steil
heuveltje. ad d.: er is een aantal weilanden, waarvan de grote voorwei (vroeger boomgaard) in landschappelijk-
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visuele zin het belangrijkst is: vanaf de Beekseweg is er een fraai gezicht over deze wei op het witte huis, dat
opgesloten ligt tussen de coulissen van de beide oprijlanen met bosstroken; aan de oostkant van de noordlaan ligt langs de Beekseweg- een weiland, dat vroeger ook gedeeltelijk een boomgaard was; tussen de westlaan en de
Emmerichseweg ligt een smalle wei, en in de wig tussen deze weg en de rechte laan ligt een driehoekig weiland,
gedeeltelijk omzoomd met een meidoornhaag, met ook hier en daar een oude fruitboom; tenslotte ligt er direct ten
westen van de gracht een kleine wei, waarin de duiventoren staat (zie onder 6).
Waardering
HISTORISCHE PARKAANLEG als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich" van algemeen tuinhistorisch
belang * vanwege de ouderdom * vanwege de vrijwel ongestoorde 19e eeuwse hoofdstructuur * vanwege de
landschappelijk-visuele aspecten * vanwege de cultuurhistorische waarden (o.a. begraafplaats) * vanwege de
functioneel-ruimtelijke relatie van de historische aanleg met de overige onderdelen van de historische buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Monumentnummer*: 519901
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 augustus 2001

Kadaster deel/nr:

19791/47

Complexnummer

Complexnaam

519885

Babberich

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Babberich

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Beekseweg

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6909 DR

Babberich

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

OUD-ZEVENAAR

D

262

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
DIENSTVLEUGEL (XIX en ouder) gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich". Wit geschilderd
gebouw (oorspronkelijk schoon metselwerk) op U-vormige plattegrond, die aan de zuidzijde aan het huis grenst.
Samen met het huis omsluit de dienstvleugel bijna de gehele binnenplaats met uitzondering van een brede entree
aan de noordwestzijde. De entree tot de met grind verharde binnenplaats bestaat uit een dam over de gracht. De
dienstruimten, koetsenstalling en paardenstallen in de dienstvleugel zijn herbestemd als kantoor. De vleugel bestaat
uit twee bouwlagen en een zolder afgesloten door een schilddak met gesmoorde pannen. Aan de oostzijde bevindt
zich een open aanbouw met lessenaarsdak. Op de begane grond van de topgevel (westgevel) bevindt zich een
dubbele deur. Boven de deur bevindt zich een natuurstenen gevelsteen met de inscriptie "RENOVATUM/ 1879/ M
R.J. de N.V.B./ et C./ +". De gevel wordt afgesloten door een klimmend bakstenen rondboogfries (XIXd). In de
gevels bevinden zich halfronde stalramen (oostgevel), 6-ruits schuiframen (westgevel bgg) en halfhoge 2-ruist
schuiframen (westgevel, verdieping). In de westgevel bevindt zich een middenrisaliet met aangekapt flauw hellend
zadeldak. Het interieur is herbestemd als kantoor waarbij de kapconstructie is gehandhaafd. De voormalige
broodoven is gereconstrueerd.
Waardering
DIENSTVLEUGEL gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats " Babberich" is van algemeen
architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang * vanwege de herkenbaarheid van met name
het exterieur, met in het interieur de kapconstructie * vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de
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dienstvleugel met de overige onderdelen van de buitenplaats, het huis in het bijzonder

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnummer*: 519923
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 augustus 2001

Kadaster deel/nr:

19791/47

Complexnummer

Complexnaam

519885

Babberich

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Babberich

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Beekseweg

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6909 DR

Babberich

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

OUD-ZEVENAAR

D

700

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BOERDERIJ "Frans Joseph-hoeve" (1872) gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich" met
Duitse architectuurinvloeden, gelegen ten noordoosten van het huis aan de rechte laan. De boerderij met
rechthoekige plattegrond, bestaande uit anderhalve bouwlaag en een zolder wordt aan de bovenzijde afgesloten
door een zadeldak met gesmoorde pannen. De hallehuisboerderij bestaat uit een voor (woon)- en achterhuis (werk).
Het voorhuis wordt gekenmerkt door een symmetrische voorgevel met centraal geplaatste deur met aan
weerszijden een 6-ruits schuifraam met op de verdieping drie kleine glasvensters en in de geveltop een rond venster
met gietijzeren, diagonaal geplaatst, geornamenteerd roedenkruis. Op de voorgevel bevindt zich in zwart
geschilderde letters de naam "Frans Joseph-hoeve". In de beide zijgevels bevinden zich ter plaatse van het voorhuis
een voormalig schuifraam, ter plaatse van het achterhuis stalramen en luiken. De langsgevels zijn regelmatig
verdeeld door lisenen. De achtergevel kenmerkt zich als onderdeel van het achterhuis door een centrale, dubbele,
geklampte, kraalschroten, licht getoogde deur met aan weerszijden een stalraam, waarboven een centraal geplaatst
hooiluik met spitsboog met aan weerszijden een rond venster als in de voorgevel van het voorhuis. Rechtsonder
bevindt zich een dichtgemetselde hondenopening met in de geveltop een tiental vlieggaten (duiven). In de
achtergevel bevindt zich een gevelsteen met de inscriptie "Mr Richard Jan/ de Neree/ van/ Babberich en
Kamphuijsen/ 1872". Beide topgevels zijn voorzien van een geprofileerde bakstenen rand. Tegen de rechterzijgevel
bevindt zich een eenlaags aanbouw afgesloten door een zadeldak. Een dergelijke aanbouw is streekeigen. Het
interieur is grotendeels bewaard gebleven zoals onder meer de scheiding tussen voor- en achterhuis en de gebinten kapconstructie. Het voorhuis bestaat uit een middengang met aan weerszijden een kamer en een kelder. Het

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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achterhuis is de voormalige deel met een kap- en gebintconstructie met dubbele balklaag.
Waardering
BOERDERIJ "Frans Joseph-hoeve" gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich" is van
algemeen architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang * als voorbeeld van een
hallehuisboerderij daterend uit 1873 met invloeden uit de Duitse architectuur (1,5 bouwlaag, lisenen, baksteen,
baksteendecoratie) met kenmerkende gebintconstructie * vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de
boerderij met de overige onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 519938
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 augustus 2001

Kadaster deel/nr:

19791/47

Complexnummer

Complexnaam

519885

Babberich

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Babberich

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Beekseweg

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6909 DR

Babberich

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

OUD-ZEVENAAR

D

2307

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TUINMANSWONING "Lotjeshoeve" met SCHUURTJE (XIXc) gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats
"Babberich", in de noordhoek van de driehoekige wei ten oosten van het huis aan de rechte laan, schuin tegenover
de boerderij. De gepleisterde tuinmanswoning met rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag en een zolder
afgesloten door een zadeldak met gesmoorde opnieuw verbeterde pannen en eenvoudige windveren. In de
voorgevel (oost) bevindt zich een deur met aan weerszijden een 6-ruits schuifraam raam met persiennes. In de
geveltop bevindt zich een halfrond 6-ruits raam. In de linker zijgevel bevindt zich een niet oorspronkelijk venster
met persiennes. In de achtergevel bevinden zich twee halfronde stalramen met centraal geplaatste deuropening met
niet oorspronkelijke deur. In het interieur bevinden zich geen waardevolle onderdelen. In het interieur is van belang
de diverse ruimten als de voorkamer en de kelder met opkamer. Achter het huisje, dwars geplaatst, een eenvoudig
witgepleisterd schuurtje, XIXc, onder zadeldak met gesmoorde pannen; gietijzeren spinnekopvensters; hooiluik met
spitsboog in topgevel. De linker zijgevel van de dienstwoning fungeerde voorheen tevens als tuinmuur, die doorliep
in het verlengde van deze gevel richting schuur..
Waardering
TUINMANSWONING "Lotjeshoeve" met SCHUURTJE gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats
"Babberich" is van algemeen architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang * vanwege met
name het exterieur van de tuinmanswoning met schuur * vanwege functioneel-ruimtelijke relatie van de
tuinmanswoning met schuur met de overige onderdelen van de buitenplaats * als landschappelijk "decorstuk" in de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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driehoekswei.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 519939
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 augustus 2001

Kadaster deel/nr:

19791/47

Complexnummer

Complexnaam

519885

Babberich

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Babberich

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Beekseweg

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6909 DR

Babberich

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

OUD-ZEVENAAR

D

264

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
DUIVENTOREN (midden-XIX) gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich" in de kleine wei ten
westen van het huis; witgepleisterde achthoekige toren van twee bouwlagen onder lichthellend tentdak met acht
vlakken van zink; parterre: op de hoeken van de muurvlakken lisenen; daartussen boogvormige blindnissen, één
ervan open als toegang; verdieping licht overkragend met in elk muurvlak een cirkelvormige nis, waarvan één met
venster en twee met elk 12 vlieggaten. De begane grond diende als schaapskooi, de verdieping als duiventil.
Waardering
DUIVENTOREN gebouwd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich" van algemeen
architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang * vanwege de ouderdom * vanwege de
cultuurhistorische en ornamentele waarden * vanwege de unieke architectuur * vanwege de functionele-ruimtelijke
relatie van de duiventoren met de overige onderdelen van de buitenplaats, de historische tuinaanleg in het bijzonder.

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
Datum van downloaden 22 september 2019
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Monumentnummer*: 519940
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 augustus 2001

Kadaster deel/nr:

19791/47

Complexnummer

Complexnaam

519885

Babberich

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Babberich

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Beekseweg

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6909 DR

Babberich

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

OUD-ZEVENAAR

D

2294

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BEGRAAFPLAATS (XXa) gerealiseerd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich" voor de familie De
Nerée gelegen midden in het wandelbos, ten oosten van de boerderij. De begraafplaats is een rond grafveld met
zerken en knielbank begrensd oor een lage ronde omheining van mangaanbruine misbaksel-baksteen. Achter de
knielbank bevinden zich twee grafzerken waarachter drie grafzerken. De natuurstenen rechthoekige staande zerken
hebben een halfcirkel- en waaiervormige bekroning en een belettering in hoogreliëf; knielbank in natuursteen.
Waardering
BEGRAAFPLAATS gerealiseerd als onderdeel van de historische buitenplaats "Babberich" is van algemeen
architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang * vanwege de ouderdom * vanwege de
cultuurhistorische waarden * vanwege de bijzondere vormgeving * vanwege de uniciteit * vanwege de functioneelruimtelijke relatie van de begraafplaats met de overige onderdelen van de buitenplaats.

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
Datum van downloaden 22 september 2019
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