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Complexomschrijving
Omschrijving van het complex:
De HISTORISCHE BUITENPLAATS DODDENDAEL is gelegen ten noordoosten van het dorp Ewijk in het land van Maas
en Waal en bestaat uit het in oorsprong middeleeuwse huis, dat samen met enkele 19e eeuwse bijgebouwen en
restanten van een oude walmuur op het omgrachte huiseiland staat; via een brug is het eiland verbonden met een
nieuw ingericht voorplein, vanwaar een gebogen oprijlaan met oude eiken naar de Ewijkse Binnenweg voert; ten
westen van de laan en ten zuidwesten van de deels zeer brede gracht ligt een drassig bos, waarin oude legakkers te
herkennen zijn; ten oosten van het huiseiland ligt een door een sloot omringd vierkant terrein, waar vroeger een
moestuin en wellicht ook een bongerd was; op de zuidoosthoek ervan staat een 19e eeuws tuinprieel; de rest van
het complexgebied bestaat uit weilanden en een nieuwe parkeerplaats; de buitenplaats wordt begrensd door
agrarische percelen van derden.
De HISTORISCHE BUITENPLAATS DODDENDAEL omvat de volgende onderdelen: HUIS (1), PARKAANLEG (2),
BIJGEBOUWEN (3), BRUG met HEK (4), WALMUUR (5), KOEPEL (6) en DUIKERMUUR (7).
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der
onderdelen aangegeven.
Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 30 maart 2020
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De HISTORISCHE BUITENPLAATS DODDENDAEL is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de relatieve
gaafheid van het complex voor wat het ensemble van de omgrachte gebouwen met de praktisch onaangetaste
middeleeuwse infrastructuur betreft; het complex is een goed voorbeeld van een eenvoudig doch robuust versterkt
huis in een aanleg, waarvan het nutsaspect overheerst; het geheel heeft een zeer agrarisch karakter; de
middeleeuwse sfeer is nog "voelbaar".

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 1: HUIS.
Het huis is in oorsprong XIV; in 1974 en volgende jaren gerestaureerd; gepleisterd gebouw op rechthoekige
plattegrond met aanbouw aan de oostgevel uit de late 15e eeuw; twee bouwlagen op hoge kelderverdieping met
ton- en kruisgewelven; hoofdgedeelte met leien gedekt schilddak met twee hoekschoorstenen en een achtkantige
dakruiter; in oostschild twee kleine dakkapellen onder schilddakje; aanbouw onder a-symmetrisch zadeldak met
leien; in oostvlak drie kapellen in de vorm van getrapte Vlaamse gevels; de trappen met bollen versierd;
meerruitsramen van verschillend formaat, gedeeltelijk onregelmatig in de gevels geplaatst; in de oksel van het
hoofddeel en de aanbouw een vierkante traptoren (ong. 1500) onder zadeldakje, waarvan de nok iets lager is dan
die van het andere zadeldak; de traptoren heeft nog de originele opgeklampte ingangsdeur, te bereiken via een
bakstenen trap; ten zuiden van deze ingang nog een deur in de oostgevel, bereikbaar via een nieuwe houten trap
onder houten overhuiving met lessenaarsdak; in de westgevel ook nog een ingangsdeur met erboven een oeil-deboeuf raampje; kelderramen en -ingangen van verschillend formaat. Inwendig o.m.: spiltrap (gedeeltelijk) in
traptoren, moer- en kinderbintlagen, oude hangschouwen en veel originele deuren met dito beslag.
Waardering
Het HUIS is 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 complexe interessante bouwgeschiedenis en markante verschijningsvorm;
- als centrum van de historische aanleg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 30 maart 2020
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG.
De parkaanleg bestaat uit a. oprijlaan, b. huiseiland, c. voormalige moestuin en d. bos en weilanden. Ad a.: de
oprijlaan, aangelegd in ong. 1825, loopt vanaf de Binnenweg in noordoostelijke richting tot op het voorplein ten
oosten van de gracht; puinverharding met enkele rijen eiken in driehoeksverband; het voorplein heeft een nieuwe
inrichting; er staat hier nog een monumentale rode beuk. Ad b.: het gedeelte binnen de walmuur (zie onder 5) heeft
een nieuwe inrichting; buiten de walmuur zijn stroken aanaarding met natuurlijke vegetatie, behalve aan de
zuidzijde, waar de oudste delen van de muur zijn; hier is de grondstrook breder en er zijn sporen van een kleine
nutstuin met leifruit tegen de buitenkant van de walmuur. Ad c.: de voormalige moestuin (nu een opgehoogd
grasveld met jonge fruitbomen) op vierkante plattegrond ligt op de plaats van de voorburcht, die in de 19e eeuw
afgebroken is; er ligt een sloot (smalle gracht) omheen, die via een duiker (zie onder 7) met de gracht verbonden
is; in de zuidoosthoek van het terrein staat een 19e eeuwse koepel (zie onder 6). Ad d.: ten zuidwesten van het huis
ligt een drassig loofhoutbos, in oorsprong wellicht uit de bouwtijd van het huis, met voornamelijk eik, es en els; het
is vanouds een hakhoutbos met overstaanders (eik); het rabattenpatroon is nog aanwezig; er is geen padenstelsel
te ontdekken; de weilanden liggen ten noorden en noordwesten van het huis.
Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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De PARKAANLEG is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de gaaf bewaard gebleven middeleeuwse structuren;
- vanwege de landschappelijk-visuele waarden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 3: BIJGEBOUWEN.
Het betreft twee schuren en een kippenschuur, alle XIXc, alle op het huiseiland. De twee schuren staan haaks op
elkaar langs de gracht ten oosten van het huis; ze zijn met elkaar verbonden door een lage muur, waarin het hek op
het einde van de brug staat (zie onder 4). Grote schuur: gesaust bakstenen gebouw, 1864 (sluitsteen), op
rechthoekige plattegrond onder overstekend zadeldak met windveren en grijze pannen; in kopse gevels ramen met
ijzeren honingraatroeden en kleine ronde vensters direct onder de nok; inrijdeuren vervangen door glaspuien. Kleine
schuur: idem, behalve dat de korte oostgevel een tuitgevel heeft met vlechtingen en een liggend ovaal venster in de
nok. De fundering van de schuren rust voor een deel op de walmuur (zie onder 5). Kippenschuur; ten westen van
het huis; laag bakstenen gebouwtje op langgerekte rechthoekige plattegrond; overstekend zadeldak met grijze
pannen; het noordelijke deel is lager; in zuidelijke kopgevel vlieggaten voor duiven; lage deurtjes en stalraampjes in
verschillende uitvoeringen; bij de grond lage halfronde openingen voor pluimvee.
Waardering
De BIJGEBOUWEN zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als wezenlijke cultuurhistorische en functionele onderdelen van de historische buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving onderdeel 4: BRUG met HEK.
Brug met hek, XIXc; over de oostarm van de gracht; gesauste bakstenen brug met één boog met sluitstenen;
bakstenen borstwering met hardstenen dekplaten; aan buitenzijde met uitkragende boogjes; aan eilandzijde
eindigen de beide borstweringen in twee bakstenen hekpijlers, die met een laag muurtje met ezelsrug verbonden
zijn met de beide schuren; de pijlers hebben verdiepte nissen en zijn met natuurstenen platen afgedekt; de ijzeren
hekken zijn nieuw.
Waardering
BRUG met HEK, van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de cultuurhistorische, ornamentele en functionele waarden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving onderdeel 5: WALMUUR.
In oorsprong XV of ouder; grootste deel in de 20e eeuw in smallere vorm met nieuwe baksteen vernieuwd; zuidelijk
stuk -meer dan een meter breed- nog origineel, zij het in ruïneuze staat; groot formaat baksteen; in dit deel bevindt
zich nog een oude schietopening. Op de noordwest-, zuidwest- en zuidoostpunt van de muur bevinden zich -meest
ondergronds- restanten van ronde hoektorens.
Waardering
WALMUUR, van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de relatieve uniciteitswaarde;
- vanwege de cultuurhistorische, ornamentele en -eertijds- functionele waarden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving onderdeel 6: PRIEEL.
Prieel, XIXb-c; in ruïneuze staat; in de zuidoosthoek van de oude moestuin; achthoekig bakstenen gebouwtje onder
puntdak (thans met plastic bedekt); een ingangsdeur en drie boogvormige ramen.
Waardering
PRIEEL, van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als ornamenteel, -eertijds- functioneel en cultuurhistorisch onderdeel van de historische aanleg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving onderdeel 7: DUIKERMUUR.
Duikermuur, XIXd; aan de oprijlaan; beëindiging van de duiker tussen de gracht en de sloot rond de voormalige
moestuin; bakstenen muur met rondlopende eindstukken, welke afgedekt zijn door natuurstenen blokken; halfronde
duikeropening.
Waardering
De DUIKERMUUR is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de functionele en cultuurhistorische waarden.

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 30 maart 2020

Functie

Pagina: 12 / 12

