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Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN
PARKAANLEG (2), TOEGANGSHEKKEN (3 en 4), PRIEEL (5), KOETSHUIS (6), BOERDERIJ MET SCHUREN (7),
SCHUUR ANNEX KOETSHUIS (8), KAS (9), TUINMUUR (10), BOSWACHTERSWONING (11).
Langs de Waalbandijk tussen Wolferen en Lent ligt de historische buitenplaats Loïnen, oorspronkelijk bestaande uit
een versterkt kasteel dat bekend stond als het sterkste slot van de Betuwe. Het middeleeuwse kasteel werd bij
dijkdoorbraken in 1644 zwaar beschadigd en aan het begin van de negentiende eeuw (circa 1825) afgebroken. Op
de oude fundamenten werd een boerderij opgetrokken en ten oosten hiervan bouwde de eigenaar, Quadt van
Wickenraedt, een jachthuis, waarmee in circa 1809 begonnen werd. In 1834 werd het huis tot een buitenhuis
uitgebreid en vermoedelijk werd gelijktijdig een kleinschalige aanleg in landschapsstijl rondom het huis gerealiseerd.
Vanaf de dijk werd een loodrecht op het huis staande oprijlaan aangelegd met bospartijen aan weerszijden
(waaronder een sterrenbos als neoformeel element). Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing
van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven. De niet-genoemde bouwkundige
onderdelen zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.
Waardering
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De HISTORISCHE BUITENPLAATS HUIS TE LOINEN is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het vroeg-l9de-eeuwse hoofdgebouw in dat in neoclassicistische stijl gebouwd is;
- vanwege het lanenpatroon en de kleinschalige aanleg in landschapsstijl;
- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.
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Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Huis te Loïnen).
Op enige afstand van de Waalbandijk ligt een witgepleisterd huis in neoclassicistische stijl, dat in circa 1809 als
jachthuis is gebouwd bestaande uit een middendeel met verdiepingloze zijvleugels en in 1834 met een toren en een
verdieping op de vleugels uitgebreid. Door de iets verhoogde ligging van het huis ligt de voorgevel parallel aan het
voorterrein, de achter- en zijgevels liggen als souterrain verzonken' in het terrein. Het op rechthoekige grondslag
opgetrokken gebouw met natuurstenen plint bestaat uit twee bouwlagen onder een met leien gedekt mansardedak
met gepleisterde schoorstenen op de nokeinden. De gevels met gekorniste kroonlijst zijn ingedeeld met zesruits
schuifvensters op de verdieping en achtruits stolpvensters en -deuren op de begane grond deels voorzien van
persiennes. In de achter- en zijgevels bevinden zich vierruits souterrainvensters. De symmetrisch ingedeelde
vijfassige voorgevel wordt geleed door hoeklisenen en een middenrisaliet van drie traveeën bekroond door een
driezijdig fronton waarin een rond venster. De hoofdingang is gesitueerd in de toren aan de achterzijde gevormd
door een dubbele houten toegangsdeur gevat in een eenvoudige omlijsting. De drielaagse toren wordt bekroond
door een achtzijdig koepeldak met klokkentorentje waarop een ingesnoerde spits en windwijzer. Tegen de linker
gevel een op vijf hoekige grondslag opgetrokken serre uit 1950 met zuilen van de Toscaanse orde.
Waardering
Het HOOFDGEBOUW (Huis te Loïnen) is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
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- vanwege de sobere architectonische vormgeving in neoclassicistische stijl;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG.
De oudste drager van de structuur van de buitenplaats wordt gevormd door een oost-westas, de Grote Allee, en
enkele dwarslanen. De toegangslaan, die vanaf de dijk loodrecht op het huis is geprojecteerd en de Grote Allee
kruist, dateert uit het begin van de l9de eeuw. De Grote Allee kent deels, vooral aan de westzijde, nog dubbele
laanbeplanting van eiken en beuken, meer oostwaarts is de laanbeplanting verdwenen op enkele oude
beukenbomen na. Aan weerszijden van de Grote Allee is een samenstel van rechthoekige percelen van productiebos
en hakhout, weilanden en akkers doorsneden door oude bomen (eiken en beuken). De toegangslaan naar het huis
wordt geflankeerd door bospartijen met aan de linker zijde een sterrenbos als neoformeel element. Het sterrenbos
ligt op een rechthoekig door greppels/sloten omgeven perceel met in het midden een kom. Rondom de kom staan
lindebomen (circa 1840). Om het huis is een kleinschalige aanleg in landschapsstijl bestaande uit een gazon met
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rondgaand pad voor het huis en een door bomen omzoomde weide achter het huis (noord). Ten westen van het huis
ligt een grote rechthoekige moestuin.
Waardering
De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de kleinschalige aanleg in landschapsstijl rondom het huis gelegen binnen het l8de-eeuwse lanenpatroon;
- vanwege het sterrenbos als typische onderdeel van de aanleg bij een buitenplaats;
- 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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Omschrijving onderdeel 3: TOEGANGSHEK.
Aan de Waaldijk staat een l9de-eeuws hek van twee gemetselde hekpijlers met gecementeerde afdekplaten
bekroond door natuurstenen eikels, die volgens historisch concept gereconstrueerd zijn. Tussen de pijlers een
witgeschilderd houten spijlenhek.
Waardering
Het TOEGANGSHEK is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde;
- 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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Omschrijving onderdeel 4: TOEGANGSHEK.
Aan de Grote Allee staat een l9de-eeuws hek van twee gemetselde hekpijlers met gecementeerde afdekplaten
bekroond door natuurstenen l7de-eeuwse leeuwtjes, die een wapenschild vasthouden. Tussen de pijlers een dubbel
smeedijzeren spijlenhek. Langs de Grote Allee, aan weerszijden van het toegangshek, staat als erfscheiding een
l9de-eeuws eenvoudig ijzeren spijlenhek met bij de toegangslaan tot de boerderij twee draaibare hekvleugels.
Waardering
Het TOEGANGSHEK is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde;
- 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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Omschrijving onderdeel 5: PRIEEL.
Ter zijde van het huis staat een vroeg-l9de-eeuws prieel van bijzonder gedetailleerd vakwerk van bamboe
geïnspireerd op het voorbeeldenboek van tuinsieraden van G. van Laar (1802). Het op zeshoekige grondslag
opgetrokken prieel staat op een bakstenen voet met een stervormig gelegde vloer. Het bamboe is in geometrische
patronen gevlochten onder een ingesnoerd zeszijdig dakje bekroond door een zeszijdig naar buiten zwenkende
bekroning met ornamentering en afgesloten door een bol en een spits. Aan de voorzijde een open ingang
geflankeerd door twee vensteropeningen.
Waardering
Het PRIEEL is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving (Van Laar);
- vanwege het bijzondere materiaalgebruik, namelijk bamboe;
- als karakteristiek onderdeel van een buitenplaats;
- vanwege de ornamentele waarde;
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- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Priëel
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Omschrijving onderdeel 6: KOETSHUIS.
Terzijde van het huis staat een witgepleisterd koetshuis uit 1840 (zie inscriptie sluitsteen J.C.W./F.V.L./1840). Het
op geknikte, L-vormige grondslag opgetrokken pand onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt samengesteld
mansarde- en schilddak bestaat naast het koetshuis uit een oranjerie met kas aan de zuidzijde en een in 1900-1915
gebouwde voormalige koetsierswoning aan de noordwestzijde. Behalve de woning, die twee bouwlagen telt, bestaat
het gebouw voor het overige uit anderhalve bouwlaag. De voorgevel van het koetshuis heeft centraal een getoogde
dubbele inrijdeur geflankeerd door half ronde stalvensters met rechts een deur en op de verdieping een luik en
tweeruitsvensters. Aan de linkerzijde hiervan de schuin weglopende gevel van de oranjerie waarvoor een kas op
stenen fundament met ijzeren frame voorzien van glas en links in de zijgevel een dubbele tuindeur met halfrond
bovenlicht. De achtergevel van het koetshuis heeft centraal een getoogde dubbele inrijdeur geflankeerd door half
ronde stalvensters met links een deur. De woning heeft de ingang aan de westzijde en kent een vrij onregelmatige
gevelindeling met twee toegangsdeuren met boven- en zijlichten, dubbele tuindeuren, vierruits stolpvensters met
gedeelde bovenlichten en een gekoppeld stolpvenster.
Waardering
Het KOETSHUIS is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
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- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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Omschrijving onderdeel 7: BOERDERIJ MET SCHUREN.
Aan de westzijde ligt de op de fundamenten van het middeleeuwse kasteel gebouwde bakstenen T-boerderij uit circa
1825. Het voorhuis van anderhalve bouwlaag is overkapt door een met riet gedekt schilddak met gemetselde
hoekschoorstenen en op de nok een klokkenstoel, de stal is overkapt door een deels met riet, deels met gesmoorde
Oud-Hollandse pannen gedekt licht geknikt wolfsdak met smal overstek en een gemetselde schoorsteen op de nok.
De vijfassige voorgevel kent een regelmatige indeling van afwisselend een zesruitsvenster en een deur met
bovenlicht, daarboven vier zoldervensters met luik. Tegen de rechter zijgevel een rechthoekige uitbouw. De
achtergevel heeft korfboogvormige deeldeuren geflankeerd door een rond venster en een staldeur, in de zijgevels
ellipsvormige stalvensters. Kelders met kruisgewelven op pijlers van het middeleeuwse kasteel. Naast de boerderij
een bakstenen WATERPUT, die circa 1 meter boven het maaiveld uitsteekt. Ten noordoosten van de boerderij staat
een op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen SCHUUR (XIXa), bouwschuur genoemd, met spantconstructie
onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt hoog opgaand, licht geknikt wolfsdak voorzien van daklijsten
(zaagtand). In de westgevel een korfboogvormige deeldeur met rechts een halfrond gietijzeren stalvenster, in de
oostgevel een korfboogvormige deeldeur geflankeerd door ovale gietijzeren stalraampjes en rechts een staldeur.
Beide gevels met vlechtwerk en smeedijzeren muurankers. Op een verhoging staat een op rechthoekige grondslag
opgetrokken bakstenen SCHUUR (XXa), 'Hoge schuur' genoemd, onder een met gesmoorde Hollandse pannen
gedekt schilddak met ongelijke schilden. Over de gehele lengte van de zuidgevel een houten aanbouw (boenhok)
onder een met gesmoorde Muldenpannen lessenaarsdak. Voorgevel met korfboogvormige deeldeur en in de top een
rond venster.
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Waardering
De BOERDERIJ MET SCHUREN is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de middeleeuwse kelders met kruisgewelven als laatste restant van het kasteel;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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Omschrijving onderdeel 8: SCHUUR ANNEX KOETSHUIS.
Naast de boerderij staat een op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen schuur annex koetshuis uit 1915
onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt wolfsdak met licht overstek op geprofileerde gordingen. In de
zuidgevel bevindt zich een excentrisch geplaatste getoogde deeldeur waarboven een dakkapel met hooiluik onder
een steekkapje en rechts daarvan twee vensters onder korfbogen, oostgevel met korfboogvormige deeldeur en in de
top een gietijzeren korfboogvenster.
Waardering
De SCHUUR ANNEX KOETSHUIS is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Schuur(L)
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Slijk-Ewijk

Overbetuwe

Gelderland

Straat*

Nr*

Grote Allee

4

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6677 MA

Slijk-Ewijk

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VALBURG

K

592

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 9: KAS.
Ten noorden van de boerderij staat een (laat) l9de-eeuwse perzikenkas die oorspronkelijke in de moestuin stond. De
op vierkante grondslag opgetrokken kas staat op een bakstenen fundament en heeft een ijzeren frame met glas.
Waardering
De KAS is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Kas(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 24 mei 2019
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Monumentnummer*: 520775
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

14 februari 2005

Kadaster deel/nr:

30708/118

Complexnummer

Complexnaam

520765

Huis te Loinen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Slijk-Ewijk

Overbetuwe

Gelderland

Straat*

Nr*

Grote Allee

4

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6677 MA

Slijk-Ewijk

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VALBURG

K

564

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschriiving onderdeel 10: TUINMUUR.
De langgerekte moestuin wordt aan de west- en noordzijde omsloten door een l8de- of l9de-eeuwse bakstenen
tuinmuur onder een rollaag. In de muur bevinden zich twee doorgangen geflankeerd door pijlers (één doorgang is
dichtgemetseld).
Waardering
De TUINMUUR is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 24 mei 2019
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Monumentnummer*: 520776
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

14 februari 2005

Kadaster deel/nr:

30708/118

Complexnummer

Complexnaam

520765

Huis te Loinen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Slijk-Ewijk

Overbetuwe

Gelderland

Straat*

Nr*

Waaldijk

11

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

6677 MA

Slijk-Ewijk

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VALBURG

K

584

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 11: BOSWACHTERSWONING.
Aan de Waaldijk staat een bakstenen woning uit 1851 (zie sluitsteen). Het op rechthoekige grondslag opgetrokken
dijkhuis wordt overkapt door een met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met overstek
voorzien van gesneden windveren. De vierassige voorgevel heeft zesruitsvensters met luiken en een excentrisch
geplaatste toegangsdeur met tweeruits bovenlicht. In de zijgevel een dubbele getoogde inrijdeur met links een
staldeur en op de verdieping een hooiluik.
Waardering
De BOSWACHTERSWONING is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de beeldbepalende ligging aan de Waaldijk en bij de toegang tot de buitenplaats;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 24 mei 2019
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