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In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo met HOOFDGEBOUW (huis Groot
Hoenlo) (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), LANDHUIS (huis Klein Hoenlo) (3), JACHTHUIS (4),
DIENSTWONING (5) en TOEGANGSBRUG MET ENTREEHEK (6) en JACHTOPZIENERSWONING (7). De historische
buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo ligt in het buitengebied van de gemeente Olst. De parkaanleg en de lange laan
met dubbele bomenrij naar het landhuis Groot Hoenlo zijn sterk structurerende elementen in het landschap. In 1802
werd het landgoed aangekocht door J. Teding van Berkhout. Het landhuis Groot Hoenlo is gelegen op een dubbel
omgracht terrein en heeft twee toegangsbruggen. Het verkreeg zijn huidige karakter in historiserende stijl na een
verbouwing in 1897 van het oudere huis naar ontwerp van de architecten Van Nieukerken in opdracht van Jhr. W.H.
Teding van Berkhout en zijn vrouw Jkvr. J.P.S. van der Wijck. Voorafgaande aan de werkzaamheden werd een
jachthuis gebouwd in chaletstijl met daarnaast een dienstwoning. De bestaande boerderij ten zuiden van Groot
Hoenlo is enige jaren later verbouwd tot een villa-achtig landhuis in neoclassicistische stijl, genaamd Klein Hoenlo,
ook wel genoemd het 'weduwehuis'. Na het overlijden van de bezitter van Groot Hoenlo ging de weduwe van de
eigenaar in dit pand wonen. Ten zuiden van Klein Hoenlo ligt de voormalige jachtopzienerswoning, gebouwd
omstreeks 1900. Rondom de beide huizen is in de loop van de 19de eeuw een parkachtige aanleg in landschapsstijl
gerealiseerd binnen een oudere, formele setting van lanen en waterlopen. Open en gesloten delen wisselen elkaar af
en over de (park)weiden lopen zichtlijnen. Groot- en Klein Hoenlo met bijbehorende opstallen en tuinsieraden staan
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in een functionele relatie tot elkaar en vormen samen met de parkaanleg de historische buitenplaats.
De niet als beschermde monumenten benoemde opstallen, boerderijen en bijgebouwen die binnen de omgrenzing
van de buitenplaats staan, vallen buiten de bescherming van de buitenplaats.
Waardering
De HISTORISCHE BUITENPLAATS GROOT- EN KLEIN HOENLO is van algemeen cultuur-, architectuur- en
tuinhistorisch belang vanwege: -de ouderdom; -de functionele en visuele relatie tussen de landhuizen Groot Hoenlo
en het 'weduwehuis' Klein Hoenlo; -de tuin- en parkaanleg in landschapsstijl binnen een oudere formele setting die
in fasen tot stand is gekomen en rondom de twee landhuizen is gelegen; -de binnen de buitenplaats voorkomende
architectonische waarden (historiserende stijl, Chaletstijl, neoclassicistische stijl); -het belang voor het oeuvre van
de architecten Van Nieukerken; -de structurerende elementen van de aanleg (lanen en parkaanleg) binnen het
buitengebied; -de functionele en visuele relatie tussen de verschillende complexonderdelen.
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Het HOOFDGEBOUW van de historische buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo, huis Groot Hoenlo, is gebouwd op een
omgracht terrein, recht in de as van de lange oprijlaan. Het landhuis is vermoedelijk in oorsprong 18e-eeuws en
ontstaan uit de vergroting van een oudere spieker. Het huis kreeg zijn huidige voorkomen en interieur in 1897 toen
het ingrijpend werd verbouwd door vader en zoon Van Nieukerken in een historiserende stijl en werd voorzien van
een nieuw voorhuis en voorgevel. Het huis ligt op een omgracht eiland, deels voorzien van keermuren en bereikbaar
middels een toegangsbrug met bakstenen muren. Het pand is opgetrokken in baksteen en heeft twee verdiepingen
en een souterrain. De voorgevel is asymmetrisch opgezet met links drie vensterassen en rechts twee vensterassen
met schuifvensters voorzien van roeden. Centraal een drie verdiepingen tellende middenrisaliet met klokgevel,
natuurstenen afdekking en voluten, centraal de hoofdentree met bordes. De middenrisaliet ligt in het verlengde van
de oprijlaan. De entree bestaat uit een dubbele deur tussen pilasters waarboven een halfrond tympaan met
schelpmotieven. De zij- en achtergevels zijn minder regelmatig ingedeeld en tonen diverse bouwmassa's met
bouwsporen waaronder restanten van metselwerk van de oudere bebouwing. Tevens verschillende typen vensters.
De achtergevel is links voorzien van een uitbouw in de vorm van een toren, bekend onderwerp in de ontwerpen van
Van Nieukerken, rechts van een uitbouw met schuifvensters en een balkon (aangebracht tussen 1986 en 1989) en
een trapgevel. Aan de rechterzijde van het pand bevindt zich een uitbouw van één bouwlaag met daarop een terras
omgeven door balustrades. Oorspronkelijk was het pand met pannen gedekt, thans met leien (vanaf 1994). In de
periode 1986 - 1989 werden enkele onderdelen van het exterieur gewijzigd. Het pand is thans in diverse
appartementen opgedeeld, maar in het interieur zijn diverse bijzondere onderdelen bewaard gebleven. Zo zijn onder
meer op de bel-etage een Lodewijk XV trapleuning, Lodewijk XVI stucplafond, stucwerken met voorstellingen van
het landelijke leven en een geschilderd behang van Dalus uit 1729 opgenomen, evenals vijf marmeren schouwen
(Lodewijk XIV, Lodewijk XV, Lodewijk XVI (2x) en Empire), een eikenhouten schouw met zandstenen kolommen en
een tegelplateau en een grisaille boven een sierkast. Tevens bevinden zich in het huis een Lodewijk XV
middenplafondstuk, een 19e eeuws stucplafond en een neo-Lodewijk XVI plafond. In het huis ook eikenhouten
lambrizeringen, deuren, omlijstingen en binnenluiken. De bel-etage is nog in authentieke staat, in de loop der tijd is
in het souterrain en op de verdiepingen een en ander gewijzigd.
Waardering
Het HOOFDGEBOUW (huis Groot Hoenlo) behorende tot de historische buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo is van
algemeen belang vanwege: -de ouderdom; -de historiserende stijl; -de mate van gaafheid van in- en exterieur; -de
plaats die het huis inneemt binnen het oeuvre van vader en zoon Van Nieukerken; -de kenmerkende ligging binnen
de historische tuin- en parkaanleg; -de functioneel- en visueel ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de
buitenplaats.
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HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De historische tuin- en parkaanleg van de historische buitenplaats Groot- en
Klein Hoenlo wordt gekenmerkt door het 19de-eeuwse park in landschapsstijl gelegen binnen een oudere formele
18de-eeuwse aanleg. Van deze aanleg, zoals te zien is op de zgn. Hottingerkaart uit 1792, bestaan ondermeer nog
lanen als de oprijlaan met de aan weerszijden gelegen open weilanden en waterlopen. Het karakter van de
buitenplaats wordt in sterke mate bepaald door deze rechte oprijlaan die vanaf de spoorlijn naar het huis Groot
Hoenlo loopt. De laan is aan weerszijden voorzien van dubbele laanbeplanting (eiken) en rododendrons en buigt
voor het huis naar links en loopt door het huispark richting Olst. Huis Groot Hoenlo ligt op een omgracht eiland dat
toegankelijk is middels een brug met bakstenen keermuren. Over de buitengracht die om het omgrachte eiland
loopt, ligt een tweede brug, voorzien van een entreehek. De binnengracht is aan de achterzijde sterk verbreed en
wordt gevoed door een beek die slingerend door de aanleg ten noorden van het huis loopt. In de 19de eeuw is om
dit water een parkaanleg in landschapsstijl gerealiseerd die gekenmerkt wordt door verschillende boomgroepen,
solitairen, houtwallen en een afwisseling van open en gesloten ruimten. Het bomenbestand is zeer gevarieerd.
Rechts van de oprijlaan, nabij het huis Groot Hoenlo, ligt het jachthuis en enigszins verscholen daarachter de
dienstwoning. Links van de laan, schuin tegenover huis Groot Hoenlo ligt het landhuis Klein Hoenlo. Voor Klein
Hoenlo ligt een royaal gazon met een open zicht vanaf de oprijlaan naar het huis. Ter plaatse van de afbuiging van
de laan ligt de entree naar het huis gemarkeerd door een rijk uitgevoerd hek. Vanaf dit punt loopt een laantje schuin
naar het huis. Links van dit laantje een tuin (nieuw ingedeeld). Aan de oprijlaan staan twee 19de-eeuwse
natuurstenen sokkels voorzien van cannelures en beëindigd door een kapiteel met bolbekroning, die een van de
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entrees naar het landhuis Klein Hoenlo markeren. Links van de oprijlaan ligt een open gebied -thans grotendeels in
agrarisch gebruik-, rechts van de oprijlaan ligt open parkweide, een parkbos met daarin een wandeling en met grote
open weide in landschapsstijl, 19de eeuw, waar vroeger een sterrebos lag. Over de open delen lopen diverse
zichtassen. De boerderij en opstallen die in dit deel van de buitenplaats liggen vallen buiten de bescherming.
Waardering
De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van de historische buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo is van algemeen
belang vanwege: -de tuin- en parkaanleg in landschapsstijl binnen een oudere formele setting die in fasen tot stand
is gekomen en rondom de twee landhuizen is gelegen; -de bewaard gebleven lanen en waterlopen uit een oudere,
formele periode; -de visueel-ruimtelijke samenhang met het huis Klein Hoenlo; -de functioneel- en visueel
ruimtelijke samenhang met andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie
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Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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LANDHUIS (huis Klein Hoenlo). Het dwarsgeplaatst landhuis in neoclassicistische stijl uit ca. 1890 met aangebouwde
oudere dubbele schuur is gelegen op de historische buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo. Het landhuis onstond uit
een verbouwing van een oudere boerderij en staat bekend als het 'weduwehuis'. Het huis heeft twee verdiepingen
onder een met grijze Hollandse pannen en bouletpannen gedekt schilddak, dat voorzien is van enkele dakkapellen
met meerruits vensters onder platte daken en twee vierkante schoorstenen met afdekplaten. De in baksteen
opgetrokken gevels zijn grotendeels bedekt met een grove pleisterlaag en worden boven de voor- en zijgevel van de
villa afgesloten door een eenvoudige kroonlijst. De voorgevel (O) heeft gepleisterde hoeklisenen en een hoger
middenrisaliet tussen gepleisterde lisenen onder een steekkap. In dit geveldeel is op de begane grond en op de
verdieping een drieruits venster geplaatst. Links van het risaliet een vijfzijdige erker met centraal een dubbele
terrasdeur en in de zijgevels vensters. Daarboven een balkon met in de gevel een dubbele balkondeur. Rechts van
het risaliet een dubbele terrasdeur met luiken en op de verdieping een vierruits venster met aan weerszijden een
tweelicht. In de linker zijgevel bevindt zich de entree onder een luifel met daarboven een achtruits bovenlicht.
Rechts van de entree een vensterpartij onder een drieruits bovenlicht. Op de verdieping twee schuifvensters met
luiken. Tegen de dakrand is een luidklok bevestigd. De rechterzijgevel bevat meerdere vensters. De noklijn van de
zuidelijke schuur ligt in het verlengde van de zuidelijke zijgevel van de villa. De oostgevel van de schuur bestaat uit
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een halve trapgevel, de noordgevel bevat drie vensters met luiken en de westgevel heeft een beschoten geveltop,
een deur met bovenlicht en een meerruits venster. De noordelijke schuur heeft een afgewolfd dak en is voorzien van
een baander met aan weerszijden een rondboogvormig stalvenster en twee vensters waarvan één met luiken. De
noordgevel van deze schuur heeft een dubbele terrasdeur. Het interieur van het landhuis bevindt zich nog in de
oorspronkelijke staat met onder andere: een marmeren schouw met een geprofileerde boezem waarin een grisaille,
een houten gesneden schouw met Delftse betegeling waarboven een gesneden boezem gedecoreerd met
verschillende geweien en een eenvoudige houten gesneden schouw. Het interieur van de beide schuren is
grotendeels verbouwd.
Waardering
Het LANDHUIS (huis Klein Hoenlo) behorende tot de historische buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo is van algemeen
belang vanwege: -de ouderdom; -de neoclassicistische bouwstijl van het landhuis; -de gaafheid van in- en exterieur
van het voorhuis en delen van de schuren; -de ruimtelijke en functionele relatie met huis Groot Hoenlo; -de
functioneel- en visueel ruimtelijke relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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Het JACHTHUIS (oorspronkelijk een 'gecombineerd gebouw bestemd tot stal en koetshuis met koetsierswoning en
nog een soort Jagerswoning') behorende tot de historische buitenplaats Groot en Klein Hoenlo dateert uit het einde
van de 19de eeuw en is opgetrokken in de zgn. Chaletstijl. Het deels onderkelderde en samengesteld pand bestaat
uit een zuidwestelijk gelegen bouwblok op rechthoekige plattegrond met ten noordoosten een bouwdeel met
onregelmatige plattegrond. Alle bouwdelen hebben schilddaken met wolfeinden met pironnen en overstek op
korbelen. Tussen deze bouwdelen een bouwdeel op rechthoekige plattegrond voorzien van een mansardekap. Alle
onderdelen zijn over één en twee bouwlagen opgetrokken in rode machinale bak steen, de kappen zijn gedekt met
grijze bouletpannen. Voor het zuidwestelijke bouwdeel een uitpandig houten trappenhuis op standvinken, eindigend
in een grote dakkapel onder een steekkap. Het trappenhuis heeft oplopende rondboogvormige vensters en een
meerruits venster geflankeerd door kleinere vensters in de top. In de beide kopgevels (O en W) verticale meerruits
vensters en meerruits deuren naar de veranda. Het noordoostelijk gelegen bouwdeel heeft in de westgevel een
risalerend bouwdeel. Hierin een rechtgesloten garagedeur met meerruits zijlichten. In de geveltop een
vakwerkinvulling met een dubbel luik met meerruits vensters en vierruits zijlichten. In het linker, terugliggende
geveldeel een vierruits venster met halve luiken. Onder de dakrand een strook met vakwerkdecoratie. Boven de
gevel een dakkapel met piron. De noordelijke gevel heeft centraal een risalerend deel met een uitkragende
verdieping op korbelen en een geveltop voorzien van vakwerkdecoratie en twee meerruits kruisvensters. Het risaliet
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is voorzien van een keldervenster met luiken onder een segmentboog. Op de begane grond een entree onder een
luifel die via enkele treden bereikbaar is. Links daarvan een dubbel meerruits venster met halve luiken. Links van
het risaliet is een deel van twee bouwlagen onder plat dak met een entree en een risalerend deel van één laag onder
lessenaarsdak met een meerruits kruisvenster en halve luiken. Boven het lessenaarsdak is de gevel voorzien van
vakwerkdecoratie, dat diagonaal wordt afgesloten door een quasi doorlopend dakschild. Tenslotte op de
noordoostelijke hoek een bouwdeel in een bouwlaag onder een plat dak met een balkon. Deze gevel heeft een
dubbel meerruits venster. De oostelijke gevel met -oorspronkelijk- meerruits vensters en deuren is na de tweede
wereldoorlog deels vernieuwd. In het interieur zijn oorspronkelijke onderdelen bewaard gebleven.
Waardering
Het JACHTHUIS behorende tot de historische buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo is van algemeen belang vanwege: de ouderdom; -de ornamentele bouwstijl; -de gaafheid van het exterieur en redelijke gaafheid van het interieur; als onderdeel van het oeuvre van vader en zoon Nieukerken die ook het ontwerp voor het naastgelegen huis Groot
Hoenlo leverden; -de functioneel- en visueel ruimtelijke relatie met het huis Groot Hoenlo en de overige onderdelen
van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 6 april 2020
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Groot en Klein Hoenlo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*
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Overijssel

Straat*

Nr*

Diepenveenseweg

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*
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E

Postcode*

Woonplaats*

8121 DV
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Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
3463

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De DIENSTWONING behorende tot de historische buitenplaats Groot en Klein Hoenlo is gelegen ten oosten van het
jachthuis. Het pand dateert uit omstreeks 1900. Het één bouwlaag tellende pand is opgetrokken in rode machinale
baksteen en wordt overkapt door een afgewolfd zadeldak gedekt met grijze Hollandse pannen. In de zuidelijke gevel
twee meerruits schuifvensters onder segmentbogen behangen met luiken. In de geveltop een dubbel zesruits
venster. De westelijke gevel bevat een deur met vierruits bovenlicht en drie meerruits schuifvensters met halve
luiken. In de oostelijke gevel een deur met meerruits bovenlicht, twee meerruits vensters en een dubbele meerruits
terrasdeur.
Waardering
De DIENSTWONING behorende tot de historische buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo is van algemeen belang
vanwege: -de ouderdom; -de gaafheid; -de functioneel- en visueel ruimtelijke relatie met de overige onderdelen van
de buitenplaats Groot Hoenlo.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 6 april 2020
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Rijksmonumentomschrijving**

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 6 april 2020
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Omschrijving
TOEGANGSBRUG MET ENTREEHEK Het entreehek behorende tot de historische buitenplaats Groot en Klein Hoenlo
staat op de toegangsbrug over de buitengracht. Het hek dateert in oorsprong uit de 18de eeuw, de brug is
vermoedelijk 19de-eeuws. Het hek is opgebouwd uit twee natuurstenen pijlers (midden XVIII, herkomst onbekend,
wellicht afkomstig van een molenwerf te Souburg), waarop wapendragende leeuwen staan. Op de pijlers staat
'groot' en 'hoenlo' (aangebracht in 1986). Tussen de pijlers een sierlijk smeedijzeren hek bestaande uit twee
draaibare vleugels. De bakstenen brug heeft een houten brugdek en is voorzien van gietijzeren balustrades.
Waardering
De TOEGANGSBRUG MET ENTREEHEK behorende tot de historische buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo is van
algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de architectonische vormgeving; - vanwege de ornamentele
waarde; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Brug(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 6 april 2020
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De voormalige JACHTOPZIENERSWONING behorende tot de historische buitenplaats Groot en Klein Hoenlo is
gelegen ten zuiden van het huis Klein Hoenlo. Het pand dateert uit omstreeks 1900. Het is één bouwlaag tellende
pand is opgetrokken op L-vormige grondslag en wordt overkapt door een samengesteld en afgewolfd zadeldak
gedekt met grijze Hollandse pannen. Aan de achterzijde een aangekapt deel. Op het dak bevindt zich een aantal
dakkapellen. Op de linkerhoek aan de voorzijde een inpandig terras. De meerruitsvensters zijn gedeeltelijk voorzien
van luiken. Aan de achterzijde van het pand bevindt zich een bakhuisje.
Waardering
De JACHTOPZIENERSWONING behorende tot de historische buitenplaats Groot- en Klein Hoenlo is van algemeen
belang vanwege: -de ouderdom; -de gaafheid van het exterieur; -de functioneel- en visueel ruimtelijke relatie met
de overige onderdelen van de buitenplaats Groot Hoenlo.

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 6 april 2020
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