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Complexnaam
Herenhuis/duiventoren/koetshuis
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

3

40420, 523217, 523218

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Hoofdadres van hoofdobject
Kerkstraat 24, 6901 AC Zevenaar
Complexomschrijving
Inleiding
COMPLEX, bestaande uit een HERENHUIS, een houten DUIVENTOREN met HEK en een KOETSHUIS met TUINHEK.
Het herenhuis bestaat uit twee delen. Aan de Kerkstraat staat in de rooilijn een voorhuis van één bouwlaag en
schilddak op rechthoekig grondplan (XIXA). Het oudere achterhuis (XVIIb) heeft twee bouwlagen en gepleisterde
gevels. Ter linker zijde van het voorhuis staat een koetshuis met de nokrichting loodrecht op de Kerkstraat. Dit
bijgebouw dateert eveneens uit de eerste helft van de 19de eeuw en is direct vanaf de straat bereikbaar via een
dubbele inrijdeur. Tussen het voorhuis en het koetshuis is omstreeks 1923 een tuinhek met houten poort geplaatst.
In de achtertuin staat een oude rode beuk en een houten duiventoren uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De
onderbouw van de toren doet dienst als kippenhok en is verbonden met een kippenren. Het eigenlijke duivenhuis is
ondergebracht in de bovenbouw.
Waardering
COMPLEX, bestaande uit een HERENHUIS, een houten DUIVENTOREN met HEK en een KOETSHUIS met TUINHEK.
- Van architectuur- en cultuurhistorische waarde als goed en karakteristiek voorbeeld van een historisch gegroeid
herenhuis met bijgebouwen. De complexonderdelen zijn overwegend gaaf bewaard gebleven qua hoofdvorm,
gevelindeling en materiaalgebruik. De bijgebouwen symboliseren mede de rijkdom/status van de bewoner van het
herenhuis.
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- Van stedenbouwkundige waarde als markant onderdeel van de min of meer aaneengesloten en gemengde
bebouwing aan een oude en relatief smalle doorgaande route in noord-zuidelijke richting, die herinnert aan de
langgerekte vorm van de voormalige vestingstad Zevenaar.
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Monumentnummer*: 40420
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

21 december 1966

Kadaster deel/nr:

3375/122

Complexnummer

Complexnaam

523215

Herenhuis/duiventoren/koetshuis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Kerkstraat

24

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

6901 AC

Zevenaar

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1216

Rijksmonumentomschrijving**
Herenhuis (XVIIb) bestaande uit twee gedeelten. Aan de straat een rechthoekig voorhuis van vijf vensterassen,
alleen beganegrond met schilddak, waarin dakkapel met waaierzwikken. Kroonlijst met consoles. Schuiframen.
Hierachter een gepleisterd hoger gedeelte van parterre met verdieping. Kroonlijst met consoles als bij het voorhuis;
Empiredeurpartij en schuiframen. Onder dit gedeelte tongewelfde, laat-middeleeuwse kelders.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 523217
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 juni 2002

Kadaster deel/nr:

30057/25

Complexnummer

Complexnaam

523215

Herenhuis/duiventoren/koetshuis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Kerkstraat

24

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

6901 AC

Zevenaar

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
1216

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Houten DUIVENTOREN met smeedijzeren HEK uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De vrijstaande toren heeft
een onderbouw voor kippen en een bovenbouw voor duiven. De grote ONDERBOUW heeft een achthoekig grondplan.
De houten wanden van verticale kraalschroten zijn geplaatst op een stenen plint. De wanden zijn wit geschilderd.
Aan vier van de acht zijden zijn enkele schroten geperforeerd ten behoeve van de lichttoetreding in het kippenhok.
De onderbouw wordt afgesloten door een zinken roevendak. Onder het dakoverstek is een gezaagde lijst met
accolade-motief aangebracht. Aan de zijde van de kippenren is een kleine opening voor de dieren uitgespaard. De
cirkelvormige kippenren is met een eenvoudig smeedijzeren spijlen-HEK afgezet. Het hek is geplaatst op een
bakstenen plint. De kleinere BOVENBOUW bestaat uit een vierkant tussenlid en een uitkragend duivenhuis op
ongelijkzijdig achthoekig grondplan (vierkant met afgeschuinde hoeken). De groen geschilderde balken en stijlen
zijn voorzien van houtsnijwerk: vellingen en rood geschilderde knopvormige profielen. De glad afgewerkte houten
wanden zijn wit geschilderd. In vier van de acht zijden is een kleine opening uitgespaard met een aanvliegplankje.
De bovenbouw wordt afgesloten door een zinken tentdak met overstek en houten piron.
Waardering
DUIVENTOREN met HEK (XIXd).
- Van architectuurhistorische waarde als typologisch goed en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een houten
duiventoren met de dubbelfunctie kippenhok (in de onderbouw met een ren) en duivenhuis (in de bovenbouw). Het
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object valt op door de bijzondere hoofdvorm, het rijke houtsnijwerk en het kleurgebruik. Het object heeft enige
zeldzaamheidswaarde.
- Van cultuurhistorische waarde als duidelijk symbool, veelal bij kastelen en adellijke huizen, van het recht om er
grote vluchten op na te houden. Het object herinnert tevens aan een voorbije tijd waarin door velen duiven werden
gehouden voor consumptie, mestproductie en koeriersdiensten.
- Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van een karakteristiek complex in de historische
stadskern van Zevenaar.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Duivenhok(L)
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Monumentnummer*: 523218
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 juni 2002

Kadaster deel/nr:

30057/25

Complexnummer

Complexnaam

523215

Herenhuis/duiventoren/koetshuis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Kerkstraat

24

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

6901 AC

Zevenaar

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1216

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Gedeeltelijk onderkelderd KOETSHUIS van één bouwlaag en zolder op rechthoekig grondplan. Het zadeldak is gedekt
met gesmoorde oud-Hollandse pannen, voorzien van gezaagde windveren en watert grotendeels af via niet
oorspronkelijke mastgoten. Onder het dakoverstek is een gezaagde druiplijst met accolade-motief aangebracht. De
hoog opgetrokken bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld. Met uitzondering van de lange rechter gevel zijn
alle gevels gecementeerd. De oorspronkelijke gevelopeningen worden rondboogvormig afgesloten (rollagen). De
vensters zijn samengesteld uit een vierruits openslaand onderraam en een halfrond drieruits bovenlicht (V-vormige
roedenindeling). De voorgevel aan de straatzijde heeft in het midden een omstreeks 1923 ingehakte inrijpoort met
dubbele paneeldeur. De bovenpanelen van de deur zijn voorzien van glas. De gemetselde poortomlijsting heeft
siermetselwerk aan de bovenzijde.
Een opgeklampte deur ongeveer halverwege de rechter gevel geeft toegang tot een dwarsgang. Achter deze deur
voert een steektrap naar de zolder. De gang leidt naar het koetshuis aan de voorzijde. Dit vertrek was
oorspronkelijk in gebruik als bakhuis. De schouw met oven is bewaard gebleven. De gang leidt tevens naar een
kelder en opkamer (knechtenkamer) aan de achterzijde van het gebouw.
Aan de rechter zijde sluit op het koetshuis een TUINHEK aan. Deze erfscheiding bestaat uit een laag gemetseld
muurtje en dito hekpijlers. Tussen de hekpijlers zijn eenvoudige houten hekwerken bevestigd, alsmede een dubbel
draaihek in het midden. Het hekwerk dateert waarschijnlijk uit ca. 1923 toen ook de dubbele deur in het koetshuis is
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gerealiseerd.
Waardering
KOETSHUIS met TUINHEK.
- Van architectuurhistorische waarde als goed en grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een bijgebouw,
dat aanvankelijk dienst deed als bakhuis annex knechtenkamer en later in gebruik werd genomen als koetshuis. Het
bouwwerk en het tuinhek zijn zorgvuldig gedetailleerd.
- Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van een karakteristiek complex in de historische
stadskern van Zevenaar.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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