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Complexomschrijving
Inleiding
HISTORISCHE BUITENPLAATS BLANCKENBURG bestaat uit een LANDHUIS (1), TUIN- en PARKAANLEG (2) met
TUINMUUR met TOEGANGSPOORT (3) en ATELIER (4), BOERDERIJ 'Blankenhoeve' (5), TOEGANGSHEK (6),
DIENSTWONING (7), en WOONHUIS (8).
De oorsprong van de buitenplaats Blanckenburg gaat terug tot de zeventiende eeuw. Het landhuis dateert uit de
achttiende eeuw maar is in 1917 in de stijl van de Neo-Barok verbouwd door de architect F. Koch, die ook het
ontwerp maakte voor de dienstwoning uit 1920. Opdrachtgever van deze verbouwing was jonkheer J. Loudon, die in
het begin van de twintigste eeuw in bezit was gekomen van Blanckenburg. Zijn broer jonkheer Hugo Loudon kocht
in 1912 het aangrenzende Voorlinden. Blijkens een gedetailleerde kaart van Voorlinden en Blanckenburg uit 1843
was de huidige parkaanleg en de weidegrond met de boerderij al aanwezig. De parkaanleg direct rond het huis
vertoont kenmerkende karakteristieken uit het oeuvre van J.D. Zocher jr en is mogelijk van zijn hand.
Omschrijving
De begrenzing van de buitenplaats bestaat aan de westkant uit de hoge duinrug die doorloopt naar het aan de
zuidzijde aangrenzende landgoed Voorlinden. De Buurtweg vormt de oostgrens van het terrein. De dienstwoning
staat bij het begin van de oprijlaan aan de Buurtweg. Halverwege de oprijlaan, vlak voor het toegangshek naar het
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landhuis maakt de oprijlaan een bocht in zuidelijke richting te vervolgen naar de boerderij Blankenhoeve met ten
zuidwesten het herenhuis. Voorbij het toegangshek, ten noordoosten van de oprijlaan bevindt zich een rechthoekig
terrein met moestuin, die gedeeltelijk is ommuurd. Langs de noordoostelijke muur bevindt zich aan de noordeinde
een tuinmanswoning, die voor de bescherming van ondergeschikt belang is. Aan de zuidwestzijde van de moestuin
bevindt zich een atelier.
Waardering
De gefaseerd tot stand gekomen historische buitenplaats Blanckenburg is van algemeen belang vanwege de cultuur, architectuurhistorische en stedebouwkundige waarde
- als voorbeeld van een in oorsprong oudere buitenplaats met deels 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse gebouwen
en een 19de-eeuwse parkaanleg
- wegens de diversiteit in bouwstijlen en de gaafheid van de bebouwing
- wegens de herkenbare landschappelijke parkaanleg
- wegens de hoge ensemblewaarde die wordt ingegeven door de bijzondere historisch functionele, ruimtelijke en
ruimtelijke relatie met de andere complexonderdelen
- wegens de stedenbouwkundige waarde voortkomend uit de relatie met de parkaanleg van het naastgelegen
Voorlinden.
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Inleiding complexonderdeel 1
Het in oorsprong laat 18de-eeuwse neoclassicistische WOONHUIS Blanckenburg van het type landhuis, behorend bij
de gelijknamige historische buitenplaats, is in 1917 in opdracht van jonkheer J. Loudon zowel in- als uitwendig
ingrijpend verbouwd in Neo-Barokke trant, naar ontwerp van de Haagse architect F.C. Koch.
Omschrijving
In neo-barokke trant gebouwd landhuis, met verdieping op kruisvormige plattegrond onder afgeplat, met leien
gedekt schilddak met dakkapellen; de gevels alle met natuursteen bekleed en voorzien van hoeklisenen en friezen
en omlopende kroonlijst, fronton boven ingangsgevel en bovengevel van de linkerzijvleugel te rechter zijde een
"geknikte" lage vleugel, met rondboog- en zesruitsschuifvensters en afgesloten met een balustrade; de meeste
vensters uit de bouwtijd. Aan de achterzijde een relif met de voorstelling van een zon boven de tuindeuren.
Inwendig een gebeeldhouwde trap in Lodewijk XV-trant in de van stucwerk voorziene hall, een stucplafond en
lambrizering in neo-classicistische trant in de grote zaal, een stucplafond en lambrizering met pilasters in neoclassicistische trant en een marmeren schouw in de eetkamer. Voorbeeld van rijk uitgevoerde landhuisbouw uit de
latere 19e eeuw, geinspireerd op barokke stijlvormen, met opmerkelijke details in het interieur.
Waardering
Het huis Blanckenburg is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf
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voorbeeld van een laat 18de-eeuws woonhuis in neoclassicistische stijl.
Het huis heeft een hoge ensemblewaarde als hoofdonderdeel van de buitenplaats en vanwege de historischfunctionele en ruimtelijke samenhang met de verschillende onderdelen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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Inleiding complexonderdeel 2
Bij de historische buitenplaats Blanckenburg behorende TUIN- en PARKAANLEG in landschapsstijl, die blijkens een
gedetailleerde kaart van de buitenplaatsen Blanckenburg en Voorlinden uit 1843 toen in structuur en deels in detail
aanwezig was. De parkaanleg direct rond het huis vertoont kenmerkende karakteristieken voor het oeuvre van J.D.
Zocher jr en is mogelijk van zijn hand.
Omschrijving
De historische tuin- en parkaanleg kenmerkt zich door een gevarieerde ruimtelijke opbouw met een besloten ruimte
aan de west- en noordzijde van het huis en een breed panoramisch gezicht over de weilanden naar de boerderij en
het bos in zuidelijke en oostelijke richting. Vanaf de Buurtweg loopt een rechte oprijlaan naar het landhuis, in de
noordwest hoek van het terrein, en eindigt daar in een rotonde. Ten noorden van de laan de rechthoekige
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voormalige moestuin met tuinmuur en toegangspoortje. De voormalige tuinmanswoning is ingrijpend gewijzigd.
Voor het inrijhek buigt de laan af in zuidelijke richting naar het boerderijcomplex en de villa. De dienstwoning staat
aan het begin van de laan aan de Buurtweg. De oprijlaan wordt door bomen en heestergroepen geflankeerd. Rond
het huis een gazon met vrij jonge solitairen (eiken en kastanjes) in groepen en lijnen. Ten noordwesten van het huis
een slingerende vijver met bossages (rododendrons en taxus) langs de vijver en enkele solitairen (beuk, linde) die
de omtrek van de vijver accentueren. In de oksel van de vijver een mosheuvel met solitairen. Aan de zuidzijde van
de laan een breed panoramisch gezicht over de weidegronden naar de boerderij en het bos dat de weidegronden
omzoomt. Door de slingerende bosrand is een sterke perspectiefwerking gecreëerd waardoor het terrein groter lijkt
dan het in werkelijkheid is. In het bos langs de duinrug (met grotendeels vrij jonge eiken) een rechte laan die zich
voortzet in een formeel padenpatroon op het naastgelegen Voorlinden. Dicht langs de duinrug een gebogen pad met
talud aan de buitenzijde. Voor het overige slingerpaden, ook in de andere bosgedeelten te vinden zijn. In de
nabijheid van de moestuin een houten schuur en restanten van beukenhagen.
Waardering
De vroeg 19de-eeuwse tuin- en parkaanleg behorende bij de buitenplaats Blanckenburg is van algemeen belang
vanwege de cultuur- en tuinhistorische waarde als in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven parkaanleg
in landschapsstijl. De ruimtelijke opbouw met de afwisseling van open en gesloten ruimtes en met name de vorm
van de vijver en de beplanting in dit gedeelte van het park duiden erop dat dit het werk van J.D. Zocher jr. zou
kunnen zijn.
De hoge ensemblewaarde wordt ingegeven door de bijzondere ruimtelijke relatie met de ander complexonderdelen
door de diverse zichtassen die door de perspectiefwerking zijn gecreëerd. Van stedebouwkundig belang is de relatie
met de parkaanleg op het naastgelegen Voorlinden met name de rechte lanenstructuur in het bos aan de westzijde
langs de duinrug.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur
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Inleiding complexonderdeel 5
Bij de historische buitenplaats Blanckenburg behorende zeventiende-eeuwse BOERDERIJ van het langhuistype,
Blankenhoeve, die in 1877 werd verkocht aan de toenmalige eigenaren van Voorlinden, Jhr. Mr. Jan Francois
Schuurbeque Boeije en anderen. In 1926 kwam de boerderij in handen van de familie Loudon die inmiddels
Voorlinden en Blanckenburg bewoonden.
Omschrijving
Boerderij, langhuistype met opkamer, 17e eeuwse topgevel, kookhuis. Bedrijfsdeel modern.
Waardering
De 17de-eeuwse boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf
bewaard, karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats. Vanwege de typologische waarde als
voorbeeld van een langhuisboerderij. Vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de overige onderdelen
van de buitenplaats.
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Inleiding complexonderdeel 8
Bij de historische buitenplaats Blanckenburg behorend WOONHUIS van het type herenhuis, gelegen naast boerderij
Blankenhoeve en gebouwd omstreeks 1906 in Overgangsstijl met elementen uit de Neo-Renaissance gebouwd,
vermoedelijk naar ontwerp van de plaatselijke architect G.J. v.d. Mark.
Omschrijving
Vrijstaand, tweelaags pand met een L-vormige plattegrond. Vanaf een hardstenen plint, afgesloten door een rollaag,
opgetrokken in grauwe baksteen (kruisverband) met sierbanden in gele verblendsteen. De twee haaks op elkaar
geplaatste schilddaken hebben verschillende nokhoogtes en zijn gedekt met gesmoorde, geglazuurde Hollandse
pannen. De uitkragende goot wordt gedragen door klossen.
Zuidgevel met links een risalerend bouwdeel. Hiervoor is een houten serre met snijwerk geplaatst met daarop een
balkon met gesneden balusters. Achter het balkon dubbele balkondeuren met zij- en bovenlichten onder een
segmentboog met aanzet- en sluitstenen een siermetselwerk in de boogtrommel. Centraal boven dit geveldeel een
dakkapel onder een overstekend zadeldak. Rechts van het risalerende bouwdeel is op de begane grond een dubbele
terrasdeur onder een bovenlicht geplaatst en op de verdieping een balkon op gesneden klampen voorzien van een
balustrade met snijwerk. Het balkon is toegankelijk via een glasdeur onder een segmentboog met sluit- en
aanzetstenen. In de westelijke gevel is op de begane grond en de verdieping een T-venster geplaatst met luiken.
Ter halve verdiepingshoogte een rondboogvormig venster met glas-in-lood.
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De noordgevel is overwegend blind en heeft een eenlaagse aanbouw waarin een rondboogvormige, houten deur
geplaatst is.
De oostgevel heeft in de oksel en twee lagen tellend bouwdeel en een houten serre-achtige aanbouw waarin een
eenvoudige deur geplaatst is. In het risalerende bouwdeel ter plaatse van beide bouwlagen een venster. In het, in
de oksel geplaatste bouwdeel een rondboogvormig venster met glas-in-lood.
Waardering
Uit 1906 daterend woonhuis van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een
herenhuis behorend bij een boerderij op de buitenplaats Blanckenburg.
Huis van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een woonhuis is
Overgangsstijl naar ontwerp van de architect G.J. van der Mark.
Wat betreft het exterieur is het pand gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het pand heeft ensemblewaarde in combinatie met de daarnaast gelegen boerderij Blankenhoeve en vanwege de
historisch functionele, visuele en ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Inleiding complexonderdeel 7
Bij de historische buitenplaats Blanckenburg behorende DIENSTWONING gebouwd in 1920 in een sobere, aan de
Neo-Renaissance verwant stijl naar ontwerp van de architect F.A. Koch. De woning staat aan het begin van de
oprijlaan, op de hoek met de Buurtweg.
N.B. De aanbouw aan de noordzijde dateert uit 1999 en is voor de bescherming van ondergeschikt belang.
Omschrijving
Vrijstaand eenlaags pand vanaf een T-vormige plattegrond opgetrokken in grauwe baksteen (halfsteensverband).
Het schilddak met ingezwenkte voet en het haaks daarop aangesloten zadeldak is gedekt met gesmoorde Tuile du
Nordpannen en heeft een iets overstekende goot op klossen.
Zuidgevel aan de straatzijde met links de risalerende kopse gevel van het dwarsgeplaatste bouwdeel. Deze gevel is
een tuitgevel met uitgemetselde schouders. Op de begane grond een zesruits schuifvenster met luiken en ter
plaatse van de zolderverdieping een dubbel zesruits venster. In het terugliggende geveldeel, rechts de entree onder
een bovenlicht met ruitvormige roedenverdeling. Boven deze gevel een dakkapel met vleugelstukken en vierruits
venster. In de oostelijke gevel op de begane grond twee zesruits schuifvensters met luiken en een dakkapel met
vleugelstukken en een dubbel vierruits venster.
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De westelijke gevel heeft een dubbele glasdeur met panelen in de onderzijde, voorzien van luiken en een dubbel
zesruits schuifvenster met luiken.
In de noordelijk gevel is een paneeldeur geplaatst en ter plaatse van de zolderverdieping een dubbel vierruits
venster.
Inwendig is de oorspronkelijke plattegrondindeling en detaillering voor een groot deel oorspronkelijk.
Waardering
Uit 1920 daterende dienstwoning van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als
ruimtelijk en functioneel onderdeel van de de buitenplaats Blanckenburg.
Wat betreft het exterieur en interieur is het pand grotendeels gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Verder van belang vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)
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Inleiding complexonderdeel 6
Bij de historische buitenplaats Blanckenburg behorend TOEGANGSHEK in een historiserende stijl, rond 1916
geplaatst halverwege de zeer lange oprijlaan naar het landhuis.
Omschrijving
Toegangshek bestaande uit twee vierkante hardstenen pijlers met dekplaten waartussen oorspronkelijk een
spijlenhek met speerpunten hing (dit is verwijderd). Aan weerszijden van de pijlers zijhekken.
Waardering
Vroeg 20ste-eeuws toegangshek van algemeen cultuur-, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde als
gaaf, ruimtelijk en historisch functioneel onderdeel van de buitenplaats Blanckenburgh.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 524567
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 2003

Kadaster deel/nr:

40213/153

Complexnummer
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Blanckenburg
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Gemeente*

Provincie*
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Wassenaar

Zuid-Holland
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Nr*

Buurtweg
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Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2244 AE

Wassenaar

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WASSENAAR

F

2420

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding complexonderdeel 4
Bij de historische buitenplaats Blanckenburg behorend ATELIER gebouwd in 1929 in Cottagestijl in opdracht van
jonkheer J. Loudon naar ontwerp van de architect L. Cusell.
Het atelier bevindt zich ten noordoosten van de oprijlaan op zo'n 10 m. daarvandaan, aan de rand van de grote,
deels ommuurde moestuin en is tegenwoordig in gebruik als kantoor.
Omschrijving
Vrijstaande bouwmassa op rechthoekige plattegrond met aan beide kopse einden uitspringende bouwdelen, wordt
gedekt door een overstekend riet gedekt schilddak met gesmoorde nokvorsten en aan de zuidoostzijde een
schoorsteen met vonkenvanger. Ten behoeve van de lichtinval is in het noordoostelijke dakschild een driedelige
raampartij aangebracht.
Boven een plint van grauwe baksteen zijn de wanden opgetrokken van houten delen. De noordoostelijke langsgevel
heeft een driedelig raampartij glas-in-lood en luiken. De zuidwestelijk langsgevel is blind. De noordwestelijke
kopgevel heeft een rechthoekig uitgebouwd portaal met een opgeklampte deur onder een verlaagd steekkapjes met
ruime overstek en gesmoorde nokvorsten. De beide zijgevels van de uitbouw hebben smalle glas-in-loodramen. De
zuidoostelijke kopgevel springt in het midden, ter plaatse van de schouw iets uit en is blind.
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INWENDIG bevindt aan de zuidoostzijde een schouw, die geflankeerd wordt door dubbel openslaande vaste kasten.
Waardering
Het atelier is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde als
gaaf, ruimtelijk en functioneel onderdeel van de buitenplaats Blanckenburg.
Het atelier, dat zowel in- als uitwendig vrij gaaf is in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering is typologisch
relatief zeldzaam.
Verder van belang vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige onderdele van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding complexonderdeel 3
In het park ligt een rechthoekige moestuin met 17e eeuwse MUUR en TOEGANGSPOORT.
Omschrijving
Een lange bakstenen MUUR geleed door steunberen, afgedekt door een halve ezelsbrug. In de MUUR een
TOEGANGSPOORT.
Waardering
De 17e eeuwse MUUR met TOEGANGSPOORT behorende bij de buitenplaats Blanckenburg is van algemeen belang
vanwege de cultuur-en architectuurhistorische waarde als karakteristiek en functioneel onderdeel van de
buitenplaats vanwege de doelmatige vormgeving en vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur
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