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Inleiding
De HISTORISCHE BUITENPLAATS VOORLINDEN met WOONHUIS (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2),
HEKPIJLERS (3), PORTIERSWONING (4), een DUBBELE DIENSTWONING (5), een tot woonhuis verbouwde GARAGE
(6), KOETSHUIS (7), vrijstaande KOETSIERSWONING (8) en POMPHUIS (9). Voorts bevinden zich op het terrein een
MOESTUIN (10), de restanten van een 18de-eeuwse TUINMUUR (11), een natuurstenen gebeeldhouwde ZITBANK
(12) en een HEK (13).
De in oorsprong zestiende eeuwse buitenplaats dankt de huidige verschijningsvorm grotendeels aan veranderingen
die in de negentiende en twintigste eeuw in parkaanleg en bebouwing zijn doorgevoerd. In 1912 kwam de
buitenplaats Voorlinden in handen van Jonkheer Hugo Loudon, civiel ingenieur en directeur van de Koninklijke
Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië. Het achttiende-eeuwse landhuis, dat in
de zuidoosthoek van het terrein lag (ter hoogte van Buurtweg 96 en 92-94), werd afgebroken. Op de huidige lokatie
verrees omstreeks 1912 het nieuwe landhuis in Engelse Landhuisstijl naar een ontwerp van de Engelse architect R.J.
Johnston uit Londen. In aansluiting op de architectuur van het huis ontwierp hij een formele tuin in Nieuwe
Architectonische Tuinstijl en verschillende dienstgebouwen in Engelse Cottagestijl. Omstreeks 1913 werd de
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landschappelijke parkaanleg van J.D. Zocher sr. en J.D. Zocher jr., tot stand gekomen in de periode 1803-1835,
getransformeerd tot een landschapspark passend bij het nieuwe landhuis. De tuinarchitect L. Springer maakte
hiervoor een ontwerp. De fa. Groenewegen wordt eveneens in verband gebracht met de reorganisatie van het park.
N.B. Sinds 1950 is het landhuis in gebruik als opleidings-, vergader en conferentiecentrum.
Omschrijving
De historische buitenplaats Voorlinden wordt aan de noordzijde begrensd door de buitenplaats Blanckenburg, aan de
oostzijde door de Buurtweg, aan de zuidzijde door het sportterreinencomplex Roggewoning en aan de westzijde door
een hoge duinrug. Vanaf de hekpijlers en de portierswoning aan de Buurtweg loopt een geasfalteerde oprijlaan in
westelijke richting, enkele dienstwoningen en de oude moestuinen passerend, naar het landhuis en verder in
noordelijke richting naar het koetshuis. Het landhuis ligt iets verhoogd in de parkaanleg met voor de zuid- en
oostgevel gemetselde terrassen met trappen naar de geometrische tuinaanleg.
Waardering
De gefaseerd tot stand gekomen historische buitenplaats Voorlinden is van algemeen belang vanwege de cultuur- en
architectuur- en tuinhistorische waarde
- als representatief voorbeeld van een in oorsprong oudere buitenplaats met grotendeels 19de en 20ste-eeuwse
parkaanleg en gebouwen in Engelse Landhuis- en Cottagestijl.
- wegens de Engelse Landhuis- en Cottagestijl van de bouwkundige onderdelen. Het complex is representatief voor
de grote Engelse invloed op de landhuisbouw in Nederland, een kenmerkende ontwikkeling in de Nederlandse
architectuurgeschiedenis. De bouwkundige complexonderdelen zijn gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en
detaillering, in het bijzonder het landhuis dat ook oorspronkelijke interieuronderdelen bevat.
- als redelijk gaaf bewaard representatief voorbeeld van de Gemengde Tuinstijl. Het landschappelijke parkgedeelte
bevat zowel karakteristieke elementen van de vroeg 19de-eeuwse aanleg van J.D. Zocher sr. en jr. als de latere
reorganisatie van F. Springer. De formele tuinaanleg rond het huis van de architect Johnston is een representatief
voorbeeld van de Nieuwe Architectonische Tuinstijl, die omstreeks 1910, onder invloed van Engelse voorbeelden, in
Nederland in zwang was.
De hoge ensemblewaarde van de buitenplaats wordt bepaald door de bijzondere stilistische, historisch functionele en
ruimtelijke samenhang van de verschillende complexonderdelen met de uitstraling van een Engels landgoed.
De historische buitenplaats Voorlinden is van stedebouwkundig belang vanwege de samenhang met de naastgelegen
buitenplaats Blankenburg.
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Inleiding complexonderdeel 1
Het WOONHUIS van het type landhuis behorend bij de historische buitenplaats Voorlinden is in 1912 gebouwd naar
een ontwerp van de architect R.J. Johnston in Engelse Landhuisstijl in opdracht van Jhr. H. Loudon. Kenmerkende
elementen als de baywindows, de kleine roedenverdeling in de vensters en de forse decoratief gemetselde
schoorstenen bepalen in hoge mate het 'Engelse' silhouet van het landhuis. Inwendig zijn de vertrekken naar Engels
voorbeeld gegroepeerd rond een centrale 'hall' met trappenhuis.
Omschrijving
Het onderkelderde pand telt twee bouwlagen en een kapverdieping op een L-vormige plattegrond met diverse erkers
en risalieten. De dienstvleugel aan de noord- en westzijde van het gebouw telt één bouwlaag en twee verdiepingen
onder de kap. De steile dakschilden van het grote samengestelde omgaande schilddak met zakgoot en de
steekkappen zijn gedekt met rode leipannen. Rondom een overstekende gootlijst. De gevels zijn opgetrokken in
donkerrode baksteen en verlevendigd met vakken in lichtrode baksteen waarmee ook gevelopeningen en hoeken
zijn geaccentueerd. In de rechthoekige vensters, deels uitgevoerd met kruiskozijn, en glasdeuren kleine
roedenverdeling. Tegen de gevels en op het dak staan enkele forse schoorstenen. De symmetrisch ingedeelde
zuidgevel telt vijf vensterassen met in de middelste de hoofdentree van het huis. De middenpartij wordt
geaccentueerd door in rustica uitgevoerd metselwerk. De dubbele paneeldeur met profiellijsten bevindt zich in een
portiek met natuurstenen lijst onder hoofdgestel op consoles. Boven de ingangspartij een loggia met rondboog en
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balustrade. De oostgevel wordt gedomineerd door een fors middenrisaliet met twee erkers over beide bouwlagen
(baywindows) onder een dubbele steekkap. De topgevels zijn bekleed met rode leipannen. Links van de risaliet een
grote schoorsteenpartij tussen twee vensterassen, rechts twee deurpartijen naar het terras. Aan de noordgevel een
uitgebouwde (oorspronkelijk open) loggia met rondbogen en daarboven een balkon met opengewerkte borstwering
van halfronde keramische elementen. Rechts van de loggia de iets naar voren springende éénlaagse dienstvleugel
met boven elkaar twee lagen dakkapellen in het hoge dakschild. In de achtergevel (west) het door grote vensters
geflankeerde roosvenster van het achtergelegen trappenhuis. Rechts een nagenoeg blind risaliet met grote
schoorsteenpartij en ter hoogte van de dakrand een balkon met opengewerkte borstwering. In de achtergevel
(west) van de dienstvleugel een centrale entree tussen twee vensters, tegen de zijgevel (zuid) een kelderingang en
een erkerpartij over twee bouwlagen. Bovenop de erker, ter hoogte van de dakrand, een balkon met opengewerkte
borstwering. Verschillende dakkapellen in de kap.
INTERIEUR. Van het oorspronkelijk interieur in Engelse Landhuisstijl zijn onder meer de centrale 'hall' met
trappenhuis en enkele vertrekken op de begane grond gaaf bewaard gebleven. Hal met zware rechthoekige
gecanneleerde gebundelde kolommen in donker eiken onder een omgaande galerij en op de verdieping iets slankere
identieke kolommen onder de lichtkoepel met vier halve radvensters. De wanden van de hal zijn voorzien van een
donkere eiken paneelbetimmering met gecanelleerde pilasters waarin de paneeldeuren van de vertrekken en een
monumentale haardpartij zijn opgenomen. Op de haardpartij een in houtsnijwerk uitgevoerde guirlande met
cartouche waarop de initialen van de heer Loudon staan afgebeeld. Tegen de wanden van de galerij op de
verdieping een paneellambrizering en tussen de kolommen een balustrade met getordeerde balusters. De
monumentale donkere eiken keizerstrap heeft een identieke balustrade. Ter hoogte van het bordes in de
gepleisterde achterwand een beeldnis onder rondboog en daarboven een roosvenster, versierd met guirlandes en
festoenen. De stucplafonds in hal, trappenhuis en lichtkoepel zijn uitgevoerd met tand- en eierlijsten. Het portaal
van de entree naar de hal bezit eveneens een donkere eiken wandbetimmering met beeldnissen en een rijk versierd
gestuct ton-koepelgewelf. Tegenover dit portaal bevindt zich een vergelijkbare gedetailleerde doorgang. In de
vertrekken aan de oost- en zuidkant van het huis onder meer parketvloeren, eiken paneellambrizeringen en
schouwen, radiatorkasten en rijke stucplafonds, deels met guirlandes en festoenen.
Waardering
Het landhuis Voorlinden met bijbehorend interieur uit 1912 is van algemeen belang vanwege de cultuur- en
architectuurhistorische en ensemblewaarde waarde
- als gaaf voorbeeld van een Engels Landhuis en is daarmee representatief voor de grote Engelse invloed op de
ontwikkeling van de landhuisarchitectuur in Nederland.
Het landhuis is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, zowel in- als uitwendig.
- als hoofdonderdeel van de buitenplaats en vanwege de stilistische, historisch functionele en ruimtelijke samenhang
met de verschillende complexonderdelen, en in het bijzonder de formele tuinaanleg direct rond het huis.
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Inleiding complexonderdeel 9
Het POMPHUIS, behorend bij de historische buitenplaats Voorlinden, is gebouwd in 1912 in Cottagestijl. In het
pomphuis, dat achter het landhuis staat, bevond zich in oorsprong de technische installatie voor de
drinkwatervoorziening.
Omschrijving
Het pomphuis bestaat uit een laag bouwdeel en een hoger torenachtig bouwvolume opgetrokken in rode baksteen
en deels aangesmeerd met ruw pleisterwerk.
Waardering
Het uit 1912 daterende pomphuis is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van de buitenplaats
Voorlinden.
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Inleiding complexonderdeel 2
HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG in Gemengde Tuinstijl behorend bij de historische buitenplaats Voorlinden.
Omstreeks 1913 is de landschappelijke parkaanleg van Zocher sr. en jr. uit de periode 1803-1835 gereorganiseerd
tot een landschapspark passend bij het nieuwe Engels landhuis en de bijgebouwen. De architect R.J. Johnston
maakte in 1912 het ontwerp voor de rechtlijnige tuinaanleg als verlenging van de architectuur van het huis. De
regelmatige aanleg in Nieuw Architectonische Stijl, geïnspireerd op tuinvormen uit de Italiaanse Renaissance en
Franse Barok, vormt de overgang naar het landschappelijke parkgedeelte.
Op een gedetailleerde kaart van de landgoederen Voorlinden en Blanckenburgh uit 1843, toen de landgoederen in
één hand waren, is de aanleg van de Zochers duidelijk herkenbaar; een bosrijke landschappelijke parkaanleg met
slingerende wandelpaden langs open plekken met sierelementen. Voor het huis een grote waterpartij met
verschillende lobvormige uitlopers en in de middenas een brede zichtas naar het bos op Blanckenburgh. Aan
weerszijden van het huis de kwekerij, moestuin en boomgaard. De formele lanenstructuur in het bos langs de
duinrand vormt de verbinding tussen de beide buitenplaatsen.
Omschrijving
Van de 19de-eeuwse landschappelijke parkaanleg van J.D. Zocher sr. en jr. resteert het bos langs de west- en
noordrand van het park. In het duinbos aan de westzijde een hoge duinrug als overgang naar het achtergelegen
duingebied, een rechte sloot en restanten van een rechte lanenstructuur met diagonalen tussen Voorlinden en
Blanckenburgh. In het bos naaldbomen afgewisseld met loofhout (o.m. esdoorns, beuken en kastanjes). In de dichte
bosrand aan de noordzijde een verhoging die als het ware een terras vormt met uitzicht op het naastgelegen
Blanckenburg.
Vanaf de hekpijlers aan de Buurtweg loopt de (geasfalteerde) oprijlaan in westelijke richting naar het huis en
passeert links de oude moestuin (nu kwekerij), enkele (voormalige) dienstwoningen en de oude boomgaard. De laan
vervolgt zijn weg langs de achterkant van het landhuis (westgevel) in noordelijke richting en eindigt bij het
koetshuis en de koetsierswoning. De laanbeplanting bestaat aan het begin uit beuken en vervolgens heestergroepen
(o.a hulst en taxus), afgewisseld met onder meer kastanjes (met name in de nabijheid van de dienstwoningen),
eiken, beuken, lindes en esdoorn. Aan de zuidzijde van het landhuis vrij dichte boomgroepen (o.a. eiken en beuken)
en één opvallende solitaire rode beuk. Achter het huis (west) onder meer enkele grote kastanjes en in de
paardenwei aan de noordzijde kleine boomgroepen van lindes en kastanjes.
Bij de reorganisatie omstreeks 1913 heeft de waterpartij de huidige slingerende vorm gekregen, passend bij de
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lokatie en oriëntatie van het nieuwe huis. Voor het huis een brede door bomen en heesters omzoomde zichtas op de
slingerende waterpartij. De kronkelige vorm van de waterloop is geaccentueerd door kleine boom- en
heestergroepen (o.m.taxus, els, kastanje, wilg) die verschillende doorkijkjes bieden op het open weiland en de
Buurtweg.
Vanaf de oprijlaan voeren drie paden naar de rotonde met kleine pergola voor de hoofdentree in zuidgevel van het
landhuis. Dit is een onderdeel van de rechtlijnige tuinaanleg van Johnston die zich voortzet aan de voorzijde van het
huis. De symmetrisch opgezette iets verhoogde tuinaanleg sluit aan op het terras voor de oostgevel en wordt van
het gazon afgescheiden door een laag gemetseld muurtje. De doorgangen in dit muurtje zijn geaccentueerd door
halfrond gemetselde pijlers met siervazen. Aan de noord- en zuidzijde pergola's met in rode bakstenen kolommen
en houten balken. Het middelste deel van de tuin bestaat uit een rechthoekig gazon, geflankeerd door twee met
flagstones geplaveide paden. Aan weerszijden van het gazon twee vierkante vakken met cirkelvormige gazons en in
de zwikken bloemperken, omsloten door geschoren buxushaagjes. Centraal in de gazons een vierpas met tuinbeeld
op sokkel. In het noordelijke gazon zijn jonge eikebomen geplant.
Waardering
De gefaseerd tot stand gekomen historische park- en tuinaanleg van de buitenplaats Voorlinden is van algemeen
belang vanwege de cultuur- en tuinhistorische waarde als representatief voorbeeld van een combinatie van 19deeeuwse parkelementen in Engelse Landschapsstijl en vroeg 20ste-eeuwse parkelementen in Nieuw Architectonische
Tuinstijl, waarbij romantische en geometrische patronen zijn samengevoegd.
De aanleg heeft ensemblewaarde vanwege de visuele en ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen
en in het bijzonder met het landhuis.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Inleiding complexonderdeel 4
PORTIERSWONING behorend bij de historische buitenplaats Voorlinden is gebouwd in 1912 in Engelse Cottagestijl
naar ontwerp van de architect R.J. Johnston in opdracht van Jhr H. Loudon.
De dienstwoning ligt aan de Buurtweg, bij het begin van de oprijlaan.
Omschrijving
Eénlaags woonhuis op plattegrond van een Latijns kruis onder een samengesteld afgewolfd zadel-schilddak met rode
Engelse daktegels. De noklijn van de schilddaken is lager dan die van het wolfdak. De gevels zijn opgetrokken in
rode baksteen in Vlaams verband. Enkele en samengestelde vensters met kleine roedenverdeling. Aan de oostgevel
(straatzijde) een sterk risalerend bouwdeel met afgesnoten hoeken onder schilddakje. Drieledige hoekvensters met
roedenverdeling. De ingangspartij met zijlichten bevindt zich in de zuidgevel die grenst aan de oprijlaan naar het
landhuis. Op het dak een forse rechthoekige schoorsteenpartij. Het huis is via een gemetselde poort met houten
deur verbonden met de hekpijlers aan weerszijden van de oprijlaan.
Waardering
De uit 1912 daterende portierswoning is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische
waarde als historisch functioneel onderdeel van de buitenplaats Voorlinden en vanwege de Engelse Cottagestijl en
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gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De portierswoning heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen en
de beeldbepalende situering aan de Buurtweg als entree tot de buitenplaats.

Hoofdcategorie
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Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 april 2019

Pagina: 10 / 23

Monumentnummer*: 524573
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

16 augustus 2004

Kadaster deel/nr:

40403/3

Complexnummer

Complexnaam

524568

Voorlinden

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Wassenaar

Wassenaar

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Buurtweg

86

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

2244 AG

Wassenaar

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WASSENAAR

F

3456

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding complexonderdeel 3
HEKPIJLERS behorend bij de historische buitenplaats Voorlinden gebouwd in 1912 in Traditioneel Ambachtelijke stijl
en staande aan weerszijden van de oprijlaan aan de Buurtweg.
Omschrijving
Rechthoekige gemetselde hekpijlers met een geprofileerd natuurstenen basement en dekplaat, bekroond door een
sierbol. De linker pijler is door een hoge gemetselde gebogen muur verbonden met een derde hekpijler iets dichter
bij de Buurtweg.
Waardering
De hekpijlers uit 1912 zijn van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als
functioneel onderdeel van de buitenplaats Voorlinden en vanwege de redelijke mate van gaafheid in hoofdvorm,
materiaalgebruik en detaillering.
De hekpijlers hebben ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen en de
beeldbepalende situering aan de Buurtweg als entree tot de buitenplaats.
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Inleiding complexonderdeel 7
Het (voormalig) KOETSHUIS met inpandige dienstwoning behorend bij de historische buitenplaats Voorlinden, is
gebouwd in 1912 in in Engelse Cottagestijl. Het koetshuis is in 1921 door Swaneveld en Bos aan de westzijde
uitgebreid met een stalgebouw, waardoor het oorspronkelijke winkelhaakvormige gebouw een U-vormige
plattegrond gekregen.
Omschrijving
Koetshuis van één bouwlaag op U-vormige plattegrond onder schilddaken met rode leipannen. De in rode baksteen
opgetrokken gevels zijn gedeeltelijk aangesmeerd met ruw pleisterwerk. Recht gesloten draaivensters met kleine
roedenverdeling.
Symmetrische voorgevel (oost) met grote dubbele inrijdeur en halfrond bovenlicht onder rondboog (doorrit) in een
midddenrisaliet onder afgewolfde steekkap. In de westgevel aan de binnenplaats een identieke grote dubbele deur
van de doorrit en twee vensters. Aan weerszijden van de risaliet aan elke kant twee vensters en in het dakschild vier
dakkapellen in de vensterassen. In de zuidgevel aan de binnenplaats een opgeklampte staldeur met zijlicht in een
iets uitgebouwd portaal onder doorgetrokken dakschild. Tweede entree onder hooiluik in dakkapel. De noordgevel is
nagenoeg blind op enkele kleine stalramen direct onder de overkragende gootlijst na. Hoog opgaand risaliet met
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deur en bovenin een samengesteld, om de hoek lopend, venster met kleine roedenverdeling. De geveltop van de
risaliet onder steekkap is bekleed met gepotdekseld hout.
INTERIEUR. De oorspronkelijke indeling van het koetshuis is grotendeels bewaard gebleven. In de vleugel met de
doorrit een tuigkamer met hoge wandbetimmering waarin een tuigkast en schouw met spiegel zijn opgenomen. In
het stalgedeelte betegelde wanden (stermotief omsingeld door riemmotief) en orginele paardenboxen met houten
schotten en ijzeren traliewerk, afgesloten door gietijzeren kolommetjes met koperen knop.
Waardering
Het uit 1912 daterende koetshuis is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en
stedebouwkundige waarde als historisch functioneel en ruimtelijke onderdeel van de buitenplaats Voorlinden en
vanwege de Engelse Cottagestijl.
Het pand is nagenoeg gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, zowel uit- als inwendig.
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Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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Inleiding complexonderdeel 8
De (voormalige) KOETSIERSWONING behorend bij de historische buitenplaats Voorlinden, is gebouwd in 1912 in
Engelse Cottagestijl.
Omschrijving
Voormalige koetsierswoning van één bouwlaag op samengestelde plattegrond onder samengesteld schilddak met
rode daktegels. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en deels aangesmeerd met ruw pleisterwerk. Vensters
met kleine roedenverdeling. Voorgevel (oost) met hoog opgaand middenrisaliet onder steekkap, aan de achterzijde
twee plat afgedekte aanbouwen. In de risaliet een dubbele deur. De uitbouw aan de zuidgevel onder doorgetrokken
dakschild bevat een tweede entreepartij.
Waardering
Uit 1912 daterende (voormalige) koetsierswoning van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische
en ensemblewaarde als historisch functioneel en ruimtelijke onderdeel van de buitenplaats Voorlinden en vanwege
de Engelse Cottagestijl.
Het pand is nagenoeg gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
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Inleiding complexonderdeel 5
(Voormalige) dubbele DIENSTWONING behorend bij de historische buitenplaats Voorlinden, is gebouwd in 1912 in
Engelse Cottagestijl naar ontwerp van de architect R.J. Johnston. Het pand staat in de nabijheid van de lokatie waar
het oude huis Voorlinden met de bouwhuizen heeft gestaan. De voorgevel grenst aan een voorplein met rotonde en
een cirkelvormig perk met bomen.
Omschrijving
Gespiegelde dubbele dienstwoning van één bouwlaag onder overstekend schild-zadeldak met uitzwenkende dakvoet
en rode leipannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en gedeeltelijke aangesmeerd met ruw pleisterwerk.
Enkele en samengestelde vensters met roedenverdeling.
Symmetrische voorgevel (noord) met hoog opgaand middenrisaliet over twee bouwlagen onder schilddak. In de
risaliet de entreepartijen onder twee luifels aan trekstangen. Paneeldeuren met getralied ruitje en 3-ruits zijlicht.
Kopgevels (oost en west) met forse deels buitenwerks opgemetselde schoorstenen.
Symmetrische achtergevel (zuid) met hoog opgaand middenrisaliet waarin deuren en vensters. In de terugliggende
geveldelen dubbele glasdeuren naar de tuin.
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Op de nok van het schilddak een kleine schoorsteen. Vier plat afgedekte dakkapellen, deels met steekkapjes.
Waardering
(Voormalige), uit 1912 daterende dubbele dienstwoning van algemeen belang vanwege de cultuur-,
architectuurhistorische en ensemblewaarde als historisch functioneel en ruimtelijke onderdeel van de buitenplaats
Voorlinden en vanwege de Engelse Cottagestijl.
Het pand is nagenoeg gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, zowel uit- als inwendig.
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Inleiding complexonderdeel 6
De (voormalige) GARAGE behorend bij de historische buitenplaats Voorlinden, is gebouwd omstreeks 1912 in
Engelse Cottagestijl naar ontwerp van de architect R.J. Johnston. Direct na de Tweede Wereldoorlog is het pand
verbouwd tot woonhuis met behoud van enkele voor de bouwstijl kenmerkende karakteristieken. Het pand staat
vrijwel ter plaatse van een van de vroegere bouwhuizen van het oude huis Voorlinden. Naast het huis een schuurtje
waarvan het muurwerk uit de achttiende eeuws dateert. De westgevel grenst aan een plein met rotonde en een
cirkelvormig perk met bomen.
Omschrijving
Eénlaags garagegebouw onder afgeknot schilddak met uitzwenkende dakvoet en rode leipannen. Aan de achterzijde
(zuid) een aangebouwde dubbele garage onder plat dak. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en
gedeeltelijke aangesmeerd met ruw pleisterwerk. Recht gesloten dubbele tweeruits vensters. Voorgevel (noord) met
entree in laag risaliet onder zadeldak. Op de nokhoeken van het dak vier schoorstenen.
Waardering
(Voormalige) uit 1912 daterende garage van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en
ensemblewaarde als historisch functioneel en ruimtelijke onderdeel van de buitenplaats Voorlinden en vanwege de
Engelse Cottagestijl.
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Inleiding complexonderdeel 10
Rechthoekige MOESTUINOMMURING behorend tot de historische buitenplaats Voorlinden en oorspronkelijk deel
uitmakend van het 18de-eeuwse huis Voorlinden. Bij de bouw van het nieuwe huis Voorlinden is de muur rond de
moestuin hersteld en deels opnieuw opgetrokken.
Omschrijving
Rechthoekig terrein met rondom een manshoge gemetselde muur, deels met steunberen en ezelsrug.
Waardering
De deels 18de-eeuwse moestuin is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als historischruimtelijk en functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Voorlinden.
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Inleiding complexonderdeel 11
Achttiende-eeuwse TUINMUUR behorend tot de historische buitenplaats Voorlinden en oorspronkelijk deel uitmakend
van het oude huis Voorlinden.
Omschrijving
Ongeveer manshoge tuinmuur, opgetrokken in rode baksteen, met steunberen en gevelopening voor een deur.
Waardering
De 18de-eeuwse tuinmuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als historisch-ruimtelijk en
functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Voorlinden.
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Inleiding complexonderdeel 12
Bij de historische buitenplaats Voorlinden behorende TUINBANK met Neo-Renaissance-motieven gelegen in het park
ten oosten van het huis. Waarschijnlijk is de bank in 1919 hier geplaatst ter gelegenheid van een jubileum van het
echtpaar Loudon.
Omschrijving
Ovaal gebogen natuurstenen tuinbank met hoge rugleuning. Voluutvormige hoekstukken op leeuwepoot. Op de
voorkant van de armleuningen jaartallen 1894 en 1919.
Waardering
Tuinbank uit 1919 van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en ensemblewaarde als
historisch functioneel onderdeel van de buitenplaats Voorlinden. Verder als karakteristiek onderdeel van de
tuinaanleg.
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Inleiding complexonderdeel 13
Bij de historische buitenplaats Voorlinden behorend HEK uit omstreeks 1913 in Ambachtelijk Traditionele stijl met
motieven uit de Neo-Renaissance, gelegen op een dam in de sloot die de weg van het bos scheidt. Het bos grenst
aan de Buurtweg en is gelegen tussen de weilanden van Voorlinden en Blanckenburg.
Omschrijving
Eenvoudig ijzeren hek tussen gecanelleerde gietijzeren kolommetjes met pijnappels. Smeedijzeren gekrulde
hoekstukken aan weerszijden.
Waardering
Het hek uit omstreeks 1913 is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuurhistorische en
ensemblewaarde als historisch functioneel onderdeel van de buitenplaats Voorlinden en vanwege de ruimtelijke
samenhang met de overige complexonderdelen.
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