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In structuur en deels in detail gaaf bewaarde HISTORISCHE BUITENPLAATS NIJENHUIS met HOOFDGEBOUW 1
(NIJENHUIS) (1), HOOFDGEBOUW 2 (PECKENDAM) (2), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (3), TWEE
TUINBANKEN (4), BOUWHUIZEN (5A en 5B), TUINVAAS OP SOKKEL (VOORPLEIN) (6), TUINBEELD OP SOKKEL
(PUTTO MET EVERZWIJN) (7), TOEGANGSBRUG MET INRIJHEK (8), POMPHUIS (9), TENNISBAAN MET
TENNISHUISJE (10), STUWEN (11A en 11B), ENSEMBLE VAN VOORMALIGE ORANJERIE (12),
GEREEDSCHAPSSCHUUR (13A), KOUDE BAKKEN (13B) EN TUINMUUR MET DRUIVENKAS (13C),
BOSWACHTERSWONING MET TIMMERLOODS (14), TUINBEELD (DAVID) (15), VIER TUINVAZEN (BALUSTRADE
TERRAS) (16), TWEE BLAUW GEGLAZUURDE TUINVAZEN (WEERSZIJDEN BORDESTRAP ACHTERZIJDE) (17),
KADEMUREN GRACHT (18), TUINVAZEN ('URNEN') OP KADEMUUR (19), ZONNEWIJZER (20), ZONNEWIJZER (21),
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TWEE ROZENBOGEN (22), BEGRAAFPLAATS (23), TWEE VAZEN (KELDER) (24), TUINBANK (POMPHUIS) (25),
BOERDERIJCOMPLEX DEN ENK (26A en 26B), JACHTOPZIENERSWONING MET SCHUUR/STAL(27A en 27B).
De historische buitenplaats Nijenhuis ligt ten oosten van het Twentse Diepenheim en omvat de voormalige
havezaten Nijenhuis en Peckedam.
Nijenhuis (1)
Van oorsprong was het Nijenhuis een leengoed van de bisschop van Utrecht. Omstreeks 1380 was Arend Sticke met
het goed beleend. In 1457 kwam het goed door vererving in handen van het geslacht Van Beckum. Vermoedelijk
bouwde Herman van Beckum omstreeks 1491 voor het eerst een huis dat enigszins het karakter van een
edelmanswoning had. In het fronton van het huidige hoofdgebouw is een gedenksteen aangebracht met het
opschrift: 'Van 't ouden huis dat is vergaen, siet gij hier noch den datum staen. An[n]o 1491'. In 1604 werd Swane
Swaefken, echtgenote van Roelof van Hoevel met het Nijenhuis beleend, het bestond op dat moment uit een
omgracht 'principael' huis en een poortgebouw, alsmede een bouwhuis. Hun kleinzoon Roelof van Hoevel gaf in 1656
de Amsterdamse architect Philip Vingboons opdracht een nieuw huis te ontwerpen. Vingboons publiceerde later twee
afbeeldingen van het huis, met een toelichting op de indeling. Hij noemde het abusievelijk Peckedam. Het nieuwe
Nijenhuis was vermoedelijk in 1662 voltooid. In 1789 vererfde het Nijenhuis op Alexander C.J. van Westerholt. De
erfenis bestond uit 'huis, bouwhuisen, hooven, boomgaarden, opgaande houtgewas, bouw-, hooy-, en weydelanden,
met de daarondergeleegen erven en katersteeden [...] en het plaatsje aan de nieuwe allée geleegen.' De nieuwe
allee was de nog bestaande oprijlaan, die in de 19de eeuw zou worden doorgetrokken tot het dorp Diepenheim.
Zowel de laan als de (voormalige) moestuin zijn aangegeven op de kaart van Hottinger van omstreeks 1783. Van
Westerholt verkocht de havezate in 1791 aan Willem Cornelis Boers. De welgestelde Boers vestigde zich met zijn
echtgenote Sofia Verhuel op het Nijenhuis en liet het huis verbeteren. Mogelijk is hij ook verantwoordelijk geweest
voor de aanleg van het vroeg-landschappelijke slingerbos langs de Molenbeek. In 1799 verkocht Boers het Nijenhuis
aan Rutger Jan Schimmelpenninck. Omstreeks 1815 verwierf deze de zuidwestelijker gelegen voormalige havezate
Peckedam, die sindsdien deel uitmaakt van het landgoed (Beschrijving Peckedam volgt hieronder). Deze aankoop
maakte het mogelijk de oprijlaan van het Nijenhuis over de huisplaats van Peckedam door te trekken, het huis
Peckedam werd afgebroken. Zoon en erfgenaam Gerrit liet rond 1858 ter weerszijden van de voorgevel van het huis
een veelhoekige toren optrekken met twee slanke ronde torens daarachter. Aan het einde van de 19de eeuw
volgden opnieuw veranderingen: het hoge dak van het Vingboonshuis werd vervangen door een lager dak en de
gracht rond het huis werd aan de voorzijde gedempt. Bovendien werd het dak van de beide torens verhoogd. Of dit
in opdracht van Gerrit Schimmelpenninck of van zijn jongere zoon en erfgenaam Lodewijk Hieronymus plaats vond,
is niet bekend. Onder het bewind van Lodewijk Hieronymus vonden ingrijpende veranderingen plaats. Vanaf 1888
werden naar een ontwerp van de jonge tuinarchitect Hugo Poortman het voorplein, de gracht en de tuin aan de
achterzijde veranderd. De vormgeving van voorplein en gracht was formeel van aard, plein en kademuren werden
aangekleed met beelden, tuinvazen en een zonnewijzer. De tuin werd landschappelijk ingericht, met uitzondering
van een geometrische invulling van de ruimte binnen de gracht. In 1914 gaf Lodewijk opdracht tot de bouw van
twee vleugels aan de achterzijde van het huis. Het ontwerp van deze verbouwing was van de hand van Mannes
Meierink uit Zwolle, de verbouwing werd uitgevoerd door de firma Aberson uit Steenwijk. De vertrekken in de
vleugels werden afgewerkt en ingericht in 18de eeuwse stijl, waarbij in de noordelijke vleugel een tapijtkamer werd
gerealiseerd met gobelins uit circa 1700 en in de zuidelijke vleugel 18de eeuwse geschilderde behangsels werden
aangebracht in een bijpassende betimmering. Ook de bestaande 18de- en 19de- eeuwse interieurs werden deels
voorzien van een nieuwe afwerking. In de hal en in één van de salons werd bijvoorbeeld een nieuwe grote
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zandstenen schouw in renaissance-stijl geplaatst, voorzien van het wapen van het geslacht Schimmelpenninck. Het
landgoederencomplex bestaande uit het Nijenhuis, Peckedam en Westerflier werd in 1938 onder de
Natuurschoonwet gerangschikt. In 1942 ging het landgoed in zijn geheel over op Rutger Jan Eugen, de enige zoon
van Lodewijk Hieronymus. Nog hetzelfde jaar liet deze een deel van de inboedel veilen, waaronder schilderijen,
bronzen beelden en meubilair. In 1980 werd het landgoed eigendom van Lodewijk Herbert Schimmelpenninck, zoon
van Rutger Schimmelpenninck en Marie Thérèse Ruth von Meister. In 1994 werd het landgoed ondergebracht in een
besloten vennootschap, waarvan de aandelen anno 2001 in handen zijn van de vier zoons van Lodewijk
Schimmelpenninck. Behoudens enige uitbreidingen is het landgoed wat betreft gebruik en verkaveling sinds circa
1820 (kaart op het huis) nagenoeg niet veranderd. Voor het behoud van de landschappelijke en (cultuur)historische
waarden van de buitenplaats is het van belang dat ook het omliggende karakteristieke, kleinschalige
kampenlandschap in de huidige vorm blijft bestaan. De diverse gezichten op het omliggende landschap, alsmede de
afwisseling van open (bouw- en weilanden) en gesloten (bos) ruimtes, zijn onlosmakelijk met de aanleg verbonden.
Peckedam (2)
Aan het begin van de oprijlaan naar het Nijenhuis lag vroeger de havezate Peckedam. Omstreeks 1826 werd het
huis Peckedam afgebroken en werd de toegangslaan van het Nijenhuis over de huisplaats van Peckedam
doorgetrokken tot Diepenheim. Enkele sloten herinneren nog aan de voormalige havezate en ook de huisplaats is
nog duidelijk te herkennen. In 1898 werd ten noorden van het oude huis Peckedam het tegenwoordige Peckedam
gebouwd voor Henriëtte Frances Wilhelmina Elisabeth Schimmelpenninck. Het huis heeft lange tijd tot woonplaats
van tuinarchitect Hugo Poortman gediend.
De geschiedenis van het oude Peckedam, de latere havezate, gaat voor zover bekend terug tot vòòr 1519. In 1531
was er reeds sprake van een huis: 'dat huess ende guet then Pekedam'. Kort na het midden van de 16de eeuw werd
'den Peckedam getimmert' door Sweder van Bevervoorde en zijn echtgenote Anna van Keppel. Vermoedelijk betrof
het in dit geval een verbouwing of uitbreiding van het bestaande huis. In 1614 werd Peckedam tot leengoed van de
provincie Overijssel aangenomen. In de jaren '70 en '80 van de 17de eeuw werd de havezate aangeslagen voor vier
vuursteden en behoorde daarmee tot de kleinere edelmanshuizen. Andries Schoemaker en de tekenaars Cornelis
Pronk en Abraham de Haen bezochten Peckedam in 1732. De Haen noteerde naar aanleiding van dit bezoek:
'Pekkendam. Een oud heerenhuis bij Diepenheim. Heeft een begroeiden diepen gragt en veel ruigte, houtgewas en
vruchtboaerden rondom zich. Is door my en C P in den jaere 1732 uitgetekend'. Vermoedelijk in verband met de
verkoop van Peckedam aan Jan Hendrik Muiderman in 1758 werd er omstreeks het midden van de achttiende eeuw
een taxatierapport opgemaakt. Uit dit rapport kan worden opgemaakt dat er vrij recent een kookkeuken was
aangebouwd met daarboven de 'meydenkamer'. Er waren een aantal kelders, een secreet, een 'kantoirtjen' en een
zaal met Engelse schoorsteen, verder een 'steenen windeltrappe tot boven in het hys in dat toorentjen'. Van de drie
bovenkamers konden er twee verwarmd worden. In 1811 ging Peckedam door vererving over op Johanna Barbara
Theodora Weyghel-van Noort onder bezwaar van verschillende legaten. De erfgename liet daarop een inventaris
opmaken van de inboedel van het 'huis den Pekkedam genaamd, met deszelvs schuur of bouwhuis en zaadberg'. In
de inventaris komt de inrichting van het huis uitgebreid aan bod. Ook beschrijft men het uitzicht vanuit de
verschillende vertrekken naar buiten toe. Zo waren er vertrekken die uitkeken op de plaats, op de weide, op de tuin
en op de boomgaard. Aan de plaats stond het bouwhuis met een deel met rundvee, paarden, biggen een phaeton en
een chais. Om de legaten te kunnen uitbetalen leende de nieuwe eigenaresse een grote som geld, onder meer van
Rutger Jan Schimmelpenninck eigenaar van het naastgelegen Nijenhuis. Zij kon deze schulden echter niet meer
terugbetalen en was daarom gedwongen Peckedam in 1815 te verkopen aan haar grootste schuldeiser, haar
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buurman Schimmelpenninck. Kort daarop werden de landerijen van Peckedam bij die van het Nijenhuis gevoegd en
werd de toegangslaan van het Nijenhuis doorgetrokken over de huisplaats van Peckedam. Johanna Weyghel-van
Noort en haar zoon bleven nog tot 1826 op Peckedam wonen. Vermoedelijk werd het huis kort na hun vertrek
gesloopt.
Waardering van het complex
De HISTORISCHE BUITENPLAATS NIJENHUIS is van algemeen cultuur-, architectuur-, en tuinhistorisch belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis;
- vanwege het gaaf bewaarde hoofdgebouw (NIJENHUIS), dat in essentie een ontwerp is van Philip Vingboons (17de
eeuw) en dat in latere fasen werd uitgebreid met torens (19de eeuw) en vleugels (20ste eeuw);
- vanwege de gaaf bewaarde interieurafwerking van het hoofdgebouw (NIJENHUIS), daterend uit de 18de, 19de en
vroege 20ste eeuw, die representatief is voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het huis;
- vanwege de verschillende lagen in de tuin- en parkaanleg bestaande uit een vroeg landschappelijk slingerbos,
formele oprijlaan en (voormalige) moestuin, landschappelijke waterpartijen en een deels formele, deels
landschappelijke aanleg van Hugo Poortman, die harmonieus overgaan in de karakteristieke landschappelijke
structuur die de buitenplaats omringt;
- vanwege de gaaf bewaarde architectonische vormgeving van het hoofdgebouw (PECKEDAM);
- vanwege de samenhang van de verschillende onderdelen.
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HOOFDGEBOUW (Nijenhuis). De kern van het huidige hoofdgebouw, een rechthoekig bakstenen gebouw van vijf
vensterassen breed, bestaande uit een souterrain, twee bouwlagen en een kapverdieping, werd omstreeks 1662
voltooid naar een ontwerp van Philips Vingboons. De oorspronkelijke voorgevel had een risalerende middenpartij
van drie traveëen breed bekroond door een fronton (tekening Rademaker 1e kwart 18de eeuw). De ingang bevond
zich in het midden. Ter weerszijden van het bouwblok waren twee toren-achtige bouwdelen aangebracht op een
rechthoekige plattegrond van bescheiden formaat, vermoedelijk voor het onderbrengen van de 'gemakken'. Hoewel
globaal in overeenstemming met dit ontwerp dateert de huidige voorgevel uit het begin van de 19de eeuw. De
vernieuwde voorgevel werd voorzien van empire-schuifvensters; ter weerszijden van de middenpartij en aan de
uiteinden van de gevel werd een verticale geleding aangebracht van wit geschilderde hardstenen blokken. De
huidige bordestrap dateert eveneens uit deze tijd. Een gedenksteen ter weerszijden van de oculus in het fronton
herinnert aan het allereerste huis: "Van 't ouden huis dat is vergaen, siet gij hier noch den datum staen. An[n]o
1491". De centrale dubbele toegangsdeur met roedeverdeling is gevat in een eenvoudige omlijsting en wordt
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voorafgegaan door een naar onder breed uitlopende hardstenen bordestrap. Een eenvoudige ijzeren leuning van
twee staanders en een regel met gebogen uiteinden begeleidt de trap. Het bordes wordt afgebakend door een
smeedijzeren balustrade waarvan het hekwerk een geometrisch patroon heeft. Deze balustrade dateert uit de
tweede helft van de 20ste eeuw. Onder het bordes bevindt zich de dienstingang naar het souterrain. In de gevels
schuifvensters in empirestijl met persiennes aan weerszijden. In de voor- en achtergevel zijn vrijwel alle vensters
voorzien van groen geschilderde persiennes, evenals in de zuidelijke zijgevel. De balklagen worden aan de
buitenzijde gemarkeerd door regelmatig aangebrachte sierankers. Op souterrainniveau openslaande enkele en
dubbele meerruits vensters. Het omlopende schilddak dateert uit het einde van de 19de eeuw, het oorspronkelijke
dak was hoger. Het is met leien gedekt en aan de voor- en achterzijde voorzien van eenvoudige, decoratieve
kapellen, bestaande uit een meeruits venster bekroond door een fronton. De achtergevel telt zes vensterassen
welke op het niveau van de bel-étage zijn voorzien van dubbele openslaande deuren en op de verdieping van
schuifvensters. Het rechthoekige balkon met robuuste zandstenen balustrade waarop de openslaande deuren
uitkomen dateert uit 1888-1889. Het werd in samenhang met de tuinontwerpen van Poortman ontworpen door
architect Moll.
De beide veelhoekige bakstenen torens ter weerszijden van het huis werden rond 1858 gebouwd in opdracht van de
toenmalige eigenaar Gerrit Schimmelpenninck. De gootlijsten van de torens hadden oorspronkelijk dezelfde hoogte
als de gootlijst van het huis. Sinds een verhoging van de torens aan het einde van de 19de eeuw in opdracht van de
zoon en erfgenaam van Gerrit, Lodewijk Schimmelpenninck, liggen ze iets hoger. Onder de gootlijst is een neogothische gemetselde sierrand aangebracht. De vormgeving van het met leien gedekte schilddak van de torens volgt
de veelhoekige omtrek van de bouwmassa. Aan de achterzijde een hoge gemetselde schoorsteen; ter weerszijden
decoratieve kapellen. In de gevelvlakken diverse meerruits vensters waarvan de vormgeving aansluit bij de vensters
van het huis.
De beide bakstenen vleugels aan de achterzijde dateren uit 1914/1915. Ze werden gebouwd door de firma Aberson
uit Steenwijk in opdracht van de toenmalige eigenaar Lodewijk Hieronymus Schimmelpenninck, het ontwerp is van
Mannes Meierink uit Zwolle. De vleugels hebben dezelfde hoogte als de torens aan de voorzijde. Boven de goot op
klossen een met leien gedekt schilddak met aan de voor en zijkant een kapel en aan de achterzijde/opzij een
schoorsteen. Onder de daklijst is een abstracte gemetselde sierrand aangebracht. In de eindgevel van de noordelijke
vleugel één vensteras, in de eindgevel van de zuidelijke vleugel twee. Deze a-symmetrische verdeling is het gevolg
van de interieurafwerking van de bijbehorende vertrekken, waar een betimmering met respectievelijk geschilderde
behangsels en gobelins moest worden ingepast. De zijgevels tellen twee vensterassen met schuifvensters (bel-étage
en verdieping) en openslaande vensters (souterrain). De vormgeving van de vensters in de vleugels sluit aan bij de
vormgeving van de vensters van het huis.
Tot aan het begin van de 20ste eeuw hebben ter weerszijden van het huis ranke ronde torentjes gestaan, ongeveer
op de plaats waar in de 18de eeuw een rechthoekige toren-achtige uitbouw was. Deze torentjes zijn vermoedelijk
gesloopt in verband met de bouw van de vleugels aan de achterzijde (1914/15). Tegenwoordig zijn de torens en de
vleugels verbonden door een enigszins terugspringende gevelwand, die aan de noord- en zuidzijde verschillend is
ingedeeld. In de zuidelijke zijgevel bevindt zich op het niveau van het souterrain een dienstingang geflankeerd door
meerruits vensters, op de bel-étage een loggia met decoratieve zandstenen balustrade en op de verdieping een
venster. In de noordelijke zijgevel werd de muur tussen toren en gevel ter hoogte van de verdieping afgesloten door
een decoratieve zandstenen balustrade, op souterrain-niveau bevinden zich twee vensters, op de bel-étage een
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groot meerruits venster. Het interieur van het Nijenhuis bevat nog elementen uit de bouwtijd, maar vooral veel
onderdelen uit de 18de en de 19de eeuw, zoals betimmeringen, stucplafonds, schouwen en bovendeurstukken en in
het souterrain een keuken met toebehoren. Met name Lodewijk Schimmelpenninck heeft het huis in zijn tijd (2de
helft 19de eeuw, begin 20ste eeuw) gemoderniseerd en aangepast, waarbij onder meer in de hal en in één van de
salons een nieuwe grote zandstenen schouw in renaissance-stijl werd geplaatst, voorzien van het wapen van het
geslacht Schimmelpenninck. Enkele jaren later werd in de hal een bij de schouw passende hoge eiken betimmering
aangebracht. De vertrekken in de vleugels, die in dezelfde tijd tot stand kwamen, werden afgewerkt en ingericht in
18de-eeuwse stijl, waarbij in de noordelijke vleugel een tapijtkamer werd gerealiseerd met gobelins uit circa 1700
en in de zuidelijke vleugel 18de-eeuwse geschilderde behangsels werden aangebracht in een bijpassende
betimmering. De Vlaamse tapijten zijn zogenaamde 'verdures', die vermoedelijk afkomstig waren uit het voormalige
Princenhof in Groningen. De voorstellingen verbeelden de vijf zintuigen. Op de geschilderde behangsels in de
zuidelijke vleugel zijn landschappelijke taferelen afgebeeld. In 1942 werd een deel van de inboedel geveild in
opdracht van de toenmalige eignaar Rutger Jan Eugen Schimmelpenninck, waaronder schilderijen, bronzen beelden
en meubilair. Sinds het begin van de 20ste eeuw is er niets wezenlijks meer veranderd aan het interieur.
Waardering
Het HOOFDGEBOUW (Nijenhuis) is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving, waarin naast het oorspronkelijke Vingboonshuis uit 1661, fasen uit de
18de, 19de en 20ste eeuw zijn te onderscheiden;
- vanwege de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis, die representatief is voor veel 17de- en 18de-eeuwse
edelmanswoningen;
- vanwege de nagenoeg oorspronkelijke plattegrond en indeling;
- vanwege de gaaf bewaarde interieurafwerkingen uit de 18de, 19de en 20ste eeuw;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de oorspronkelijke 17de-eeuwse parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Kasteel
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HOOFDGEBOUW 2 (Peckedam).
Aan het begin van de oprijlaan naar het Nijenhuis lag vroeger de havezate Peckedam. Omstreeks 1826 werd het
huis Peckedam afgebroken en werd de toegangslaan van het Nijenhuis over de huisplaats van Peckedam
doorgetrokken tot Diepenheim. Enkele sloten herinneren nog aan de voormalige havezate en ook de huisplaats is
nog duidelijk te herkennen. In 1898 werd ten noorden van het oude huis Peckedam het tegenwoordige Peckedam
gebouwd voor Henriëtte Frances Wilhelmina Elisabeth Schimmelpenninck. Het huis heeft lange tijd tot woonplaats
van tuinarchitect Hugo Poortman gediend. Het in 1898 naar een ontwerp van Van der Goot en Kruisweg gebouwde
Peckedam is een gaaf bewaarde, rood bakstenen villa in chalet-stijl, met op de verdieping (de achterzijde
uitgezonderd) verschillende uitspringende gevels in vakwerk met wit gepleisterde vulling. Het uit verschillende
bouwvolumes bestaande, onderkelderde huis telt twee bouwlagen en een kapverdieping onder een samengesteld
schilddak, gedekt met tuile du nord-pannen. De hoofdingang aan de voorzijde is toegankelijk via een portiek met
een gedrukte spitsboogvormige omlijsting. In het linkerdeel een dubbele garage-deur met bovenlicht. Aan de
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achterzijde onder meer een verhoogd terras met balustrade, vanaf de oprit toegankelijk via een trapje en van
binnenuit bereikbaar via een hoge dubbele deur in de achtergevel en een lagere deur in de uitbouw. Verschillende
soorten vensters, vrijwel allemaal met persiennes. In de bakstenen gevels zijn de meeste vensters voorzien van een
forse hardstenen boven- en onderdorpel. Het overhoekse traplicht heeft bloemmotieven in glas en lood. Op het dak
enkele kapellen, een windwijzer en makelaars.
Waardering
Het HOOFDGEBOUW (Peckedam) is van algemeen belang:
- vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis van de buitenplaats Peckedam en de daarvan bewaarde gebleven sporen in
het veld;
- als kenmerkend voorbeeld van een villa in chalet-stijl van omstreeks 1900;
- vanwege de gaaf bewaarde architectonische vormgeving, naar een ontwerp van Van der Goot en Kruisweg (1898);
- vanwege de gaaf bewaarde plattegrond en indeling;
- vanwege de gaaf bewaarde oorspronkelijke interieurafwerkingen;
- als voormalige woning van de tuin- en landschapsarchitect Hugo Poortman;
- vanwege de historische en visueel-ruimtelijke relatie met buitenplaats het Nijenhuis.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Havezate
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 3
Omschrijving
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Nijenhuis. De historische parkaanleg rond het
Nijenhuis maakt deel uit van het karakteristieke Twentse hoeven- of kampenlandschap, dat gekenmerkt wordt door
met bomen of hagen omzoomde bouw- en weilanden, die soms verhoogd gelegen zijn en waarin verspreid liggende
boerderijen een rustiek accent vormen. Het landschappelijke karakter van de aanleg rond het Nijenhuis wordt in
hoge mate bepaald door deze karakteristieke landbouwgronden en bijbehorende boerderijen, zij worden afgewisseld
met loofbos en slingerende waterlopen. Samen vormen deze elementen een bijzonder fraai en gevarieerd landschap,
dat zich vanaf de diverse wandelpaden steeds anders voordoet. Diverse zichtassen en gezichten verbinden het
centraal gelegen huis met het omringende landschap en vice versa. Als zodanig is het park van het Nijenhuis een
goed voorbeeld van een vroeg 19de-eeuws landschappelijk park, waarbij de landelijke schoonheid van de omgeving
richtinggevend was voor het ontwerp en daarin optimaal werd uitgebuit. Voor het behoud van de landschappelijke
en (cultuur)historische waarden van de aanleg is het dan ook van belang dat ook het omliggende kleinschalige
kampenlandschap, dat sinds 1820 (kaart op het huis) nauwelijks veranderd is, in de huidige vorm blijft bestaan. De
diverse gezichten op het omliggende landschap, alsmede de afwisseling van open (bouw- en weilanden) en gesloten
(bos) ruimtes, zijn onlosmakelijk met de aanleg verbonden.
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Bestaande formele structuren, waaronder verschillende lanen, werden in de landschappelijke aanleg opgenomen. Zo
markeren rechte lanen de noordoostelijke grens van het landgoed en strekt zich dwars door de landschappelijke
aanleg, in de as van het huis, een lange formele zicht- en toegangslaan uit van het voorplein tot aan het dorp
Diepenheim. Oorspronkelijk was deze laan korter, maar na de verwerving van de westelijker gelegen buitenplaats
Peckedam door de eigenaar van het Nijenhuis is de laan over de huisplaats van dit goed doorgetrokken naar het
dorp (circa 1815).
De geasfalteerde laan kruist onderweg de slingerende Molenbeek die van oudsher het park van noord naar zuid
doorsnijdt en die als beeldbepalend element mede richting heeft gegeven aan de landschappelijke aanleg. De beek
ligt ingebed in een gevarieerd vroeg-landschappelijk slingerbos met een deels nog oorspronkelijke houtopstand. Ook
ten noorden van het huis liggen enkele beeldbepalende landschappelijke waterpartijen. De sloot die in een ruime
curve de 'achtertuin' begrenst, gaat ten noorden van de huisplaats over in een forse landschappelijke vijver. Twee
verder noordwaarts gelegen romantisch-landschappelijke badvijvers worden eveneens door deze sloot gevoed.
Oorspronkelijk stond er bij deze badvijvers een badhuisje, dat in de loop der tijd is verdwenen. De badvijvers liggen
aan een wandelroute, die vanaf het huis in noordelijke richting voert. Via deze route wordt ten noordoosten van de
huisplaats in eerste instantie de familiebegraafplaats van de Schimmelpennincks aangedaan. Voorbij de noordelijk
gelegen badvijvers terug in zuidelijke richting passeert de wandelaar ten noordwesten van de huisplaats de
voormalige ijskelder. Deze wordt momenteel (2001) hersteld met moderne materialen, slechts de hardstenen treden
naar beneden zijn oorspronkelijk. Om deze reden is de kelder als zelfstandig element voor de bescherming van
ondergeschikt belang. Het karakteristieke relief van de kelder in het landschap en de oorpronkelijke functie die
daarmee nauw verbonden is, geven het park echter wel een toegevoegde waarde. Verder zuidwaarts, maar nog
steeds ten noordwesten van de huisplaats, ligt een tennisbaan met rustiek tennishuisje uit het begin van de 20ste
eeuw. Uiteindelijk eindigt het pad op de toegangslaan op korte afstand van het hek naar het voorplein.
Aan de overzijde (zuidkant) van de toegangslaan ligt tussen de huisplaats en de westwaarts daarvan gelegen stuw
in de Molenbeek de voormalige moestuin met oranjerie, koude bakken, druivenkas en gereedschapsschuur. De
moestuin is net als de laan en het slingerbos een restant van de 18de eeuwse aanleg en is tegenwoordig in gebruik
als kwekerij. De opstallen in de moestuin, alsmede de koude bakken, zijn 19de-eeuws.
De kern van de buitenplaats wordt gevormd door de omgrachte huisplaats waar hoofdgebouw en bouwhuizen op
traditionele wijze rond het voorplein geschikt zijn. Het voorplein is toegankelijk via een dam in de gracht en een
smeedijzeren toegangshek. De dam is voorzien van een gemetseld brugdek van gele klinkers en afgezet met een
hardstenen rand. Het hek is afkomstig uit de Beemster en werd omstreeks 1900 op het Nijenhuis geplaatst ter
vervanging van een laag hek in Empirestijl. De formele inrichting van het voorplein werd in 1888 ontworpen door de
jonge tuin- en landschapsarchitect Hugo Poortman. Het met grint bedekte plein is voorzien van een centraal
rechthoekig perk met afgeronde hoeken, ingezaaid met gras, waarop een ornamentele zandstenen tuinvaas op
hardstenen sokkel staat. Tussen dit perk en het toegangshek ligt een kleiner tweede perk met in het midden een
marmeren beeld van een putto met everzwijn op een ovale betonachtige sokkel. Links en rechts voor het huis een
wit geschilderde houten tuinbank in een nis van buxus.
Lodewijk Schimmelpenninck, de toenmalige eigenaar van het Nijenhuis, schakelde Poortman in voor een
totaalontwerp dat naast het voorplein ook de grachtenstructuur en het terrein achter het huis omvatte. De gracht
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werd opzij en achter het huis verlegd en vergraven in formele stijl. De gemetselde kademuren met hardstenen
afdekplaat accentueren de geometrische belijning. Aan de achterzijde werd in samenhang met de plannen van
Poortman aansluitend op de middenpartij van het huis een verhoogd terras aangelegd met een robuuste zandstenen
balustrade. Rondom dit terras legde Poortman een formele tuin aan met buxushaagjes. De ruimte voor deze tuin
ontstond door het verleggen van de gracht in oostelijke richting. Aan de oostzijde werd de gracht spiegelboogvormig
beëindigd. Op de in- en uitzwenkende hoeken van de spiegelboog en verder op regelmatige afstand zijn op de
kademuur verhoogde hardstenen tegels aangebracht. Ter hoogte van de vier hoekpunten van de spiegelboog dienen
deze tegels als basis voor verweerde betonachtige urnen, versierd met guirlandes. Oorspronkelijk waren op deze
vier punten schaalvormige vazen op voet geplaatst. Deze vazen bevinden zich tegenwoordig zonder voet op de
hoeken van de balustrade van het terras.
Het terras wordt door middel van een trap in de as van het huis verbonden met de lager gelegen formele tuin. De
robuust vormgegeven balustrade van het terras begeleidt ook de trap. Op de beginbalusters staan blauw
geglazuurde kelkvormige vazen uit Frankrijk, gedecoreerd met medaillons en putti. De vazen bevonden zich al voor
de bemoeienis van Poortman op de buitenplaats. De huidige locatie is wel door hem bedacht. De brug over de
gracht die toegang geeft tot de achterliggende tuin ligt in dezelfde lijn als de trap. De as wordt beëindigd door een
klein perk aan de oostkant van de brug met een zonnewijzer op hardstenen sokkel in het midden. Lodewijk
Schimmelpenninck was nauw betrokken bij het tuinontwerp en het is dan ook op zijn nadrukkelijke verzoek dat het
terrein achter het huis landschappelijk werd ingericht. Daarbij diende Poortman er rekening mee te houden dat: 'Er
altijd een vrij uitzicht blijve van het huis op het korenveld en de grote eik evenzeer als op de boerderij "Den Enk",
(ook bij verder aangroeien)'. Aldus werd een tuin gerealiseerd die op natuurlijke wijze overgaat in het omringende
landschap, daar slechts van gescheiden door een onopvallende sloot, die het terrein in een ruime curve omsluit.
Tussen de gracht en bovengenoemde sloot strekt zich een gazon uit. Gevarieerde groepen loof- en naaldbomen met
een ondergroei van heesters en stinseplanten verlevendigen het beeld (soorten geregistreerd in beheersplan PHB).
Van het oorspronkelijke padenpatroon van Poortman resteren nog een centrale rondwandeling en een lusvormige
wandeling in de zuidelijke arm van de aanleg. Deze wandelingen sluiten aan op wandelpaden naar andere delen van
de aanleg, onder anderen naar de noordelijk gelegen badvijvers (hierboven beschreven). De centrale wandeling
voert langs een uit de gracht opgeviste zonnewijzer (18de-eeuws of ouder) op een hardstenen sokkel van recentere
datum. Een stel paraboolvormige rozenbogen, dat zich in de opslag bevond, is door de huidige eigenaars weer in
gebruik genomen en staat nu in het oosten van de aanleg. Vanuit het huis zijn er in noordelijke, oostelijke (het door
Schimmelpenninck gewenste zicht) en zuidoostelijke richting gezichten geprojecteerd, welke begeleid en ingekaderd
worden door eerdergenoemde boomgroepen, die overigens deels in het laatste kwart van de 20ste eeuw opnieuw
zijn aangeplant in de geest van het oorspronkelijke ontwerp van Poortman.
Waardering
De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de gracht rond het kasteel, die een kenmerkend onderdeel is van de oorspronkelijke 17de-eeuwse aanleg
en die zijn huidige geometrische vorm kreeg naar een ontwerp Poortman uit 1888-1889;
- vanwege de toegangsbrug met hek en het voorplein, die een kenmerkend onderdeel zijn van de oorspronkelijke
17de-eeuwse aanleg;
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- vanwege de lange formele toegangs- annex zichtlaan vanaf het kasteel in westelijke richting;
- vanwege de nog herkenbare 18de eeuwse moestuin en de bijbehorende 19de-eeuwse opstallen, koude bakken en
druivenkas;
- vanwege de voormalige ijskelder, als kenmerkend onderdeel van de aanleg;
- vanwege de aanwezigheid van een houtopstand die deels teruggaat tot de 18de en de 19de eeuw;
- vanwege het vroeg-landschappelijke wandelbos langs de Molenbeek;
- vanwege de integratie van de bestaande agrarische structuur (landbouwgronden en weilanden doorsneden door
houtwallen, beukenhagen en sloten) in de landschappelijke aanleg;
- vanwege de integratie van bestaande waterlopenstelsels in de landschappelijke aanleg, alsmede vanwege de
verlandschappelijking van enkele van deze waterlopen;
- als representatief en kwalitatief goed voorbeeld uit het oeuvre van Hugo Poortman;
- vanwege de talrijke gaaf bewaarde tuinornamenten, die nauw verbonden zijn met de aanleg van Poortman;
- vanwege de aanwezigheid van een familiebegraafplaats;
- vanwege de aanwezigheid van een voomalige tennisbaan en tennishuisje als kenmerkend onderdeel van de vroeg
20ste eeuwse buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de beeldbepalende, landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het landgoed voor de omgeving
van Diepenheim.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 4
Omschrijving
TWEE TUINBANKEN (VOORZIJDE HUIS) behorende tot de buitenplaats Nijenhuis. Links en rechts voor het huis
(Nijenhuis) staan ter weerszijden van de trap naar de voordeur twee ornamentele, wit geschilderde houten
tuinbanken met een gebogen rugleuning van verticale latten in een nis van buxus. De banken dateren vermoedelijk
uit de late 19de eeuw.
Waardering
De TWEE TUINBANKEN (VOORZIJDE HUIS) behorende tot de buitenplaats Nijenhuis zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele vormgeving;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbank
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 5A
Inleiding
Bouwhuizen behorende tot de buitenplaats Nijenhuis. Ter weerszijden van het voorplein staan rood bakstenen
bouwhuizen bestaande uit één bouwlaag en een zolderverdieping onder een schilddak gedekt met gesmoorde OudHollandse pannen voorzien van symmetrisch aangebrachte schoorstenen en dakkapellen. De beide oostelijke
eindgevels staan in het water van de kasteelgracht. De verzakte keienbestrating voor de bouwhuizen werd in 1889
op nadrukkelijk advies van Poortman behouden, maar wel opnieuw ingelegd. De bouwhuizen dateren uit de 17de
eeuw.
Omschrijving
Het noordelijke BOUWHUIS was aanvankelijk een boerderij en werd later verdeeld in drie woningen. In het laatste
kwart van de 20ste eeuw zijn deze woningen samengevoegd tot één huis, dat tegenwoordig als onderkomen dient
voor één van de eigenaars. In de symmetrische voorgevel een licht risalerende middenpartij waarin centraal een
dubbele openslaande deur met roedeverdeling en meerruits bovenlicht, geflankeerd door schuifvensters met kleine
roedenverdeling (3x7). In het linker en het rechterdeel een deur met meerruits bovenlicht geflankeerd door
identieke schuifvensters met kleine roedenverdeling (4x7), waarvan het meest oostelijke venster voorzien is van
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persiennes.
Aan de achterzijde komt het dak ongeveer een meter lager uit dan aan de voorzijde. De beide eindgevels zijn als het
ware verlengd in noordelijke richting. Ze lopen aan de noordzijde schuin naar beneden, zodat het idee van een
afgewolfd schilddak ontstaat. In de achtergevel onder meer verschillende vierruits vensters en een deur; tegen het
westelijke deel een houten aanbouw die aansluit op de schuin aflopende westelijke eindgevel. In de westelijke
eindgevel vier schuifvensters met grotere roedenverdeling (2x3). In de oostelijke eindgevel twee schuifvensters als
in de voorgevel voorzien van persiennes en een klein (ontluchtings)venster.
Waardering
Het noordelijke BOUWHUIS van twee bouwhuizen behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de karakteristieke, gaaf bewaarde, eenvoudige, harmonieuze en doelmatige vormgeving;
- vanwege de kenmerkende ligging in de oorspronkelijke 17de-eeuwse parkaanleg;
- vanwege de aanwezigheid van een gaaf bewaarde 19de-eeuwse stal- en koetsinrichting in het zuidelijke bouwhuis;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwhuis
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Omschrijving
TUINVAAS OP SOKKEL (VOORPLEIN) behorende tot de buitenplaats Nijenhuis. Centraal op het voorplein staat een
ornamentele tuinvaas van Oberkirchner zandsteen op een hardstenen sokkel. De conische tuinvaas op voet is
voorzien van een gecanneleerd profiel, de onderzijde is gedecoreerd met bladwerk en een eierlijst. Langs de rand
van het deksel met ribbelprofiel en forse geribbelde knop is eveneens bladwerk aangebracht. De naar onder wijder
uitlopende vierkante sokkel bestaande uit plint, basement en afdekplaat is voorzien van eenvoudig gepaneelde
velden. Vaas en sokkel dateren vermoedelijk uit de late 19de eeuw. Vermoedelijk maakte deze vaas deel uit van het
ontwerp van Poortman uit 1889 en was hij inbegrepen in een zending tuinvazen die op 28 mei 1889 geleverd werd
door de firma Villeroy und Boch uit Merzig a/d Saar. Poortman ontwierp voor de vaas op het voorplein twee sokkels,
één in baksteen en één in hardsteen. Mogelijk is de huidige sokkel uitgevoerd naar zijn ontwerp.
Waardering
De TUINVAAS OP SOKKEL (VOORPLEIN) behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
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- vanwege de decoratief-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Onderdeel 7
Omschrijving
TUINBEELD OP SOKKEL (PUTTO MET EVERZWIJN) behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
In de as van het huis, even voorbij het toegangshek, staat op het voorplein een marmeren beeld van een putto met
everzwijn op een ovale getorcheerde sokkel van betonachtig materiaal. Het beeld dateert vermoedelijk uit de 18de
eeuw, de sokkel is van latere datum. Het beeld was al vóór de aanleg van Poortman aanwezig, de huidige plaats in
de aanleg werd door Poortman bedacht (brief Schimmelpenninck aan Poortman 19 mei 1889: 'Wil ook een plaats
zoeken voor "het kind met het zwijn", en dit ook schoon laten maken').
Waardering
Het TUINBEELD OP SOKKEL (PUTTO MET EVERZWIJN) behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen
belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de decoratief-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie
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Onderdeel 8
Omschrijving
TOEGANGSDAM MET INRIJHEK behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Het voorplein is toegankelijk via een met gele klinkers bestrate dam, aan weerszijden afgezet met een hardstenen
deklijst, waarvan de damwanden uit betonblokken zijn opgemetseld. Op de deklijsten een karakteristieke 19deeeuwse gietijzeren balustrade bestaande uit eenvoudige balusters verbonden door twee ronde regels die richting
voorplein voorzien zijn van vergulde tanden. De dam dateert in zijn huidige vorm vermoedelijk uit het begin van de
20ste eeuw, maar gaat terug op een oudere voorganger. De klinkerbestrating is in de laatste decennia van de 20ste
eeuw vernieuwd en vanwege de belasting vermetseld aangebracht. De toegang tot het voorplein wordt gemarkeerd
door een dubbel smeedijzeren spijlenhek uit de vroege 18de eeuw. De draaibare delen zijn opgehangen aan rijk
geornamenteerde vaste vleugelstukken, waarvan het smeedwerk een barok patroon van krullen en geometrische
motieven vertoont. De spijlpunten zijn verguld. Het hek komt van een buitenplaats uit de Beemster en werd in de
tweede helft van de 19de eeuw op het Nijenhuis geplaatst, ter vervanging van een eenvoudig laag hek in empirestijl
(aquarel H.M. van Eck 1827).
Waardering
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Het TOEGANGSDAM MET INRIJHEK behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de herkomst van het hek;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats, in het bijzonder met de
inrichting en bebouwing van de huisplaats.

Hoofdcategorie
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Tuin, park en plantsoen

Toegangsbrug
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Onderdeel 9
Omschrijving
POMPHUIS behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Ten noorden van het noordelijke bouwhuis ligt het voomalige pomphuis. Het kleine rechthoekige gebouw van rode
baksteen bestaat uit één bouwlaag onder een schilddak gedekt met gesmoorde Oud-Hollandse pannen. In de
voorgevel (zuid) twee eenvoudige deuren met rechts een dubbel openslaand meerruits venster met meerruits
kantelbovenlicht, voorzien van halve luiken met zandlopermotief.
In de achtergevel (noord) een eenvoudige deur met links een venster als in de voorgevel zonder luiken. In de
westgevel twee vensters als in de voorgevel. In de oostgevel een houten kruisvenster voorzien van meeruits ramen.
Inwendig meet- en regelkasten van de pompinstallatie en borden met gebruiksaanwijzing van deze installatie. Het
pomphuis dateert uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw.
Waardering
Het POMPHUIS behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
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- als voorbeeld van een gaaf bewaard pomphuis;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Kastelen, landhuizen en parken
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Onderdeel 10
Omschrijving
TENNISBAAN MET TENNISHUISJE behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Ten noordwesten van de huisplaats ligt een tennisbaan met daarnaast een halfopen huisje waar tijdens het spel wat
gedronken kon worden. De tennisbaan bestaat uit een veld van rechthoekige betonnen platen. Het blokhutachtige
huisje heeft een gemetselde rood bakstenen plint en een opbouw van zwart geteerde houten palen, bijeengehouden
door verticale staanders onder een met leien gedekt tentdak. De voorkant is open. Inwendig een omlopende houten
bank tegen de drie wanden. Vermoedelijk werd dit huisje aan het begin van de 20ste eeuw in een kleine oplage
speciaal voor de familie gemaakt. Ook op enkele andere landgoederen hebben dergelijke huisjes gestaan, onder
andere in Duitsland. Het exemplaar op het Nijenhuis is voor zover bekend het enige dat bewaard is gebleven.
Tennisbaan en tennishuisje dateren uit het begin van de 20ste eeuw.
Waardering
De TENNISBAAN MET TENNISHUISJE behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de karakteristieke vormgeving en de ornamentele waarde;
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- vanwege de oorsprong van het tennishuisje en de status ervan als enig overgebleven exemplaar uit een serie;
- als karakteristiek onderdeel van de vroeg-twintigste-eeuwse buitenplaats.

Hoofdcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Onderdeel 11A
Inleiding
Twee stuwen behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Ten zuidwesten van het huis een grotere en een kleinere stuw.
Omschrijving
De in oorsprong uit het laatste kwart van de 18de eeuw daterende grotere STUW regelt onder meer de watertoevoer
naar de slotgracht. Deze stuw ligt onder de brug die de oprijlaan over de Molenbeek voert en bestaat uit twee
houten deuren/kleppen tussen houten staanders. Door middel van een horizontale draaibare as die de staanders
boven het maaiveld verbindt en die middels kettingen verbonden is met de stuwkleppen, kunnen deze in hoogte
versteld worden. Gemetselde rood bakstenen keermuren vormen de overgang naar de beide oevers.
Waardering
De grotere STUW van twee tot de buitenplaats Nijenhuis behorende stuwen is van algemeen belang:
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- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- als functioneel onderdeel voor de waterhuishouding van de buitenplaats;
- vanwege de visuele samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Onderdeel 12
Inleiding
Ten zuidwesten van de huisplaats bevinden zich in de voormalige moestuin een voormalige oranjerie, een
gereedschapsschuur, koude bakken en een tuinmuur met druivenkas. De oranjerie dateert uit de tweede helft van
de 19de eeuw. De aanbouwen uit de 20ste eeuw zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.
Gereedsschapsschuur, koude bakken en tuinmuur met druivenkas dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw;
mogelijk stammen zij uit de tijd van de Poortmanaanleg (circa 1889). De muur is vermoedelijk ouder, eerste helft
19de eeuw.
Omschrijving
Voormalige ORANJERIE, deeluitmakend van een ensemble van oranjerie, gereedschapsschuur, koude bakken en
tuinmuur met druivenkas, gelegen op het voormalige moestuincomplex van de buitenplaats Nijenhuis. Dit rood
bakstenen gebouw bestaat uit één bouwlaag en een kapverdieping onder een afgewolfd zadeldak, gedekt met
gesmoorde Hollandse pannen. In de voorgevel vijf hoge, dubbele, openslaande meerruits deuren (2x3) met
meerruits bovenlicht (2x1), eenvoudige groen geschilderde luiken aan weerszijden. Centraal in de top van de beide
eindgevels een luik/deur waarin een spitsboogvormig venster is opgenomen, voorzien van een roedenverdeling. De
achtergevel is blind. Tegen de oostzijde een aanbouw (20ste eeuw), aan de voorzijde (zuid) op ruim een meter
afstand een kas (20ste eeuw), die met de oranjerie verbonden is via een aansluiting op het middelste paar deuren.
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Het gebouw is tegenwoordig in gebruik als kwekerij. De oranjerie dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. De
aanbouwen uit de 20ste eeuw zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.
Waardering
De voormalige ORANJERIE, deeluitmakend van een ensemble van oranjerie, gereedschapsschuur, koude bakken en
tuinmuur met druivenkas, gelegen op het voormalige moestuincomplex van de buitenplaats Nijenhuis is van
algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de in de kern bewaard gebleven ornamentele waarde;
- vanwege de kenmerkende ligging in de voormalige moestuin;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie
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Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Orangerie
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Onderdeel 13A
Inleiding
Ten zuidwesten van de huisplaats bevinden zich in de voormalige moestuin een voormalige oranjerie, een
gereedschapsschuur, koude bakken en een tuinmuur met druivenkas. De oranjerie dateert uit de tweede helft van
de 19de eeuw. De aanbouwen uit de 20ste eeuw zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.
Gereedsschapsschuur, koude bakken en tuinmuur met druivenkas dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw;
mogelijk stammen zij uit de tijd van de Poortmanaanleg (circa 1889). De muur is vermoedelijk ouder, eerste helft
19de eeuw.
Omschrijving
GEREEDSCHAPSSCHUUR deeluitmakend van een ensemble van voormalige oranjerie, gereedschapsschuur, koude
bakken en tuinmuur met druivenkas, gelegen op het voormalige moestuincomplex van de buitenplaats Nijenhuis.
De schuur is opgetrokken uit hout en wordt gedekt door een zadeldak met gesmoorde Hollandse pannen. Aan de
voorzijde twee vensters met verticale roedenverdeling, een deur en twee getoogde inrijdeuren.
Waardering
De GEREEDSCHAPSSCHUUR deeluitmakend van een ensemble van voormalige oranjerie, gereedschapsschuur,
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koude bakken en tuinmuur met druivenkas, gelegen op het voormalige moestuincomplex van de buitenplaats
Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Onderdeel 14
Omschrijving
BOSWACHTERSWONING MET TIMMERLOODS behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Ten zuiden van de huisplaats ligt een voormalige boswachterswoning met timmerloods. De onderkelderde rood
bakstenen woning (noordzijde) met loods (zuidzijde) bestaat uit één bouwlaag en een kapverdieping onder een
schilddak, gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De gevels worden afgesloten door een gootlijst op klossen. In
de symmetrische noordelijke eindgevel centraal de ingang in een licht getoogde portiek, gedecoreerd met wit
geschilderde sluitstenen en een wit geschilderde lijst, voorafgegaan door een kleine stoep van enkele treden,
begeleid door lage gemetselde rood bakstenen muurtjes met hardstenen afdekplaat; ter weerszijden van de portiek
een T-venster, waarvan het bovenlicht een kleine roedenverdeling heeft; op het niveau van de kelder aan beide
kanten een tweelicht; op het dak een kapel met fronton en wangen, waarin een dubbel draairaam met kleine
roedenverdeling. In de westelijke zijgevel ter hoogte van de woning drie vensters als in de noordgevel, daarop
aansluitend een afwijkend venster en ter hoogte van de loods een deur met meeruits bovenlicht en vier
schuifvensters, waarvan het onderlicht een grote en het bovenlicht een kleine roedenverdeling heeft; op het dak
twee kapellen als in de noordgevel. Tussen het eerste en het tweede venster, gerekend vanuit het noorden, een
kelderingang, afgesloten door een dubbel houten luik dat op twee schuine gemetselde muurtjes rust; onder het
derde venster een getralied raam als aan de voorzijde. De zuidelijke eindgevel verschaft direct toegang tot de loods.
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Centraal een dubbelbrede hoge deur met onregelmatige roedenverdeling; links een venster als in de westgevel met
daaronder een opening afgesloten door een luik; rechts een eenvoudige toegangsdeur; op het dak een kapel als in
de noordgevel. In de oostelijke zijgevel ter hoogte van de woning twee vensters als in de noordgevel en een
toegangsdeur met bovenlicht, bovendien een kelderingang als aan de westzijde. Ter hoogte van de loods twee
schuifvensters met kleine roedenverdeling, twee getoogde stalvensters en een klein vierkant venster; tegen de
gevel zijn twee bakken gemetseld met een borstwering van circa een halve meter hoog en schuin oplopende
zijwanden, mogelijk broeibakken. Halverwege de gevel een aanbouw met open zijkant. De boswachterswoning met
timmerloods dateert in oorsprong vermoedelijk uit het begin van de 19de eeuw (reeds aangegeven op kaart
huisarchief uit ca. 1830).
Waardering
De BOSWACHTERSWONING MET TIMMERLOODS behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de eenvoudige, harmonieuze en doelmatige vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen
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TUINBEELD (DAVID) OP SOKKEL behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
In de tuin aan de achterzijde van het huis staat op een eenvoudige sokkel een beeld van David, zijn voet rustend op
het hoofd van Goliath. Het beeld is uitgevoerd in wit Cararisch marmer, het zwaard en de schede zijn van hout. Het
beeld dateert vermoedelijk uit de 18de eeuw. De sokkel op vierkante grondslag is van Bentheimer zandsteen, heeft
afgeschuinde hoeken en zwenkt naar beneden enigszins uit; de plint heeft een eenvoudig profiel, het basement en
de forse afdekplaat zijn onversierd. De sokkel dateert uit de 18de of de 19de eeuw.
Waardering
Het TUINBEELD (DAVID) OP SOKKEL behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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VIER TUINVAZEN (BALUSTRADE TERRAS) behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Op de balustrade van het verhoogde terras achter het huis bevinden zich vier schaalvormige tuinvazen uit de late
19de eeuw. De vazen lijken gegoten van betonachtig materiaal en hebben een rechthoekig geschulpte rand. Ze zijn
van hun voet ontdaan om op de balustrade geplaatst te kunnnen worden. Oorspronkelijk stonden deze vazen met
voet op de kademuur (foto's late 19de eeuw). Vermoedelijk maakten deze vazen deel uit van het ontwerp van
Poortman uit 1889 en waren zij inbegrepen in een zending tuinvazen die op 28 mei 1889 geleverd werd door de
firma Villeroy und Boch uit Merzig a/d Saar.
Waardering
De VIER TUINVAZEN (BALUSTRADE TERRAS) behorende tot de buitenplaats Nijenhuis zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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TWEE KERAMISCHE BLAUW GEGLAZUURDE TUINVAZEN (WEERSZIJDEN BORDESTRAP ACHTERZIJDE) behorende tot
de buitenplaats Nijenhuis.
Ter weerszijden van de bordestrap naar het verhoogde terras achter het huis bevinden zich op de beginbalusters
van de stenen balustrade Franse blauw geglazuurde keramische tuinvazen uit de 19de eeuw. De kelkvormige vazen
staan op een voet welke gedecoreerd is met een parellijst. De rand van de vazen is gedecoreerd met een kraallijst
en een bundellijst waartussen een patroon van vlechtwerk is aangebracht. Op het gladde middendeel bevindt zich
aan de voor- en achterzijde een medaillon, versierd met een guirlande. Onder de beide schelpvormige handvaten
leeuwenkoppen met een ring door de bek; op de handvaten putti, zij leunen met hun ellebogen op de rand van de
vaas. De vazen waren al voor de aanleg van Poortman (1889) aanwezig en stonden aanvankelijk op "de zuilen der
stoep vóór het huis" (brief Schimmelpenninck aan Poortman 4 mei 1889). De huidige plaats kwam in overleg met
Poortman tot stand (brief Poortman aan Schimmelpenninck 9 augustus 1889).
Waardering
De TWEE KERAMISCHE BLAUW GEGLAZUURDE TUINVAZEN (WEERSZIJDEN BORDESTRAP ACHTERZIJDE) behorende
tot de buitenplaats Nijenhuis zijn van algemeen belang:
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- vanwege de ouderdom;
- vanwege de bijzondere ornamentele waarde;
- vanwege de visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas
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KADEMUREN GRACHT behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
De kademuren rond de gracht dateren uit 1889. In dat jaar werd de gracht achter en opzij van het huis verlegd en
vergraven naar een neo-formeel ontwerp van de tuinarchitect Hugo Poortman. De muren zijn gemetseld van rode
baksteen en worden afgesloten door een dekrand van Bentheimer steen. Op regelmatige afstand springen de muren
iets uit, ook daar waar ze in- of uitzwenken. Deze plaatsen worden gemarkeerd door een hogere Bentheimer
afdeksteen. De dekstenen op de in- en uitzwenkende hoeken waren bedoeld als basement voor ornamentele vazen
(brief Poortman aan Schimmelpenninck 16 mei 1889: '...; toch moeten de hoeken zooals ik aangaf door iets, scherp
geteekend worden.'). Op de andere dekstenen konden ronde ballen van Bentheimer steen geplaatst worden (zelfde
brief). Tegenwoordig staan op vier van deze stenen tuinvazen in de vorm van verweerde urnen.
Waardering
De KADEMUREN GRACHT behorende tot de buitenplaats Nijenhuis zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
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- vanwege de ornamentele waarde;
- als kenmerkend en beeldbepalend onderdeel uit de parkaanleg van Poortman (1889);
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving
TUINVAZEN ('URNEN') OP KADEMUUR behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Op de Bentheimer dekstukken op de in- en uitzwenkende hoeken van de kademuur aan de achterzijde van het huis,
staan vier op urnen gelijkende tuinvazen van betonachtig materiaal. Ze zijn rondom gedecoreerd met guirlandes, die
door verwering sterk afgevlakt zijn. De vazen zijn pas na 1914 op de kademuur geplaatst. Ze dateren vermoedelijk
uit de tweede helft van de 19de of uit het begin van de 20ste eeuw.
Waardering
De TUINVAZEN ('URNEN') OP KADEMUUR behorende tot de buitenplaats Nijenhuis zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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ZONNEWIJZER OP BASEMENT behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Centraal in een door Poortman ontworpen neo-formeel perk in de as van het huis (achterzijde) staat een
beschilderde smeedijzeren zonnewijzer op een hardstenen basement. De zonnewijzer wordt bekroond door een
wapenschild met daarop afgebeeld het wapen van de Schimmelpennincks, twee sleutels. De zonnewijzer dateert uit
de 19de of het begin van de 20ste eeuw. Het weelderige, naar onderen uitbuikende, hardstenen basement op
vierkante grondslag is gedecoreerd met régence snijwerk. Het basement moet gedateerd worden tussen het midden
van de 18de eeuw en het einde van de 19de eeuw (régence of neo-régence). Dit ensemble maakt onlosmakelijk
deel uit van de tuinaanleg van Poortman uit 1889. Of het er al was, of dat het ten behoeve van de aanleg werd
aangeschaft is niet bekend.
Waardering
De ZONNEWIJZER OP BASEMENT behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
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- vanwege de kenmerkende ligging binnen de neo-formele aanleg van Poortman (1889);
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Zonnewijzer
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Omschrijving
ZONNEWIJZER behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
In de parkaanleg achter het huis bevindt zich in de rozenborder een 17de- of 18de-eeuwse zonnewijzer van koper of
brons op een eenvoudige hardstenen sokkel. De zonnewijzer werd in het laatste kwart van de 20ste eeuw opgediept
uit de gracht. Op een achthoekige plaat staat in een hoek van ongeveer 45 graden een wijzer, de ruimte tussen
wijzer en plaat is van sierlijk opengewerkt metaal. De sokkel op vierkante grondslag heeft gepaneelde zijden die aan
de bovenzijde versierd zijn met barokke C-voluten. De ruim overkragende afdekplaat bestaat uit twee dunnere
vierkante platen op elkaar. De sokkel is oorspronkelijk vermoedelijk hoger geweest, de oorspronkelijke functie is
niet bekend. De sokkel dateert uit de 19de of vroege 20ste eeuw. De afdekplaat is speciaal voor de zonnewijzer
gemaakt en dateert uit het laatste kwart van de 20ste eeuw.
Waardering
De ZONNEWIJZER behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de zeldzaamheid van het type;
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- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Zonnewijzer
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Omschrijving
TWEE ROZENBOGEN behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
In de parkaanleg achter het huis bevinden zich in de rozenborder twee 19de- of vroeg 20ste-eeuwse
paraboolvormige rozenbogen, gemaakt van ijzeren T-strips. De rozenbogen waren opgeslagen en zijn in het laatste
kwart van de 20ste eeuw weer in gebruik genomen.
Waardering
De TWEE ROZENBOGEN behorende tot de buitenplaats Nijenhuis zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde.
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Omschrijving
BEGRAAFPLAATS behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Op ruime afstand van de huisplaats ligt in noordoostelijke richting de door modern hekwerk omsloten begraafplaats.
Op het voorplan vier rechthoekige grafstenen met in hoogrelief uitgehakte tekst. Daarachter op een taps toelopende
kolom met rechthoekig grondplan een Iers kruis. Grafstenen en kruis dateren uit de 20ste eeuw.
Waardering
De BEGRAAFPLAATS behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de rituele verbondenheid met de huidige eigenaars/bewoners.
- vanwege de functioneel- en visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 24
Omschrijving
TWEE VAZEN (KELDER) behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Tot de tuin- en parkaanleg behoren twee gebakken, lichtgrijze vazen op voet met een patroon van wijnranken en
druiven. De vazen dateren uit de late 19de eeuw. Vermoedelijk maakten deze vazen deel uit van het ontwerp van
Poortman uit 1889 en waren zij inbegrepen in een zending tuinvazen die op 28 mei 1889 geleverd werd door de
firma Villeroy und Boch uit Merzig a/d Saar. De vazen zijn tijdelijk opgeslagen in de kelder van het huis.
Waardering
De TWEE VAZEN (KELDER) behorende tot de buitenplaats Nijenhuis zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 25
Omschrijving
TUINBANK (POMPHUIS) behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Tot de tuin- en parkaanleg behoort een elegante groen geschilderde houten tuinbank met spijlenleuning in
empirestijl. Op de leuning van de bank is een plaatje aangebracht met de inscriptie: 'Geliefde zitplaats van den OudRaadpensionaris Rutger Jan [Schimmelpenninck] in zijne laatste levensdagen'. De tuinbank dateert uit het begin van
de 19de eeuw. De bank is tijdelijk opgeslagen in het pomphuis.
Waardering
De TUINBANK behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functioneel- en visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 26A
Inleiding
Boerderijcomplex Den Enk, behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Ten oosten van het hoofdgebouw van de buitenplaats gelegen 19de-eeuws boerderijcomplex bestaande uit een
boerderij en kapberg. Vanuit het hoofdgebouw is er een zichtas op de voorgevel van de boerderij. De op het erf
gelegen kleine stal en het bakhuis zijn ingrijpend gemoderniseerd dan wel vernieuwd. Kleine stal en bakhuis zijn niet
van voldoende waarde vanuit het oogpunt van monumentenzorg en vallen daarom niet onder de werking van de
monumentenwet, maar ondersteunen wel het beeld van het boerderijensemble. De op het erf gelegen grote
moderne stal is ook van bescherming uitgesloten.
Omschrijving
De BOERDERIJ is van het type hallehuis met middenlangsdeel en bestaat uit één bouwlaag en een kapverdieping
onder een zadeldak met wolfseinden. De middenbeuk en de wolfseinden zijn gedekt met riet. De zijbeuken zijn
gedekt met Hollandse pannen, gesmoorde en rode en alle schakeringen daartussenin. Op het dak twee gemetselde
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schoorstenen. De bakstenen gevels zijn gemetseld in staand verband. De voorgevel is vier traveeën breed en
asymmetrisch van indeling. De excentrisch in het linkerdeel geplaatste houten toegangsdeur met drieruits bovenlicht
onder een strek wordt geflankeerd door meerruits vensters (links één, rechts twee), eveneens onder een strek en
met hardstenen onderdorpel, waarvan de bovenste strook van 3 ruiten als valraam is uitgevoerd. De vensters zijn
voorzien van paneelluiken met zandlopermotief. In de opgelichte top van de gevel een strook van drie
aaneengesloten meerruits vensters. Daarboven een klein dakvenster. Ter hoogte van de balklaag staafankers. In de
zijgevels is het oorspronkelijke bedrijfsgedeelte aan de achterzijde herkenbaar aan drieruits stalvensters met
gemetselde onderdorpel en eenvoudige houten staldeuren. Ter hoogte van het woongedeelte diverse meerruits
vensters met gemetselde onderdorpel in verschillend formaat en een toegangsdeur. De achtergevel is symmetrisch
van indeling en in het midden voorzien van een dubbele houten opgeklampte deeldeur onder een korfboog. Ter
weerszijden van de deur hooggeplaatste hoge rondboogstalvensters met ijzeren roedenverdeling. In de zijbeuken
een kleine houten opgeklampte staldeur onder een korfboog. Ter hoogte van de balklaag staafankers. Het
bedrijfsgedeelte van de boerderij is rondom voorzien van een plint.
Waardering
De BOERDERIJ deeluitmakend van boerderijcomplex Den Enk, behorende tot de buitenplaats Nijenhuis, is van
algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functioneel- en visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 27A
Inleiding
Jachtopzienerswoning met schuur/stal behorende tot de buitenplaats Nijenhuis, gelegen in het uiterste zuiden van
het wandelbos.
Omschrijving
Ornamentele JACHTOPZIENERSWONING uit het begin van de 20ste eeuw. Het pand op T-vormige plattegrond
bestaat uit één bouwlaag en een kapverdieping. Het voorhuis wordt overkapt door een rietgedekt schilddak met
overstek, rode nokvorsten en centrale gemetselde schoorsteen. Het dak loopt evenwijdig aan de voorgevel. Het
haaks op het voorhuis geplaatste achterhuis wordt overkapt door een lager afgewolfd rietgedekte zadeldak,
eveneens met overstek, rode nokvorsten en gemetselde schoorsteen. Dit dak is haaks op het achterschild van het
voorhuis aangekapt. De gevels zijn voorzien van een ruwe cementlaag waardoor de uitstraling van gebouchardeerde
hardsteen wordt nagebootst. Het voorhuis heeft een symmetrische indeling. In de hoger opgetrokken en door een
afgewolfde steekkap met forse overstek bekroonde risalerende middenpartij een terugliggend twaalfruits
schuifvenster met daarboven een vierruits venster. De nokhoogte van de steekkap is gelijk aan de nokhoogte van
de kap van het achterhuis. De middenpartij had op begane grond-niveau oorspronkelijk waarschijnlijk een andere
invulling, het gevelvlak heeft hier namelijk een gladdere afwerking. Links en rechts van de middenpartij is het
voorhuis driezijdig uitgebouwd en voorzien van schuifvensters met paneelluiken, eerst een negenruits venster, dan
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een zesruits venster op het schuine gevelvlak en aan de linkerzijde tenslotten weer een negenruits venster op het
zijgevelvlak. De vensters zijn allemaal voorzien van een hardstenen onderdorpel en alle vensteropeningen zijn
getoogd aan de bovenzijde. De rechter zijgevel van het achterhuis is voorzien van drie zesruits schuifvensters met
paneelluiken en hardstenen onderdorpel. Op het dakschild een rietgedekte dakkapel met dubbel draairaam. In de
linker zijgevel van het achterhuis een toegangsdeur met links daarvan een dubbel meerruits venster zonder luiken.
Tegen de achtergevel van het achterhuis een niet oorspronkelijke kleine aanbouw onder een met gesmoorde pannen
gedekt zadeldak. Rechts van deze aanbouw een meerruits venster. Ten noordwesten van de woning een bijpassende
schuur/stal op rechthoekige grondslag, bestaande uit één bouwlaag onder een rietgedekt zadeldak met rode
nokvorsten en een gemetselde schoorsteen op het linker dakschild. In de voorgevel centraal een opgeklampte
houten deur met vierruits nevenlicht en daarboven een dubbel houten hooiluik. In de linker zijgevel een klein
venster. In de achtergevel op symmetrische wijze twee houten opgeklampte deuren.
Waardering
De JACHTOPZIENERSWONING deeluitmakend van een complex van jachtopzienerswoning met schuur/stal,
behorende tot de buitenplaats Nijenhuis, is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de bijzonder decoratieve vormgeving en de bijzondere gevelbehandeling;
- vanwege de functioneel- en visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 5B
Inleiding
Bouwhuizen behorende tot de buitenplaats Nijenhuis. Ter weersijden van het voorplein staan rood bakstenen
bouwhuizen bestaande uit één bouwlaag en een zolderverdieping onder een schilddak gedekt met gesmoorde OudHollandse pannen voorzien van symmetrisch aangebrachte schoorstenen en dakkapellen. De beide oostelijke
eindgevels staan in het water van de kasteelgracht. De verzakte keienbestrating voor de bouwhuizen werd in 1899
op nadrukkelijk advies van Poortman behouden, maar wel opnieuw ingelegd. De bouwhuizen dateren uit de 17de
eeuw.
Omschrijving
In het zuidelijke BOUWHUIS waren oorspronkelijk de koetsierswoning (west), de paardenstal (oost) en de stalling
voor de koets (midden) ondergebracht. Deze verdeling is nog steeds herkenbaar: in het westelijke deel van de
voorgevel een deur met meerruits bovenlicht, geflankeerd door schuifvensters met kleine roedenverdeling (4x7); in
het midden de doorgang voor de koets, die uitkomt bij de wasplaats aan de achterzijde van het gebouw; in het
oostelijk deel een deur met meerruits bovenlicht, geflankeerd door hoog geplaatste meerruits stalramen. Centraal
op het dak een klokkentorentje dat afkomstig is van de nabijgelegen buitenplaats Westerflier en hier omstreeks
1900 werd aangebracht. Ook dit bouwhuis is aan de achterzijde 'uitgebouwd', waardoor het dak lager uitkomt.
Centraal tegen de achtergevel en haaks op het dak een met gesmoorde pannen gedekte overkapping met afgewolfd
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uiteinde gestut door houten palen, die oorspronkelijk diende als wasplaats voor de koets. Centraal in de gevel een
getoogde dubbele koetsdeur; links en rechts verschillende deuren en vensters. Op het dak aan de westzijde twee
kapellen met meerruits vensters, op de nokeinden schoorstenen. In de westelijke eindgevel twee schuifvensters als
aan de voorzijde en ten zuiden daarvan een keldervenster en een dubbel openslaand venster. In de oostelijke
eindgevel twee ontluchtingsgaten. Inwendig een elegante stal- en koetsinrichting uit de tweede helft van de 19de
eeuw met betimmerde plafonds, paneeldeuren met authentiek hang- en sluitwerk, koetsdeuren, decoratieve
lambrisering en houten boxen met een dragende constructie van gietijzer. Voorts talloze authentieke functionele
elementen, zoals haken en knoppen, voor het ordelijk weghangen van 'paarden- en koetsattributen'.
Waardering
Het zuidelijke BOUWHUIS van twee bouwhuizen behorende tot de buitenplaats Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de karakteristieke, gaaf bewaarde, eenvoudige, harmonieuze en doelmatige vormgeving;
- vanwege de kenmerkende ligging in de oorspronkelijke 17de-eeuwse parkaanleg;
- vanwege de aanwezigheid van een gaaf bewaarde 19de-eeuwse stal- en koetsinrichting in het zuidelijke bouwhuis;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwhuis
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 11B
Inleiding
Twee stuwen behorende tot de buitenplaats Nijenhuis. Ten zuidwesten van het huis een grotere en een kleinere
stuw.
Omschrijving
De kleinere STUW dateert vermoedelijk uit de late 19de eeuw en bevindt zich in een aftakking van de Molenbeek ten
zuidwesten van de voormalige moestuin. Deze stuw bestaat uit een smeedijzeren constructie tussen gemetselde
rood bakstenen keermuren waarin handmatig een klep op- en neergelaten en vastgezet kan worden.
Waardering
De kleinere STUW van twee tot de buitenplaats Nijenhuis behorende stuwen is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- als functioneel onderdeel voor de waterhuishouding van de buitenplaats;
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- vanwege de visuele samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 13B
Inleiding
Ten zuidwesten van de huisplaats bevinden zich in de voormalige moestuin een voormalige oranjerie, een
gereedschapsschuur, koude bakken en een tuinmuur met druivenkas. De oranjerie dateert uit de tweede helft van
de 19de eeuw. De aanbouwen uit de 20ste eeuw zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.
Gereedsschapsschuur, koude bakken en tuinmuur met druivenkas dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw;
mogelijk stammen zij uit de tijd van de Poortmanaanleg (circa 1889). De muur is vermoedelijk ouder, eerste helft
19de eeuw.
Omschrijving
KOUDE BAKKEN deeluitmakend van een ensemble van voormalige oranjerie, gereedschapsschuur, koude bakken en
tuinmuur met druivenkas, gelegen op het voormalige moestuincomplex van de buitenplaats Nijenhuis.
Voor de schuur liggen vier dubbele koude bakken, gemetseld van rode baksteen. Bij twee bakken is de dragende
constructie voor de ramen nog aanwezig.
Waardering
De KOUDE BAKKEN deeluitmakend van een ensemble van voormalige oranjerie, gereedschapsschuur, koude bakken
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en tuinmuur met druivenkas, gelegen op het voormalige moestuincomplex van de buitenplaats Nijenhuis is van
algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- 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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Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 13C
Inleiding
Ten zuidwesten van de huisplaats bevinden zich in de voormalige moestuin een voormalige oranjerie, een
gereedschapsschuur, koude bakken en een tuinmuur met druivenkas. De oranjerie dateert uit de tweede helft van
de 19de eeuw. De aanbouwen uit de 20ste eeuw zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.
Gereedsschapsschuur, koude bakken en tuinmuur met druivenkas dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw;
mogelijk stammen zij uit de tijd van de Poortmanaanleg (circa 1889). De muur is vermoedelijk ouder, eerste helft
19de eeuw.
Omschrijving
TUINMUUR MET DRUIVENKAS deeluitmakend van een ensemble van voormalige oranjerie, gereedschapsschuur,
koude bakken en tuinmuur met druivenkas, gelegen op het voormalige moestuincomplex van de buitenplaats
Nijenhuis.
Ten oosten van de schuur een betonnen druivenkas van het lessenaarstype; de achterzijde wordt gevormd door een
gemetselde rood bakstenen tuinmuur, de ramen zijn in de tweede helft van de 20ste eeuw vernieuwd. Vanaf de
oostelijke eingevel van de gereedschapsschuur strekt zich in de richting van het toegangshek tot de voormalige
moestuin een gemetselde rood bakstenen tuinmuur uit van circa 2 meter hoog, afgesloten door een eenvoudige
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streklaag van baksteen. De muur vormt tevens de achterzijde van de druivenkas. De gereedschapsschuur, koude
bakken en druivenkas dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw, mogelijk stammen zij uit de tijd van de
Poortmanaanleg (circa 1889). De muur is vermoedelijk ouder, eerste helft 19de eeuw.
Waardering
De TUINMUUR MET DRUIVENKAS deeluitmakend van een ensemble van voormalige oranjerie, gereedschapsschuur,
koude bakken en tuinmuur met druivenkas, gelegen op het voormalige moestuincomplex van de buitenplaats
Nijenhuis is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur
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Monumentnummer*: 529139
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

12 april 2005

Kadaster deel/nr:

82824/135

Complexnummer

Complexnaam

527016

Nijenhuis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Prinsendijk

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 PB

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2214

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 26B
Inleiding
Boerderijcomplex Den Enk, behorende tot de buitenplaats Nijenhuis.
Ten oosten van het hoofdgebouw van de buitenplaats gelegen 19de-eeuws boerderijcomplex bestaande uit een
boerderij en kapberg. Vanuit het hoofdgebouw is er een zichtas op de voorgevel van de boerderij. De op het erf
gelegen kleine stal en het bakhuis zijn ingrijpend gemoderniseerd dan wel vernieuwd. Kleine stal en bakhuis zijn niet
van voldoende waarde vanuit het oogpunt van monumentenzorg en vallen daarom niet onder de werking van de
monumentenwet, maar ondersteunen wel het beeld van het boerderijensemble. De op het erf gelegen grote
moderne stal is ook van bescherming uitgesloten.
Omschrijving
Ten zuidwesten van de boerderij een vierroedige KAPBERG met gepotdekselde onderbouw en hoge tasvloer. Het
platte piramidevormige dak is rietgedekt.
Waardering
De KAPBERG deeluitmakend van boerderijcomplex Den Enk, behorende tot de buitenplaats Nijenhuis, is van
algemeen belang:
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- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functioneel- en visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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Monumentnummer*: 529140
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

12 april 2005

Kadaster deel/nr:

82825/182

Complexnummer

Complexnaam

527016

Nijenhuis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Watermolenweg

9

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 PV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1970

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 27B
Inleiding
Jachtopzienerswoning met schuur/stal behorende tot de buitenplaats Nijenhuis, gelegen in het uiterste zuiden van
het wandelbos.
Omschrijving
Ten noordwesten van de woning een bijpassende SCHUUR/STAL op rechthoekige grondslag, bestaande uit één
bouwlaag onder een rietgedekt zadeldak met rode nokvorsten en een gemetselde schoorsteen op het linker
dakschild. In de voorgevel centraal een opgeklampte houten deur met vierruits nevenlicht en daarboven een dubbel
houten hooiluik. In de linker zijgevel een klein venster. In de achtergevel op symmetrische wijze twee houten
opgeklampte deuren.
Waardering
De SCHUUR/STAL deeluitmakend van een complex van jachtopzienerswoning met schuur/stal, behorende tot de
buitenplaats Nijenhuis, is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
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- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de bijzonder decoratieve vormgeving en de bijzondere gevelbehandeling;
- vanwege de functioneel- en visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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