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Complexnaam
Sevenaer
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

23

527177, 527178, 527179, 527180,
527181, 527182, 527183, 527184,
527185, 530175, 530176, 530177,
530178, 530179, 530180, 530181,
530182, 530183, 530184, 530185,
530186, 530187, 530188

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Hoofdadres van hoofdobject
Wittenburgstraat 11, 6901 AN Zevenaar
Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
De HISTORISCHE BUITENPLAATS SEVENAER ligt in het gelijknamige stadje, direct ten oosten van het oude
centrum; het complex bestaat uit het in oorsprong middeleeuwse huis (vermeld sedert XIV), dat samen met de
bijgebouwen in de noordwest hoek van het landschappelijke park staat, en dat aan de westzijde door de nog steeds
tot de buitenplaats behorende stedelijke bebouwing langs de Wittenburgstraat wordt begrensd; in het park, waarin
thans een bewust gestimuleerde natuurontwikkeling plaats heeft, zijn twee vijvers herkenbaar en enkele
slingerpaden; veel paden en open ruimtes zijn dichtgegroeid; bouwsels en bruggetjes zijn verdwenen; toch is de
structuur van de aanleg nog goed te herkennen; er zijn twee oprijlanen, die ten noordoosten van het huis
samenkomen op het voorplein; in de vork van de beide lanen ligt een oude boomgaard en ten zuiden daarvan een
weiland, dat het park aan de oostzijde begeleid; naast het hoofdgebouw zijn er nog het koetshuis, een grote
veeschuur, tuinmuren, bakhuis, de duiventoren, een toegangshek, het hondenhok, een sokkel, een terras en een
kas en een ensemble van (voormalige) dienstwoningen, pastorie en (voormalige) bedrijfsgebouwen langs de
Wittenburgstraat. Laatstgenoemde bebouwing vormt tot op heden een bijzonder en in het land zeldzaam geworden
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voorbeeld van de historische verwevenheid van de buitenplaats met de aanliggende stad. Het complex wordt aan de
westkant begrensd door de Wittenburgstraat, aan de noordzijde door de Didamsestraat en een parkeerplaats, aan
de oostzijde door de Babberichseweg en aan de zuidkant door een industrieterrein.
De historische buitenplaats Sevenaer omvat de volgende onderdelen: HOOFDGEBOUW HUIS SEVENAER(1),
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG(2), KOETSHUIS (3), VEESCHUUR(4), BAKHUISJE (5), DUIVENTOREN (6),
TOEGANGSHEK (7) MUUR MET ENTREEPARTIJ(8), MUUR ACHTER BAKHUISJE (9), MUUR IN MOESTUIN (10), MUUR
ACHTER voormalige DIENSTWONINGEN (11), WERKSCHUUR (12), HONDENHOK (13), SOKKEL (14), TWEE
DIENSTWONINGEN (15A) EN STENEN SCHUUR (15B), TOT WONING VERBOUWDE STAL (16), voormalige
DIENSTWONING (17), voormalige DIENSTWONING MET TIMMERWERKPLAATS (18), voormalige PASTORIE (19),
voormalige RENTMEESTERSWONING OF POLDERHUIS (20), TERRAS (21) en KAS (22).
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der
onderdelen aangegeven.
Waardering van het complex
De historische buitenplaats Sevenaer is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege het relatief gave ensemble
van huis en andere opstallen en het landschappelijke park; bijzonder is de situering nabij de oude stadskern,
waarvan het ensemble in feite deel uitmaakt, en het agrarische karakter van de buitenplaats.
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Monumentnummer*: 527177
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82935/142

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

6901 AN

Zevenaar

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1615

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HOOFDGEBOUW HUIS SEVENAER, in oorsprong XVa, in XVIa, XVIIa, XIXb en XXa ingrijpend gewijzigd; sedert 1785
in het bezit van de familie Van Sevenaer; huidige aspect overwegend 19e eeuws; bakstenen gebouw op Lplattegrond; twee bouwlagen op hoge kelderverdieping met tongewelven; schilddak met grijze pannen en 5
schoorstenen en 7 dakkapellen met overhuivende schilddakjes met leien gedekt (XXa); voorgevel (noord) met
onregelmatige indeling; tegen het midden een achthoekige traptoren uit 1612 met smalle vensters in toognissen,
waterlijsten en tegen het bovendeel geprofileerde uitgekraagde bogen op consoles; plat dak; als vulling in een
korfboognis boven een gedicht poortje een rijk gebeeldhouwde steen met alliantiewapens, 1612; ter weerszijden
van de toren een ingang; de linker ingangspartij (1827) met een dubbele deur met halfrond bovenlicht, en
bordestrap (12 treden) van natuursteen en eenvoudige ijzeren; bovenaan de trap een door twee Dorische zuilen
geschraagd plat dak met rijk fries; rechts van de toren een tweede ingang, in 1907 ontworpen door Eduard Cuypers,
die meer veranderingen aan het huis aanbracht; een ronde ingangsdeur met haakvormige bordestrap met
bakstenen balustrade; belétage met achtlichtsvensters, verdieping met zeslichtsramen; in de westelijke smalle
zijgevel mogelijk oorspronkelijke kloostervensters; achtergevel (zuid) heeft 9 traveeën; ramen met dezelfde
roedenverdeling als de voorgevel; oostelijke gevel idem; tongewelfde kelder.
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Waardering
Het HOOFDGEBOUW HUIS SEVENAER is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de herkenbare gelaagdheid van de bouwgeschiedenis
-vanwege de ensemblewaarde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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Monumentnummer*: 527178
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82935/124

Monumentnaam**
Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Zevenaar

A

1611

Zevenaar

A

1613

Zevenaar

A

1616

Zevenaar

A

1615

Zevenaar

A

1300

Zevenaar

A

1614

Zevenaar

A

1972

Zevenaar

A

1301

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HISTORISCHE TUIN EN PARKAANLEG, XIXa,b; het in de landschapsstijl aangelegde park strekt zich ten zuiden en
oosten van het huis uit en bestaat uit een aanééngesloten parkbos met daarnaast, langs de Didamsestraat en de
Babberichseweg, een boomgaard met oude hoogstambomen en ten zuiden ervan een weiland, dat met golvende
lijnen het parkbos begrenst; vanuit het noorden, vanaf de Didamsestraat, waar een oude inrijhek staat (zie
onderdeel 7), loopt een niet meer gebruikte korte oprijlaan met enkele rijen eiken in een flauwe bocht naar het
begrinde voorplein, dat in de oksel van het huis en het koetshuis (zie onderdeel 3) ligt; aan de westkant van deze
laan loopt een brede sloot: een restant van de oude stadsgracht, die eertijds met een westelijke bocht om het huis
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liep en waarvan een deel van het traject nog als verdieping in het park te herkennen is; de andere oprijlaan met
puinverharding en enkele rijen eiken loopt vanaf de Babberichseweg westwaarts en sluit aan op de andere laan;
deze laan scheidt de boomgaard van het weiland; in de oostrand van het parkbos, langs de wei liggen achter elkaar
een grote en een kleine vijver, waarvan de vorm vanwege de gedeeltelijke verlanding niet goed te herkennen is; in
het park verder sporen van slingerpaden en veel monumentale oude bomen; in de zuidwesthoek van het park zijn
restanten van de moestuin te herkennen, o.a. enkele oude fruitbomen en twee stukken fruitmuur (zie onderdelen 10
en 11); aan de ZW-hoek van het huis ligt een verhoogd neo-geometrisch tuintje met keermuren, opgetrokken met
oude bakstenen van groot formaat:, als herinnering aan de grote 19de-eeuwse schuur, die aan het begin van de
20ste eeuw werd afgebroken. Wellicht gaat het muurwerk van het terras deels terug tot de tijd van de vierkante
toren, die tot in de 19e eeuw op de zuidwesthoek van het huis stond. Het is bekend dat het park vroeger gestoffeerd
was met enkele prieëlen en bruggetjes; hiervan resteert niets.
Waardering
De HISTORISCHE TUIN EN PARKAANLEG is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de landschappelijk-visuele waarde, vooral in combinatie met en als onderdeel van het stadsgezicht
-vanwege de enemblewaarde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Monumentnummer*: 527179
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82935/118

Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1614

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
KOETSHUIS, XIX, mogelijk ouder; direct ten noordwesten van het huis naast het voorplein; bakstenen gebouw op Lplattegrond; anderhalve bouwlaag onder schilddak met grijze pannen; noordvleugel op het einde smaller, waardoor
het corresponderende dakdeel aan de achterzijde steiler is; de kortere westvleugel heeft een wolfdak; voorgevel
(oost) met twee dubbele inrijdeuren met lichtgetoogde meerruitsbovenlichten; 4 halfrond getoogde 6-ruitsvensters
met erboven- in de halve verdieping (hooizolder) liggende ovale vensters met kruisroeden.
Waardering
Het KOETSHUIS is cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de vrij unieke gevelarchitectuur met de halfronde en - daarboven geplaatste - ovale vensters
-als historisch en functioneel onderdeel van het complex
-vanwege de ensemblewaarde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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Monumentnummer*: 527180
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82935/145

Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1613

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
VEESCHUUR, 1868; aan de Wittenburgstraat ten zuidwesten van het huis; grote bakstenen schuur op rechthoekige
plattegrond; zadeldak met rode pannen tussen tuitgevels met ezelsrug; boven in de gevel telkens drie kleine ronde
vensters; zijgevel (straatgevel) met vijf gekoppelde vensters in ondiepe segmentboognis; in noordelijke kopgevel
getoogde inrijpoort met sluitsteen 1868; kapconstructie met bijzondere gebogen spanten.
Waardering
De VEESCHUUR is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de kloeke architectuur van de veeschuur, o.a. de bijzondere kapconstructie
-als wezenlijk historisch en functioneel onderdeel van de buitenplaats
-vanwege de ensemblewaarde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Veestal
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Monumentnummer*: 527181
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82935/159

Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1613

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BAKHUISJE. Aan de ZO-zijde van de veeschuur gelegen op rechthoekige grondslag in rode baksteen opgetrokken
18de-eeuws bakhuisje onder met Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak, waarvan het dakschild aan de achter
(zuid-)zijde is doorgetrokken als overkapping van het alhier gelegen uitgebouwde gemak. Aan de westgevel, gericht
naar de alhier gelegen plaats, een meerruits schuifvenster.
Waardering
Het BAKHUISJE is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de gaafheid
-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Bakhuis
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Monumentnummer*: 527182
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82935/157

Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1611

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
DUIVENTOREN, XIXc; langs de westelijke oprijlaan; lage zeshoekige bakstenen toren met plat dak, kantelen en
pinakels, waaronder tandlijst; parterre en verdieping; parterre met rond deurtje en halfcirkelvormige raampjes,
waarvan sommige dichtgezet; verdieping met 2 verticale stroken vlieggaten per gevelvlak; stroken vlieggaten
overhuifd door uitspringende gemetselde boogjes.
Waardering
De DUIVENTOREN is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de bijzondere architectuur
-als historisch en ornamenteel onderdeel van de historische aanleg
-vanwege de ensemblewaarde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Duivenhok(L)
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Monumentnummer*: 527183
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82935/154

Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1616

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TOEGANGSHEK, aan de Didamsestraat, XIXc; twee lage vierkante gepleisterde pijlers met boognissen in de vlakken;
hardstenen dekplaten met laag-pyramidale vorm; eenvoudige smeedijzeren spijlenhekken met zijstukken, die
voluutvormig beëindigd zijn.
Waardering
Het TOEGANGSHEK is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de historisch functionele en ornamentele waarde
-vanwege de ensemblewaarde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Toegangshek
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Monumentnummer*: 527184
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82935/150

Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1613

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
MUUR MET ENTREEPARTIJ, bestaande een 18de-eeuwse hoge muur met poort langs de Wittenburgstraat (XVI), in
het verlengde (in zuidelijke richting) van de westmuur van de veeschuur en aansluitend aan de voorgevel van de
voormalige rentmeesterswoning en polderhuis; de muur wordt afgesloten door een muizetandfries met ezelsrug; in
dit deel van de muur, dat in ca. 1962 werd gerestaureerd, een spitsbogige dubbele poortdeur. Het muurgedeelte ten
noorden van de veeschuur is lager opgetrokken en wordt onderbroken door een eenvoudige entreepartij van een
dubbel smeedijzeren spijlenhek (met pijlpunten) tussen twee vierkante bakstenen pijlers met afgeplat
pyramidaalvormige hardstenen afdekplaat, met aan weerszijden een smeedijzeren vleugelstuk als het hek,
eveneens door vierkante bakstenen pijler met afdekplaat afgesloten.
Waardering
De MUUR MET ENTREEPARTIJ is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)
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Monumentnummer*: 527185
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82935/162

Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1613

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
MUUR ACHTER BAKHUISJE. Achter het bakhuisje en tussen de veeschuur en de voormalige rentmeesterswoning of
Polderhuis gelegen hoge 18de-eeuwse rode bakstenen muur, gelegen tegenover de muur langs de Wittenburgstraat.
Beide muren en de veeschuur omsluiten de rechthoekige achterhof terzijde van de voormalige rentmeesterswoning
of Polderhuis. De muur wordt afgesloten door een muizetandfries met ezelsrug. In de muur een rondboogdeur.
Waardering
De MUUR ACHTER BAKHUISJE is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ouderdom.
-vanwege de ensemblewaarde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Muur(D)
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Monumentnummer*: 530175
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82886/94

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1972

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
MUUR IN MOESTUIN. Rode bakstenen 19de-eeuwse een steens muur onder platte rollaag. De muur is in het
verlengde gebouwd van de tot stal verbouwde woning aan de Wittenburgstraat nr. 33 en reikt tot aan de
achtergevel van deze woning.
Waardering
De MUUR IN MOESTUIN is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang:
-vanwege de ouderdom
-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Muur(D)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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Monumentnummer*: 530176
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82886/66

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1301

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
MUUR ACHTER VOORMALIGE DIENSTWONINGEN. Rode bakstenen 19de-eeuwse muur onder platte rollaag met
pilasters aan een zijde ter stabilisering, evenwijdig gelegen aan de muur in de moestuin, gesitueerd achter de
voormalige dienstwoningen aan de Wittenburgstraat nr. 29 en 31.
Waardering
De MUUR ACHTER VOORMALIGE DIENSTWONINGEN is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Muur(D)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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Monumentnummer*: 530177
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82886/76

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1972

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Het muurgedeelte ten noorden van de veeschuur wordt onderbroken door de houten achtergevel (verticale delen)
van een WERKSCHUUR (XIXd), onder met rode pannen gedekt zadeldak, die naar het park toe open is.
Waardering
De WERKSCHUUR is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Schuur(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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Monumentnummer*: 530178
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82884/72

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1611

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HONDENHOK, Xxa; aan de noordrand van het voorplein; bakstenen gebouwtje met lessenaarsdak; drie lage
uitgangen naar de ervoor gelegen drie gescheiden rennen van eenvoudig ijzeren traliehek.
Waardering
Het HONDENHOK is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de cultuurhistorische en functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde
-vanwege de ornamentele en zeldzaamheidswaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Hondehok

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 530179
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82884/81

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Wittenburgstraat

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1611

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
SOKKEL, XVIII; op het terras aansluitend aan de ZW-zijde van het huis; waarschijnlijk bedoeld voor zonnewijzer;
L.XIV-L.XV-overgang-stijl; vierkante, aan de onderzijde gerond uitkragende natuurstenen sokkel met als versiering
een knorrenlijst en acanthusblad-motieven in iets verdiepte gecontourneerde vlakken.
Waardering
De SOKKEL is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de ornamentele waarde
-vanwege de ensemblewaarde

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinsieraad

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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Monumentnummer*: 530180
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82883/136

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Postcode*

Woonplaats*

Wittenburgstraat

7

Toev.*

6901 AN

Zevenaar

Wittenburgstraat

9

6901 AN

Zevenaar

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1972

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Twee aaneengesloten DIENSTWONINGEN, elk met een opkamer en kelder onder een gemeenschappelijk met OudHollandse pannen gedekt zadeldak met de voorgevel gericht naar de Wittenburgstraat. De woningen, die aan de NWhoek van het park staan, werden omstreeks 1890 gebouwd, ter vervanging van twee oudere dienstwoningen op
deze plek (vgl. Kadastraal Minuutplan). Voorgevel: centraal de in een terugliggend rondboogveld de twee
toegangsdeuren naar de woningen. Links en rechts twee 6-ruitsschuifvensters, geplaatst in een terugliggend
rondboogveld. De linker gevel is blind. De in het park gerichte rechtergevel vertoont beganegronds drie
terugliggende rondboogvelden met in de twee rechter velden een 6-ruits schuifvenster. In het terugliggende
rondboogveld op de verdieping eveneens een meerruitsvenster. De achtergevel kent een gesloten en onregelmatige
vensterindeling.
Waardering
De twee aaneengesloten DIENSTWONINGEN, deeluitmakend van een ensemble van twee dienstwoningen en stenen
schuur, zijn in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022

Pagina:

-vanwege de ouderdom en gaafheid
-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde
-vanwege de beeldbepalende waarde als uitdrukking van de historische verweving van de buitenplaats Sevenaer
met de stad Zevenaar

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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Monumentnummer*: 530181
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82884/36

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Wittenburgstraat

7

Toev.*

6901 AN

Zevenaar

Bij

Wittenburgstraat

9

6901 AN

Zevenaar

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1972

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Aansluitend aan het erf ten oosten van de twee aaneengesloten dienstwoningen een rode bakstenen SCHUUR onder
met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak uit omstreeks 1890. De gevels worden beëindigd door een uitkragende
rand. De schuur heeft een eenvoudige doorgang in terugliggend rondboogveld, gericht naar de woningen. Aan de
kopse zuidgevel enkele rondboog vensteropeningen. In de lange oostgevel twee getoogde lage deuren voor varkens.
Waardering
Rode bakstenen SCHUUR, deeluitmakend van een ensemble van twee dienstwoningen en stenen schuur, zijn in
cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom en gaafheid
-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022

Pagina:

-vanwege de beeldbepalende waarde als uitdrukking van de historische verweving van de buitenplaats Sevenaer
met de stad Zevenaar

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Schuur(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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Monumentnummer*: 530182
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82884/40

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Markt

33

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

6901 AH

Zevenaar

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1972

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Tot woning verbouwde STAL. In oorsprong 18de-eeuws rode bakstenen stalgebouw op rechthoekige grondslag onder
met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak. De topgevels worden door een tuit afgesloten. In de eerste helft van
de 20ste eeuw werd de stal verbouwd tot woning. De aan de straat gelegen voorgevel werd van gecementeerde
speklagen voorzien. Centraal hier de van een strakke omlijsting voorziene ingangspartij met voordeur en bovenlicht.
Aan weerszijden een 12-ruits schuifvenster. Op de verdieping twee 6-ruits openslaande vensters.. In de linkergevel,
waarvan de achterste helft van een pleisterlaag is voorzien, enkele meerruitsvensters en toegangsdeuren. In de
achtergevel beganegronds twee meerruitsvensters (openslaand), op de verdieping een breed meerruitsvenster
(openslaand) en in de topgevel een ijzeren rond venster. In de rechter gevel enkele meerruitsvensters. Aan deze
zijde voorts een dakkapel met 6-ruitsvenster onder met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak..
Waardering
De tot woning verbouwde STAL is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022

Pagina:

-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde
-vanwege de beeldbepalende waarde als uitdrukking van de historische verweving van de buitenplaats Sevenaer
met de stad Zevenaar.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Stalgebouw(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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Monumentnummer*: 530183
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82884/28

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Markt

31

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

6901 AH

Zevenaar

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1972

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Voormalige DIENSTWONING. In oorsprong 18de-eeuwse rode bakstenen dienstwoning op rechthoekige grondslag op
een plint onder met Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak. De gevels worden door een eenvoudige lijst
afgesloten. De woning werd in de eerste kwart van de 20ste eeuw verbouwd. Aansluitend aan de linkerzijde een
eveneens in de eerste kwart van de 20ste eeuw verbouwde kleine woning onder haaks op de grotere woning
geplaatst met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak. De grotere woning vertoont centraal aan de voorzijde de
ruim een meter in de gevel terugliggende entree met doorgang onder toog aan de straatzijde. Aan weerszijde twee
24-ruits kruisvensters onder bakstenen strek. Op de verdieping twee naast elkaar gelegen halve 8-ruits
kruisvensters, met aan weerszijden een 16-ruits kruisvenster. In de rechtergevel aan de rechterzijde beganegronds
een 24-ruits kruisvenster onder bakstenen strek en erboven op de verdieping een 16-ruits kruisvenster. Aan de
achterzijde enkele meerruitsvensters, deels gevat in kruiskozijnen. De straatgevel van de aangebouwde woning
vertoont aan de rechterzijde een 6-ruits empire-schuifraam onder bakstenen strek.
Waardering
De voormalige DIENSTWONING is in cultuurhistorich opzicht van algemeen belang

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022

Pagina:

-vanwege de ouderdom
-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde
-vanwege de beeldbepalende waarde als uitdrukking van de historische verweving van de buitenplaats Sevenaer
met de stad Zevenaar

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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Monumentnummer*: 530184
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82884/31

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Markt

29

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

6901 AH

Zevenaar

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1301

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Voormalige DIENSTWONING MET TIMMERWERKPLAATS. In oorsprong 18de eeuwse rode bakstenen dienstwoning
met timmerwerkplaats, aansluitend tegen het pand Wittenburgstraat nr. 29 gebouwd. De voorgevel van de
dienstwoning en werkplaats zijn gepleisterd met een geschilderd plint. De dienstwoning is overkapt door een met
Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak waarvan het naar de achterzijde geplaatste dakschild een sterkere helling
vertoont dan het naar de straat gerichte dakschild. De aan de rechterzijde gesitueerde timmerwerkplaats is
eveneens door een met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak overkapt, maar in tegenstelling tot de dienstwoning
is de topgevel van de werkplaats naar de straat gericht. Het dak heeft een licht overstek. Begandegrond aan de
rechterzijde van de werkplaats een samengesteld dubbel meerruitsvenster. Op de verdieping een hooiluik onder
toog. De voormalige dienstwoning vertoont aan de linkerzijde de entreedeur met 2-ruits bovenlicht. Rechts hiervan
twee T-ruits schuifvensters. Op de verdieping drie 6-ruits empire schuifvensters.
Waardering
De voormalige DIENSTWONING EN TIMMERWERKPLAATS is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022

Pagina:

-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde
-vanwege de beeldbepalende waarde als uitdrukking van de historische verweving van de buitenplaats Sevenaer
met de stad Zevenaar

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 530185
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82884/15

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Markt

27

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

6901 AH

Zevenaar

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1300

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Voormalige PASTORIE. In oorsprong 18de-eeuwse rode bakstenen woning, die vanouds tot Kasteel Sevenaer (apart
monumentnummer 527177) behoorde en die al op het Kadastraal Minuutplan uit omstreeks 1820 als pastorie wordt
aangeduid. De aan de straatzijde van een pleisterlaag voorziene en deels onderkelderde woning is overkapt door
een hoog met Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak. Aan de voorzijde links beganegronds twee hoger gelegen 6ruits empire schuifvenster met erboven op de verdieping twee 4-ruits schuifvensters. Op kelderniveau hier twee
keldervensters met diefijzers. Rechts de voormalige entree en erboven op de verdieping een 6-ruits empire
schuifvenster.
Waardering
De voormalige PASTORIE is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022

Pagina:

-vanwege de beeldbepalende waarde als uitdrukking van de historische verweving van de buitenplaats Sevenaer
met de stad Zevenaar

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerkelijke dienstwoning

Pastorie(F)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 december 2022
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Monumentnummer*: 530186
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 september 2006

Kadaster deel/nr:

82884/18

Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam

527176

Sevenaer

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Zevenaar

Zevenaar

Gelderland

Straat*

Nr*

Markt

25

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Zevenaar

A

Postcode*

Woonplaats*

6901 AH

Zevenaar

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1613

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Voormalige RENMEESTERSWONING OF POLDERHUIS. In rode baksteen opgetrokken monumentale woning, deels op
rechthoekige grondslag, onder drie haaks aaneengesloten met Oud-Hollandse pannen gedekte schilddaken met
kleiner uitgebouwd vierde schilddak aan de linkerzijde. De onregelmatige grondslag van het gebouw doet een een
totstandkoming in gespreide bouwcampagnes vermoeden. Het achterste naar het park gerichte bouwlichaam onder
schilddak is iets korter dan het aan de straat gelegen bouwlichaam onder schilddak. Hierdoor vertoont de achter de
muur (zie onderdeel 8) gelegen gevel een verspringing, die een smalle L-vormige opening markeert, bij wijze van
niet afgesloten binnenplaats. De brede naar de straat gerichte voorgevel werd omstreeks 1800 van een regelmatige
gevelindeling voorzien afgesloten door een kroonlijst (waarin goot). Centraal aan deze zijde de met blokpijlers en
kroonlijst omlijste dubbele panelen entree-deur met 4-ruits bovenlicht. Aan weerszijden hiervan twee 8-ruits empire
schuifvensters (binnenluiken) onder bakstenen strek en op de verdieping 5 -6-ruits empire schuifvensters, eveneens
onder bakstenen strek. In de linkergevel meerrruitsschuifvensters, deels 18de-eeuws, deels empire en deels uit het
begin van de 20ste eeuw. In de achtergevel beganegronds 3 en op de verdieping 4 kruisvensters met
meerruitsindling. De rechtergevel is tegen de zijgevel van het pand Wittenburgstraat nr. 27 aangebouwd.
Waardering
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De voormalige RENTMEESTERSWONING OF POLDERHUIS is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de ouderdom
-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde
-vanwege de beeldbepalende waarde als uitdrukking van de historische verweving van de buitenplaats Sevenaer
met de stad Zevenaar

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Rentmeesterswoning
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Monumentnaam**
Huis Sevenaer
Complexnummer

Complexnaam
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Grondperceel
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Tegen de ZW-hoek van het huis gebouwd TERRAS op rechthoekige grondslag met keermuren in rode baksteen. Aan
de noord- en zuidzijde een stenen trap als toegang naar het terras. Het terras markeert de oorspronkelijk alhier
gelegen 19de-eeuwse bakstenen schuur, die aan het begin van de 20ste eeuw is afgebroken tot het niveau van de
keermuren van het huidige terras. Het muurwerk van het terras gaat vermoedelijk terug tot de voorganger van
voornoemde schuur, de 16de-eeuwse vierkante toren die in de 19de eeuw werd afgebroken.
Waardering
Het TERRAS is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de bijzondere bouwgeschiedenis
-vanwege de ouderdom
-vanwege de gaafheid
-vanwege de ensemblewaarde
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Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Terraspartij
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Monumentnaam**
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
In oorsprong 19de-eeuwse KAS, verbouwd in de eerste helft van de 20ste eeuw. De door een zadeldak met flauwe
helling overkapte kas, deels staande op 19de-eeuwse bakstenen keermuren, heeft een houten opbouw. Het
bakstenen verhoogde middenstuk diende voor de verwarming. De kas is gesitueerd in de moestuin, even ten zuiden
van de muur in de moestuin.
Waardering
De KAS is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
-vanwege de historisch functionele waarde
-vanwege de ensemblewaarde
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