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Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
In structuur, deels in detail gaaf bewaarde HISTORISCHE BUITENPLAATS KASTEEL NEUBOURG met HOOFDGEBOUW
(Kasteel Neubourg) (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG(2), EERSTE BOUWHOEVE OF VOORBURCHT (3),
TWEEDE BOUWHOEVE (4), NEO-GOTISCH KAPELLETJE IN HET PARK (5), ACHTZIJDIG TUINPAVILJOEN BIJ DE
MOESTUIN (6), TWEE HARDSTENEN HEKPIJLERS MET AANGRENZEND HEKWERK EN TUINMUUR WAARTEGEN EEN
KENNEL EN EEN KAS ZIJN GEBOUWD (7), TUINMUUR TEN NOORDEN VAN HET KASTEEL (8), KLEINE STAL IN DE
NOORD-WESTELIJKE HOEK VAN HET KASTEELTERREIN (9), TWEE HEKPIJLERS TEGEN EN NABIJ DE KLEINE STAL
(10), KUNSTMATIGE WATERVAL MET STUW IN DE GULP (11), TWEE NATUURSTENEN HEKPIJLERS AAN DE
WESTZIJDE VAN HET PARK (12), GIETIJZEREN BEELD VAN EEN HERT OP SOKKEL, PAL TEN OOSTEN VAN HET
HOOFDGEBOUW (13), KAS PAL TEN WESTEN VAN HET ACHTZIJDIG TUINPAVILJOEN BIJ DE MOESTUIN (14),
RESTANT VAN VAKWERKHOEVE (15).
De aanleg van het complex van de historische buitenplaats is samenhangend van opbouw en schilderachtig in het
Gulpdal gelegen ten zuiden van de in 1825 aangelegde Rijksweg tussen Maastricht en Vaals. Uit 1289 dateert de
oudste vermelding van het huis "Nuwenberghe" ter onderscheiding van een ouder huis, naar alle zekerheid ten

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 16 augustus 2022

Pagina:

noorden van Gulpen gesitueerd en bekend als de "Burggraaf", waarvan nu nog een motte resteert. In 1289 was er
sprake van een zekere Wijnand de Nuenborg; het huis "Nuwenberghe" bleek met het bijbehorende deel van Gulpen,
in 1312 in Brabants leenverband te staan. In de 14de eeuw was Neubourg dubbel omgracht en voorzien van zeven
torens. Het hoofdgebouw bezit in de westelijke en zuidelijke vleugel nog muurwerk uit de bouwtijd (14de eeuw).
Van 1398 tot 1716 was het in handen van het geslacht Van Eynatten, met een onderbreking van 1664 tot 1690 toen
het behoorde aan de familie Bouman. Het huidige kasteel stamt uit de 17de eeuw, met latere toevoegingen.
Aanvankelijk was het kasteel U-vormig, in het midden van de 19de eeuw werd de binnenhof gesloten door de bouw
van een oostvleugel die werd uitgevoerd met trapbordes en balkon. Het kasteel werd in 1716 verkocht aan de
familie Van Clermont, in 1732 aan de familie Van Plettenberg en in 1769 aan de familie De Hayme de Hautfalize.
Belangrijke verbouwingen vonden plaats in 1732 en in 1774. Sinds 1813 kwam Neubourg door vererving in bezit
van de familie De Marchant et d'Ansembourg, wiens familie ook Amstenrade bezat. In de eerste helft van de 19de
eeuw werd de tuinaanleg uitgebreid en verfraaid door de Duitse tuinarchitect M.F. Weyhe. Het grootste deel van de
buitengracht bij de tweede kasteelhoeve werd toen gedempt, de oevers afgerond en glooiend gemaakt, op
landschappelijke wijze bomen geplant. De Gulp werd tot vijver verbreed. Tevens is de stuw met cascade toen
aangelegd. In het ontwerp fungeerde de rivier vanuit verschillende standpunten als zichtpunt. In 1856 bracht
tuinarchitect L. Fuchs enige wijzigingen aan; hij voegde een deeltuin in formele stijl met vormsnoeiwerk toe.
Aan de noordzijde grenst de aanleg van de historische buitenplaats aan de weg naar Euverem (Slenakerweg) en de
rijksweg Maastricht-Vaals.
Aan de oostzijde grenst de aanleg aan de Molenweg en aan het tracé van de Gulp.
Naar het zuiden toe grenst de aanleg aan de gronden ten zuiden van de Gulp, parallel aan de Pesakerweg. De
zuidgrens wordt gevormd door de meidoornhaag die langs het geasfalteerde voet- en fietspad loopt.
Vervolgens gaat de aanleg verder door naar de gronden rondom het westelijk deel van de Gulp, die hier weer
meandert.
De westelijke begrenzing loopt, in noordelijke richting, naar het Riehagervoetpad, en volgt dit pad in oostelijke
richting tot ongeveer halverwege. Daarna buigt de begrenzing weer af naar het westen tot aan de Slenakerweg.
Vervolgens loopt de begrenzing langs de Slenakerweg tot aan de Rijksweg.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen nader aangegeven. Het waterreservoir in de noordoostelijke hoek van de historische buitenplaats kasteel
Neubourg, t.w. perceel 6649 dateert uit 1990. Ofschoon dit reservoir geen materiële monumentwaarde bezit,
vertegenwoordigt het wel degelijk een monumentaal belang en wel in die zin dat het door het open karakter de
visuele relatie van en naar de historische buitenplaats bewerkstelligt. In die zin is perceel 6649 van betekenis voor
het monumentale karakter van Neubourg, al is deze implicatie van ondergeschikte betekenis.
Waardering
De HISTORISCHE BUITENPLAATS KASTEEL NEUBOURG is van algemeen, cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch
belang wegens:
- de ouderdom;
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- de gave staat van compositie en onderdelen;
- de zeldzaamheid;
- de betekenis voor de geschiedenis van de tuinkunst;
- de betekenis voor de geschiedenis van de bouwkunst.
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HOOFDGEBOUW (Kasteel Neubourg). Oorspronkelijk in de vorm van een U, met de open zijde naar het oosten, en
gelegen op een omgracht terrein (samen met een noordelijk gesitueerde bouwhoeve, hier als eerste bouwhoeve of
voorburcht aangeduid), het oudste werk daterend uit de 14de eeuw. Verbouwing in 1732 onder leiding van Johann
Conrad Schlaun. Opnieuw verbouwd omstreeks 1774 in opdracht van Leon. Bern. de Hayme, uitgevoerd door
Bartholomé Digneffe. Omstreeks het midden van de 19de eeuw kwam de oostvleugel tot stand (architect V. Evrard
uit Brussel) en werd de binnenplaats overkapt. Het onderkelderde hoofdgebouw is opgetrokken in baksteen met
accenten in mergel (hoekblokken, friezen) en hardsteen (venster- en ingangsomlijstingen). De drie vleugels van de
U tellen drie lagen boven de kelderverdieping, worden gedekt met een leien schilddak en omvatten een (in het
midden van de 19de eeuw met glas overdekte) binnenplaats. Lagere tussenvleugel met topgevel en mansardedak
aan de oostzijde van de binnenplaats, op de zuidwesthoek een hoektoren met samengestelde spits met leien. De
oorspronkelijke voorgevel aan het voorplein heeft een smal bordes en een middenpartij met mergelstenen pilasters
en kroonlijst. Tussen de pilasters drie ellipsboogingangen in hardstenen omlijstingen, op de hoofdverdieping drie
balkondeuren met smeedijzeren hekjes in Lodewijk XV-stijl met in een gekroond medaillon L(eon) B(ernard) D(e)
H(ayme); elders vergelijkbare hekjes zonder initialen. Originele kleine roedenverdeling in vrijwel alle ramen. Houten
wenteltrap met ijzeren leuningspijlen van kelder naar begane grond (XVIIIa), daarboven een trap met stucplafond
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en duif (XIXc). Hoofdtrappenhuis met brede houten trap voorzien van smeedijzeren leuning in Lodewijk XVI-stijl en
stucplafond (XIXA). Verder inwendig o.m. marmeren Lodewijk XV schoorsteenmantels, idem in Régence stijl met
leienparket en gietijzeren haardplaten, koperen haardomlijsting etc. Stucplafonds in Lodewijk XV-stijl, alkoven,
betimmeringen, supra-portes op doek met verschillende afbeeldingen (XVIIIB). In de toren o.a. restanten van een
houten spiltrap, twee deuren (XVII).
Waardering
Het HOOFDGEBOUW (Kasteel Neubourg) is van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de architectonische vormgeving;
- de rijkdom aan historische materialen, constructies en detaillering in zowel het exterieur als het interieur;
- op basis van de bouwhistorische en architectuurhistorische waarde;
- als compositorisch middelpunt van en wegens de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg in
Engelse landschapsstijl.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Kasteel
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EERSTE BOUWHOEVE OF VOORBURCHT. Deze bouwhoeve of voorburcht is ten noorden van het hoofdgebouw
gesitueerd, omgracht en naar aangenomen wordt in het tweede kwart van de 17de eeuw gebouwd, deels met
gebruikmaking van ouder werk. Deze bouwhoeve heeft een plattegrond in de vorm van een U en een binnenhof in
de vorm van een trapezium met de open zijde naar het hoofdgebouw gericht. Een bakstenen brug met drie
ellipsbogen vormt de verbinding tussen de oprijlaan en de hoofdpoort in de noordvleugel van de eerste bouwhoeve.
In de westvleugel een tweede boogbrug leidend van en naar de tweede bouwhoeve. De eerste bouwhoeve telt twee
verdiepingen onder een leien schilddak, is opgetrokken in baksteen en heeft accenten in mergel en hardsteen. In het
midden van de noordelijke vleugel een iets hoger opgetrokken gedeelte met tentdak en dakruiter. De noordvleugel
heeft hoekaccenten in de vorm van uitspringende torens met spitsen. De noord- en westgevel (veldzijde) hebben
nog de oorspronkelijke vensters met geblokte penanten; schietgaten in de westgevel; torens met oorspronkelijke
vensters en schietgaten. Poortomlijsting in de noordvleugel (veldzijde) uitgevoerd met mergelstenen gekoppelde
dorische zuilen en fronton; bakstenen lisenen met kraagstenen aan de binnenzijde van de poort; vierkant houten
dakruitertje boven de ingangspartij met twee wijzerplaten en pagodenisje; de poort is een ontwerp van M. Soiron,
eind 18de eeuw. Verder aan de binnenplaats segmentboogingangen en -vensters in hardsteen, ten dele uit
secundair verwerkt materiaal. In de westelijke vleugel is een kapel opgenomen, uitgevoerd met lisenen,
hoekblokken en ronde vensterbogen in mergel. De ellipsboogvormige poort naar de tweede bouwhoeve - eveneens
van M. Soiron - is aan de pleinzijde in hardsteen uitgevoerd en aan de veldzijde in de vorm van een rondboog
uitgevoerd en in hardsteen; segmentbooggewelf in de poortdoorgang en in beide zijwanden een rondboognis en een
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rond gat t.b.v. de voormalige windas. Torenspitsen bekroond met windvanen, de westelijke met M(ichel) D(e)
H(ayme). De oostelijke zijvleugel is onderkelderd (mergel en gewelven in baksteen), voormalige brouwerij in het
oostelijke deel van de noordvleugel, overkluisd met troggewelfjes; voorts hier een eenvoudige houten
schoorsteenmantel en houten spiltrap (XVIII). In de westelijke zijvleugel paardenstallen met troggewelfjes en
paneeldeuren met gotiserend motief, oud hang- en sluitwerk.
Waardering
De EERSTE BOUWHOEVE OF VOORBURCHT is van algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de functioneel-historische betekenis voor het complex;
- de bouwhistorische rijkdom;
- het substantiële belang voor de historische beleving en waardering van kasteel Neubourg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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Omschrijving
TWEEDE BOUWHOEVE. Deze bouwhoeve is gesitueerd aan de westzijde van het hoofdgebouw, omgracht en met een
U-vormige plattegrond, de open zijde van de binnenhof is naar het hoofdgebouw gewend; poortgebouw in de noordoosthoek, een ontwerp van M. Soiron uit het einde van de 18de eeuw. Een boogbrug vormt de verbinding tussen de
tweede en de eerste bouwhoeve. De tweede bouwhoeve bestaat uit baksteen met accenten in mergel (hoekblokken,
friezen), telt twee bouwlagen en een kapverdieping. Vensters en rondboogingangen met geblokte penanten zijn nog
grotendeels aanwezig, zo ook de schietgaten aan de veldzijde. Poortgebouw met lisenen en kroonlijst en
ellipsboogdoorgang - hardstenen spaarnis aan de veldzijde, dito in baksteen aan de zijde van de binnenhof - en
schilddak. Inwendig drie overwelfde, mergelstenen kelders en restant van een houten trapspil.
Waardering
De TWEEDE BOUWHOEVE is van algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de functioneel-historische betekenis voor het complex;
- de bouwhistorische rijkdom;
- het substantiële belang voor de historische beleving en waardering van kasteel Neubourg c.a.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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NEO-GOTISCH KAPELLETJE IN HET PARK. Het kapelletje is opgetrokken in baksteen en dateert uit 1838,
oorspronkelijk reeënstal; lokatie: midden in het park aan de Gulp. Gerestaureerd in XXc. Westpartij met entree in de
vorm van een spitsboog, in de top een rond venster met ingeschreven tracering in de vorm van een Grieks kruis.
Het koor heeft een driezijdige sluiting en een blinde, mergelstenen nis in de vorm van een spitsboog alsook twee
versneden steunbeertjes; in noord- en zuidgevel een spitsboogvenster.
Waardering
Het NEO-GOTISCH KAPELLETJE IN HET PARK vertegenwoordigt het algemeen belang want het:
- heeft ouderdomswaarde;
- is vanuit stijl-, bouw- en kunsthistorisch standpunt interessant;
- bezit sierwaarde binnen de aanleg van het complex;
- heeft een historisch-functionele betekenis voor kasteel Neubourg c.a.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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ACHTZIJDIG TUINPAVILJOEN BIJ DE MOESTUIN. Het tuinpaviljoen in de stijl van de Maaslandse Renaissance uit het
eerste kwart van de 18de eeuw telt twee bouwlagen onder een peerkoepel en heeft tegen de tuinmuur twee lagere,
rechthoekige aanbouwen onder schilddaken uit het laatste kwart van de 18de eeuw. Het onderkelderde tuinpaviljoen
is opgetrokken in baksteen met hoekblokken; mergel in enkele horizontale banden. Hardstenen
segmentboogvensters uit het laatste kwart van de 18de eeuw op de begane grond. Oorspronkelijke vensters op de
verdieping met geblokte penanten en bakstenen ontlastingsboogjes; ovale vensters in mergel daarboven.
Mergelstenen geprofileerde daklijst, sluitsteen met acanthusmotief, laatste kwart van de 18de eeuw. Overwelfde
kelders in baksteen; gestucte wandversiering en stucplafond in Lodewijk XVI-stijl op de begane grond; houten
spiltrap in linkeraanbouw naar de verdieping; verdieping met stucplafond voorzien van stralenkrans en lambrequins,
eerste kwart van de 18de eeuw.
Waardering
Het ACHTZIJDIG TUINPAVILJOEN BIJ DE MOESTUIN vertegenwoordigt het algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de architectuurhistorische waarde als specimen van de Maaslandse Renaissance;
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- de gaafheid van exterieur en interieur;
- de sierende betekenis voor het complex;
- de functionele en historische betrokkenheid op kasteel Neubourg c.a.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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Omschrijving
TWEE HARDSTENEN HEKPIJLERS MET AANGRENZEND HEKWERK EN TUINMUUR WAARTEGEN EEN KENNEL EN EEN
KAS ZIJN GEBOUWD. De hekpijlers bevinden zich ten noorden van het kasteel; de kas verkeert in verregaande staat
van verval; bij de voet van de pijlers is een natuurstenen schampsteen ingegraven. De kennel bestaat uit
verschillende hokken met ijzeren spijlwerk. De kas heeft een lessenaarsdak en zijmuren van baksteen. Datering:
omstreeks 1900. Links en rechts van de hekpijlers een eenvoudig ijzeren spijlenhek op bakstenen muurtje; aan de
rechterzijde (west) nog een aangrenzende L-vormige tuinmuur van baksteen, meer dan manshoog.
Waardering
De TWEE HARDSTENEN HEKPIJLERS MET AANGRENZEND HEKWERK EN TUINMUUR WAARTEGEN EEN KENNEL EN
EEN KAS ZIJN GEBOUWD ten noorden van het kasteel vertegenwoordigen het algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de markerende functie op het kasteelterrein;
- de zeldzaamheid van een dergelijke historische configuratie van elementen;
- de historische betrokkenheid op de aanleg en opstallen;
- de herinneringswaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 527479
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 december 2004

Kadaster deel/nr:

82662/109

Complexnummer

Complexnaam

527467

Neubourg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gulpen

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Riehagervoetpad

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Gulpen

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6271 PL

Gulpen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
6797

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De TUINMUUR TEN NOORDEN VAN HET KASTEEL. De tuinmuur is enkele tientallen meters lang, in hoogte variërend
van manshoog tot meer dan manshoog, opgetrokken uit baksteen en mergel; datering: midden 19de eeuw.
Waardering
De TUINMUUR TEN NOORDEN VAN HET KASTEEL bezit algemeen belang op basis van:
- de ouderdom;
- de historische, erfscheidende betekenis;
- de geledende functie binnen de aanleg;
- de bouwhistorische waarde van de tuinmuur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur
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Monumentnummer*: 527480
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 december 2004

Kadaster deel/nr:

82663/85

Complexnummer

Complexnaam

527467

Neubourg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gulpen

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Riehagervoetpad

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Gulpen

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6271 PL

Gulpen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
6797

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
KLEINE STAL IN DE NOORD-WESTELIJKE HOEK VAN HET KASTEELTERREIN, begin 20ste eeuw.
Lage, bakstenen stal op rechthoekige plattegrond voorzien van een zadeldak met grijze Oud Hollandse pannen.
Waardering
De KLEINE STAL IN DE NOORD-WESTELIJKE HOEK VAN HET KASTEELTERREIN vertegenwoordigt het algemeen
belang wegens:
- de ouderdom;
- de functionele betekenis voor de historische buitenplaats;
- de representativiteit voor de eenvoudige landelijke historische bouwkunst.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Stalgebouw(L)
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Monumentnummer*: 527481
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 december 2004

Kadaster deel/nr:

82663/79

Complexnummer

Complexnaam

527467

Neubourg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gulpen

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Riehagervoetpad

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Gulpen

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6271 PL

Gulpen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
6486

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TWEE HEKPIJLERS TEGEN EN NABIJ DE KLEINE STAL, midden 19de eeuw.
Tegen en respectievelijk nabij de stal staan twee hekpijlers, gemetseld in baksteen en afgedekt met een plaat van
natuursteen; een hekwerk ontbreekt.
Waardering
De TWEE HEKPIJLERS TEGEN EN NABIJ DE KLEINE STAL bezitten algemeen belang want:
- de hekpijlers zijn ouder dan vijftig jaar;
- de hekpijlers herinneren aan een oude, verloren gegane functie van de historische buitenplaats;
- de hekpijlers hebben een sierende waarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 527482
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 december 2004

Kadaster deel/nr:

82663/118

Complexnummer

Complexnaam

527467

Neubourg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gulpen

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Riehagervoetpad

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Gulpen

C

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6271 PL

Gulpen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1751

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
KUNSTMATIGE WATERVAL MET STUW IN DE GULP. Ten zuiden van het kasteel is in de Gulp een kunstmatige
waterval aangebracht, een trapsgewijze structuur van blokken natuursteen, min of meer in de vorm van een halve
cirkel. In het centrum een waterdoorlaatpunt, hierboven is een mechanisch te bedienen waterschuif geplaatst. Op de
linkeroever staat een metalen draaimechanisme. Datering: eerste helft 19de eeuw.
Waardering
De KUNSTMATIGE WATERVAL IN DE GULP heeft algemeen belang want het object:
- is meer dan vijftig jaar oud;
- heeft sierende en recreatieve betekenis binnen de tuin- en parkaanleg;
- maakt deel uit van het historische ontwerp;
- vormt een wezensvol onderdeel van de waterregulering en -beleving.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Waterval
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Monumentnummer*: 527483
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 december 2004

Kadaster deel/nr:

82663/110

Complexnummer

Complexnaam

527467

Neubourg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gulpen

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Riehagervoetpad

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Gulpen

C

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6271 PL

Gulpen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1747

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TWEE NATUURSTENEN HEKPIJLERS AAN DE WESTZIJDE VAN HET PARK.
De twee natuurstenen hekpijlers zijn in wezen hergebruikte zuilschachten, iets minder dan manshoog. Het ijzeren
hekwerk is geen vijftig jaar oud.
Waardering
De TWEE NATUURSTENEN HEKPIJLERS AAN DE WESTZIJDE VAN HET PARK bezitten algemeen belang want ze:
- zijn ouder dan vijftig jaar;
- markeren een ingang/uitgang van het park;
- hebben een sierende waarde binnen de compositie van het park.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 16 augustus 2022

Functie

Pagina:

Monumentnummer*: 527484
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 december 2004

Kadaster deel/nr:

82663/102

Complexnummer

Complexnaam

527467

Neubourg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gulpen

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Riehagervoetpad

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Gulpen

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6271 PL

Gulpen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
6797

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
GIETIJZEREN BEELD VAN EEN HERT OP SOKKEL, PAL TEN OOSTEN VAN HET HOOFDGEBOUW. DATERING: NAAR
SCHATTING EIND 19DE EEUW.
Waardering
Het gietijzeren beeld van een hert, pal ten oosten van het hoofdgebouw bezit algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de schoonheid;
- de sierende waarde;
- als kenmerkend object voor een historische buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld
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Monumentnummer*: 527485
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 december 2004

Kadaster deel/nr:

82663/94

Complexnummer

Complexnaam

527467

Neubourg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gulpen

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Riehagervoetpad

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Gulpen

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6271 PL

Gulpen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
6797

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
KAS PAL TEN WESTEN VAN HET ACHTZIJDIG TUINPAVILJOEN BIJ DE MOESTUIN.
Waardering
De kas ten westen van het achtzijdig tuinpaviljoen bij de moestuin bezit algemeen belang op basis van:
- de ouderdom;
- de functionele en historische betekenis voor de historische buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Kas(L)
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Monumentnummer*: 528731
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 december 2004

Kadaster deel/nr:

82648/97

Complexnummer

Complexnaam

527467

Neubourg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gulpen

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Molenweg

2

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Gulpen

B

Postcode*

Woonplaats*

6271 JN

Gulpen

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
6650

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
RESTANT VAN VAKWERKHOEVE. Het restant van de vakwerkhoeve is opgetrokken in baksteen en vakwerk; XIXa.
Het restant heeft een rechthoekige plattegrond, telt twee bouwlagen en een kap onder een zadeldak dat is voorzien
van rode Oud-hollandse dakpannen. Reparatie in 2001.
Waardering
Het restant van de de vakwerkhoeve vertegenwoordigt het algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de functionele en historische betekenis voor de historische buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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Monumentnummer*: 529500
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 november 2006

Kadaster deel/nr:

82815/65

Monumentnaam**
Neubourg
Complexnummer

Complexnaam

527467

Neubourg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gulpen

Gulpen-Wittem

Limburg

Straat*

Nr*

Riehagervoetpad

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6271 PL

Gulpen

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Gulpen

C

1756

Gulpen

B

6647

Gulpen

C

3008

Gulpen

B

6690

Gulpen

C

1750

Gulpen

C

3442

Gulpen

C

1751

Gulpen

C

3033

Gulpen

B

5018

Gulpen

B

6688

Gulpen

B

5030

Gulpen

B

5503

Gulpen

C

1754

Gulpen

C

1748

Gulpen

B

5853

Gulpen

C

3444

Gulpen

B

5615

Gulpen

B

5854

Gulpen

C

214
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Locatie

Grondperceel

Pagina:

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Gulpen

B

6650

Gulpen

B

6797

Gulpen

B

6725

Gulpen

C

1753

Gulpen

B

5031

Gulpen

B

5852

Gulpen

C

409

Gulpen

C

1741

Gulpen

B

5614

Gulpen

C

1755

Gulpen

B

6649

Gulpen

C

1747

Gulpen

C

3443

Gulpen

C

1752

Gulpen

B

6798

Gulpen

C

1749

Gulpen

B

6846

Gulpen

B

6854

Gulpen

B

6709

Gulpen

B

7058

Gulpen

B

7059

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG vormt een ensemble van groene accenten waarin verschillende geledingen
te herkennen zijn. De Engelse tuin- en parkaanleg ter weerszijden van de Gulp, beplant met beuken en groepen
naaldhout, is in 1838 aangelegd door architect M.F. Weyhe uit Duü¿sseldorf en vervolgens gewijzigd door
tuinarchitect L. Fuchs in 1856. Fuchs voorzag in een deeltuin in formele stijl met vormsnoei-elementen. De Gulp
heeft een aftakking naar de gracht en passeert enkele (....) moderne bruggetjes en verbreedt zich bij een stuw met
cascade tot een vijver. De Gulp fungeert vanaf verschillende punten als blikvanger. Ten noordoosten van de Engelse
tuin bevindt zich een gedeelte in geometrische stijl dat wordt gevormd door een pad in de vorm van een cirkel met
ingeschreven cirkel waarop vier paden uitkomen, in het midden ligt een ronde vijver. Vroeger was hier de moestuin,
tegenwoordig is dit deel met eenvoudige parterres ingedeeld. Aan de westkant van het kasteel is een vierkante
moestuin die aan noord- en westzijde met een tuinmuur in baksteen en mergel besloten is; middenin de moestuin is
een restant van een rond waterbassin (nog van de oude aanleg aanwezig, op enige afstand ten zuiden van het
paviljoen. Voorts is hier het restant van een langgerekte smalle vijver (noord-zuid), ook van de oude aanleg. Een
oprijlaan beplant met eik en linde verbindt de rijksweg (uit 1825) met de poort in de noordvleugel van de eerste
bouwhoeve of voorburcht; deze laan bleef behouden uit een eerdere, klassicistische aanleg. Hetzelfde geldt voor een
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tweede oprijlaan (Riehagervoetpad) die haaks op de eerste staat en van oost naar west loopt en in 1951 is beplant
met beuken.
Het Riehagervoetpad loopt door in westelijke richting. Vanuit het kasteel richting Pesaken zijn er in westelijke
richting zichtassen tot het hoogste gedeelte van de helling; tussen de licht glooiende gronden en open ruimten zijn
eveneens zichtlijnen naar het kasteel. De Gulp gaat aan de westzijde van de buitenplaats over in een meander. Aan
de westelijke begrenzing van het gebied is een zij-ingang en verder noordwaarts een wandelpad door het weiland.
Dit pad sluit aan op de weg Osebos, die weer aansluit op de Rijksweg.
Waardering
De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Kasteel Neubourg is van algemeen belang
op basis van:
- de betekenis voor de geschiedenis van de tuin- en landschapskunst;
- de ouderdom;
- de gaafheid op zowel hoofdlijnen als details;
- het totale ensemble dat garant staat voor een rijk en gevarieerd scala aan historische ervarings- en
belevingsmomenten.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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