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Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail gaaf bewaarde HISTORISCHE BUITENPLAATS EERDE met HOOFDGEBOUW (1),
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), ENSEMBLE VAN TOEGANGSBRUG, TERRAS EN KEERMUREN MET
BALUSTRADE (3), WESTELIJK BOUWHUIS (4A), OOSTELIJK BOUWHUIS (4B), ORNAMENTELE SOKKEL (5), INRIJHEK
(6), TOEGANGSBRUG MET VAZEN EN LANTAARNS (7), TUINMUUR MET HOEKPAVILJOENS (8), ORANJERIE (9),
GRAFKELDER (10), IJSKELDER (11), TUINMANSWONING (12), DIENSTWONING MET KOETSHUIS (13), SCHUUR
(14).
De historische buitenplaats Eerde ligt in Salland (Overijssel) tussen Ommen en de rivier de Regge. De geschiedenis
van de buitenplaats gaat tenminste terug tot de 14de eeuw wanneer het genoemd wordt in verband met het
geslacht Rading, of Reding. Naderhand was het achtereenvolgens in handen van de geslachten Van Essen, Van
Twickelo, Van Renesse en Van Pallandt. De eerste van Pallandt die met 'het huis ende havesate Eerde, 't bouwhuis,
thynden en andere onderhorige goederen' beleend werd, was luitenant-generaal Johan Warner van Pallandt. J.W.
van Pallandt vergaarde als succesvol militair in de Spaanse successie-oorlog een aanzienlijk vermogen, dat hij
gebruikte om ter plaatse van het oude huis Eerde een nieuw huis te bouwen, omringd door een groots aangelegd
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park in formele stijl. In 1715 was het nieuwe huis voltooid. De formele lanenstructuur met (park)bosvakken zal niet
veel later zijn aangelegd. Kunstenaar Abraham de Haen oordeelde in 1732 over de buitenplaats: 'een pragtig
modern landkasteel van den Baron van Pallandt, in 't midden van heij en veengronden en niet verre van Ommen
geleegen, met ruime nieuw aangelegde beplantingen versierd'. Sindsdien is de buitenplaats op hoofdlijnen niet meer
veranderd. Vanaf het einde van de 18de eeuw werden er in verschillende fasen kleine landschappelijke
veranderingen aangebracht in de aanleg, die echter altijd binnen de bestaande formele structuur werden ingepast.
Omstreeks 1850 brandde één van de bouwhuizen af, maar werd spoedig in dezelfde vorm weer opgebouwd. Enkele
jaren later werden er door architect I.H. Eberson in- en uitwendig enige aanpassingen gedaan aan het huis en werd
de huidige, monumentale toegangsbrug aangelegd naar zijn ontwerp (1854). In 1860 werd in het noordoostelijk
deel van de aanleg de ijskelder voltooid, gevolgd door de bouw van een grafkelder iets verderop, een oranjerie in de
westelijke moestuin en enkele dienstwoningen verspreid over het landgoed, waaronder een tuinmanswoning en een
dienstwoning- annex koetshuis. De dienstwoning- annex koetshuis is inmiddels gesloopt (XXd). In de periode 19201930 werd er in opdracht van Philip Dirk van Pallandt ten zuiden van de oranjerie een verdiepte tuin aangelegd, met
een kruisvormig padenpatroon van flagstones en een beplanting van heesters, rozen en rotsplanten. Een bewaard
gebleven ontwerp van L.A. Springer voor deze tuin is niet uitgevoerd.
De laatste particuliere eigenaar, P.D. van Pallandt, bestemde in de eerste decennia van de 20ste eeuw een deel van
het landgoed, inclusief de Ada's hoeve, voor bijeenkomsten van de padvinderij. In 1920 sloot hij zich aan bij de
theosofische 'Orde van de Ster van het Oosten', om vier jaar later zijn hele bezit aan deze orde te schenken, die het
vervolgens onderbracht in een stichting. Vanaf 1924 werden er zogenaamde 'Sterkampen' gehouden op het
landgoed, ten behoeve waarvan de bouwhuizen intern werden opgedeeld in een groot aantal slaapkamers. De
achtergevel van het oostelijke bouwhuis werd ingrijpend verbouwd. Na de ontbinding van de orde in 1929 schonk de
stichting het landgoed in 1931 terug aan Van Pallandt. Daarna verhuurde hij het huis aan de Quakers, die er een
internaat onderbrachten met een internationale school. Internaat en school zijn er anno 2001 nog steeds gevestigd.
In 1965 werd het landgoed Eerde ondergebracht in een gelijknamige naamloze vennootschap, die later werd
omgezet in een besloten vennootschap. De aandelen waren in handen van de familie Van Pallandt (49%) en van de
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten (51%). In de periode 1970-1979 werden kasteel, bouwhuizen,
bruggen en tuin- en kademuren gerestaureerd onder leiding van architect J.B. van Asbeck. Sinds 1982 is het hele
landgoed in handen van Natuurmonumenten, uitgezonderd de Amaliahoeve, die met de omringende grond
eigendom is gebleven van de familie Van Pallandt.
Waardering van het complex
De HISTORISCHE BUITENPLAATS EERDE is van algemeen cultuur-, architectuur-, en tuinhistorisch belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis, die representatief is voor veel in oorsprong middeleeuwse landgoederen;
- vanwege de gaaf bewaarde architectonische vormgeving van het hoofdgebouw (1715);
- vanwege de gaaf bewaarde interieurafwerking van het hoofdgebouw, in hoofdzaak daterend uit de bouwtijd;
- vanwege het gaaf bewaarde voorplein met bouwhuizen, kademuren, toegangsbruggen en -hek;
- vanwege de gaaf bewaarde tuin- en parkaanleg, die rond het huis gekenmerkt wordt door een groots aangelegde,
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formele lanenstructuur uit circa 1715, met bosvakken uit verschillende latere stijlfasen, en door een
landschappelijke aanleg aan de achterzijde van het huis, die harmonieus overgaat in het omringende hoeven- en
kampenlandschap;
- vanwege de omgrachte voormalige moestuin en boomgaard, omsloten door tuinmuren met paviljoens en hagen;
- vanwege de oranjerie uit de tweede helft van de 19de eeuw in de voormalige westelijke moestuin met een door
L.A. Springer geïnspireerde, verdiepte tuin uit de jaren 1920-1930.
- vanwege de gaaf bewaarde ijskelder;
- vanwege de gaaf bewaarde grafkelder;
- vanwege de samenhang van de verschillende onderdelen.
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Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Eerde).
Huis Eerde werd in 1715 gebouwd op de plaats van een verwoest middeleeuws kasteel. Het is een omgracht, geheel
onderkelderd, rood bakstenen gebouw op rechthoekige grondslag, bestaande uit twee bouwlagen en een
kapverdieping onder een omlopend schilddak voorzien van hoekschoorstenen en dakkapellen. De symmetrische
voorgevel is negen vensterassen breed. De drie vensterassen brede middenrisaliet breekt door de daklijst heen en
wordt bekroond door een gebogen fronton met decoratieve hardstenen vazen aan weerszijden. In het frontonveld
centraal een drielicht geflankeerd door blinde vensternissen. Boven het drielicht een klok. De middenas is voorts
gedecoreerd met een gebosseerde hardstenen ingangsomlijsting, welke zich voortzet in de omlijsting van het
venster op de verdieping en daarboven eindigt in een alliantiewapen. Ter weerszijden van dit wapen een hardstenen
band met daarop in Romeinse cijfers het bouwjaar, M, D en C (links) en C, X, V (rechts). De dubbele
meerruitstoegangsdeur met bovenlicht wordt voorafgegaan door een hardstenen trap met rijk gesneden hardstenen
balustrade. De vormgeving van de balustrade komt overeen met die van de brug naar het voorplein en moet
derhalve worden toegeschreven aan architect I.H. Eberson en gedateerd worden omstreeks 1854. In de
vensterassen meerruits schuifvensters (3x3 en 3x2) en ter hoogte van het souterrain dubbele openslaande
meerruits vensters voorzien van traliewerk. De vier vensterassen brede zijgevels zijn voorzien van empireschuifvensters (2x2 en 2x1) en keldervensters als in de voorgevel. De symmetrische achtergevel telt net als de
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voorgevel negen vensterassen, waarin vensters als in de zijgevels. De drie vensterassen brede middenpartij springt
iets naar voren. Ter weerszijden van de middenpartij (voor- en achtergevel) en aan de uiteinden van de gevels
pilasters. De gevels worden afgesloten door een eenvoudige gootlijst.
De indeling en plattegrond van het gebouw zijn sinds de bouwtijd nagenoeg niet veranderd. Ook de (barokke)
afwerking van het interieur dateert voor een groot deel nog uit het begin van de 18de eeuw. Zo zijn er onder meer
oorspronkelijke betimmeringen, plafonds, vloeren, deuren en bovendeurstukken, binnenluiken, hang- en sluitwerk,
schouwen, schoorsteenbetimmeringen en schoorsteenstukken en in het vertrek linksvoor een ingebouwde buffetkast
in Marotstijl. In de grote zaal lag tot enkele jaren geleden een vloerkleed (circa 1805) met het alliantiewapen van de
toenmalige eigenaar Andries van Pallandt en zijn echtgenote Albertine van Neukirchen, genaamd Nijenhuis. De
wanden van dit vertrek zijn behangen met vier gobelins (circa 1700) waarop mythologische voorstellingen zijn
afgebeeld: Jupiter en Calisto; Triomf van Bacchus; Venus en Adonis; Hermes en de jonge Bacchus. In de hal een
bijzondere hangende trap. Voorts elementen uit latere stijlfasen, waaronder stucplafonds en een
schoorsteenbetimmering in empire-stijl.
Waardering
Het HOOFDGEBOUW (Eerde) is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de gaaf bewaarde architectonische vormgeving;
- 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 bouwtijd (circa 1715) en uit latere stijlfasen:
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de oorspronkelijke vroeg-18de-eeuwse, formele parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Eerde.
De kern van de buitenplaats Eerde wordt gevormd door het omgrachte hoofdgebouw, gelegen aan een voorplein dat
geflankeerd wordt door twee langgerekte bouwhuizen. Het voorplein is vanaf de Hammerweg bereikbaar via een
formele toegangs- annex zichtlaan, die zich aan de andere kant van de Hammerweg en aan de achterzijde van het
huis doorzet als Grand Canal en zo de hoofdas vormt van het formele lanenstelsel. Vanaf de toegangslaan leidt een
dubbele boogbrug uit 1854, naar een ontwerp van architect I.H. Eberson, naar het voorplein. Het brugdek van gele
klinkers in visgraatpatroon wordt begrensd door een hardstenen stoep. De formele inrichting van het met klinkers

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022

Pagina:

bestrate voorplein bestaat uit een centraal rond grasperk, afgezet met keien, waarop in het midden een zonnewijzer
op een ornamentele hardstenen sokkel staat. Rond de sokkel een formeel patroon van buxus. In de hoeken van het
plein eveneens buxus. Achter en opzij van het hoofdgebouw en de beide bouwhuizen strekken zich grote voormalige
nutstuinen uit, waarvan nog een deel als boomgaard in gebruik is. De tuinen worden aan de noordzijde begrensd
door een tuinmuur met paviljoens op de hoeken (circa 1715), welke aansluit op de noordelijke eindgevels van de
bouwhuizen. Aan de parkzijde worden zij begrensd door een haag. In de westelijke tuin staat een 19de-eeuwse
oranjerie. Hoofdgebouw, huisplaats en tuinen beslaan samen een formele, rechthoekige plattegrond en worden als
geheel door een (tweede) gracht omgeven.
De kern van de buitenplaats ligt ingebed in een uitgebreid formeel lanenstelsel dat teruggaat tot 1715 en dat in
hoge mate het beeld van de buitenplaats bepaalt. Een deel van de lanen is met beuken beplant (de zogenaamde
beukencarré rond de buitengracht), het andere deel met zomereiken. De lanenstructuur vormt en begrenst een
aantal vierkante en rechthoekige bosvakken met gevarieerde invulling. Deze invulling is, in tegenstelling tot de
overkoepelende lanenstructuur, in de loop der tijd aan de (vroeg-)landschappelijke mode aangepast. In een aantal
vakken ligt een kleine waterpartij centraal, slingerend, komvormig of vierkant. In andere vakken zijn restanten van
een vroeg-landschappelijk padenpatroon met dichte hakhoutbeplanting aanwezig, die anno 2001 worden
gerestaureerd/gereconstrueerd. De lange hoofd- en tevens symmetrie-as van het lanenstelsel fungeert deels als
toegangs- annex zichtlaan (tussen de Hammerweg en het voorplein) en deels als Grand Canal annex zichtas (ten
noorden van de Hammerweg en aan de achterzijde van het huis). De oostwest geprojecteerde laan voor de
huisplaats wordt aan de westzijde visueel beëindigd door een ornamentele tuinmanswoning.
Aan de achterzijde van het huis (zuid) een landschappelijke inrichting uit de tweede helft van de 19de eeuw, die
aansluit bij het karakteristieke hoeven- of kampenlandschap in het westelijk deel van het landgoed en die in het
zuiden begrensd wordt door de rivier de Regge. Dit hoeven- of kampenlandschap is ter plaatse bijzonder gaaf
bewaard gebleven. Het wordt gekenmerkt door met bomen of hagen omzoomde bouw- en weilanden, die soms
verhoogd gelegen zijn (onder meer de Eerder es) en waarin verspreid liggende boerderijen een rustiek accent
vormen. Het landschappelijke karakter van de aanleg ten zuiden van het huis en ten westen van het formele
lanenstelsel wordt in hoge mate bepaald door deze karakteristieke landbouwgronden en de bijbehorende
boerderijen, hier en daar afgewisseld met loofbos. Samen vormen deze elementen een bijzonder fraai en gevarieerd
landschap, dat zich vanaf de verschillende wandelpaden steeds anders voordoet. Vanaf de diverse lanen en paden
zijn gezichten op het huis en op enkele dienstwoningen, die voor dit doel strategisch zijn geplaatst en fraai zijn
vormgegeven. Vanaf de achterzijde van het huis zijn er weidse gezichten op het landschap, die worden begeleid
door boomgroepen. Er zijn onder meer zichtassen over het landschappelijk vergraven Grand Canal in de richting van
de rivier de Regge. Dit landschappelijke deel van het park, in het zuidelijke en westelijke deel van de aanleg, is een
goed voorbeeld van een laat 19de-eeuws landschappelijk park, waarbij de landelijke schoonheid van de omgeving
richtinggevend was voor het ontwerp en daarin optimaal werd benut.
In het noordelijke deel van de aanleg liggen een ijskelder en een grafkelder, beide uit de tweede helft van de 19de
eeuw en een dienstwoning met koetshuis en schuur, uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Waardering
De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
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- vanwege de gracht rond het kasteel, die een kenmerkend onderdeel is van de vroeg-18de-eeuwse aanleg en
waarvan de oorsprong mogelijk teruggaat tot het eerste versterkte huis ter plaatse;
- vanwege de bijzondere en gaaf bewaarde toegangsbrug naar het kasteel, die een kenmerkend onderdeel is van de
oorspronkelijke aanleg (ca. 1715);
- vanwege de lange formele toegangs- annex zichtlaan vanaf het kasteel in noordoostelijke richting (circa 1715),
welke zich ten noorden van de Hammerweg en ten zuiden van het kasteel voortzet als Grand Canal;
- vanwege het formeel ingerichte voorplein met toegangsbrug en -hek, balustrade en kademuren, dat een
kenmerkend onderdeel is van de oorspronkelijke aanleg (circa 1715);
- vanwege de omgrachte, voormalige nutstuinen, begrensd door een tuinmuur met hoekpaviljoens en hagen (circa
1715);
- vanwege de 19de-eeuwse oranjerie met aan de zuidzijde een op ontwerpen van L.A. Springer geïnspireerde
verdiepte tuin;
- vanwege het grootschalige en gaaf bewaarde formele lanenstelsel, dat bosvakken uit verschillende stijlfasen
omsluit en waarvan de houtopstand deels teruggaat tot de 18de en de 19de eeuw;
- vanwege de integratie van het karakteristieke hoeven- of kampenlandschap in de landschappelijke aanleg ten
zuiden van het huis en ten westen van het lanenstelsel;
- vanwege de aanwezigheid van een grafkelder;
- vanwege de ijskelder, als kenmerkend onderdeel van de aanleg;
- 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 Ommen.
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Omschrijving onderdeel 3: ENSEMBLE VAN TOEGANGSBRUG, TERRAS EN KEERMUREN MET BALUSTRADE behorende
tot de buitenplaats Eerde.
Het omgrachte hoofdgebouw is vanaf het voorplein bereikbaar via een boogbrug. Deze brug vormt met haar
balustrade één geheel met de kademuren met balustrade, die de zuidzijde van het voorplein begrenzen en met het
ovaalvormige terras met balustrade, dat de representatieve opmaat vormt tot de ingangspartij van het huis. Het
ensemble heeft vermoedelijk omstreeks 1854 zijn huidige gedaante gekregen, waarschijnlijk naar een ontwerp van
architect I.H. Eberson, waarbij de bestaande brug en muren werden geïncorporeerd. Anno 2001 is nog duidelijk
herkenbaar dat de balustrades in een latere fase verhoogd zijn. Brug, keermuren en balustrades zijn opgetrokken
uit rode baksteen. Een strekkenlaag circa 50 cm. onder de rand van de balustrades markeert de overgang van het
oude naar het nieuwere deel. Boven deze strekkenlaag wordt het muurwerk op regelmatige afstand geleed door
lisenen. De balustrades worden afgesloten door een hardstenen dekplaat. Het brugdek en het ovaalvormige terras
rond de trap naar de voordeur zijn vermoedelijk omstreeks 1854 betegeld met de huidige kleine vierkante tegels in
een lichte kleur. Ter weerszijden van de hoofdtrap leiden enkele treden naar beneden, naar de dienstingang die
toegang geeft tot het souterrain.
Waardering
Het ENSEMBLE VAN TOEGANGSBRUG, TERRAS EN KEERMUREN MET BALUSTRADE behorende tot de buitenplaats
Eerde is van algemeen belang:
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- vanwege de ouderdom;
- vanwege de monumentele, representatieve vormgeving;
- vanwege het ovaalvormige terras;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 4A: WESTELIJK BOUWHUIS.
Inleiding
Ter weerszijden van het door lage bakstenen balustrades besloten voorplein staan rood bakstenen bouwhuizen
bestaande uit één bouwlaag en een zolderverdieping onder een schilddak gedekt met gesmoorde Oud-Hollandse
pannen voorzien van symmetrisch aangebrachte dakkapellen en schoorstenen op de hoeken.
Omschrijving
De noordelijke eindgevel staat in het water van de buitengracht, de zuidelijke eindgevel in het water van de
kasteelgracht. Aan de noordzijde sluit de eindgevel aan de 'binnenzijde' aan op een lage muur die het voorplein
afsluit en aan de 'buitenzijde' op een tuinmuur die de voormalige nutstuinen begrenst. De zuidelijke eindgevel sluit
aan de 'binnenzijde' aan op de door een balustrade afgesloten kademuren van de kasteelgracht. Het bouwhuis
dateert in oorsprong uit het begin van de 18de eeuw. In het eerste kwart van de 20ste eeuw is het bouwhuis van
binnen ingrijpend verbouwd ten behoeve van het onderbrengen van deelnemers aan de zogenaamde 'Sterkampen'.
De oorspronkelijk afwerking is daarbij verloren gegaan.
In de symmetrisch ingedeelde voorgevel centraal een van boven licht getoogde dubbele inrijdeur bekroond door een
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dakkapel met decoratieve gemetselde wangen in de vorm van vleugelstukken. In het zuidelijke deel van de gevel
een doorgang naar de achtergelegen voormalige nutstuinen ter breedte van een dubbele inrijdeur met dubbel
meerruits bovenlicht. In het bouwhuis waren van oorsprong meerdere dienstwoningen ondergebracht, die aan de
buitenzijde nog herkenbaar zijn: twee eenvoudige toegangsdeuren met meerruits bovenlicht worden geflankeerd
door meerdere schuifvensters met kleine roedeverdeling en halve luiken met zandlopermotief.
In de noordelijke eindgevel een schuifvenster als in de voorgevel en een blinde vensternis. In de achtergevel grote
schuifvensters met kleine roedenverdeling en centraal een dubbele glasdeur en bovenlicht met kleine
roedenverdeling. In het dakschild een groot aantal tuimelramen.
Waardering
Het WESTELIJKE BOUWHUIS van twee bouwhuizen behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de eenvoudige, harmonieuze en doelmatige vormgeving, die representatief is voor 17de- en 18deeeuwse bouwhuizen;
- vanwege de kenmerkende ligging in de oorspronkelijke vroeg-18de-eeuwse parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 4B: OOSTELIJK BOUWHUIS.
Inleiding
Ter weerszijden van het door lage bakstenen balustrades besloten voorplein staan rood bakstenen bouwhuizen
bestaande uit één bouwlaag en een zolderverdieping onder een schilddak gedekt met gesmoorde Oud-Hollandse
pannen voorzien van symmetrisch aangebrachte dakkapellen en schoorstenen op de hoeken.
Omschrijving
De noordelijke eindgevel staat in het water van de buitengracht, de zuidelijke eindgevel in het water van de
kasteelgracht. Aan de noordzijde sluit de eindgevel aan de 'binnenzijde' aan op een lage muur die het voorplein
afsluit en aan de 'buitenzijde' op een tuinmuur die de voormalige nutstuinen begrenst. De zuidelijke eindgevel sluit
aan de 'binnenzijde' aan op de door een balustrade afgesloten kademuren van de kasteelgracht. Het bouwhuis
dateert in oorsprong uit het begin van de 18de eeuw. In het eerste kwart van de 20ste eeuw is het bouwhuis van
binnen ingrijpend verbouwd ten behoeve van het onderbrengen van deelnemers aan de zogenaamde 'Sterkampen'.
De oorspronkelijk afwerking is daarbij verloren gegaan.
In de symmetrisch ingedeelde voorgevel centraal een van boven licht getoogde dubbele inrijdeur bekroond door een
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dakkapel met decoratieve gemetselde wangen in de vorm van vleugelstukken. In het zuidelijke deel van de gevel
een doorgang naar de achtergelegen voormalige nutstuinen ter breedte van een dubbele inrijdeur met dubbel
meerruitsbovenlicht. In het bouwhuis waren van oorsprong meerdere dienstwoningen ondergebracht, die aan de
buitenzijde nog herkenbaar zijn: twee eenvoudige toegangsdeuren met meerruits bovenlicht worden geflankeerd
door meerdere schuifvensters met kleine roedeverdeling en halve luiken met zandlopermotief. Om ook ter hoogte
van de kapverdieping kamers met volop daglicht te kunnen inrichten werd de achtergevel hoger opgetrokken en
voorzien van grote glaspartijen door middel van meerstrooks vensters. De kamers op de begane grond zijn
daarnaast voorzien van een dubbele openslaande deur naar het terras. In de noordelijke eindgevel vlak naast elkaar
twee meerruits vensters als in de voorgevel.
Waardering
Het OOSTELIJKE BOUWHUIS van twee bouwhuizen behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de eenvoudige, harmonieuze en doelmatige vormgeving, die representatief is voor 17de- en 18deeeuwse bouwhuizen;
- vanwege de kenmerkende ligging in de oorspronkelijke vroeg-18de-eeuwse parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 5: ORNAMENTELE SOKKEL behorende tot de buitenplaats Eerde.
Centraal op het voorplein staat op een ornamentele, hardstenen sokkel (XVIIIc/XIXcd) het restant van een
zonnewijzer (XXd). De weelderig vormgegeven, naar onderen uitbuikende sokkel heeft een vierkante plattegrond
met afgeschuinde, ronde hoeken en is rijk gedecoreerd met régence-snijwerk (bloem- en bladwerk, voluten). De
sokkel dateert uit het midden van de 18de eeuw of uit het einde van de 19de eeuw (régence of neo-régence).
Waardering
De ORNAMENTELE SOKKEL behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als kenmerkend onderdeel van de formele inrichting van het voorplein;
- vanwege de visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 6: INRIJHEK behorende tot de buitenplaats Eerde.
Het voorplein wordt afgesloten door een ornamenteel, dubbel, smeedijzeren spijlenhek met vergulde spijlpunten.
Het symmetrische hek bestaat aan beide zijden uit drie delen en is op verschillende manieren draaibaar. Het
smeedwerk vertoont een barok patroon van krullen en geometrische motieven. De barokke vormgeving gaat terug
tot de eerste helft van de 18de eeuw, het huidige hek is vermoedelijk van latere datum.
Waardering
Het INRIJHEK behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als kenmerkend onderdeel van de formele inrichting van het voorplein;
- vanwege de visueel- en functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 7: TOEGANGSBRUG MET VAZEN EN LANTAARNS behorende tot de buitenplaats Eerde.
Het voorplein is toegankelijk via een rood bakstenen dubbele boogbrug uit 1854, ontworpen door I.H. Eberson en
voorzien van een met gele klinkers bestraat brugdek, dat aan weerszijden wordt begrensd een hardstenen stoep.
Hierop een decoratieve hardstenen balustrade, bestaande uit rijk gesneden balusters, die met elkaar verbonden zijn
door een eenvoudige deklijst. De balusters zijn identiek aan die van de trap naar het hoofdgebouw. De balustrade
wordt verlevendigd door gepaneelde hardstenen piedestals die afwisselend worden bekroond door weelderig
vormgegeven, zandstenen vazen en decoratieve, gietijzeren lantaarns. Op de middenpijler van de brug een ronde
hardstenen plaquette met de tekst "ANNO 1854" en "I.H. Eberson. Arquitect". De brug met vazen en lantaarns
dateert uit 1854.
Waardering
De TOEGANGSBRUG MET VAZEN EN LANTAARNS behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
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- vanwege de gaaf bewaarde vormgeving naar een ontwerp van I.H. Eberson uit 1854;
- vanwege de functioneel- en visueel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats, in het
bijzonder met de inrichting en bebouwing van de huisplaats.
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Omschrijving onderdeel 8: TUINMUUR MET HOEKPAVILJOENS behorende tot de buitenplaats Eerde.
De voormalige nutstuinen achter en opzij van de kernbebouwing worden aan de noordzijde begrensd door een
tuinmuur. Deze strekt zich vanaf de noordelijke eindgevels van de bouwhuizen uit in oostelijke en westelijke richting
om daar te eindigen in een tuinpaviljoen. De gemetselde rood bakstenen muur wordt aan de parkzijde geleed door
lisenen en aan de tuinzijde door steunberen. De zeshoekige paviljoens op de hoeken worden bekroond door een
koepeldak, gedekt met leien. De veelhoekige plattegrond wordt geaccentueerd door overhoekse gemetselde lisenen.
Rondom een eenvoudige afsluitende gootlijst en meerruits vensters met kleine roedenverdeling, aan de tuinzijde
een meeruits deur, voorafgegaan door een hardstenen stoepje.
Waardering
De TUINMUUR MET HOEKPAVILJOENS behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de bijzondere vormgeving en de ornamentele waarde;
- als voorbeeld van een gaaf bewaarde tuinmuur met hoekpaviljoens uit de 18de eeuw;
- vanwege de visueel- en functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 9: Voormalige ORANJERIE behorende tot de buitenplaats Eerde.
Ten zuidwesten van de huisplaats ligt in de voormalige moestuin een voormalige oranjerie. Het betrekkelijk smalle,
langgerekte gebouw op rechthoekige plattegrond is opgetrokken uit rode baksteen en heeft een plat dak. De achteren eindgevels worden geleed, respectievelijk ingekaderd, door gepleisterde, bakstenen pilasters op gietijzeren
basementen en met een gietijzeren kapiteel in de Ionische orde. Rondom een hoofdgestel met tandlijst. De
achtergevel (noord) is zeven traveëen breed; in de meest oostelijke travee een eenvoudige toegangsdeur. De
hoofdingang bevindt zich in de westelijke eindgevel en bestaat uit een monumentale, hoge, dubbele paneeldeur met
geprofileerde omlijsting. Het gevelvlak is gedecoreerd met siermetselwerk, uitgevoerd in gele baksteen. De
oostelijke eindgevel is blind. Aan de zuidzijde bevindt zich een aankapping, welke grotendeels is uitgevoerd in glas.
Aan de voorzijde meerruits vensters met kleine roedenverdeling op een lage gepleisterde borstwering; centraal een
dubbele glasdeur naar de verdiepte tuin. Het glazen lessenaarsdak is recentelijk (XXd) vernieuwd en bestaat uit een
raamwerk met rechthoekige roedenverdeling. Inwendig zeven gietijzeren kolommen met Ionische kapitelen, die het
dak ondersteunen. De oranjerie dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. Ten zuiden van de oranjerie een
verdiepte tuin met flagstone-padenkruis, borders en perken, die in aanleg teruggaat tot 1920-1930. De vormgeving
van de tuin is vermoedelijk geïnspireerd op ontwerpen van tuinarchitect L.A. Springer. Er bestaat een ontwerp van
Springer voor deze tuin, maar dat is niet uitgevoerd.
Waardering
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De voormalige ORANJERIE behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de kenmerkende laat-19de-eeuwse vormgeving met gietijzeren onderdelen;
- vanwege de kenmerkende ligging in de voormalige moestuin;
- vanwege de verdiepte tuin aan de zuidzijde, die onlosmakelijk met de oranjerie verbonden is;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 10: IJSKELDER behorende tot de buitenplaats Eerde.
Ten noordoosten van de huisplaats ligt een uit rode baksteen opgetrokken, overwelfde ijskelder met cirkelvormige
plattegrond. De kelder wordt bovengronds afgesloten door een taps toelopende gemetselde bakstenen muur met
hardstenen sluitstukken op de hoeken; de linker sluitsteen draagt het jaartal 1860, de rechter sluitsteen het jaar
1985, respectievelijk de data waarop de kelder tot stand kwam en gerestaureerd werd. Centraal in de muur een
verdiept gelegen getoogde houten deur in een geprofileerde gemetselde omlijsting, die toegang verschaft tot de
kelder. Inwendig een eenvoudige houten trap naar de met houten vlonders bedekte bodem. Het terrein voor de
ingang is bestraat met keien.
Waardering
De IJSKELDER behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de eenvoudige, doelmatige vormgeving;
- als representatief en zeldzaam voorbeeld van een ijskelder uit de tweede helft van de 19de eeuw;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 11: GRAFKELDER behorende tot de buitenplaats Eerde.
Ten noordoosten van de huisplaats ligt de grafkelder van de familie Van Pallandt. De kelder is toegankelijk via een
dubbele deur met decoratief hang- en sluitwerk, opgenomen in een sobere hardstenen omlijsting, en ligt besloten
tussen twee schuin aflopende, bakstenen keermuren, welke zijn voorzien van een pleisterlaag. Links en rechts van
de keermuren een ornamenteel smeedijzeren spijlenhek met voluutvormige beëindiging op een lage, gepleisterde
plint. De omlijsting van de toegangsdeur is samengesteld uit pilasters, een architraaf en een fronton, met een zuil
als centraal bekronend element. Het geheel heeft een typisch laat 19de-eeuwse vormgeving en is zodoende niet tot
een klassieke orde te herleiden. De architraaf draagt het in reliëf uitgevoerde opschrift "GRAFKELDER VAN
PALLANDT VAN EERDE". Het fronton daarboven wordt in het midden gesierd door een gesneden wapenschild.
Architraaf en fronton zijn voorts gedecoreerd met gesneden organische motieven en aan weeszijden voorzien van
een voluutvormige beëindiging. De grafkelder dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Waardering
De GRAFKELDER behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
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- vanwege de kenmerkende 19de-eeuwse vormgeving;
- vanwege de rituele verbondenheid met de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 12: TUINMANSWONING behorende tot de buitenplaats Eerde.
De dwarslaan voor de huisplaats wordt aan de westzijde visueel beëindigd door een decoratief vormgegeven,
voormalige tuinmanswoning uit circa 1890. Het wit gepleisterde, bakstenen gebouw op rechthoekige grondslag
bestaat uit één bouwlaag en een kapverdieping onder een zadeldak, gedekt met gesmoorde pannen. Aan de
achterzijde een lagere aanbouw onder een afgewolfd zadeldak (van mogelijk latere datum), uitgevoerd in een
bijpassende stijl. De symmetrische voorgevel is drie vensterassen breed, de risalerende middenas is tot ruim boven
de daklijst opgetrokken. In deze middenas op de begane grond de ingangspartij bestaande uit een dubbele glasdeur
met ruitvormige roedenverdeling en bovenlicht en daarboven het houten balkon van de (kap)verdieping, op dubbele
houten kolommen, dat toegankelijk is via een dubbele glasdeur met ornamentele ruitvormige roedenverdeling. Links
en rechts hoge schuifvensters met licht getoogde bovenzijde en de oorspronkelijke laat-19de-eeuwse
roedenverdeling. Op de hoeken en ter weerszijden van de toegangsdeur blokvormige schijnvoegen. In de zijgevels
centraal een venster als in de voorgevel, daarboven een T-venster, eveneens met de oorspronkelijke laat-19deeeuwse roedenverdeling. Tegen de achtergevel de aanbouw, met verschillende vensters en deuren.
Waardering
De TUINMANSWONING behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
- vanwege de gaaf bewaarde, voor de late 19de eeuw kenmerkende vormgeving;
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- vanwege de ornamentele waarde en als visuele afsluiting van de dwarslaan voor de huisplaats;
- als kenmerkend onderdeel van de laat-19de-eeuwse aanleg;
- vanwege de oorspronkelijke functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 13: DIENSTWONING MET KOETSHUIS behorende tot de buitenplaats Eerde.
Ten westen van de zichtas over het grand canal staat aan de Hammerweg een decoratief vormgegeven, voormalige
dienstwoning uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het wit gepleisterde bakstenen gebouw op rechthoekige
grondslag bestaat uit één bouwlaag en een hoog opgetrokken kapverdieping onder een gedrukt zadeldak met forse
overstek, decoratieve windveren en makelaar, gedekt met gesmoorde pannen. De gevels zijn voorzien van een
hardstenen plint. Het gedeelte aan de Hammerweg is van oorsprong de dienstwoning, het gedeelte daarachter
bestond uit een koetshuis en stal. Deze functies zijn in het interieur nog herkenbaar aan de indeling en afwerking.
De symmetrische voorgevel heeft een hardstenen plint, is drie vensterassen breed en wordt geleed door lisenen. In
de verhoudingsgewijs brede middenas op de begane grond een dubbele glasdeur met stervormige roedenverdeling
in een eenvoudige omlijsting. Daarboven een meerruits schuifvenster (3x3) in een eenvoudige omlijsting met
hardstenen onderdorpel. Links en rechts op de begane grond identieke dubbele glasdeuren zonder omlijsting.
Daarboven meerruits draairamen (2x2) in een eenvoudige omlijsting met hardstenen onderdorpel.
In de westelijke zijgevel van het voorhuis (de woning) twee toegangsdeuren voorafgegaan door een hardstenen
stoep en diverse roedenverdeelde vensters met hardstenen onderdorpels.
In de westelijke zijgevel van het koetshuisgedeelte een toegangsdeur. De eindgevel aan de noordzijde had van
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oorprong een symmetrische indeling, die bestond uit twee toegangsdeuren met halfrond bovenlicht in een getoogde
omlijsting en een hooiluik in de top, eveneens met bovenlicht in een getoogde omlijsting. Tegenwoordig is de
rechter deur dicht gemetseld en is de linker opening in de breedte verdubbeld en voorzien van een dubbele
inrijdeur. In de oostelijke zijgevel op het niveau van de begane grond vier getoogde stalvensters met
roedenverdeling, geprofileerde omlijsting en hardstenen onderdorpel in een fors formaat. Verder een toegangsdeur
met bovenlicht als genoemde stalvensters. Onder de overstekende kap nog enkele (ontluchtings)vensters. Ongeveer
in het midden van de gevel wordt de overstek onderbroken door een moderne dakkapel met strookvenster dat
gedeeltelijk in de gevelwand geplaatst is. De dakkapel vormt, evenals de ingrepen in de achtergevel, een verstoring
van de verder gaaf bewaarde architectuur. De indeling en afwerking van het woonhuis is nagenoeg gaaf bewaard. Er
zijn twee bedsteden aanwezig, een schouw en originele (paneel)deuren en vensters met het oorspronkelijke hangen sluitwerk. De plafonds zijn verlaagd, de vloeren zijn voorzien van houten delen. In het koetshuis bevinden zich
nog restanten van oude paardenstallen.
Waardering
De DIENSTWONING MET KOETSHUIS, deeluitmakend van een ensemble van dienstwoning met koetshuis en schuur,
behorende tot de buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
- vanwege de vrij gaaf bewaarde, voor de 19de eeuw kenmerkende vormgeving van het in- en exterieur;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als kenmerkend onderdeel van de 19de-eeuwse aanleg;
- vanwege de oorspronkelijke functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 14: SCHUUR bij dienstwoning met koetshuis behorende tot de buitenplaats Eerde.
Ten noorden van de dienstwoning met koetshuis staat een schuur op rechthoekige plattegrond. Deze is opgetrokken
uit rode baksteen en bestaat uit één bouwlaag en een kap, onder een zadeldak met overstek (wolfseind aan de
achterzijde), gedekt door gesmoorde pannen. Het gebouw is rondom voorzien van een gemetselde uitspringende
plint en waterlijst. Centraal in de voorgevel een dubbele getoogde inrijdeur in een gemetselde omlijsting. Daarboven
een hooiluik met straalvormig roedenverdeeld getoogd bovenlicht. In de zijgevels twee identieke vensters, een
dubbel draairaam met getoogd bovenlicht voorzien van straalvormige roedenverdeling. Waarschijnlijk zijn de
getoogde bovenlichten de oorspronkelijke (stal)vensters en is daar vrij recent een dubbel draairaam onder
geplaatst. De achtergevel is blind.
Waardering
De SCHUUR, deeluitmakend van een ensemble van dienstwoning met koetshuis en schuur, behorende tot de
buitenplaats Eerde is van algemeen belang:
- vanwege de gaaf bewaarde, voor de 19de eeuw kenmerkende vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde met de dienstwoning met koetshuis.
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