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Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail gaaf bewaarde HISTORISCHE BUITENPLAATS HET WARMELO met HOOFDGEBOUW
(1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), OOSTELIJK BOUWHUIS (3), WESTELIJK BOUWHUIS (4), BOERDERIJ
MET SCHUUR (5), DIENSTWONING (6), DIENSTWONING (7), HEK (8), HEK (9), BRUG MET TOEGANGSHEK (10),
SOKKEL MET VAAS (11), TWEE BANKEN (12), SOKKEL MET VAAS (13), TOEGANGSHEKJE (14), WATERPUT (15),
TOEGANGSHEK (16), BANK (17), SOKKEL MET VROUWENKOP (18), PRIEEL (19), BRUG (20), SOKKEL MET
MANNENKOP (21), BANK (22), BANK (23), VIJVER (24), POORT (25), BANK (26), SOKKEL MET PUTTI (27), BANK EN
TAFEL (28), ROCOCOVIJVER (29), VAAS (30), TUINBEELD (31), TWEE SIERVAZEN (32), TWEE TUINBEELDEN (33),
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SOKKEL MET BORSTBEELD (34), SOKKEL MET GIETIJZEREN VAAS (35), BEELD (36), TRAP (37), BEELD (38),
POORTJE (39), DOOPVONT (40), TWEE PUTTI (41).
De historische buitenplaats Het Warmelo is gelegen ten zuidwesten van het oorspronkelijke esdorp Diepenheim, in
het moerassige rivierdal van de Regge. Het Warmelo is een voormalige havezate en wordt in 1457 in een
leencharter genoemd, waarbij bisschop David van Bourgondië Wibolt van Warmelo met het huys te Warmelo
beleent. Door huwelijk van Charlotte van Gelre -tot -Warmelo gaat in 1633 het landgoed over naar de familie Sloet,
die het van 1633 tot 1872 heeft bewoond. Op de Hottingerkaart uit 1738 is de situatie van de buitenplaats Het
Warmelo voor het eerst duidelijk waarneembaar: op een symmetrisch ingedeeld omgracht terrein liggen het
hoofdgebouw en twee bouwhuizen. Deze indeling van het terrein duidt op een Hollands classicistische aanleg uit de
eerste helft van de 17de eeuw, waarbij toentertijd een Frans geometrisch park werd ontworpen. De ligging en de
structurele samenhang met haar omgeving is in principe sinds zeventiende eeuw nauwelijks veranderd. In de jaren
twintig van de twintigste eeuw heeft baronesse F.S.A. Creutz het huis en de tuinaanleg deels laten restaureren door
de tuinarchitect H.A.C. Poortman, waarmee de buitenplaats voor het grootste deel haar huidige aanzien en karakter
verkreeg. Sedert 1977 hebben reconstructies en aanvullingen plaats gevonden.
De geografische samenhang tussen kasteel Diepenheim, de oorspronkelijk middeleeuwse kerk, de toegangspoort
van Huis Warmelo en de streekbebouwing binnen de stadsgracht is tegenwoordig nog steeds hetzelfde als in de tijd
dat Diepenheim haar stadsrechten verkreeg in 1602. De omgrenzing van de historische buitenplaats Het Warmelo is
aangegeven op de bij de registeromschrijving bijbehorende kaart. De omgrenzing wordt aan de zuidzijde bepaald
door de Borculoseweg. Het gehele terrein wordt omgeven door bosaanplant en open velden.
Waardering van het complex
De historische buitenplaats Het Warmelo is in cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch opzicht van algemeen belang
vanwege:
- het huis Warmelo, dat omstreeks 1633 werd gebouwd op de plaats van een oudere havezate en in 1874 ingrijpend
werd verbouwd en uitgebreid tot het huidige huis;
- het historische interieur van het hoofdgebouw werd grotendeels in de periode 1927 - 1929 ingebracht;
- de deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven historische tuin- en parkaanleg in landschapsstijl,
aangelegd binnen en rondom een nog in hoofdlijnen bestaande 17de-eeuwse formele tuinaanleg, bestaande uit
lanen en waterlopen, waaronder de grachten. Het totale complex werd later aangevuld met een Victoriaanse tuin,
ten zuiden van het Frans geometrische gedeelte. In de jaren twintig van de twintigste eeuw werd in directe relatie
tot de Franse geometrische tuin, een besloten symmetrische tuin toegevoegd;
- de twee bouwhuizen die respectievelijk uit de laatste kwart van de 17de eeuw en 1777 dateren;
- de functionele en visuele samenhang tussen de diverse gebouwen en de overige complexonderdelen;
- de karakteristieke vormgeving van de tuinsieraden.
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HOOFDGEBOUW (huis Warmelo). Van oorsprong had het in omstreeks 1633 in maniëristische stijl gebouwde pand
de vorm van een carré met in het midden een binnenplaats. Het huidige voorhuis was aanvankelijk het poortgebouw
en was verbonden met de erachter liggende edelmanwoning via twee lage dwarsvleugels. Rond 1875 zijn de
edelmanwoning en de dwarsvleugels gesloopt. Op de voormalige binnenplaats werd, met gebruikmaking van de
oude muurdelen, de huidige achterbouw en het achterterras gebouwd, zodat er één geheel met het voorhuis
ontstond. De middenpartij van het frontgebouw is tijdens een ingrijpende restauratie in 1927-1929 gewijzigd en zijn
vele nieuwe historische interieuronderdelen die van elders afkomstig waren het huis ingebracht. Het door een gracht
omgeven bakstenen huis heeft een brede, ondiepe frontvleugel en een smallere achtervleugel. Het pand is bedekt
met geglazuurde, gesmoorde Oudhollandse pannen en heeft zowel op het voorhuis als het achterhuis twee
hoekschoorstenen. Tussen de twee schoorstenen op het frontgebouw is centraal een klokkentoren geplaatst. Het
schilddak van het voorhuis is aan de voorzijde voorzien van twee kleine dakkapellen met uitzetramen. Het thans in
vijf traveeën op rechthoekige grondslag opgetrokken frontgebouw heeft een middenpartij met toegangsdeur
geflankeerd door twee lantarens en bekroond door een 19de-eeuwse dakkapel met wangstukken en een gebogen
fronton. In het fronton bevindt zich een klok uit 1731 van Wilhelm Fremy. Links en rechts van het licht risalerende
middendeel van de voorgevel bevinden zich vier meerruitsvensters. In het midden van het schilddak van de
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achterpartij bevindt zich eveneens een dakkapel met uitzetramen, wangstukken en een halfrond fronton. Daarnaast
aan elke kant een kleinere dakkapel. Op de begane grond in het midden meerruitstuindeuren met daarboven een
halfrond bovenlicht en ernaast twee meerruitsschuifvensters met luiken. Op de verdieping drie
meerruitsschuifvensters met luiken. De zijgevels van de achterpartij hebben elk vier meerruitsschuifvensters
voorzien van luiken en worden bekroond door een dakkapel. In het hele gebouw zijn de hoekkettingen, de
vensteromlijstingen, de lijsten, de aanzet- en sluitstenen in de ontlastingsbogen van vroegere vensters voor het
grootste gedeelte uitgevoerd in natuursteen. Aan de nog aanwezige ontlastingsbogen is nog te zien dat met name
de voorgevel in vroegere tijden een andere gevelindeling heeft gehad. Daarnaast zijn overal sierankers aangebracht.
In het interieur zijn, behalve de in de jaren twintig van de twintigste eeuw van elders ingebrachte
interieuronderdelen, ondermeer de gesneden trapleuning (midden 18de eeuw), de schoorsteen met zandstenen
mantel, de gesneden rococo boezembetimmering (midden 18de eeuw) en een aantal van elders overgebrachte
schoorstenen van belang. Het achter het pand liggende terras wordt aan drie zijden omgeven door een bakstenen
muurtje en is te bereiken via een houten bruggetje aan de rechterzijde van het pand.
Huis Warmelo is via een brug met gietijzeren leuningen, balusters en twee kleine lantaarns verbonden met het door
twee bouwhuizen geflankeerde voorplein. Vanaf de brug buigen twee stenen keermuurtjes met betonnen
afdekplaten links en rechts af langs de om het huis liggende gracht. Aan het einde van de muurtjes geven twee
sierhekjes toegang tot de historische tuin- en parkaanleg achter het pand.
Waardering
Het HOOFDGEBOUW (huis Warmelo) is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het interieur;
- vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg in landschapsstijl, aangelegd tussen
binnen een nog in hoofdlijnen bestaande 17de-eeuwse formele aanleg.

Hoofdcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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HISTORISCHE TUIN - EN PARKAANLEG. De tuin- en parkaanleg van Het Warmelo heeft kenmerken uit de 17de,
18de, 19de en 20ste eeuw. De oude structuur van de lanen en de deels driedubbele omgrachting duiden op een
vroeg 17de-eeuwse aanleg. Het gehele terrein is omgeven door bosaanplant en open velden. Baron Creutz heeft
halverwege de jaren twintig van de 20ste eeuw opdracht gegeven de tuinen te restaureren. Vanaf circa 1930 is
hiermee, waarschijnlijk deels naar ontwerp van tuinarchitect H. Poortman, begonnen. Dit leidde tot een gemengde
tuinstijl. Achter het huis kwam, binnen de oorspronkelijke 17de-eeuwse Hollands classicistische tuinaanleg, een
grote omgrachte gazontuin met borders. Resten van de 19de-eeuwse landschapstuin liggen buiten de watergangen
en bevatten veel romantische kleine 'parkkamers' en 'parkgangen' en rododendrons. Uit de 19de eeuw stamt tevens
het idee van de bomenverzamelingen (arboreta en pineta) en bijzondere vogelverzameling, in de vorm van een
menagerie. Na de familie Creutz zijn in de periode 1952 -1971 de tuinen in stand gehouden en deels vernieuwd door
prinses Armgard van Lippe Biesterfeld. Sinds 1977 is de oorspronkelijke aanleg in stand gehouden en vinden nog
steeds aanvullingen, verfijningen en reconstructies plaats. Tot de historische tuin- en parkaanleg behoort het aan de
voorzijde van het hoofdgebouw gelegen plein. Dit plein heeft een vierkant gazon met afgeronde hoeken, omgeven
door grind. Op het middengazon zijn op decoratieve wijze lage buxushagen aangeplant, de inrijpoorten van de
bouwhuizen worden geflankeerd door taxus (vormsnoei). Tevens omvat de historische tuin- en parkaanleg een dicht
bij het huis liggende 17de-eeuwse 'Franse tuin' met een rococovijver, een rozentuin met een nieuwe kas die als
oranjerie fungeert, en een vogeltuin. Rond de Franse tuin is in de 18de eeuw een park aangelegd in de Engelse stijl
met onder meer meerdere soorten exotische bomen. Vermoedelijk is er in de periode van de familie Creutz de grote
ronde vijver achter het huis aangelegd. De 19de-eeuwse, ten oosten van het hoofdgebouw gelegen Victoriaanse tuin
(Pinetum) wordt gekenmerkt door een groot gazon dat wordt omzoomd door grote naaldbomen. In de 20ste eeuw is
aangrenzend aan de moerastuin de puttuin aangelegd, symmetrisch van opbouw, kleinschalig en intiem van sfeer.
Deze puttuin wordt omgeven door taxushagen en heeft oosterse stijlvormen in de vorm van twee langwerpige,
natuurstenen vijvertjes en een hoge waterput van zandsteen. De puttuin is te bereiken middels een smeedijzeren
tuinhek en enkele zandstenen treden.
Waardering
De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is van algemeen belang vanwege:

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Pagina: 6 / 55

- de voorbeeldfunctie als een zeldzaam en representatief vroeg 17de-eeuwse tuinaanleg;
- de aanwezigheid van de oorspronkelijke structuren van de verschillende perioden van aanleg;
- het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur;
- de helderheid van het concept van aanleg;
- de, deels ook in detail, nog vrij gaaf bewaarde structuur;
- de aanwezigheid van monumentale pineta en een bijzondere vogelverzameling;
- de aanwezigheid van tuinsieraden;
- de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- zijn verbinding met het omringende kampenontginnings- en essenlandschap;
- zijn geografische samenhang met het nabij gelegen kasteel Diepenheim, het oude stedeke Diepenheim en het dorp
Diepenheim.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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OOSTELIJK BOUWHUIS. Aan de oostzijde van het voor het hoofdhuis gelegen plein bevindt zich een bouwhuis met in
het midden een inrijpoort. Deze inrijpoort wordt gedekt door een zandstenen strek waarin het jaartal 1777 is
aangebracht. Aan weerszijden bevinden zich vensters met een natuurstenen tussendorpel en houten luiken. De
gevel is symmetrisch ingedeeld. Het op rechthoekige grondslag gebouwde bouwhuis heeft een door Oudhollandse
rode pannen gedekt schilddak met daarop drie dakkapellen met een fronton en wangstukken. Aan de achterzijde en
de zijkanten van het dak zijn recent enkele dakramen geplaatst.
Vroeger heeft dit bouwhuis ondermeer als oranjerie gefungeerd; thans is het in gebruik als woning. Aan de
westzijde van het plein bevindt zich een vrijwel identiek bouwhuis.
Waardering
Het OOSTELIJK BOUWHUIS is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur;
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- vanwege de onderlinge samenhang;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging aan het voorplein;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwhuis
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WESTELIJK BOUWHUIS. Aan de westzijde van het voor het hoofdhuis gelegen plein bevindt zich een bouwhuis met
in het midden een inrijpoort. Deze inrijpoort wordt gedekt door een zandstenen strek. Aan weerszijden bevinden
zich vensters met een natuurstenen tussendorpel en houten luiken. De gevel is symmetrisch ingedeeld. Het op
rechthoekige grondslag gebouwde bouwhuis heeft een door Oudhollandse rode pannen gedekt schilddak met daarop
drie dakkapellen met een fronton en wangstukken. Het bouwhuis dateert waarschijnlijk uit de laatste kwart van de
17de eeuw. Aan de achterzijde en de zijkanten van het dak zijn recent enkele dakramen geplaatst. Thans wordt dit
het bouwhuis als kantoor, ontvangstruimte, koetshuis en stal gebruikt. Aan de oostzijde van het plein bevindt zich
een vrijwel identiek bouwhuis.
Waardering
Het WESTELIJK BOUWHUIS is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur;
- vanwege de onderlinge samenhang;
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- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging aan het voorplein;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.
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BOERDERIJ MET SCHUUR. Op buitenplaats Het Warmelo ten noordwesten van het hoofdhuis gelegen boerderij met
bijbehorende schuur (1914). De roodbakstenen boerderij bestaat uit een dwars geplaatst voorhuis met daarachter
een als opslagruimte dienstdoend achterhuis. Het rechthoekige voorhuis is voorzien van een wolfsdak en een
schoorsteen en wordt gedekt door gesmoorde Oudhollandse pannen. Het dakschild aan de voorzijde heeft twee
dakkapellen met draairamen en een pannenbedekking. In het midden van de voorgevel worden een toegangsdeur
en de twee T-vensters ernaast gedekt door een natuurstenen strek. Daarnaast zijn nog twee T-vensters met luiken.
Aan de linker zijgevel van het voorhuis zijn drie T-vensters. Dit geldt eveneens voor de rechter zijgevel. Daarnaast
bevindt zich tussen de vensters op de begane grond een deur met een bovenlicht. De huidige toegangsdeur bevindt
zich in de rechter zijgevel van het achterhuis ter hoogte van de keuken. In het overwegend sobere interieur zijn in
de keuken een authentieke betegelde schouw. Het achterhuis is voorzien van een zadeldak met een wolfseind en
gesmoorde Oudhollandse pannen. Aan de achtergevel zit een getoogde baanderdeur met erboven hooiluiken. Aan
weerszijden van de baanderdeur twee getoogde houten geschilderde deuren en twee kleine stalramen. De linker
zijgevel van het achterhuis is aan het zicht onttrokken door de ernaast gelegen schuur. Aan de rechtergevel
bevinden zich meerdere deuren en vensters. Alle gevels van de boerderij zijn voorzien van een geschilderde witgrijze plint en van natuurstenen banden die het geheel verlevendigen.
Links naast de boerderij ligt de bijbehorende roodbakstenen schuur met een gesloten wolfsdak en gedekt door
gesmoorde Oudhollandse pannen. De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld. De houten deur met bovenlicht wordt

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Pagina: 12 / 55

geflankeerd door twee meerruitsschuifvensters met luiken. Rechts in de gevel bevindt zich een iets kleiner
meerruitsschuifvenster en boven het middelste venster een halfrond stalraam. In de achtergevel zit eveneens een
getoogde baanderdeur met witte natuurstenen sluitstenen. De houten deur en het meest linker stalraam zijn
voorzien van een natuurstenen strek. De rechter zijgevel heeft een ritmische indeling waarbij de houten deuren en
de tweeruitsstalramen elkaar om en om afwisselen. De rechter zijgevel heeft meerdere meerruitsstalramen en deels
aan het zicht onttrokken door nieuwe bebouwing. Vermoedelijk is deze schuur vroeger een boerderij geweest gezien
de gevelindeling en de toepassing van luiken.
Waardering
De BOERDERIJ MET SCHUUR is van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de gaafheid van het exterieur;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Monumentnummer*: 528763
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82806/134

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Grotestraat

2

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

7478 AC

Diepenheim

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1936

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
DIENSTWONING. In de meest noordelijke hoek van buitenplaats Het Warmelo aan de Grotestraat gelegen
dienstwoning. Deze uit ca. 1920 gedateerde roodbakstenen woning is via een 19de-eeuws smeedijzeren hek en een
fraai gemodelleerde groene haag verbonden met de nabij gelegen dienstwoning. Van oorsprong was het huis
opgedeeld in het woongedeelte en de deel. De deel is thans als woonkamer in gebruik. De woning met een
rechthoekig plattegrond heeft een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt dwars geplaatst wolfsdak en een
schoorsteen. De bakgoten aan de onderzijde van het dak worden ondersteund door ijzeren steuntjes. De voorgevel
is gericht naar het hek en de entree. De toegangsdeur met een bovenlicht en een ontlastingsboog bevindt zich aan
de linkerkant en is te bereiken via een ronde verhoging in de haag die voor het huis staat. Naast de toegangsdeur
zijn drie meerruitsschuifvensters en een stalraam met luiken. Aan de achterzijde van het pand bevinden zich twee
van recentere datum aangebouwde dakkapellen met zesruitsvensters en meerdere kleine raampjes. Aan de linker
zijgevel (gericht naar de Grotestraat) twee meerruitsschuifvensters met ontlastingsbogen en houten beschilderde
luiken. Op de verdieping eveneens een meerruitsvenster met aan weerszijden twee kleine halfronde raampjes. In de
rechter zijgevel zijn de oorspronkelijke baanderdeuren vervangen door nieuwe baanderdeuren, met in de
bovendeuren glas. Hierboven bevindt zich een klein rond raampje en aan weerszijden een stalraam. Rondom het
huis is een zwart-witte plint geschilderd. In het dakschild bevinden zich enkele niet oorspronkelijke dakramen.
Waardering
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De DIENSTWONING is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de gaafheid van het exterieur;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek en onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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Monumentnummer*: 528764
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82806/127

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Lochemseweg

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

7478 RT

Diepenheim

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1918

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
DIENSTWONING. In de meest noordelijke hoek van buitenplaats Het Warmelo aan de Lochemseweg gelegen
dienstwoning. Deze uit circa 1920 daterende roodbakstenen woning is via een 19de-eeuws smeedijzeren hek en een
fraai gemodelleerde groene haag verbonden met de nabij gelegen dienstwoning. Van oorsprong was het huis
opgedeeld in het woongedeelte en de deel. Thans is de deel bij het woongedeelte getrokken. De woning met een
rechthoekig plattegrond heeft een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak met een wolfseind en een
schoorsteen. De bakgoten aan de onderzijde van het dak worden ondersteund door ijzeren steuntjes. De
toegangsdeur in de voorgevel is te bereiken via een ronde verhoging in de haag die voor het huis staat. Aan
weerszijden van de deur een meerruitsschuifvenster met een ontlastingsboog en houten geschilderde luiken. Op de
verdieping een dubbele meerruitsvenster met luiken. De top van de gevel is bedekt met zwarte houten planken. De
zijgevels zijn voorzien van meerdere meerruitsschuifvensters met luiken en een klein stalraampje. In de achtergevel
zijn de baanderdeuren vervangen door nieuwe deuren, met in de bovendeuren glas. Aan weerszijden bevinden zijn
enkele stalramen en boven de tuindeuren een venster met luiken. In het dakschild bevinden zich enkele niet
oorspronkelijke dakramen.
Waardering
De DIENSTWONING is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
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- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de gaafheid van het exterieur;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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Monumentnummer*: 528765
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82806/120

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Grotestraat

2

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 AC

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1919

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HEK. Aan de Lochemseweg gelegen uit de tweede helft van de 18de eeuw daterende fraai uitgevoerd smeedijzeren
sierhek. Het hek wordt aan beide zijden geflankeerd door een gemodelleerde groene haag en twee dienstwoningen.
Waardering
Het HEK is van algemeen belang:
- vanwege de karakteristieke vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als herkenbaar markeringspunt;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de relatie met het erachter gelegen dorp.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 528766
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82806/175

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
3156

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HEK. Aan de Borculoseweg gelegen smeedijzeren toegangshek (XX). Het hek is opgebouwd uit vier bakstenen
kolommen waartussen vier hekwerken met pijlvormige punten zijn geplaatst. De middelste twee zijn naar binnen
toe draaibaar en dragen smeedijzeren letters die samen het woord WARMELO vormen. In het linker tussenhek
bevindt zich een voetgangerspoort, die tevens naar binnen toe draaibaar is. De buitenste bakstenen kolommen
worden afgesloten door twee hekjes die schuin naar beneden aflopen.
Waardering
Het HEK is van algemeen belang:
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als herkenbaar markeringspunt;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de relatie met het erbuiten gelegen landschap.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 528767
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82806/167

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
524

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BRUG MET TOEGANGSHEK. Aan het voorplein gelegen fraai smeedijzeren toegangshek met aan weerszijden twee
met knopvormige siervazen bekroonde zandstenen pijlers (XVIII d). Dwars op de pijlers zijn twee kleine ijzeren
hekjes geplaatst die aansluiten op twee bakstenen muurtjes met een zandstenen bedekking aan de bovenzijde.
Deze muurtjes met siervazen op de hoeken buigen in een flauwe bocht naar links en rechts af.
Waardering
De BRUG MET TOEGANGSHEK is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de kenmerkende vormgeving;
- als karakteristiek markeringspunt van de entree van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de relatie met de nabij gelegen kern van het oude Diepenheim.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 528768
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82806/159

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
SOKKEL MET VAAS. Sokkel waarop een vaas met een deksel en een knop (XVIII) en een fraai uitgevoerd bas-reliëf
met Bacchanten, staande aan de rand van het gazon op het voorplein.
Waardering
De SOKKEL MET VAAS is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinsieraad
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Monumentnummer*: 528769
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82806/152

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TWEE BANKEN. Twee identieke natuurstenen banken met griffioenen (VXIII) geplaatst in de hoeken van het
voorplein.
Waardering
De TWEE BANKEN zijn van algemeen belang:
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de onderlinge samenhang;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbank
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Monumentnummer*: 528770
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82807/122

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
SOKKEL MET VAAS. Decoratieve gietijzeren sokkel met een gietijzeren vaas (XIX), staande halverwege de haag
naast de menagerie ten noordwesten van het hoofdhuis.
Waardering
De SOKKEL MET VAAS is van algemeen belang:
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinsieraad
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Monumentnummer*: 528771
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82807/115

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
3156

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TOEGANGSHEKJE. IJzeren toegangshek (XIX) in de zgn. Puttuin in het noordoosten van het park. Het hekje is
opgebouwd uit twee gietijzeren staanders, waartussen twee hekwerken en een draaibaar middendeel.
Waardering
Het TOEGANGSHEKJE is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de kenmerkende vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 528772
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82807/107

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
3156

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
WATERPUT. Een in de zgn. Puttuin gelegen zandstenen ronde waterput met smeedijzeren draagconstructie voor het
ophalen van de emmer (XIX).
Waardering
De WATERPUT is van algemeen belang:
- vanwege de kenmerkende vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 528773
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82807/79

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2636

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TOEGANGSHEK. Het aan de westzijde van de Engelse tuin gelegen houten booghek (XIX) vormt de afsluiting tussen
de tuinen en de erachter gelegen weide en geeft zo scheiding tussen privé en open aan.
Waardering
De TOEGANGSHEK is van algemeen belang:
- vanwege de bijzondere vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de relatie met het erbuiten gelegen landschap.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 528774
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82807/66

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
530

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BANK. Een eenvoudige 18de-eeuwse natuurstenen bank. De leuningloze, symmetrische bank heeft een geschulpte
rand onder de zitting met in het midden een klein hoofdje. De bank staat vlak voor de buitengracht op de laan
rechts van het hoofdhuis die naar de Engelse tuin leidt. Een identieke bank bevindt zich eveneens vlak voor de
buitengracht op de laan links van het hoofdhuis.
Waardering
De BANK is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- wegens de sobere, maar verzorgde vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de onderlinge samenhang;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Functie

Pagina: 29 / 55

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528775
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82807/59

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2636

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
SOKKEL MET VROUWENKOP. Natuurstenen sokkel in de Lodewijk XIV-stijl met een grote vrouwenkop (XVIII),
staande in de Engelse tuin ten westen van de vijver.
Waardering
De SOKKEL MET VROUWENKOP is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de kenmerkende vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

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 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528776
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82807/48

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2636

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
PRIEEL. Houten prieel uit ca. 1920, gelegen in de Engelse tuin. Het op zeshoekige grondslag gebouwde prieel wordt
gedekt door een rieten kap en een nok van rode pannen. Naast de entree bevindt zich links en rechts houten
vlechtwerk geplaatst op kleine boomstammen. Aan de achterzijde van de kap is een klein venster.
Waardering
De PRIEEL is van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Priëel

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528777
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82807/99

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2636

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BRUG. Bakstenen 'Engelse brug' met natuurstenen afdekplaten in een wat rustieke stijl uit ca. 1935, gelegen over
de stroom die de ronde vijver met de zuidelijk gelegen ronde kom verbindt.
Waardering
De BRUG is van algemeen belang:
- vanwege de vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Brug(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Pagina: 33 / 55

Monumentnummer*: 528778
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82807/92

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2636

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
SOKKEL MET MANNENKOP. Natuurstenen sokkel in Lodewijk XIV-stijl met daarop een grote natuurstenen
mannenkop (XVIII), mogelijk een sater voorstellende en staande in de Engelse tuin ten oosten van de vijver.
Waardering
De SOKKEL MET MANNENKOP is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de kenmerkende vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

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 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528779
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82807/85

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
530

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BANK. Een eenvoudige 18de-eeuwse natuurstenen bank. De leuningloze, symmetrische bank heeft een geschulpte
rand onder de zitting met in het midden een klein hoofdje. De bank staat vlak voor de buitengracht op de laan links
van het hoofdhuis die naar de Engels tuin leidt. Een identieke bank bevindt zich eveneens vlak voor de buitengracht
op de laan rechts van het hoofdhuis.
Waardering
De BANK is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom
- wegens de sobere, maar verzorgde vormgeving;
- vanwege de onderlinge samenhang;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Functie

Pagina: 35 / 55

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528780
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82804/196

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BANK. Vroeg 20ste-eeuwse kunststenen bank. De rechthoekige poten zijn gedecoreerd met gestileerde vleermuizen.
De bank staat aan de rand van de Franse tuin, ten noorden van de rococovijver.
Waardering
De BANK is van algemeen belang:
- vanwege de kenmerkende vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Functie

Pagina: 37 / 55

Monumentnummer*: 528781
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82804/188

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
VIJVER. Eenvoudige ovale vijver met natuurstenen omlijsting (XX), liggende in de tuin van het oostelijk gelegen
bouwhuis.
Waardering
VIJVER van algemeen belang:
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Vijver

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528782
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82804/180

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HOUTEN POORT. Eikenhouten poort gevat tussen twee staanders met een getoogde bovenzijde (XX) en staande
tussen een beukenhaag. Het middendeel heeft een rasterwerk. De poort is gelegen ten noordoosten van huis
Warmelo en vormt de toegang tot de tuin van het oostelijk gelegen bouwhuis
Waardering
De HOUTEN POORT is van algemeen belang:
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Functie

Pagina: 39 / 55

Monumentnummer*: 528783
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82804/174

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BANK. Halfronde houten vroeg 20ste-eeuwse bank, thans groen geschilderd, omgeven door een fraai gemodelleerde
haag. De bank en de haag vormen een onlosmakelijk geheel met elkaar. De bank staat in de zgn. Ster ten oosten
van huis Warmelo.
Waardering
De BANK is van algemeen belang:
- vanwege de kenmerkende vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de onderlinge samenhang;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Functie

Pagina: 40 / 55

Monumentnummer*: 528784
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82804/117

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
SOKKEL MET PUTTI. Een 18de-eeuwse natuurstenen sokkel met daarop een vaasdragende putti, staande in de zgn.
Ster ten oosten van huis Warmelo.
Waardering
De SOKKEL MET PUTTI is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

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 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528785
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82804/109

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BANK EN TAFEL. Symmetrische kunststenen bank voorzien van sierbollen en een bijbehorende kunststenen tafel uit
de 20ste eeuw, staande ten noorden van de rococovijver. Het geheel is te bereiken middels een bakstenen trappetje
en is geplaatst op een rond terras van kleine keien.
Waardering
De BANK EN TAFEL zijn van algemeen belang:
- vanwege de kenmerkende vormgeving;
- vanwege de onderlinge samenhang;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Functie

Pagina: 42 / 55

Monumentnummer*: 528786
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82804/101

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
ROCOCOVIJVER. Fraai gemodelleerde, langwerpige, vroeg 20ste-eeuwse vijver met (mogelijk gepleisterde)
betonnen randen. De vijver is gelegen ten zuidoosten van huis Warmelo.
Waardering
De ROCOCOVIJVER is van algemeen belang:
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Vijver

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528787
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82804/94

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
VAAS. Natuurstenen vaas (XVIII) staande op een eenvoudige niet monumentale sokkel. De vaas staat aan de
oostkant van de rococovijver.
Waardering
De VAAS is van algemeen belang:
- vanwege de kenmerkende vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528788
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82804/159

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TUINBEELD. Een 18de-eeuws, marmeren beeld van een vrouw, voorstellende 'de Badende' en staande aan de
zuidkant van de rococovijver.
Waardering
Het TUINBEELD is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528789
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82804/140

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TWEE SIERVAZEN. Twee identieke 18de-eeuwse natuurstenen sokkels in balustervorm. Op beide sokkels staan een
hoge vaas met deksel, gedecoreerd met een knop, royale guirlandes en saterkoppen. De tuinsieraden staan in de
Franse tuin aan de achterzijde van huis Warmelo.
Waardering
De SIERVAZEN zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de onderlinge samenhang;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528790
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82805/173

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TWEE TUINBEELDEN. Twee symmetrisch ten opzichte van elkaar gelegen 18de-eeuwse natuurstenen beelden van
saters staande op sokkels gedecoreerd met schapenkoppen en guirlandes. De tuinsieraden staan in de haag tegen
de tweede gracht in de Franse tuin aan de achterzijde van huis Warmelo.
Waardering
De TUINBEELDEN zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de onderlinge samenhang;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528791
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82806/25

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
SOKKEL MET BORSTBEELD. Een eenvoudige 18de-eeuwse natuurstenen in Lodewijk XIV-stijl sokkel met een
borstbeeld van een vrouw. Het tuinsieraad staat middenin de rozentuin.
Waardering
De SOKKEL MET BORSTBEELD is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528792
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82806/12

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
SOKKEL MET GIETIJZEREN VAAS. Natuurstenen zuilvormige sokkel op voet waarop een 19de-eeuwse gietijzeren
vaas met oren staat. Het tuinsieraad staat tegen de haag aan de tweede gracht in de rozentuin .
Waardering
De SOKKEL MET GIETIJZEREN VAAS is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinvaas

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528793
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82805/194

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BEELD. Zandstenen beeld van een vrouw met koren in de hand op een lage sokkel, personificerende 'Demeter' (de
oogst) (XIX). Het beeld staat in het midden van het noordelijke deel van de rozentuin.
Waardering
Het BEELD is van algemeen belang:
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528794
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82805/180

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TRAP. Natuurstenen trapje (XIX) dat de sierkas dienende als oranjerie, met de rozentuin verbindt. De trap is
opgebouwd uit twee natuurstenen keermuurtjes met daartussen twee treden.
Waardering
De TRAP is van algemeen belang:
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Trappartij

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528795
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82805/120

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BEELD. Klein rond vroeg 20ste -eeuws beeld met rechthoekige voet en gedecoreerd met vier drielobbige
versieringen, genaamd 'De Gelderse Roos'. Het beeld staat op een kleine rotsachtige steen naast de kwekerij tegen
de haag aan de tweede gracht.
Waardering
Het BEELD is van algemeen belang:
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528796
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82805/104

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
POORTJE. Bakstenen poortje met een 18de-eeuwse, decoratieve, zandstenen omlijsting en een houten
toegangspoort, gelegen tussen het hoofdhuis en de kwekerij. De poort vormt de verbinding tussen het voorplein en
de Franse tuin.
Waardering
Het POORTJE is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Functie
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Monumentnummer*: 528797
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82805/80

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
DOOPVONT (XVIII). In het midden van het terras gelegen natuurstenen doopvont op vier pootjes met grafische
decoratie.
Waardering
Het DOOPVONT is van algemeen belang:
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Functie
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Monumentnummer*: 528798
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

5 maart 2007

Kadaster deel/nr:

82805/62

Complexnummer

Complexnaam

528757

Warmelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Diepenheim

Hof van Twente

Overijssel

Straat*

Nr*

Stedeke

11

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Diepenheim

B

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7478 RV

Diepenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2853

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
TWEE PUTTI (XVIII). Twee op de hoeken van het muurtje rondom het terras gelegen zandstenen putti met draperie
en een bol in de hand.
Waardering
De TWEE PUTTI zijn van algemeen belang:
- vanwege de fraaie vormgeving;
- vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de onderlinge samenhang
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

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 17 januari 2022
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