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HISTORISCHE BUITENPLAATS DE VOORST (gemeente Lochem en Zutphen)
Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN
PARKAANLEG (2), ORANJERIE (3), BOUWHUIS (4), BRUG MET TOEGANGSHEK (5), twee identieke HEKKEN
VOORPLEIN (6), SOKKEL (7), KEERMUUR ANNEX TUINMUUR (8), TUINMUUR (9), SCHUUR ANNEX
HOUTOPBERGPLAATS (10), twee TUINBEELDEN (11 en 12), IJSKELDER (13), PRIEEL (14), WOONHUIS 'EIKENHOF'
MET TUINMUUR (15), BOSWACHTERSWONING 'BERKELOORD' (16), PORTIERSWONING 'ALBEMARLE' (17), PIJLERS
MET HEK (18), KOETSHUIS (19), RENTMEESTERSWONING JACHTLUST(20), BOERDERIJ BOOMBOSCH (21),
KEUTERBOERDERIJ ALTENA (22). Ten noordoosten van Warnsveld ligt de historische buitenplaats De Voorst aan de
zuidzijde grenzend aan de buitenplaats 't Velde. De oudste vermelding van 't Goet ter Voirst' dateert uit 1378.
Tussen 1695 en 1700 werd voor Arnold Joost van Keppel, de gunsteling van koning-stadhouder Willem III, het huis
De Voorst gebouwd. Rondom het huis werd een uitgebreide tuinaanleg met waterwerken in classicistische stijl

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 april 2020

Pagina: 1 / 39

gerealiseerd (zie gravures P.Schenk uit ca.1700). Bij de totaalaanleg waren onder andere Daniël Marot en Jacob
Roman betrokken. Van de achttiende-eeuwse aanleg zijn thans nog enkele lanen aanwezig: de Voorster Allee, de
Kapperallee en de in zuidelijke richting lopende dwarslaan, die overgaat in de hoofdas van de aangrenzende
buitenplaats 't Velde, waar de moeder van Van Keppel huisde. De twee visvijvers aan weerszijden van de hoofdas
werden in de latere landschapsperiode opgenomen. Sinds het midden van de achttiende eeuw werd de buitenplaats
sporadisch bewoond en ging het goed door verkoop meerdere malen in andere handen over. Op de kaart van
Hottinger (1783) is in de zuidwesthoek een slingerbosje te zien dat geldt als eerste aanzet tot de omvorming van
het park in landschapsstijl. Rond 1820 werd de aanleg in landschapsstijl definitief doorgevoerd, waarvan de grote
ronde weide, het parkbos met solitairen en boomgroepen, vijvers en slingerpaden resteren. In 1846 werden grote
delen van het grondbezit en onderdelen van het huis verkocht. Tevens werden de zijvleugels en collonades van het
huis afgebroken en werd het hoofdgebouw opnieuw ingericht. In 1909 werd het hoofdgebouw door J.J. en M.A. van
Nieukerken gerestaureerd en de zijvleugels met collonades opnieuw opgetrokken Door de tuinarchitect L. Springer
werd tussen 1908 en 1912 het park gereorganiseerd, de houtopstand vernieuwd en werden een rosarium en
bloementuin aangelegd in formele trant; thans resteren van laatstgenoemde in 1908 aangelegde tuinen de verdiepte
grasparterres achter de bouwhuizen. De overige werkzaamheden van Springer betroffen vermoedelijk de
(gedeeltelijke) vernieuwing van de twee maal dubbele rij laanbomen (beuk) van de hoofdas (Voorsterallee) en
dwarsas (Kapperallee) en de heraanleg in landschapsstijl van de oorspronkelijk meer tot het landgoed behorende
weide en bospercelen ten zuiden en noorden van de huisplaats en het voorplein. Vergelijking van de bonnekaarten
uit 1911 en 1929 laat zien dat laatstgenoemde verlandschappelijking tot de afronding van Springer's
werkzaamheden op De Voorst behoren en in 1911-1912 tot stand is gekomen. In 1943 brandde het hoofdgebouw
grotendeels uit. Tussen 1957-1960 werd het pand met behoud van het oude muurwerk herbouwd door Stichting
Vrienden Geldersche Kastelen.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen aangegeven. Langs de westzijde wordt de buitenplaats begrensd door met een dubbele rij beuken
beplante Kapperallee met uitzondering van de uitsparing op de hoofdas, de Voorsterallee, die geheel onder de
bescherming valt, langs de zuidzijde loopt de grens halverwege de rivier de Berkel en de noordoostgrens wordt
bepaald door de Almenseweg en de spoorlijn Zutphen - Vorden (afleidingskanaal).
De niet-genoemde bouwkundige onderdelen zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang (waaronder de
portierswoning ca.1975)
Waardering
De HISTORISCHE BUITENPLAATS DE VOORST is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:
- vanwege de in structuur bewaarde 18de-eeuwse formele aanleg in Frans classicistische stijl, die in de 19de eeuw
in landschapsstijl is veranderd;
- als voorbeeld van een buitenplaats gebouwd in de hofcultuur van Willem III;
- vanwege het complex van de bouwkundige onderdelen en de tuin- en parkaanleg.
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Omschrijving onderdeel 1.
HOOFDGEBOUW (De Voorst). Het in oorsprong zeventiende-eeuws blokvormige hoofdgebouw met gebogen
collonades en zijvleugels in classicistische stijl is wellicht gebouwd met medewerking van Jacob Roman en Daniël
Marot. Na de brand in 1943 is het pand onder leiding van de bouwkundige dienst van Heidemij en met medewerking
van architect C.A Baart de la Faille in 1957 in oude staat teruggebracht. De met zandsteen beklede muren van het
corps-de-logis zijn op vierkante grondslag opgetrokken. Het pand bestaat uit een souterrain en twee bouwlagen
onder een met leien gedekt, gebogen en afgeplat schilddak bekroond door een omlopende balustrade met
schoorstenen op de hoeken. De symmetrisch ingedeelde gevels met geblokte hoekpilasters, kennen een invulling
van meerruitsvensters, keldervensters en dakkapellen. De zevenassige voor- en achtergevel hebben een licht
risalerende middenpartij van drie traveeën geleed met pilasterstellingen (Ionisch en Korintisch). De middenpartij
wordt bekroond door een attiek met centraal het gebeeldhouwde wapen van Van Keppel gedekt door een
gravenkroon. De toegangsdeur is bereikbaar via een halfrondvormige trap met rechthoekig bordes voorzien van een
hardstenen balustrade (balusters). Aan de achterzijde een gelijkvormige bordestrap voorzien van een eenvoudige
ijzeren balustrade. Aan weerszijden van het corps de logis kwart cirkelvormige collonades van Ionische zuilen
bekroond door een balustrade. Centraal in de gesloten achtergevel, die met Ionische pilasters is geleed, een deur
met driehoekig fronton geflankeerd door meerruitsvensters.
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Waardering HOOFDGEBOUW (De Voorst) van algemeen belang:
- als voorbeeld van een hoogtepunt uit de 18de-eeuwse classicistische bouwkunst;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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Omschrijving onderdeel 2.
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats De Voorst.
Samen met Het Loo vormt het park van De Voorst het prototype van de zogenaamde Frans classicistische
tuinarchitectuur in Nederland. De achttiende-eeuwse classicistische opzet van de aanleg bestaande uit een as van
symmetrie met het hoofdgebouw en twee bouwhuizen die een voorplein omsluiten is door de vergraving van het
park in landschapsstijl rond 1820 vervaagd, doch in structuur nog herkenbaar. De achttiende-eeuwse elementen
worden thans gevormd door het rechthoekige grachtenstelsel rondom het huis, de as van symmetrie (Voorsterallee)
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en dwarslanen zoals de Kapperallee en de in zuidelijke richting verlopende dwarslaan, oorspronkelijk een zichtas, die
overgaat in de hoofdas van de aangrenzende buitenplaats 't Velde. Ten oosten van het grachtenstelsel ligt een
rotonde waar de hoofdas en een dwarsas elkaar kruisen (in het midden thans de boerderij Boombosch). Voor het
huis ligt een grote rondvormige weide met twee verlandschappelijkte ovale vijvers, de voormalige visvijvers in de
formele aanleg, die thans begroeid zijn met opgaand gewas. De weide is in de landschapsperiode aangelegd evenals
de daarlangs lopende gebogen oprijlaan. Het met klinkers bestrate voorplein heeft in tegenstelling tot de weidse
aanleg voor het huis een besloten karakter, die bepaald wordt door de aaneengesloten bebouwing van hoofdgebouw
met colonnades, de bouwhuizen en de afsluiting door middel van hekwerken. Het voorplein is verder ingericht met
een eenvoudige parterre in het midden en een lantaarn (1899). Aan de achterzijde herinnert alleen de omgrachting
en de afsluitende waterpartij aan de formele aanleg. Door de vergraving van het park in landschapsstijl is de
hoofdas achter het huis vervaagd en bestaat thans uit een zichtas over het gazon, die zich naar achteren toe
versmalt en vervolgens verbreed met zicht over een twee weide. Rondom deze as een parkbos met in ruime curven
verlopende paden. De hoofdlijnen van de formele as zijn herkenbaar gebleven, het huidige reliëf ondersteunt dit.
Vergelijking van de Bonnekaarten uit 1908 en 1929 leert dat Leonard Springer gedurende zijn werk op de Voorst
tussen 1908 en 1912 de 19de-eeuwse verlandschappelijking van de formele tuin aan de achterzijde van het huis
verder heeft doorgevoerd. Sinsdien heeft de vijverpartij centraal op de hoofdas aan de achterzijde zijn strakke
belijning verloren. Aan de noord- en zuidzijde van de bouwhuizen liggen rechthoekige, verdiepte grasparterres als
laatste restant van de neo-formele bloemen- en rozentuin van Springer (1908). Wel is de inrichting van de parterres
nog aanwezig, bestaande uit vijf drietredige hardstenen trapjes geflankeerd door rechthoekige sokkels. De sokkels
zijn bekroond met bolvormige hardstenen ornamenten en twee bustes (Romeinse figuren voorstellende). Buiten de
omgrachting karakteriseert de buitenplaats zich door een kleinschalige afwisseling van open (weiden en
cultuurgrond) en gesloten ruimten (bospartijen) met lanen, houtwallen, boomgroepen en solitairen. Het
landgoedachtige karakter van het gedeelte van het park ten zuiden en noorden van de huisplaats en het voorplein
werd door Springer getransformeerd in een parkaanleg in landschapsstijl, bestaande uit door parkbos met
slingerpaden omsloten open ruimten met enkele solitairen en boomgroepen. Voorts werd onder Springer de
houtopstand van de laanbomen van de Voorsterallee (hoofdas) en Kapperallee (dwarsas) (gedeeltelijk) vernieuwd.
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats De Voorst van algemeen belang:
- vanwege de cultuur-historische waarde;
- vanwege de 18de-eeuwse structuur van lanen en waterlopen;
- vanwege de aanleg in landschapsstijl uit de 19de eeuw;
- vanwege de aanleg in landschapsstijl door Springer (1908-1912);
- vanwege het belang voor de geschiedenis voor tuin- en landschapsarchitectuur;

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Omschrijving onderdeel 3.
ORANJERIE.
De zuidvleugel van het hoofdgebouw wordt gevormd door een oranjerie uit 1875 waarvan het exterieur in 1909 is
aangepast aan het in 1909 gebouwde tegenoverliggende bouwhuis (tympaan, schoorstenen, dakvensters). Thans is
de oranjerie in gebruik als keuken en kantine. Het op rechthoekige grondslag gebouwde pand, waarvan de gevels uit
zandstenen blokken zijn opgetrokken, bestaat uit één bouwlaag onder een met leien gedekte, gebogen en afgeplat
schilddak. De regelmatig ingedeelde gevels met meerruitsvensters zijn door geblokte pilasters geleed. De voorgevel
heeft centraal een driehoekig fronton waaronder de toegangsdeur met bovenlicht geflankeerd door smalle
meerruitsvensters. Aan weerszijden van de ingangspartij twee vensterassen. Een drietredige trap met sokkels aan
weerskanten geeft toegang tot de deur. Aan weerskanten van de trap twee smalle betonnen sokkels met decoraties
uit het begin van de twintigste eeuw bekroond door marmeren bustes (Romeinse figuren voorstellende). De
achtergevel bestaat uit drie grote raampartijen met roeden.
Waardering ORANJERIE van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving onderdeel 4.
BOUWHUIS.
De noordvleugel van het hoofdgebouw is een bouwhuis uit 1909 gebouwd in de stijl van het corps de logis. Het op
rechthoekige grondslag gebouwde pand, waarvan de gevels uit zandstenen blokken zijn opgetrokken, bestaat uit
één bouwlaag onder een met leien gedekte, gebogen en afgeplat schilddak. De regelmatig ingedeelde gevels met
meerruitsvensters zijn door geblokte pilasters geleed. De voorgevel heeft centraal een driehoekig fronton waaronder
de toegangsdeur met bovenlicht geflankeerd door smalle meerruitsvensters. Aan weerszijden van de ingangspartij
twee vensterassen. Een drietredige trap met sokkels aan weerskanten geeft toegang tot de deur. Aan weerskanten
van de trap twee smalle betonnen sokkels met decoraties uit het begin van de twintigste eeuw bekroond door
marmeren bustes (Romeinse figuren voorstellende).
Waardering
BOUWHUIS van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwhuis
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Omschrijving onderdeel 5.
BRUG MET TOEGANGSHEK.
Als toegang tot het voorplein een achttiende-eeuwse bakstenen brug met twee natuurstenen bogen. De bakstenen
keermuren, die aan de voorplein-zijde deels een rondboogvormig verloop hebben, worden bekroond door een
natuurstenen balustrade (balusters). In het midden van de brug staat een toegangshek, dat in 1899 gecopieerd is
naar het orginele zeventiende-eeuwse hek (thans in het Rijksmuseum). Het smeedijzeren hek is uitgevoerd in
Lodewijk XIV-stijl en bestaat uit vier opengewerkte platte pijlers bekroond door oranjeboompjes waartussen de
spijlenhekken met in het midden twee draaibare vleugels. Aan weerszijden console-vormige zijstukken.
Waardering
BRUG MET TOEGANGSHEK van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en de rijke vormgeving;
- vanwege de karakteristiek afwerking van het voorplein;
- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats;
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- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde.
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving onderdeel 6.
HEKKEN VOORPLEIN.
Aan de noord- en zuidkant van het voorplein vormen twee identieke smeedijzeren hekken uit 1899 de afsluiting van
het voorplein en tevens de verbinding tussen het bouwhuis en de keermuur van de omgrachting. De spijlenhekken
zijn tussen vier zandstenen geprofileerde pijlers bevestigd. De middelste pijlers zijn bekroond door een natuurstenen
vaas. Centraal de dubbele draaibare hekvleugels bekroond met het wapen van de opdrachtgever: de familie Volcker.
Waardering
HEKKEN VOORPLEIN van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de rijke vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Omschrijving onderdeel 7.
SOKKEL.
Op het voorplein staande negentiende-eeuwse natuurstenen sokkel gedecoreerd met schubben. De sokkel wordt
bekroond door een zonnewijzer van latere datum, die als los element op de sokkel is geplaatst.
Waardering
SOKKEL van algemeen belang:
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving onderdeel 8.
KEERMUUR ANNEX TUINMUUR.
Langs de voorzijde van de aanleg een achttiende-eeuwse bakstenen keermuur, deels afgewerkt door een
hardstenen rand, die overgaat in een bakstenen tuinmuur afgedekt door een hardstenen plaat. De tuinmuur is deels
door pijlers geleed.
Waardering
KEERMUUR ANNEX TUINMUUR van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- als karakteristiek en historisch element van de omgrachting.

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Omschrijving onderdeel 9.
TUINMUUR.
Aan de noordzijde van de oude tuin/moestuin een negentiende-eeuwse rode bakstenen tuinmuur afgewerkt met een
hardstenen afdekplaat.
Waardering
TUINMUUR van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel element;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving onderdeel 10.
SCHUUR ANNEX HOUTOPBERGPLAATS.
Ten noorden van het hoofdgebouw een negentiende-eeuwse schuur eveneens voor houtopslag. Op rechthoekige
grondslag gebouwd pand opgetrokken uit rode baksteen met hardstenen plint en bestaande uit één bouwlaag onder
een deels met rode en deels met gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak met houten windveren. Gemetselde
schoorsteen. In de noordgevel dubbele houten inrijdeuren en op de verdieping een houten luik, de zuidgevel heeft
houten latwerk en op de verdieping een luik. In de westgevel twee meerruitsvensters en een inrijdeur en in de
oostgevel een deur van latwerk, twee deuren met bovenlichten en twee stalvensters.
Waardering
SCHUUR ANNEX HOUTOPBERGPLAATS van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Omschrijving onderdeel 11.
TUINBEELD.
In de zichtas achter het huis een achttiende- of negentiende-eeuws zandstenen beeld van een mannenfiguur met
een platte achterkant staande op een hoge rechthoekige hardstenen sokkel.
Waardering
TUINBEELD van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving onderdeel 12.
TUINBEELD.
In de zuidparterre een achttiende- of negentiende-eeuws zandstenen beeld van een mannenfiguur met een platte
achterkant staande op een rechthoekige hardstenen sokkel.
Waardering
TUINBEELD van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving onderdeel 13.
IJSKELDER.
In de parkaanleg gelegen achtkantige ijskelder onder een halfronde koepel waarschijnlijk daterend uit 1850. Een
quadrantportaal, dat aan de noordzijde afslaat (rondgaand- en recht deel). Unieke vormgeving met achtkantige put
en ronde koepel.
Waardering
IJSKELDER van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege unieke vormgeving van een achthoekige put en een ronde koepel;
- vanwege de zeldzaamheidswaarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving onderdeel 14.
PRIEEL.
In de parkaanleg staat een prieel, dat onlangs is gerestaureerd? of gereconstrueerd?. Gebouwd op rechthoekige
grondslag op een verhoogd bakstenen fundament met een trapje van keien. Houtconstructie waarop een met riet
gedekt zadeldak met bakstenen nok.
Waardering
PRIEEL van algemeen belang:
- vanwege het materiaalgebruik;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde in samenhang met de tuin- en parkaanleg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving onderdeel 15.
WOONHUIS 'EIKENHOF' MET TUINMUUR.
Oorspronkelijk een als fruitschuur gebouwd pand gebouwd omstreeks de laatste eeuwwisseling, dat thans als
woonhuis in gebruik is. Op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen pand van één bouwlaag onder een met
grijze Mulden-pannen gedekt zadeldak met windveren en een gemetselde schoorsteen. A-symmetrisch ingedeelde
gevels. Bij de voormalige fruitschuur een bakstenen tuinmuur met gepleisterde pijlers en ijzeren hekwerk.
Waardering
WOONHUIS 'EIKENHOF' MET TUINMUUR van algemeen belang:
- vanwege de oorspronkelijke functie;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Omschrijving onderdeel 16.
BOSWACHTERSWONING 'BERKELOORD'.
In het bos staand woonhuis uit de laatste kwart van de negentiende eeuw. Op T-vormige grondslag opgetrokken
pand van één bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt dwars zadeldak met windveren. Op de
nok een gemetselde schoorsteen. Het lagere achterhuis eveneens onder een met gesmoorde Hollandse pannen
gedekt zadeldak. De bakstenen gevels met gepleisterde plint hebben gemetselde banden van verblendsteen en
gepleisterde hoeklisenen in blokverband. In voorhuis meerruitsvensters en in het achterhuis stalvensters.
Symmetrisch ingedeelde voorgevel met centraal de omlijste paneeldeur met tweeruits bovenlicht geflankeerd door
omlijste zesruitsvensters met luiken. In het dakschild een dakkapel.
Waardering
BOSWACHTERSWONING 'BERKELOORD' van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 17.
PORTIERSWONING 'ALBEMARLE'.
Aan het begin van de zuidelijke oprijlaan een in 1909 gebouwde portierswoning. Het gepleisterde pand met donkere
plint is op vierkante grondslag opgetrokken en bestaat uit één bouwlaag onder een met gesmoorde kruispannen en
zinkplaten gedekt mansardedak eindigend in een schoorsteen op de nok. Dakkapellen met driehoekige frontons.
Hoeklisenen in blokverband. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft centraal een paneeldeur met achtruits
bovenlicht geflankeerd door twee vensters met achtruits bovenlichten. Rondboogvensters in zijgevels.
Waardering
PORTIERSWONING 'ALBEMARLE' van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ornamentele waarde;
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- vanwege de ensemblewaarde.
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Omschrijving onderdeel 18.
PIJLERS MET HEK.
Aan rand van het weiland op de kruising Kapperallee en Voorsterallee (in de as van het huis) twee hardstenen
geblokte pijlers met ijzeren hek.
Waardering
PIJLERS MET HEK van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als het markeringspunt van de kruising Kapperallee en Voorsterallee;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 1 april 2020

Functie

Pagina: 31 / 39

Monumentnummer*: 530678
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

1 oktober 2007

Kadaster deel/nr:

53032/196

Complexnummer

Complexnaam

528998

Voorst

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Eefde

Lochem

Gelderland

Straat*

Nr*

Binnenweg

10

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Gorssel

G

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7211 MA

Eefde

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1016

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 19.
KOETSHUIS.
Rode bakstenen koetshuis uit de laatste kwart van de 19de eeuw op langwerpig rechthoekige grondslag onder
zadeldak met overstek. Het thans met gesmoorde pannen gedekt zadeldak was tot in de jaren '60 van de 20ste
eeuw met riet gedekt. Het koetshuis werd tegen het uiteinde van de tuinmuur aan de noordzijde van de oude
moestuin (zie onderdeel 9) opgetrokken, hetgeen in het muurwerk van de achtergevel en door de aanwezigheid van
een steunbeer ter plekke zichtbaar is gebleven. Aan de voor(zuid-)zijde links twee nog oorspronkelijke kozijnen van
dubbele koetshuis-deuren. Links in de topgevel een groot 6-ruitsvenster onder keperboog waarin twee spaakroeden.
Aan weerszijden hiervan een kleiner keperboogvormig venster met raster van 3 Andreaskruisvormige roeden. In de
rechter gevel links een dubbel 6-ruitsvenster en in de topgevel een ensemble van 3 vensters als aan de linkerzijde.
Aan de achterzijde links een ensemble van vier en rechts twee ensembles van drie ijzeren ronde 4-ruitsvensters. Het
koetshuis heeft nog zijn oorspronkelijke houten sporenkap, deels met ronde sporen.
Waardering
KOETSHUIS van algemeen belang:
-als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
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-vanwege de ornamentele waarde;
-vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving onderdeel 20.
RENTMEESTERSWONING JACHTLUST.
Woonhuis uit de laatste kwart van de 19de eeuw op T-vormige plattegrond van één bouwlaag, opgetrokken in rode
baksteen boven aangesmeerd plint bestaande uit een voor- en achterhuis. Het voorhuis heeft een zolder. Omgaande
aan de hoeken van het voorhuis geblokte pilasters, die door middel van vlak gepleisterde banden langs de schuine
dakranden met elkaar verbonden zijn. De gevelhoeken van het achterhuis zijn versierd met vlakke gepleisterde
verticale banden, die langs de schuine dakranden zijn doorgezet. Voor- en achterhuis zijn door met Oud-Hollandse
gesmoorde pannen belegde zadeldaken met overstekken overkapt. De houten goten zijn gedecoreerd met
uitsnijdingen aan de onderzijden, evenals het sierspant met trekbalk met gevelmakelaar (koningsstijl) ter plaatse
van beide zijgevels van het voorhuis. Langs de schuine dakranden zijn bovendien houten waterborden en windveren
aangebracht. Centraal aan de voorzijde van het voorhuis de ingangspartij, bestaande uit een toegangsdeur
(vernieuwd) met 2-ruits bovenlicht onder segmentboogvormige strek. Aan weerszijden een vernieuwd 6-ruits
schuifvenster met opgeklampte luiken, eveneens onder segmentboogvormige strek. Centraal boven de ingangspartij
een dakkapel met wangen. In de zijgevels een enkele vensterpartij als aan de voorzijde en in de topgevel een
houten rondvenster. Aan de achterzijde links van het voorhuis een kelderopening. In de achtergevel van het
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achterhuis in de topgevel een opgeklampt aan de bovenzijde driehoekig beëindigd insteekluik. In de linker gevel van
het achterhuis een van oorsprong 6-ruits schuifraam, waarvan het bovenlicht door een 3-ruitsvenster is vervangen.
Rechts hiervan een liggend raam met middenstijl. Inwendig: de indeling van het voorhuis bestaat uit een centrale
gang met aan weerszijden een woonkamer. In de woonkamer rechts een betegelde schouw. De gebinten in het
achterhuis zijn aan het zicht onttrokken.
Waardering
RENTMEESTERSWONING JACHTLUST van algemeen belang:
-als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
-vanwege de ornamentele waarde;
-vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving onderdeel 21.
BOERDERIJ BOOMBOSCH.
Enigszins verhoogd gelegen boerderij uit 1885 aan de lange zichtas aan de oostzijde van het hoofdgebouw, op Tvormige grondslag. De boerderij deelt het erf met de keuterboerderij Altena. Het voorhuis wordt door een met
gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak afgesloten. Het achterhuis, eveneens gedekt met gesmoorde
Oud-Hollandse pannen, wordt door een afgewolfd zadeldak overkapt. Het rechthoekige voorhuis heeft aan de
rechterzijde een platte uitbouw. De gevels van voor- en achterhuis zijn in rode baksteen opgetrokken met omlopend
gepleisterd plint. De gevels van het voorhuis worden beëindigd door een gepleisterde architraaflijst, fries en op
klossen rustende houten bakgoten. Aan de voorzijde van het voorhuis drie 6-ruitsvensters met strek en
opgeklampte luiken. Aan de rechterzijde van het voorhuis twee 6-ruitsvenster en onder het rechter venster een
kelderopening. Het achterhuis is linkszijdig verbreed. De schuine dakranden zijn voorzien van de originele
waterborden en windveren. In de achtergevel een drieledige naar binnen draaiende opgeklampte deeldeur met in de
linkerdeur een 4-ruitsvenster. De deeldeur wordt afgesloten door een bakstenen elliptische boog met drie
witgepleisterde blokken als geboorte- en sluitsteen. In laatstgenoemde steen de bouwdatum 1885. Aan de
rechterzijde van de deur twee "wild" geplaatste blokken. In de verbreding aan de linkerzijde een getoogde staldeur.
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Inwendig voorhhuis: aan de linkerzijde voorzijde de grote kamer. Rechts over de gehele diepte van het bouwblok de
opkamer met kelder. Inwendig achterhuis: indeling in vier traveeën, van elkaar gescheiden door drie eiken
ankerbalkgebinten. Hilden zijn aanwezig. Links en rechts de koestallen.
Waardering
BOERDERIJ BOOMBOSCH van algemeen belang
-als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
-vanwege de ornamentele waarde;
-vanwege de ensemblewaarde met boerderij Altena;
-vanwege de ensemblewaarde in de aanleg van de buitenplaats.
Omschrijving onderdeel 22: (Binnenweg 14, op bijbehorende kaart aangegeven met nr. 22 ) KEUTERBOERDERIJ
ALTENA. Op een verhoging in het landschap gesitueerde voormalige keuterboerderij uit ca. 1885. De kleine boerderij
deelt het erf met boerderij Boombos. In rode baksteen opgetrokken voor- en achterhuis op T-vormige grondslag:
het achterhuis springt ten aanzien van het voorhuis een halve steen naar binnen. Omgaande een gepleisterd plint.
Het voorhuis wordt door een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak afgesloten. Het achterhuis,
eveneens gedekt met gesmoorde Oud-Hollandse pannen, wordt door een afgewolfd zadeldak overkapt. In het linker
dakschild aan de achterzijde van het voorhuis en in het linker dakschild van het achterhuis voorts een aantal rode
pannen. In de voorgevel van het deels onderkelderde voorhuis twee 6-ruitsschuiframen onder strek met
opgeklampte luiken en houten lekdorpel, met onder het rechter venster een smeedijzeren ontluchtingsrooster
(kelder). In het achterhuis in de linker gevel de toegang naar de woning. Links hiervan een breed vierkant kozijn
met vast raam en lekdorpel. Centraal aan de achterzijde de originele hoge opgeklampte staldeur met bovenlicht.
Inwendig voorhuis: links de woonkamer en rechts de onderkelderde slaapkamer.
Waardering KEUTERBOERDERIJ ALTENA van algemeen belang -als karakteristiek en functioneel onderdeel van de
buitenplaats; -vanwege de ornamentele waarde; -vanwege de ensemblewaarde met boerderij Boombos; -vanwege
de ensemblewaarde in de aanleg van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Omschrijving onderdeel 22.
KEUTERBOERDERIJ ALTENA.
Op een verhoging in het landschap gesitueerde voormalige keuterboerderij uit ca. 1885. De kleine boerderij deelt
het erf met boerderij Boombos. In rode baksteen opgetrokken voor- en achterhuis op T-vormige grondslag: het
achterhuis springt ten aanzien van het voorhuis een halve steen naar binnen. Omgaande een gepleisterd plint. Het
voorhuis wordt door een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak afgesloten. Het achterhuis,
eveneens gedekt met gesmoorde Oud-Hollandse pannen, wordt door een afgewolfd zadeldak overkapt. In het linker
dakschild aan de achterzijde van het voorhuis en in het linker dakschild van het achterhuis voorts een aantal rode
pannen. In de voorgevel van het deels onderkelderde voorhuis twee 6-ruitsschuiframen onder strek met
opgeklampte luiken en houten lekdorpel, met onder het rechter venster een smeedijzeren ontluchtingsrooster
(kelder). In het achterhuis in de linker gevel de toegang naar de woning. Links hiervan een breed vierkant kozijn
met vast raam en lekdorpel. Centraal aan de achterzijde de originele hoge opgeklampte staldeur met bovenlicht.
Inwendig voorhuis: links de woonkamer en rechts de onderkelderde slaapkamer.
Waardering
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KEUTERBOERDERIJ ALTENA van algemeen belang
-als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
-vanwege de ornamentele waarde;
-vanwege de ensemblewaarde met boerderij Boombos;
-vanwege de ensemblewaarde in de aanleg van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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