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Monumentnummers van complexonderdelen

2

526548, 529151

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Voorhout

Teylingen

Zuid-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
van den Berch van Heemstedeweg 3, 2215 RK Voorhout
Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
Het complex bestaat uit een BOERDERIJ, een schuur, een zomerhuis en een KARNHOK op het erf. De boerderij
dateert uit de zeventiende eeuw. De schuur en het zomerhuis dateren van omstreeks de tweede helft van de
negentiende eeuw. Het karnhok stamt uit 1851. De schuur is gebouwd tegen de achtergevel van de boerderij. Het
zomerhuis staat links, halverwege de diepte van de boerderij en is middels een gang verbonden met de boerderij.
Schuur en zomerhuis zijn zelfstandige eenheden die niet van waarde zijn vanuit het oogpunt van monumentenzorg
en niet vallen onder de werking van de Monumentenwet 1988.
Waardering
Het complex is van algemeen belang:
- vanwege de boerderij die een opvallende (bouw-)geschiedenis kent;
- vanwege de boerderij die een opvallende vorm en typologie kent;
- vanwege de hoge ouderdom;
- vanwege de combinatie met een stenen karnhok.
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Monumentnummer*: 526548
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

4 april 2005

Kadaster deel/nr:

82923/43

Monumentnaam**
Rijnoord
Complexnummer

Complexnaam

529150

Rijnoord

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorhout

Teylingen

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

van den Berch van

3

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

2215 RK

Voorhout

Situering

Locatie

Heemstedeweg
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Voorhout

B

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
8571

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 1.
Zeventiende-eeuwse BOERDERIJ, vermoedelijk vernoemd naar de familie Dammes van Rijn die de boerderij ooit
bewoonde. Het één bouwlaag hoge voorhuis is gebouwd op vierkante grondslag. Het volume wordt bekroond door
een omgaand schilddak dat met riet is bekleed. Op de vier hoeken bevinden zich gemetselde schoorstenen. De nok
is voorzien van nokpannen. De gevels zijn gemetseld in kruisverband. Ze bezitten een zwartgeteerde plint,
waarboven het metselwerk tot halverwege de gevels wit is gesaust. De voorgevel bezit links twee vensters ten
behoeve van de opkamer. Daaronder zijn een kelderlicht en een gemetselde steunbeer aanwezig. Rechts bezit de
voorgevel twee schuifvensters. Centraal boven een gevel bevindt zich een Vlaamse gevel met een rieten steekkap.
Hierin is een modern venster gevat. De gevel kent een aantal muurankers op onregelmatige afstand. De rechter
zijgevel is van links naar rechts voorzien van een ingang met een moderne entreedeur met bovenlicht, en twee
schuifvensters. Verder toont deze gevel muurankers op regelmatige afstand van elkaar. In het dakschild boven deze
gevel zijn twee dakkapellen aanwezig. De linker zijgevel wordt deels aan het zicht onttrokken door de gang die
aansluit op het later aangebouwde zomerhuis. Ter rechterzijde van de gang bestaat de gevel uit blind metselwerk.
Alleen onderaan bevinden zich twee kleine kelderlichten. Ter linkerzijde van de gang bevindt zich in de gevel een
venster met een historisch kozijn en vernieuwde ramen. Opgemerkt dient te worden dat deze situatie representatief
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is voor alle vensters in het voorhuis. Afgezien van de twee schuifvensters in de rechter zijgevel en de kelderlichten
tonen dan ook alle vensters historische kozijnen met vernieuwde ramen. De achtergevel wordt geheel aan het zicht
onttrokken door de schuur.
Intern bestaat het casco uit de originele, houten scheidingswanden, die opkamer, kamer, keuken en voormalige
spoelplaats van elkaar scheiden. De vertrekken zijn voorzien van de oorspronkelijke, enkelvoudige balklagen. De
kapconstructie bestaat uit drie, evenwijdig aan de voorgevel geplaatste dekbalkgebinten die van gehakte telmerken
zijn voorzien. Vanwege het verschil in hoogte van de borstwering onder de kap als gevolg van de opkamer zijn de
stijlen links en rechts verschillend uitgevoerd. De stijlen aan de rechter kant zijn van eikenhout en hoger dan de
grenenhouten stijlen links. Op de dekbalkgebinten staan grenenhouten, A-vormige spanten. De constructie draagt
vierkante, grenen sporen.
Noemenswaardige interieurelementen zijn in linker achterkamer onder meer een zeventiende-eeuwse, eikenhouten
spiltrap met gepende treden en een gemetselde trap naar de kelder. De kelder bezit onder meer kruisgewelven op
een gemetselde kolom en kaarsnissen. Op de vliering bevindt zich een vernieuwde Keulse goot die rechtsachter
afwatert.
Waardering
De BOERDERIJ is van algemeen belang:
- vanwege de architectonische bijzonderheden;
- vanwege de uniciteit;
- vanwege bouwhistorische bijzonderheden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Locatienaam

Locatieomschrijving

Voorhout

by Van den Berch van Heemstedeweg 3

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Voorhout

B

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
8571

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 2.
KARNHOK met gevelsteen, waarop het jaartal 1851 en de letters I.V.P. staan afgebeeld. Het éénlaags gebouw is
gebouwd op ronde grondslag en bezit een rond puntdak. De omgaande gevel is opgetrokken uit oranjerode
bakstenen in kruisverband en toont een aantal dichtgezette spleetvensters en een deuropening. De kap bestaat uit
nieuwe en hergebruikte onderdelen.
Waardering
Het KARNHOK is van algemeen belang:
- vanwege de zeldzaamheid;
- vanwege de architectonische bijzonderheid;
- als onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Karnhuis
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