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Eese
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Monumentnummers van complexonderdelen

9

529173, 529174, 529175, 529176,
529177, 529178, 529179, 529180,
530020

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Eesveen

Steenwijkerland

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject
Van Karnebeeklaan 2 A, 8347 WB Eesveen
Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
De HISTORISCHE BUITENPLAATS EESE bestaande uit HOOFDGEBOUW (Huis Eese) (1), HISTORISCHE TUIN- EN
PARKAANLEG (2), JACHTHUIS annex BOERDERIJ 'St. Hubert' (3), BOERDERIJ (4), Houten LANDHUIS (5),
RENTMEESTERSWONING (6) met SCHUUR (9), KOETSHUIS annex GARAGE en PAARDENSTAL (7) en
LANDBOUWSCHUUR (8) ligt ten noorden van Steenwijk tegen de provinciegrens, in een bosrijk gebied tussen
Willemsoord en Eesveen. Het gebied rond Eese is het oudst bewoonde deel van de streek. Waar de Van
Karnebeeklaan een bocht van 90º maakt, ligt het huis Eese, een havezate uit 1619 op een omgracht terrein.
Restanten van een oudere omgrachting wijzen op een groot slot dat er in de 14de eeuw moet hebben gestaan.
Bovendien zijn in het gebied grafheuvels te vinden als herinnering aan vroegere bewoningsvormen
(monumentnummers: 46047, 46048 en 46051). Het landgoed heeft tussen 1850 en 1940 verschillende eigenaren
gekend, die door het ontginnen van heide, door het aanleggen van paden en lanen en door het plaatsen van nieuwe
gebouwen hun stempel op het bezit hebben gedrukt. Alle binnen de omgrenzing liggende gebouwen worden middels
de historische lanenstructuur met elkaar verbonden. In 1881 werd ten noordwesten, in de as van havezate Eese, het
jachthuis annex boerderij 'St. Hubert' (Van Karnebeeklaan 3) gebouwd, met paardenstallen en hondenhok.
Omstreeks dezelfde tijd werd de boerderij (Van Karnebeeklaan 5a) ten noordoosten van het huis gebouwd, met
gebruik van oudere materialen. In 1917 werden in opdracht van de eigenaar Onnes van Nijenrode, die een
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landbouwbedrijf startte, enkele gebouwen ten noordoosten van de Van Karnebeeklaan gerealiseerd: het houten
landhuis (Eese 7), de rentmeesterswoning met schuur (Van Karnebeeklaan 5), de paardenstalling annex
garage/koetshuis (Van Karnebeeklaan 7) en de landbouwschuur (Van Karnebeeklaan 7). In 1923 werd de familie
van Karnebeek eigenaar van het landgoed. In 1925 werd de grote landbouwschuur gebouwd naar ontwerp van
architect B. Haveman. In 1932 liet Jonkheer van Karnebeek de "Franse laan" aanleggen. De gebouwen worden allen
omgeven door de parkaanleg in landschapsstijl. In 1917 kreeg de aanleg het huidige karakter toen Onnes Van
Nijenrode het nieuwe houten landhuis liet optrekken, waarom een nieuw park in landschapsstijl werd aangelegd. De
zeer eenvoudige aanleg rond de oorspronkelijke havezate, voornamelijk bestaande uit een lanenstructuur met open
weidegronden, bleef bewaard.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
complexonderdelen aangegeven.
Waardering van het complex
De historische buitenplaats Eese is in cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch opzicht van algemeen belang:
-als fraai voorbeeld van een buitenplaats bestaande uit een 17de eeuwse havezate, die omgeven wordt door een
vroeg 20ste-eeuws landbouwbedrijf met de daarbij behorende gebouwen; geheel gelegen binnen de in fasen
ontstane landschappelijke parkaanleg met een oudere formele hoofdstructuur als drager;
-vanwege de bijzondere configuratie van de oorspronkelijke aanleg rondom de havezate en de nieuwe parkaanleg in
landschapsstijl;
-vanwege de hoge architectonische kwaliteit van de complexonderdelen;
-vanwege de bijzondere configuratie van gebouwen en lanenstructuur;
-vanwege de compositorische en ornamentele waarde van de verschillende complexonderdelen.
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Monumentnummer*: 529173
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 juli 2006

Kadaster deel/nr:

82792/92

Monumentnaam**
Eese
Complexnummer

Complexnaam

529172

Eese

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Eesveen

Steenwijkerland

Overijssel

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Van Karnebeeklaan

2

A

8347 WB

Eesveen

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Steenwijk

G

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
1453

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HOOFDGEBOUW (HUIS EESE). Centraal op de historische buitenplaats Eese gelegen havezate, gebouwd in 1619
(volgens jaartal op ingangspoort), gelegen op een ronde omgrachte terp. Restanten van oudere omgrachting wijzen
op een groot slot, dat er in de 14de eeuw moet hebben gestaan. Deze havezate die het eerste hoofdgebouw van de
buitenplaats Eese was, is thans een verdiepingloos in rode baksteen opgetrokken pand onder met pannen gedekt
schilddak. De gevels vertonen een onregelmatige venster- en deurindeling. Aan de zuid(achter-)zijde is de terp
(vanouds) een stuk afgegraven en is aan deze zijde het onderhuis via een ingangspartij toegankelijk. Tijdens de
ingrijpende restauratie van het huis in de jaren '90 werd aan deze zijde een historiserende aanbouw gerealiseerd,
die vanuit het oogpunt van monumentenzorg van ondergeschikte betekenis is.
Waardering
HOOFDGEBOUW behorende tot de historische buitenplaats Eese van algemeen belang:
-vanwege de ouderdom;
-vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
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-als representatief en redelijk gaaf bewaard voorbeeld van een vroeg 17de-eeuwse kleine Overijsselse havezate;
-vanwege de centrale ligging binnen het oudere gedeelte van de historische tuin- en parkaanleg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Havezate
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Monumentnummer*: 529174
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 juli 2006

Kadaster deel/nr:

82792/112

Monumentnaam**
Eese
Complexnummer

Complexnaam

529172

Eese

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Eesveen

Steenwijkerland

Overijssel

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Van Karnebeeklaan

2

A

8347 WB

Eesveen

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Steenwijk

G

1542

Steenwijkerwold

C

621

Steenwijkerwold

C

620

Steenwijkerwold

C

632

Steenwijkerwold

C

637

Steenwijkerwold

C

607

Steenwijkerwold

C

623

Steenwijkerwold

C

63

Steenwijkerwold

C

584

Steenwijkerwold

C

586

Steenwijkerwold

C

609

Steenwijkerwold

C

630

Steenwijkerwold

C

599

Steenwijkerwold

C

58

Steenwijkerwold

C

608

Steenwijkerwold

C

626

Steenwijkerwold

C

618

Steenwijkerwold

C

60

Steenwijkerwold

C

50
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Steenwijkerwold

C

57

Steenwijk

G

1454

Steenwijkerwold

C

541

Steenwijk

G

1536

Steenwijkerwold

C

53

Steenwijkerwold

C

633

Steenwijkerwold

C

561

Steenwijkerwold

C

628

Steenwijkerwold

C

539

Steenwijkerwold

C

590

Steenwijk

G

1459

Steenwijkerwold

C

591

Steenwijk

G

1834

Steenwijk

G

1832

Steenwijkerwold

C

553

Steenwijk

G

1831

Steenwijkerwold

C

598

Steenwijkerwold

C

555

Steenwijk

G

1221

Steenwijk

G

1543

Steenwijkerwold

C

61

Steenwijk

G

1458

Steenwijk

G

1830

Steenwijkerwold

C

59

Steenwijkerwold

C

629

Steenwijkerwold

C

62

Steenwijkerwold

C

616

Steenwijkerwold

C

606

Steenwijkerwold

C

631

Steenwijkerwold

C

627

Steenwijkerwold

C

602

Steenwijkerwold

C

516

Steenwijkerwold

C

625

Steenwijkerwold

C

557

Steenwijk

G

981

Steenwijkerwold

C

624

Steenwijkerwold

C

610

Steenwijkerwold

C

55
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Steenwijkerwold

C

619

Steenwijk

G

1009

Steenwijkerwold

C

52

Steenwijkerwold

C

56

Steenwijk

G

1537

Steenwijkerwold

C

51

Steenwijkerwold

C

601

Steenwijk

G

1544

Steenwijkerwold

C

54

Steenwijkerwold

C

605

Steenwijkerwold

C

622

Steenwijk

G

1453

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De historische tuin- en parkaanleg van de historische buitenplaats Eese
kenmerkt zich door een sterke tweedeling, die omstreeks 1917 ontstond, toen Onnes Van Nijenrode meer in
noordoostelijke richting op het oude landgoed een tweede hoofdgebouw (een houten landhuis) liet optrekken, waar
een nieuwe parkaanleg in landschapsstijl omheen werd aangelegd. De zeer eenvoudige aanleg rond de
oorspronkelijke havezate, die voornamelijk bestaat uit een lanenstructuur, bleef bewaard. De aanleg kenmerkt zich
door de voornamelijk aan de noord- en noordoostzijde van de havezate uitgestrekte lanenstructuur (eik en
kastanje), die als zodanig in de 17de, 18de en vroeg 19de eeuw tot stand is gekomen. Recht op de havezate de
kleine toegangslaan (eik), die vanuit het huis tevens de zichtas vormt op de ornamentele voorgevel van het
jachthuis annex boerderij "St. Hubert" (1881). De rechthoekige structuur van lanen omgeeft rechthoekige percelen
bouw- en weiland. Aan de oostzijde van deze lanenstructuur een deels recht en deels flauw gebogen verbindingslaan
(eik) naar de omstreeks 1917 gerealiseerde parkaanleg in landschapsstijl rond het toen gebouwde nieuwe houten
landhuis. Oorspronkelijk was het terrein, waar het park werd aangelegd, opgesplitst in een kleinschalig patroon van
agrarische door houtwallen omgeven percelen en kleine hakhoutbossen met Saksische boerderij, zoals op een kaart
uit ca. 1900 (collectie rentmeesterskantoor Eese) zichtbaar is. De in 1917 ontworpen en in structuur nog geheel
bewaarde parkaanleg in landschapsstijl kenmerkt zich door vijf ten aanzien van het huis radiaalsgewijs zich
uitstrekkende doorzichten over wei- en bouwlanden, die door de gebogen zomen de gezichten vanuit het huis van
een sterke perspectiefwerking voorzien. Deze perspectiefwerking is omgekeerd ook tijdens de wandeling door het
bos rondom deze weilanden met gezichten op het rustieke landhuis beleefbaar. De open percelen worden door
houtwallen en stroken bos omgeven. Op het weiland aan de noordzijde van het huis wordt het gezicht door een twee
oude solitaire linden gebroken. Oorspronkelijk stonden vermoedelijk meer solitairen op de weilanden. Ook het huis
was meer aangekleed in een landschappelijke mantel van groen (vooral naaldhout en coniferen). Direct ten westen
van het huis en aan de gebogen oprijlaan een vijverpartij in landschapsstijl. De vijverpartij bij het huis, waarin een
eilandje is gelegen, functioneert (van oudsher) tevens als waterreservoir bij eventuele brand. Het is niet bekend
welke tuinarchitect deze aanleg in landschapsstijl heeft ontworpen.
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Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de historische buitenplaats Eese is van algemeen belang:
-als voorbeeld van een eenvoudige historische geometrische lanenstructuur met open weidegronden rondom een
vroeg 17de eeuwse Overijsselse havezate;
-als voorbeeld van een nieuwe vroeg 20ste-eeuwse ontginningsstructuur - bestaande uit een parkaanleg in
landschapsstijl rondom het in 1917 gebouwde houten hoofdgebouw - aangrenzend aan en verbonden met het
oorspronkelijke landgoed;
-vanwege de hoge kwaliteiten van de parkaanleg in landschapsstijl uit ca. 1917;
-vanwege de bijzondere configuratie van de oorspronkelijke aanleg rondom de havezate en de nieuwe parkaanleg in
landschapsstijl.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Monumentnummer*: 529175
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 juli 2006

Kadaster deel/nr:

82792/136

Monumentnaam**
St. Hubert
Complexnummer

Complexnaam

529172

Eese

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Eesveen

Steenwijkerland

Overijssel

Straat*

Nr*

Van Karnebeeklaan

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Steenwijkerwold

C

Postcode*

Woonplaats*

8347 WB

Eesveen

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
608

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
JACHTHUIS annex BOERDERIJ 'St. Hubert'. Het jachthuis annex boerderij 'St. Hubert' is in 1881 gebouwd in
opdracht van Antoni Brants, de toenmalige eigenaar van de historische buitenplaats Eese. Omdat 'St. Hubert' een
belangrijke functie had voor de jacht zijn bij en aan het pand onderkomens voor jachthonden en rijpaarden
gebouwd. Het jachthuis annex boerderij staat in het verlengde van de oprijlaan naar de uit 1619 daterende havezate
Eese. Het jachthuis annex boerderij (type hallenboerderij met langsdeel) heeft een gepleisterde plint en gedeeltelijk
gewijzigde gevels en wordt overkapt door een met muldenpannen gedekt zadeldak met windveren. De voorgevel is
beganegronds voorzien van vlechtingen, een 6-ruits venster en twee kleinere 6-ruits vensters allen voorzien van
luiken, een voordeur met bovenlicht en een gevelsteen met tekst: "Antoni Brants 1881". Op de verdieping een 6ruits venster met luiken en een bord met tekst: "St. Hubertus" en muurankers. De linker zijgevel is tijdens een
verbouwing in de jaren '90 gewijzigd en is thans onder meer voorzien van royale openslaande deuren. De rechter
zijgevel is grotendeels ongewijzigd. De baander in de symmetrisch ingedeelde achtergevel is vervangen door
glasdeuren. De ruimte-indeling van het woongedeelte is in het verleden ingrijpend gewijzigd waardoor er van de
oorspronkelijke situatie weinig is overgebleven. Tegen de rechter zijgevel, die in oorspronkelijke staat verkeert, is
een in baksteen opgetrokken hondenhok gebouwd. Het heeft een kopgevel met hoeklisenen, ingemetselde gevellijst,
twee gietijzeren rondboogvensters, een halfrond venster in de geveltop, terwijl in de plint twee rondboogopeningen
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voor de honden zijn aangebracht. De achterste kopgevel is voorzien van een rond venster. Het hondenhok is door
middel van een tussenlid met deur met het woongedeelte van de boerderij verbonden. Links van de boerderij staat
een uit baksteen opgetrokken wagenschuur met paardenstallen onder zadeldak met windveren. Het hierbij
behorende bak- en kookhuis werd in 1997 gesloopt. De wagenschuur is aan een kant open en voorzien van
standvinken ter ondersteuning van de kap. De paardenstal is voorzien van onder meer gietijzeren rondboogvensters
en 6-ruitvensters en een rond venster in de topgevel aan de achterzijde. De wagenschuur annex paardenstal werd in
1997 ingrijpend verbouwd. De tuinmuur links van het jachthuis werd in 1998 opgetrokken en valt niet onder de
bescherming.
Waardering
JACHTHUIS annex BOERDERIJ 'St. Hubert' behorende tot de historische buitenplaats Eese van algemeen belang:
-vanwege de ouderdom;
-vanwege de historie van het landgoed waarin het de belangrijke jachtfunctie representeert;
-vanwege de ligging van het gebouw in de as van de oprijlaan naar de havezate en de rol als "eyecatcher";
--vanwege de ensemblewaarde;
-vanwege de ornamentele waarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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Monumentnummer*: 529176
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 juli 2006

Kadaster deel/nr:

82792/2

Monumentnaam**
De Oude Oost
Complexnummer

Complexnaam

529172

Eese

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Eesveen

Steenwijkerland

Overijssel

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Van Karnebeeklaan

5

A

8347 WB

Eesveen

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Steenwijkerwold

C

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
620

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
BOERDERIJ behorende tot de historische buitenplaats Eese, die in de huidige vorm waarschijnlijk dateert van
omstreeks 1880; de gebinten en een oudere muur van handvormsteen doen echter vermoeden dat het huidige pand
opnieuw is opgetrokken op de plaats van een oudere, gesloopte boerderij, waarbij gebruik is gemaakt van enkele
nog bruikbare onderdelen. De boerderij is gelegen tussen de havezate en het houten landhuis. De boerderij (type
hallenboerderij met dwarsdeel) heeft een met riet gedekt wolfdak met uilenborden. De voorgevel is voorzien van
een deur en vensters onder segmentbogen en twee zoldervenstertjes. De vensters op de begane grond
(oorspronkelijk met roedenverdeling) zijn behangen met luiken in de kleuren van Eese. De linker zijgevel heeft een
krimp en in het woongedeelte een oudere uit handvormsteen opgetrokken muur. In het bedrijfsgedeelte zijn de
openingen van de staldeuren dichtgemetseld. In de achtergevel bevinden zich enkele kleine vensters en een
staldeur, drie staldeuren zijn dichtgemetseld. De muur van het woonhuisgedeelte in de rechter zijgevel is vernieuwd.
De inspringende deeldeuren zijn rechtgesloten. De muur van het bedrijfsgedeelte rechts van de deeldeuren telt vijf
staldeuren waartussen gietijzeren stalraampjes zijn geplaatst. Links van de baanderdeuren bevond zich
oorspronkelijk een deur voor de paardenstal, die tot slaapkamer is omgebouwd. De indeling van het woongedeelte is
ingrijpend gewijzigd, waardoor er van het oorspronkelijke interieur vrijwel niets meer rest. In het bedrijfsgedeelte
zijn de koestallen verwijderd, maar de oude gebinten op basis van een ankerbalkconstructie, alsmede de lemen
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deelvloer zijn bewaard gebleven. Het erf is nog gedeeltelijk voorzien van de originele keitjesbestrating. Voor de
boerderij bevindt zich een kleine boomgaard.
Waardering
BOERDERIJ behorende tot de historische buitenplaats Eese van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke 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*: 529177
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 juli 2006

Kadaster deel/nr:

82792/23

Monumentnaam**
Het Landhuis
Complexnummer

Complexnaam

529172

Eese

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Eesveen

Steenwijkerland

Overijssel

Straat*

Nr*

Eese

7

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Steenwijk

G

Postcode*

Woonplaats*

8347 WE

Eesveen

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1832

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Het in 1917 in opdracht van Onnes van Nijenrode gebouwde houten LANDHUIS vormt, naast de havezate, een
tweede middelpunt van het al in de middeleeuwen bestaande historische buitenplaats Eese. Het huis is gebouwd in
hetzelfde jaar als de bijbehorende rentmeesterswoning en het koetshuis annex garage en paardenstal, die dezelfde
architectonische kenmerken bezitten. De panden dateren uit de tijd dat het landgoed als landbouwbedrijf betekenis
kreeg. Het dodekopkleurige met groene en helder gele accenten verlevendigde huis van grenenhout is samengesteld
uit een uit Noorwegen afkomstig bouwpakket. Het in oorspronkelijke staat verkerende pand is opgetrokken uit
planken van verschillende dikten, die met elkaar zijn verbonden door middel van zwaluwstaart- en andere
verbindingen, op een fundament van veldkeien met hoekstenen van graniet. Het twee en drie bouwlagen tellende
huis heeft een samengesteld, met riet gedekte schild- en zadeldaken en twee slanke schoorstenen van baksteen. De
gevels worden verlevendigd door de door de muren heen stekende vloerbalken, waarvan de koppen zijn geschilderd
in de met de gevels contrasterende kleuren van het huis Eese, die ook zijn gebruikt voor de vensterluiken. De
deuren en de meestal rechtgesloten, samengestelde vensters zijn voorzien van een omlijsting met kroonlijst,
accoladevormige baardversiering en roedenverdeling en zijn voor een groot deel behangen met onderluiken. De
overluifde hoofdentree bevindt zich in de hoog opgaande terugliggende middenpartij van de symmetrisch voorgevel
met in de kap stekend rondboogvenster. Aan de linker zijgevel bevindt zich een grote vijfzijdige serre met een
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houten balustrade op het afgeknotte dak, waarop een porte brisée uitkomt met een in de kap stekend rondboog
bovenlicht. De achtergevel heeft een middenrisaliet met op de eerste verdieping een brede vensterpartij. Rechts van
het risaliet bevindt zich een uitbouw onder lessenaarsdak en links ervan een balkon. De rechter zijgevel wordt
gekenmerkt door twee gekoppelde uitbouwtjes van verschillende hoogte onder lessenaarsdak, deuren onder een
glazen luifel en drie in de uitkragende kap stekende verdiepingserkers. Het interieur is op enkele kleine
aanpassingen na in oorspronkelijke staat, met relatief sober uitgevoerde vertrekken met wanden van gelakt hout en
omlijste paneeldeuren met kroonlijst. Het ingangsportaal voert naar een vide met een vloer van esdoornhout, en
een overhoeks geplaatste haard. De wenteltrap naar de verdieping heeft een met een gesneden dierenkop versierde
trapleuningaanzet. Om de soliditeit van het huis te vergroten is later vlak onder het plafond van de vide een
trekstang aangebracht. De kamer en suite is in de voorkamer voorzien van een betegelde schouw met balusters en
bij de achterkamer van een pantry. In de keuken staan een uit de bouwtijd daterende kast en schouw. De
verdieping is te bereiken via een wenteltrap die overloopt in een balustrade met balusters versierd met gesneden
dierfiguren. Twee van de slaapkamers op deze bouwlaag zijn voorzien van een open haard met houten schouwen,
versierd met snijwerk. Ook de tweede verdieping is voorzien van slaapvertrekken.
Waardering
Houten LANDHUIS behorende tot de historische buitenplaats Eese is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de zeldzaamheid (Noors bouwpakket) in Nederland;
- vanwege de bijzondere sobere vormgeving, bouwwijze, constructie en kleurgebruik;
- vanwege de hoge mate van gaafheid van in- en exterieur;
- vanwege de centrale ligging binnen en de verbondenheid met het ten tijde van de bouw van het landhuis
aangelegde tuingedeelte in landschapsstijl;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere complexonderdelen;

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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De in 1917 in opdracht van Onnes van Nijenrode gebouwde RENTMEESTERSWONING maakt deel uit van het reeds
al in de middeleeuwen bestaande historische buitenplaats Eese. Het huis is gebouwd in hetzelfde jaar als het houten
landhuis en het nabijgelegen koetshuis annex garage met paardenstal, die dezelfde architectonische kenmerken
bezitten. De panden dateren uit de tijd dat het landgoed als landbouwbedrijf betekenis kreeg. Het dodekopkleurige,
met groene en gele accenten verlevendigde grenenhouten huis is gemaakt van een uit Noorwegen afkomstig
bouwpakket. Het is opgetrokken uit planken van verschillende dikten die met elkaar verbonden zijn door middel van
zwaluwstaart en andere verbindingen, op een fundament van veldkeien met hoekstenen van graniet. De balkkoppen
van de zolderbalken steken door de gevel heen. Het huis heeft een samengestelde met riet gedekte kap met
korfboogvormige dakkapellen boeven drie van de vier gevels, een segmentboogvormig dakraam in het voorste
dakschild, alsmede twee zich verjongende bakstenen schoorstenen. De rechtgesloten T-vensters hebben onderluiken
in de kleuren van Eese. De entree bevindt zich in de voorgevel met een veranda onder een op gedraaide kolommen
rustend overstek. Op de wijzigingen aan de vensters van de serre na is het exterieur van het huis geheel intact
gebleven. Het interieur is ingrijpend gewijzigd, op enkele oorspronkelijke kasten en een binnenportiek met
schouderboog na. Vensters en deuren zijn bovendien nog voorzien van de uit de bouwtijd daterende omlijstingen
met kroonlijst.
Waardering
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RENTMEESTERSWONING, deeluitmakend van een ensemble van rentmeesterswoning met schuur, behorende tot de
historische buitenplaats Eese, van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de bijzondere vormgeving, houtconstructie en kleurgebruik;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de overige complexonderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de ornamentele waarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Rentmeesterswoning
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KOETSHUIS annex GARAGE en PAARDENSTAL. Het in 1917 in opdracht van Onnes van Nijenrode koetshuis annex
garage en paardenstal maakt deel uit van het al uit de middeleeuwen daterende historische buitenplaats Eese. Het
pand is gebouwd in hetzelfde jaar als het houten landhuis en de nabij gelegen rentmeesterswoning, die dezelfde
architectonische kenmerken bezitten. De panden dateren uit de periode dat het landgoed een belangrijke functie als
landbouwbedrijf kreeg. Het dodekopkleurige, met groene en gele accenten verlevendigde pand van grenenhout is
gemaakt van een uit Noorwegen afkomstig bouwpakket. Het in oorspronkelijke staat verkerende pand is
opgetrokken uit planken van verschillende diktes die met elkaar zijn verbonden door middel van zwaluwstaart- en
andere verbindingen, op een fundament van veldkeien met hoekstenen van graniet. Het heeft een met riet gedekt
schilddak met halfronde dakkapellen in het rechter dakdeel en is voorzien van samengestelde, rechtgesloten
vensters met omlijsting en roedenverdeling. In de voorste kopgevel bevinden zich schuifdeuren in de kleuren van
Eese en met een roedenverdeling in de bovenramen. De linker langsgevel heeft een risaliet met links ervan een
klein portaal met een raampje en in deur een liggend drieruits bovenlicht. Links van het iets terugliggende gevelveld
een ver uitkragend, op schoren steunend overstek. De achterste kopgevel is voorzien van slechts een venster. Aan
de rechter langsgevel bevindt zich een risaliet met rechtgesloten dubbele deur onder een beschoten, in een
opgewipt deel van de kap stekende in- en uitzwenkende dakkapel met laaddeuren voor de hooizolder. Een deel van
het gevelveld is voorzien van een ver uitkragend, op korbelen steunend overstek met een venster aan weerszijden.
Het rechter gevel is voorzien van enkele vensters en staldeuren met roedenverdeling in het bovenlicht. De ruimteindeling van het gebouw is niet gewijzigd. De vensters en deuren zijn aan de binnenzijde voorzien van een
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omlijsting en een kroonlijst. De plint die aan de buitenzijde van veldkeien is gemaakt, is in de binnenruimten
opgetrokken in baksteen. De voorste ruimte van het gebouw was oorspronkelijk bestemd als garage. Daarachter ligt
de werkplaats, De achterste ruimte was oorspronkelijk bestemd als paardenstal. Hier staan nog de originele
paardenboxen met zware gietijzeren balusters met bolbekroning. De kap boven de hooizolder is voorzien van een
eenvoudige gordingenconstructie. Aan de lange zijden is het pand voorzien van een bestrating van veldkeien.
Waardering
KOETSHUIS annex GARAGE en PAARDENSTAL behorende tot de historische buitenplaats Eese, van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de bijzondere vormgeving, houtconstructie en kleurgebruik;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de overige complexonderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de ornamentele waarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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De gedeeltelijk open, grote tweekaps LANDBOUWSCHUUR behorende tot de historische buitenplaats Eese, is in 1925
gebouwd in opdracht van jonkheer Van Karnebeek naar ontwerp van de architect B. Haveman. De bouw van een
grote schuur was noodzakelijk omdat Van Karnebeek, in 1923 eigenaar geworden van Eese, de landbouw op het
landgoed op grote schaal intensiveerde waardoor er onder meer een geschikte opslagplaats voor graan en
landbouwmachines nodig was. Het imposante gebouw is een vereenvoudigde versie van het oorspronkelijke ontwerp
dat een rijker aanzien had en volledig gesloten zou zijn geweest. De schuur heeft een dubbel wolfdak, gedekt met
opnieuw verbeterende Hollandse pannen, en met op het linker kapdeel een in 1958 toegevoegde opbouw van
gepotdekselde planken t.b.v. een graanelevator. De voorgevel en de aansluitende delen van de zijgevels zijn
opgetrokken in baksteen. In de voorgevel met uitgemetselde dakaanzetten bevinden zich drie lagen getoogde
ijzeren vensters met in het midden, onder een plat deel van de kap, rechtgesloten schuif-inrijdeuren met
bovenlichten onder een houten afdak. Aan weerszijden in de gevel bevinden zich dubbele deuren met bovenlichten
onder een latei. De vensters rechts in de gevel zijn rechtgesloten en iets groter dan de overige. Waar de zijden van
de schuur open zijn, worden de dakschilden ondersteund door standvinken. Het achterste gedeelte is omsloten door
houten wanden op een bakstenen onderbouw en in de achtergevel zijn drie paar dubbele schuifdeuren aangebracht
in de kleuren van het landgoed Eese. In het inwendige van de schuur zijn geen belangrijke toevoegingen of
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wijzigingen aangebracht. Het open gedeelte van de schuur wordt doorsneden door op bakstenen poeren staande
gebinten met geschoorde balken met koppelliggers, die aan de onderzijde van de dakschilden verbonden zijn. Links
van de deel staan vier ronde houten een metalen silo voor de opslag van het graan. Het gedeelte erachter wordt
gebruikt voor de opslag van hooi. Het achterste, houten schuurgedeelte is onderverdeeld in drie naast elkaar
gelegen ruimtes voor landbouwmachines en wagens.
Waardering
LANDBOUWSCHUUR behorende tot de historische buitenplaats Eese, van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de bijzondere vormgeving, houtconstructie en kleurgebruik;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de overige complexonderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de karakteristieke en opvallende ligging binnen de aanleg;
- vanwege het belang voor de landbouwkundige betekenis van het landgoed;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de ornamentele waarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Schuur(M)
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De achter de rentmeesterswoning staande SCHUUR onder een met riet gedekt zadeldak is net als het huis op
veldkeien geplaatst en bezit dezelfde architectonische kenmerken als het huis.
Waardering
SCHUUR, deeluitmakend van een ensemble van rentmeesterswoning met schuur, behorende tot de historische
buitenplaats Eese, van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de bijzondere vormgeving, houtconstructie en kleurgebruik;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de overige complexonderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de ornamentele waarde.
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