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Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail goed bewaard gebleven HISTORISCHE BUITENPLAATS ALMELO, bestaande uit een
HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), noordelijke of rechter BOUWHUIS (3A), zuidelijke of
linker BOUWHUIS (3B), ORANJERIE (4), BRUGGEN (5A en 5B), TOEGANGSHEK (6), ZONNEWIJZER (7),
GRAFMONUMENT EN GRAFZERK (8), TOLHUIS (9), RENTMEESTERSWONING (10), JACHTOPZIENERSWONING (11A),
BAKHUISJE (11B), BOERDERIJ (12), DIENSTWONINGEN (13).
Almelo als huis wordt in 1236 voor het eerst vermeld in relatie met een kapel die Hendrik van Almelo ten behoeve
van de inwoners van Almelo in dat jaar met toestemming van de bisschop van Utrecht laat bouwen. Een vermelding
van een persoon met de naam 'Van Almelo' dateert al van 1157. Tot ongeveer 1460 blijft de heerlijkheid in het bezit
van de familie Van Almelo. Na het overlijden van Johan van Almelo komt de heerlijkheid in handen van zijn verwant
Sweder van Voorst en Keppel. Deze staat huis en heerlijkheid Almelo af aan zijn broer Otto van Hekeren genaamd
van Rechteren, die eveneens het kasteel Rechteren bij Dalfsen bezat. De familie Van Rechteren Limpurg is nog
steeds eigenaar van Almelo. Het hoofdgebouw en het voorplein met de bouwhuizen liggen elk in een gracht en zijn
onderling en met de vaste wal verbonden door gemetselde boogbruggen. Het huis ligt met de achterzijde naar de
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stad gericht. Het heeft veel schade ondervonden gedurende de Gelderse Oorlogen (tot 1543) en daarna tijdens de
Spaanse bezetting van Almelo. Pas tijdens Zeger van Rechteren (1623-1674), braken er gunstiger tijden aan voor
het bezit. Hij liet ter plaatse van het oude huis een nieuw huis met lusthof bouwen dat in 1652 bewoonbaar was. Het
complex zag er als volgt uit: een toegangspoort met poorthuis, een nieuwe stal voor twaalf paarden en een
woongedeelte, een oude stal voor tien paarden, een nieuw bouwhuis van zes gebinten lang, een huis met turfschuur
voor de richter van Almelo en een nieuw aangelegd hof met stenen lusthuis op haakvormige plattegrond. Hoewel
een architect niet bekend is, wordt het ontwerp toegeschreven aan (de omgeving van) Philips Vingboons. Ter
herinnering aan de bouwactiviteiten getuigt een op het huis bewaard gedenkbord uit 1662. Lang heeft deze situatie
niet bestaan, want in 1665-1666 werd Almelo door de Munsterse troepen ingenomen. Zij braken de gebouwen op de
voorburcht af; in het huis zelf werden de interieurs vrijwel geheel gesloopt en muren, vloeren en daken uitgebroken.
Na de bezetting werd het huis in 1669 provisorisch hersteld. Een bouwhuis werd in 1670 herbouwd (jaartalsteen in
de voorgevel). Adolf Hendrik van Rechteren (1656-1731) werd in 1674 heer van Almelo en voegde veel toe aan de
luister van het goed. Hij breidde het bezit aanzienlijk uit, liet een geometrische tuin voor het huis aanleggen, de
Gravenallee, een koeweide, lustbos en een sterrenbos. In 1695 werd het tweede bouwhuis gerealiseerd. Over
bouwactiviteiten in de 18de eeuw is weinig bekend. Op de rechtervleugel van het huis staan jaartalankers met
'1778'. Het lijkt of de gevel in dat jaar vernieuwd is. In 1824 werd het huis, na een aantal jaren verhuurd te zijn,
weer door een Van Rechteren, Adolf Frederik Lodewijk (1793-1851), bewoond met zijn gezin. Het was in de jaren
daarvoor wat gemoderniseerd en de tuinen rondom waren veranderd in landschappelijke stijl naar het bewaard
gebleven ontwerp van de Zwolse tuinarchitect Georg Anton Blum (1765-1827). Waterpartijen met een golvend
beloop werden aangelegd, omzoomd door gazons met boomgroepen. Het padenbeloop is gebogen of cirkelvormig.
Op de kadastrale minuut van 1817 is te zien dat het ontwerp van Blum groetendeels is uitgevoerd. In 1848 is de
kapconstructie van het huis vernieuwd. In dat jaar of vlak erna is de tuin aan de achterzijde van het huis uitgebreid
met een gebogen waterloop, slingerende paden en een gazon met boomgroepen De niet gesigneerde
ontwerptekening hiervan is eveneens bewaard gebleven en wordt toegeschreven J.D. Zocher jr. De nieuwe situatie
is afgebeeld op de topografische kaart van 1883. Daarop is ook te zien dat de scherpte van het ontwerp van Blum is
verdwenen. De gracht om het huis is vrijwel ovaal geworden. Het sterrenbos en de lusthof ten noorden van de
Gravenallee hebben in de tweede helft van de 19de eeuw eveneens een landschappelijke verandering ondergaan.
Dit deel van de aanleg heet sindsdien Gravenbos Een grondige restauratie en vernieuwing van het Huis vonden
onder Adolf Frederik van Rechteren Limpurg ( 1827-1902) plaats. Hij liet tussen 1883-1885 door de Deventer
architect Gerrit ter Riele een aantal verbouwingen uitvoeren. In 1902 volgde Adolph Frederik Lodewijk (1865-1935)
zijn vader op als heer van Almelo en Vriezeveen. Hij liet in 1903 een uitbouw met diensttrappen tegen de
noordelijke gevel aanbrengen. De beide bouwhuizen werden in 1910 (door B. Vixeboxse) en 1930 (door M.H.
Krabshuis) gerenoveerd. In opdracht van Willem Constantijn van Rechteren Limpurg bouwde architect Jan Jans in de
jaren vijftig van de 20ste eeuw een balkon aan de achterzijde van het Huis. In de tuin rond het Huis werd een
nieuwe padenstructuur aangebracht in de vorm van twee rondwandelingen om de vijver. In de noordwesthoek
kwam eind jaren twintig een tennisbaan. Zeer ingrijpend was de aanleg door de gemeente Almelo van de Van
Rechteren Limpurgsingel, die het bezit doorsnijdt en het Huis met direct omgeving scheidt van het landgoed met
Gravenallee en voormalig sterrenbos. De omgrenzing van het complex is op de bijbehorende kaart aangegeven,
evenals de nummers van de verschillende complexonderdelen.
Waardering van het complex
HISTORISCHE BUITENPLAATS ALMELO is van bijzonder cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:
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- wegens de ouderdom
- wegens de betekenis voor de geschiedenis van Almelo
- wegens de ligging
- wegens de architectonische kwaliteit en de gaafheid van de complexonderdelen
- wegens het 17de-eeuwse lanenstelsel rond het Huis
- wegens het ontwerp van de landschappelijke tuin van de hand van G.A. Blum
- wegens de landschappelijke componenten aan weerszijden van de lange oprijlaan
- wegens de bijzondere ensemblewaarde
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Monumentnummer*: 507691
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

29 juli 1997

Kadaster deel/nr:

9544/25

Complexnummer

Complexnaam

529403

Almelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Almelo

Almelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Herengracht

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

2

7607 BR

Almelo

Herengracht

4

7607 BR

Almelo

Herengracht

6

7607 BR

Almelo

Herengracht

8

7607 BR

Almelo

Herengracht

10

7607 BR

Almelo

Herengracht

12

7607 BR

Almelo

Herengracht

14

7607 BR

Almelo

Herengracht

16

7607 BR

Almelo

Herengracht

18

7607 BR

Almelo

Herengracht

20

7607 BR

Almelo

Herengracht

22

7607 BR

Almelo

Herengracht

24

7607 BR

Almelo

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Stad-Almelo

B

4637

Stad-Almelo

B

4633

Stad-Almelo

B

4631

Stad-Almelo

B

4635

Stad-Almelo

B

4629

Stad-Almelo

B

4639

Stad-Almelo

B

4640

Stad-Almelo

B

4630

Stad-Almelo

B

4634

Stad-Almelo

B

4638
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Stad-Almelo

B

4636

Stad-Almelo

B

4632

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Blok van twaalf WONINGEN (13) dat in 1889 is gebouwd in opdracht van Graaf van Rechteren Limpurg als
bejaardenwoningen voor het personeel van het nabijgelegen Huis Almelo. Het blok woningen staat in de nabijheid
van de Grote Kerk ten noorden van de gracht die het terrein rond Huis Almelo aan de westzijde afsluit. In verband
met de functie van woon-werkruimtes voor kunstenaars zijn de twaalf woningen gedeeltelijk samengevoegd en
inwendig sterk gewijzigd.
Omschrijving
Pand van één bouwlaag op langgerekt rechthoekig grondplan onder een met zwarte bouletpannen gedekt zadeldak.
De gevels zijn boven een plint van Bentheimer steen opgetrokken in bruine baksteen. De hoeklisenen zijn
opgebouwd uit zandstenen blokken. De voorgevel (Z) is regelmatig ingedeeld met twaalf deuren onder bovenlicht
afgewisseld met zesruits schuifvensters. De strekken en de doorlopende sierband ter hoogte van de wisseldorpels
zijn gemetseld in gele verblendsteen. In de geveltoppen van de zijgevels (O en W) trekbalken onder de makelaars
op de nokken. De segmentbogen boven de zesruits vensters en de laadddeuren in de zijgevels zijn gemetseld in
gele verblendsteen, de boogtrommels zijn gevuld met metselmozaïeken van rode en gele baksteen. Op de
gevelstenen in deze gevels staat de tekst "Heerengracht 1898". De indeling van de achtergevel (N) verraadt de
aanwezigheid van een verdieping aan de achterkant van het gebouw.
Elke woning heeft beganegronds een achterdeur tussen twee vensters en daarboven een groter venster tussen twee
kleinere. De dakkapellen in het dakschild aan de voorzijde zijn uitgerust met laaddeuren en hijsbalken.
Waardering
Blok van twaalf woningen van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de oorspronkelijke functie van bejaardenwoningen voor het personeel van Huis Almelo
- de kenmerkende typologie
- de beeldbepalende situering aan de rand van het grafelijke groen rond huis Almelo en in de nabijheid van de Grote
Kerk
- de uitwendige gaafheid

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)
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Monumentnummer*: 507706
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

29 juli 1997

Kadaster deel/nr:

9544/25

Complexnummer

Complexnaam

529403

Almelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Almelo

Almelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Gravenallee

14

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Ambt-Almelo

B

Postcode*

Woonplaats*

7607 AG

Almelo

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
4642

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
BOERDERIJ VAN HET KOP-ROMP TYPE, behorend bij het landgoed Almelo. De boerderij(12) is in opdracht van de
Graaf van Rechteren Limpurg in ca. 1939 ontworpen door architect Jan Jans, een architect die bij z'n ontwerpen veel
gebruik maakte van traditionele Twentse elementen. De boerderij staat noordelijk van de Gravenallee buiten de
gracht rond het kasteel maar wel in het zicht ervan, met de achtergevel richting het kasteel.
Aan de achterzijde bevindt zich de entree tot het erf: een houten hek tussen pijlers Bentheimer zandsteen.
Omschrijving
De boerderij van het kop-romp type is opgetrokken in rode baksteen onder zadeldaken met zwarte geglazuurde
Hollandse pannen. De geveltoppen zijn beschoten, de rechtgesloten vensters onder strekken zijn behangen met
Almelo-luiken; rood met een wit lijstje en een donkergroene rand.
De voorgevel (O) van het huis is geleed door twee negenruits schuifvensters op de begane grond en twee zesruits
vensters in de geveltop. Daartussen is een zandsteen met het wapen van Almelo aangebracht. In de linker zijgevel
(Z) van het huis twee negenruits vensters met een deur met vierruits venster ertussen en een dakkapel met
vierruits venster en fronton in het dakvlak. In het dakvlak boven de rechter zijgevel (N), met een twaalfruits
venster, eenzelfde dakkapel. Een krimp geeft hier de overgang van huis naar bedrijfsgedeelte aan. In de voorgevel
(O) van het bedrijfsgedeelte is een getoogde baander met ruitvormige vensters geplaatst, in de top een rond
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venster met ijzeren roedenverdeling.
De linker zijgevel (Z) van het bedrijfsgedeelte is geleed door achtruits vensters, negenruits schuifvensters (beide
zonder luiken) en twee staldeuren.
In de achtergevel (W) wordt de getoogde baander met ruitvormige vensters geflankeerd door twee staldeuren onder
ronde vensters met ijzeren roedenverdeling en twee negenruits schuifvensters. In het gevelbeschot een luik.
De rechter zijgevel is geleed door staldeuren en zowel rechtgesloten als halfronde stalvensters.
Waardering
De boerderij van het kop-romptype is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de ruimtelijke en functionele samenhang met de overige onderdelen van de het landgoed van kasteel Almelo
- het ontwerp dat kenmerkend is voor het oeuvre van architect Jan Jans
- de ligging van de boerderij in het zicht van Huis Almelo
- de gaafheid

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Monumentnummer*: 529404
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

26 juni 2006

Kadaster deel/nr:

50085/80

Monumentnaam**
Huis Almelo
Complexnummer

Complexnaam

529403

Almelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Almelo

Almelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Gravenallee

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Ambt-Almelo

B

Postcode*

Woonplaats*

7607 AG

Almelo

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
4650

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HOOFDGEBOUW (1) Huis Almelo, U-vormig, omgracht gebouw, bestaande uit een corps de logis met twee
vooruitspringende vleugels en een vooruitgeschoven ingangspartij onder schilddak. Het gebouw kwam tussen 1650
en 1652 tot stand. Het bevat een overwelfde kelderverdieping, een bel-etage, een verdieping en een zolder. Het
huis is verbouwd in 1883. Architect Gerrit ter Riele voerde de verbouwing uit in 18de-eeuwse stijl. De meest
ingrijpende wijziging was het naar voren brengen van de ingangspartij, waarmee een nieuw front en een forse hal
ontstond. De trap die oorspronkelijk tegenover de ingang stond, werd verplaatst naar de noordelijke vleugel. Ook
werd er een nieuwe grote zaal gecreëerd. De uitbouw met dienstvertrekken aan de rechterzijvleugel dagtekent van
1903.
De buitenmuren van het huis zijn opgetrokken van baksteen, met sierende onderdelen van zandsteen. De in 1883
naar voren gebrachte toegangspartij onder schilddak is versierd met de vier oorspronkelijke kolossale zandstenen
Ionische pilasters met gebroken fronton. Hierin een gekroond wapenschild van Zeger van Rechteren (de
opdrachtgever) en Margaretha Torck. Boven de ingang het gekroonde wapen Rechteren Limpurg met hartschild
Almelo met twee griffioenen als schildhouders en een banderolle 1883. Dit wapen vervangt het houten gedenkbord
uit 1662, dat in het huis wordt bewaard. Onder en boven de vensters van de verdieping zandstenen festoenen. De
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voorzijde van het Huis is voorzien van zandstenen banden, lijsten, leeuwen- en mensenmaskers. De overige gevels
zijn eenvoudiger uitgevoerd: de vensters hebben vlakke zandstenen omlijstingen. Een aantal keldervensters heeft
hoekblokken en lateien van zandsteen. Jaartalankers met 1778 en 1883.
Van het interieur zijn vermeldenswaard de kelders met ribloze kruisgewelven uit de bouwtijd. Het huidige interieur
van de bel-etage en de verdieping dankt zijn aanzien voor een groot deel aan de verbouwing uit 1883. Uit deze
periode dateren onder andere de stucwerkplafond en de betimmeringen op de deuren in neoRococo stijl, de
marmeren vloer en het smeedijzeren hekwerk in de hal en het beschilderde plafondstuk in de bibliotheek. Daarnaast
is er een aantal oudere elementen als deuren, schouwen en beschilderd behang op het Huis aanwezig. Eetkamer in
rechtervleugel voor met een zandstenen schouw met geprofileerde lijsten uit omstreeks 1720. Rood velours
d'Utrecht behang, afkomstig uit het Mauritshuis. De salon links naast de zaal heeft een schouw met gebogen houten
mantel (vroeg 18de-eeuws) houten boezembetimmering, spiegel en schilderstukje met Esther met fraai gestoken
omlijsting. De lambrisering is in de 19de eeuw in dezelfde stijl bijgevoegd. In de linkervleugel een kamer met
beschilderd behang uit het eind van de 18de eeuw met onder andere een gezicht op Almelo. Grijs marmeren
schoorsteenmantel (eind 18de eeuw) met op de boezem een geschilderd familiestuk in bewerkte lijst (17de-eeuws).
De kamers in deze vleugel zijn verkleind. Een gang is afgescheiden. In de kamer oostelijk hiervan een vroeg 18deeeuwse schouw met ruiterportret gevat in bloemguirlandes en versierd met wapens. Trappenhuis uit 1883 met fraai
gesneden balustrade in midden 18de-eeuwse vormen.
Waardering
HOOFDGEBOUW (Huis Almelo), behorend tot de historische buitenplaats Almelo is van bijzonder cultuurhistorisch en
architectonisch belang
- wegens de ouderdom
- wegens de 17de-eeuwse architectuur
- wegens de gaafheid
- wegens de plaats die het inneemt binnen het 17de-eeuwse Hollands classicisme
- wegens de aan- en verbouwingen van 1883 in de stijl van het huis
- wegens de vrijwel gaaf bewaarde indeling van het interieur
- wegens een aantal met name genoemde interieuronderdelen
- wegens de ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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Monumentnummer*: 529405
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

26 juni 2006

Kadaster deel/nr:

50085/80

Monumentnaam**
Almelo
Complexnummer

Complexnaam

529403

Almelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Almelo

Almelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Gravenallee

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7607 AG

Almelo

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Stad-Almelo

B

9597

Ambt-Almelo

B

1458

Ambt-Almelo

E

672

Ambt-Almelo

B

7468

Ambt-Almelo

D

1226

Ambt-Almelo

B

6202

Ambt-Almelo

B

6278

Ambt-Almelo

D

872

Ambt-Almelo

B

7756

Stad-Almelo

B

12057

Ambt-Almelo

B

7640

Ambt-Almelo

B

6203

Ambt-Almelo

B

2094

Ambt-Almelo

B

4645

Ambt-Almelo

B

6208

Ambt-Almelo

B

4649

Ambt-Almelo

D

1231

Ambt-Almelo

B

7470

Ambt-Almelo

B

7474
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Grondperceel

Ambt-Almelo

B

7471

Ambt-Almelo

D

502

Ambt-Almelo

B

7464

Ambt-Almelo

B

4650

Ambt-Almelo

B

7467

Ambt-Almelo

B

7472

Ambt-Almelo

B

7757

Ambt-Almelo

D

495

Ambt-Almelo

B

9073

Ambt-Almelo

F

3590

Ambt-Almelo

B

9421

Ambt-Almelo

E

673

Stad-Almelo

B

4641

Ambt-Almelo

B

7475

Ambt-Almelo

F

3589

Ambt-Almelo

B

2451

Ambt-Almelo

B

7588

Ambt-Almelo

B

6207

Ambt-Almelo

B

7758

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2). Het door een gracht omgeven Huis en voorplein worden omringd door
een PARK in landschapsstijl met gazons met solitaire bomen en boomgroepen en met waterpartijen als de gracht
rond het Huis en een vijver in de noordwesthoek. In de noordrand staat de oranjerie (zie hiervoor onderdeel 4). Dit
geheel wordt omsloten door rijen eiken tussen de buitengracht en een wandelpad waarbuiten een buitengracht en
een lanenstelsel van beuken. De hoofdopzet van het huispark volgt het ontwerp uit 1815 van Georg Anton Blum en
de latere toevoeging van J.D. Zocher jr. (toegeschreven). Van de oorspronkelijke beplanting is een deel nog
aanwezig. Het padenstelsel en de waterpartijen zijn echter sindsdien vereenvoudigd. Langs de vijver en langs de
randen van het park voeren wandelingen. De opzet van het VOORPLEIN met de bouwhuizen (zie hiervoor onderdeel
3) is sinds eind 17de eeuw ongewijzigd. De invulling met het ovale gazon, buxushagen en bloemperken en
klimplanten tegen de bouwhuizen dateert uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. In het midden van het perk staat
een zonnewijzer op sokkel (zie hiervoor onderdeel 7). Aan de noord-, oost- en zuidzijde loopt een LANENSTELSEL
dat in aanleg dateert van omstreeks 1700. De lanen waren in de 19de eeuw met iepen beplant. Die zijn omstreeks
1935 door beuken vervangen. Loodrecht op het Huis loopt een meer dan drie kilometer lange laan, de
GRAVENALLEE in noordoostelijke richting. Deze dateert uit omstreeks 1700. Ter weerszijde zijn in de 19de eeuw ter
plaatse van een sterrenbos en een lustbos LANDSCHAPPELIJKE PARKBOSSEN met wandelpaden ingericht. Aan de
noordkant ligt in het wandelbos, het Graenpark, een bosvijver met eiland en de privébegraafplaats (zie hiervoor
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onderdeel 8). Om de vijver loopt een wandeling. De aan de zuidkant gelegen koeweide uit de late 17de eeuw is als
weideperceel nog steeds goed herkenbaar.
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorend tot de historische buitenplaats Almelo, van algemeen
cultuurhistorisch, tuinhistorisch en stedenbouwkundig belang
- wegens de aanwezigheid van 17de- en 18de-eeuwse formele elementen in de aanleg
- wegens het vroeg 19de-eeuwse landschapspark naar ontwerp van Georg Anton Blum.
- wegens de aanwezigheid van een aantal doorzichten vanuit het huis op het omringende park
- als uitdrukking van een ontwikkeling in de geschiedenis van de tuinarchitectuur van de 17de tot de 20ste eeuw,
waarbij zowel formele als landschappelijke elementen naast elkaar te herkennen zijn
- wegens het karakteristieke lanen-, paden- en vijverpatroon
- wegens de zeer lange Gravenallee met wandelbossen ter weerszijden
- wegens de visueel-ruimtelijke context waarin de gebouwen een bewuste plaats hebben gekregen

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Noordelijke of rechter BOUWHUIS (3A), gebouwd in 1695 en herbouwd in 1910 (jaartal) door B. Vixeboxse.
Langgerekt gebouw, opgetrokken van rode baksteen op geschilderde plint, dertien gevelopeningen, onder schilddak
met hoekschoorstenen. In een risalerend geveldeel twee inrijpoorten met zandstenen segmentbogen (gepleisterd
rusticawerk) en vensters met zandstenen omlijstingen en sluitstenen. In het midden van de voorgevel een ovaal
venster waarboven stenen met alliantiewapen Van Rechteren Castell. Hieronder het jaartal MDCXCV (1695). Bij de
linkerdeur op de rechter post staat HERBOUWD, bij de rechterdeur op de linker post staat MDCDX (1910). Verdiepte
velden waarin de vensters zijn opgenomen. Op de naar het Huis toegewende kopse gevel jaartalankers met 1910.
Functie: schuur, appelkelder, garage en woning.
Waardering
Noordelijke of rechter BOUWHUIS van twee bouwhuizen behorend tot de historische buitenplaats Almelo van
algemeen belang:
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de ligging op het voorplein
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- wegens de architectuur passend bij het hoofdgebouw
- wegens de samenhang met de overige onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwhuis
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ORANJERIE (4) in neoklassieke bouwstijl, oorspronkelijk uit het eind van de 18de eeuw. In de tweede helft van
de19de eeuw zijn aan iedere kant hoekpaviljoens toegevoegd, mogelijk naar ontwerp van J.D. Zocher. De oranjerie
staat ten noorden van het Huis aan de gracht die langs de Gravenallee rond de tuin loopt. Het gebouw is nu in
gebruik als kantoor en praktijkruimte waardoor het inwendige sterk is gewijzigd. Langgerekt rechthoekig pand van
een bouwlaag met gepleisterde gevels onder een plat dak. De borstweringen op de hoekpaviljoens van de
symmetrische, op het zuiden gerichte voorgevel zijn gedeeltelijk als balustrade uitgevoerd. In de paviljoens grote
samengestelde glaspuien met deuren en vensters. Het terug liggende geveldeel tussen de paviljoens is het oudste
en telt zeven vensterassen, waarvan de middelste drie in een lichte risaliet. In de centrale vensteras de entree met
dubbele paneeldeur met bovenlicht en aan weerszijden achtruits vensters. De panelen in het pleisterwerk boven de
vensters zijn met elkaar verbonden via een horizontale geprofileerde lijst. De gepleisterde zij- en achtergevels zijn
blind; de achtergevel is gecementeerd.
Waardering
ORANJERIE behorend tot de historische buitenplaats Almelo van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en
stedenbouwkundig belang
- wegens de ouderdom
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- wegens de oorspronkelijke functie
- wegens de voor oranjerieën typerende typologie en bouwstijl
- wegens de ensemblewaarde in samenhang met het nabijgelegen Huis Almelo.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Orangerie
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BRUG (5A) over de gracht naar het kasteeleiland.
Van baksteen opgetrokken brug bestaande uit drie flauwe bogen op gemetselde pijlers en landhoofden. Aan
kasteelzijde sluit de brug aan op het muurwerk van de vleugels, aan voorpleinzijde aan de gemetselde keermuren
van de gracht. Op de brug natuurstenen pijlers waartussen ijzeren balustrades en balusters, die zich voortzetten op
de keermuren aan weerszijden. Eind 19de eeuw?
BRUG (5B) over de gracht naar het voorplein.
Van baksteen opgetrokken brug van twee bogen op een gemetselde pijler en landhoofden. Op de brug staan
gemetselde pijlers waartussen de bakstenen muren met natuurstenen afdekplaten. De ijzeren balustrades en
balusters, die zich voortzetten op de keermuren aan weerszijden zijn verwijderd in de jaren zestig van de vorige
eeuw.
Waardering
BRUGGEN behorend tot de historische buitenplaats Almelo, van belang
- wegens de ouderdom
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- als type
- wegens de ornamentele waarde
- wegens de functioneel ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Brug(L)
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TOEGANGSHEK (6) aan het begin van de rechte oprijlaan naar het Huis in de as van de Gravenallee die vanuit het
oosten op het Huis is geprojecteerd en door de Van Rechteren Limpurgsingel wordt doorkruist. Het hek is hier
geplaatst in 1883 en is afkomstig van de Kerkplein waar het diende als toegang tot de begraafplaats rond de kerk.
Het hek bestaat uit twee laat 17de-eeuwse zandstenen hekpijlers bekroond door siervazen met de wapens
Rechteren Castell met 19de-eeuwse smeedijzeren hekvleugels. De 19de-eeuwse vleugelmuren met smeedijzeren
hekwerk aan weerszijden van deze hekpijlers eindigen tegen twee lichtere zandstenen pijlers (eveneens omstreeks
1700) met eenvoudiger vaasbekroningen. Aan de buitenzijde van deze kleine hekpijlers smeedijzeren
vleugelstukken tot in de gracht. De hekpijlers zijn iets verder uit elkaar gezet omwille van het verkeer. De
hekvleugels sluiten niet meer aan elkaar. De grote hekpijlers stonden in het midden van de 19de eeuw bij de brug
naar het voorplein.
Waardering
TOEGANGSHEK behorend tot de historische buitenplaats Almelo van cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang
- wegens de ouderdom
- als markering van de entree tot het complex
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- wegens het decoratieve siersmeedwerk
- wegens de functionele en visuele samenhang met de overigen onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Toegangshek
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In het midden van het gazon van het voorplein staat een zandstenen ZONNEWIJZER (7) in de vorm van een
dodekaëder. De tien zijvlakken hebben alle uurlijnen en cijfers, maar verweerd; slechts aan het vooroverhellende
zuidwestvlak zit nog een stijldriehoek. Op het bovenvlak zijn geen cijfers meer te zien. Waarschijnlijk heeft daar een
horizontale zonnewijzer gezeten. Het rijk gebeeldhouwde voetstuk heeft een opengewerkt bovenste deel met aan
vier zijden een monogram VRLA (Van Rechteren Limpurg Almelo). Gebombeerde sokkel met omkrullend
acanthusblad. Omstreeks 1700.
Waardering
ZONNEWIJZER behorend tot de historische buitenplaats Almelo van algemeen cultuurhistorisch belang
- wegens de ouderdom
- wegens de ornamentele waarde
- wegens de zorgvuldige detaillering
- als type
- als kenmerkend onderdeel van de formele inrichting van het voorplein
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- wegens de visuele relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Zonnewijzer
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In het Gravenbos ligt de privébegraafplaats met een GRAFMONUMENT en GRAFZERK (8) van de familie Van
Rechteren Limpurg. Achter een houten hek met geprofileerde zandstenen pijlers en omringd door rododendrons
staat op een rechthoekig terrein het grafmonument. Daarvoor ligt een natuurstenen zerk. Het grafmonument is als
neoklassieke tempel van rode baksteen opgetrokken en staat op een zandstenen plint. Het gebouw wordt afgedekt
met een flauw hellend zadeldak. Kort achter de voorgevel wordt het nagenoeg rechthoekige bouwvolume iets breder
en hoger. Rondom is het gebouw op de hoeken voorzien van zandstenen pilasters met Dorische kapitelen. Onder de
dakrand een fries met trigliefen en metopen. In de voorgevel is de deur in een omlijsting geplaatst met fronton en
palmetten. De voorgevel wordt afgesloten met een driehoekig fronton waarin het opschrift ' Ik ben de opstanding en
het leven, die in mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven. Joh. 11:25', en het jaartal MDCCCLXXV (1875). Aan
de achterzijde zijn de uiteinden van het fronton voorzien van palmetten. In de achter- en zijgevels dubbele vensters
met een deelzuiltje en ijzeren siersmeedwerk. Op de grafzerk staat 'Fay Esme Gravin van Rechteren Limpurg geb.
Baronesse van Heemstra 3 december 1906 + 2 juli 1968'.
Waardering
GRAFMONUMENT en GRAFZERK, behorend tot de historische buitenplaats Almelo, van cultuur-,
architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- wegens de ouderdom
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- wegens de neoklassieke stijl
- als kenmerkend onderdeel van een grote buitenplaats
- wegens de relatie met het Huis Almelo en zijn bewoners

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Grafmonument
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Voormalig TOLHUIS (9) van Huis Almelo uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het gebouw staat in het Gravenbos
aan de noordzijde van de Gravenallee. Aan de gevel hangt een tolbord uit 1837 en er is een tolboom aanwezig. Het
pand is tot 1924 als tolhuis in gebruik geweest. Pand van één bouwlaag op rechthoekige plattegrond onder met
gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak met nok evenwijdig aan de allee. Tegen de rechterzijgevel een lagere
aanbouw onder dwars geplaatst zadeldak en daarachter een deels houten schuur. De gevels zijn boven een grijs
geschilderde plint wit gepleisterd; de voor- en zijgevels met schijnvoegen. De symmetrische voorgevel heeft vijf
vensterassen met in de middelste de entree. De met spits- en lancetbogen versierde paneeldeur heeft een
bovenlicht met diagonale roedeverdeling. Boven de ingang hangt een lantaarn. De recht gesloten vensters in de
voor- en zijgevels zijn deels uitgevoerd als achtruitsvensters en deels als zesruitsvensters met gedeeld bovenlicht.
De kleine achthoekige vensters in de beschoten geveltoppen van de zijgevels met diagonale roedeverdeling. In de
aanbouw zesruitsvensters. De achtergevel heeft een centrale entree met links daarvan een venster en rechts en
lage deur met vierruitsvenster. Inwendig zijn de gangdeuren op dezelfde wijze gedecoreerd als de voordeur.
Waardering
Voormalig TOLHUIS, behorend tot de historische buitenplaats Almelo van cultuurhistorisch en stedenbouwkundig
belang
- wegens de oorspronkelijke functie
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- wegens de ouderdom
- wegens de neogotische detaillering van de deuren
- wegens de beeldbepalende situering langs de Gravenallee

Hoofdcategorie
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Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen

Overheidsgebouw
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Voormalige RENTMEESTERSWONING (10). Van baksteen opgetrokken pand van begane grond en kapverdieping
onder afgeknot schilddak, gedekt met gesmoorde pannen. De voorgevel is symmetrisch van indeling en staat op
gepleisterd trasraam. Het muurwerk is geleed door lisenen. Hoog opgaande middenpartij onder flauw hellend
zadeldak. Getoogde entreepartijen onder houten balkon. Getoogde T-vensters en blinde nissen. Het pand is
opgetrokken in eclectische stijl en dateert van omstreeks 1870.
Waardering
Voormalige RENTMEESTERSWONING, horend tot de historische buitenplaats Almelo, van algemeen cultuurhistorisch
belang
- wegens zijn ouderdom
- als goed voorbeeld van een voorname dienstwoning op de buitenplaats
- als beeldbepalend en karakteristiek onderdeel van de buitenplaats
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats
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** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Rentmeesterswoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 529414
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

26 juni 2006

Kadaster deel/nr:

50085/80

Complexnummer

Complexnaam

529403

Almelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Almelo

Almelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Gravenallee

9

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Ambt-Almelo

E

Postcode*

Woonplaats*

7607 TB

Almelo

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
672

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Voormalige JACHTOPZIENERSWONING (11A) op rechthoekige plattegrond onder overstekend zadeldak dat door
schoren wordt ondersteund. Witgepleisterde bakstenen muren, deuren en vensters met afgeronde hoeken, aan de
voorzijde omgeven met geprofileerde stuclijsten. Boven de entree een gewei.
Waardering
JACHTOPZIENERSWONING deeluitmakend van een ensemble van jachtopzienerswoning met bakhuisje, behorend tot
de historische buitenplaats Almelo van algemeen cultuurhistorisch belang
- wegens de ouderdom
- wegens de functie
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de buitenplaats
- als beeldbepalend element aan de Gravenallee

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 530046
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

26 juni 2006

Kadaster deel/nr:

50085/80

Complexnummer

Complexnaam

529403

Almelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Almelo

Almelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Gravenallee

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Ambt-Almelo

B

Postcode*

Woonplaats*

7607 AG

Almelo

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
4650

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Zuidelijke of linker BOUWHUIS (3B) herbouwd in 1930 (jaartal) door M.H. Krabshuis. Langgerekt gebouw,
opgetrokken van rode baksteen op geschilderde plint, dertien gevelopeningen, onder schilddak met
hoekschoorstenen. In een risalerend geveldeel twee inrijpoorten met zandstenen segmentbogen met gepleisterde
omlijsting met getrokken voegen; vensters met zandstenen omlijstingen en sluitstenen. In het midden van de
voorgevel een ovaal venster met festoen waarboven een steen met het wapen Van Rechteren Almelo en het
onderschrift Tempore Zegeri. Op de poortbogen het jaartal MDCLXX (1670). Op de rechterpost van de linkerdeur
staat HERBOUWD, op de linkerpost van de rechterdeur MCMXXX (1930). Thans deels woning, kantoor en garage
Waardering
Zuidelijke of linker BOUWHUIS van twee bouwhuizen, behorend tot de historische buitenplaats Almelo van algemeen
cultuurhistorisch belang:
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de ligging op het voorplein
- wegens de architectuur passend bij het hoofdgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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- wegens de samenhang met de overige onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 530047
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

26 juni 2006

Kadaster deel/nr:

50085/80

Complexnummer

Complexnaam

529403

Almelo

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Almelo

Almelo

Overijssel

Straat*

Nr*

Gravenallee

9

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Ambt-Almelo

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7607 TB

Almelo

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
673

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Achter het jachthuis een vrijstaand BAKHUISJE (11B) onder overstekend zadeldak. De witgepleisterde wanden
hebben een zwart geteerde vakwerkverdeling.
Waardering
BAKHUISJE deeluitmakend van een ensemble van jachtopzienerswoning met bakhuisje, behorend tot de historische
buitenplaats Almelo van algemeen cultuurhistorisch belang
- wegens de ouderdom
- wegens de functie
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de buitenplaats
- als beeldbepalend element aan de Gravenallee

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Bakhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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