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De buitenplaats Hydepark (voor 1885 Heideperk, Heidepark, Hijdepark genoemd) is rond 1815 door G.H.R. Hoff
gesticht. Het totale bezit besloeg in die tijd 52 hectare en 62 hectare in pacht van Rijksdomeinen. Het landhuis dat
Hoff liet bouwen was van bescheiden omvang; een bouwlaag onder een rieten kap met aan de zuidgevel een erkerof koepelkamer. Door de ruime overstekken van de kap had het huis rondom veranda's De eigenaar transformeerde
het uit overwegend heidegronden bestaande gebied in bouwland en bossen. Het huis werd tussen 1815 en 1864 met
een etage verhoogd en ontdaan van de veranda's. In 1885 kwam de buitenplaats in handen van de Amsterdammer
jhr. H.M.J. van Loon (1831-1901) en zijn puisant rijke vrouw Catharina Antoinette Borski, die het oude huis lieten
afbreken en Hydepark een totaal ander en vooral grootser aanzien gaven. De financiering van een dergelijk project
was mogelijk dankzij een erfenis die zij kregen ten gevolge van het overlijden van de vader van Catherina
Antoinette Borski in 1881, gevolgd door het overlijden van haar broer in 1884. Onder leiding van architect J.N.
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Landré, die ontwerper is van nagenoeg alle gebouwen, werd eerst begonnen met de bouw van een omvangrijk,
eclectisch landhuis met onder andere renaissance, gotische, Lodewijk XVI en Moorse stijlinvloeden. De gevel van het
landhuis had een lengte van 42 meter en het huis was 20 meter diep. Daarnaast werden vele bijgebouwen,
verspreid over het terrein, gerealiseerd, waaronder twee portiershuizen, een tuinmanshuis, een boerderij,
watertoren, oranjerie en de villa La Forét met koetshuis en dienstwoningen. In de Tweede Wereldoorlog werd het
landhuis door brand verwoest en na de oorlog afgebroken. Het terrein kwam voor het grootste deel in handen van
de Nederlands Hervormde Kerk. Een ander deel kwam in handen van de Bartiméus Stichting. Op de plaats van het
landhuis werd in 1962 een modern gebouw gerealiseerd. In het noordelijk deel van het park zijn in de loop der jaren
diverse paviljoens gebouwd. De parkonderdelen die het meest te lijden hebben gehad van nieuwbouw zijn, op de
locatie van enkele cementtrustieke onderdelen na, buiten de begrenzing van de bescherming gelaten.
De parkaanleg van de buitenplaats groeide tussen 1815-1890 uit tot 252 hectare en is door aanleg uit 1885-1890
naar ontwerp van Hendrik Copijn een van de laatste grote landschapsparken die op de Utrechtse Heuvelrug werd
gerealiseerd. In 3 jaar tijd werd nabij het nieuw gebouwde huis het terrein getransformeerd tot een landschappelijke
aanleg die aansloot op een omvangrijk parkbos, afgewisseld door weiden en akkers met slingerpaden en
waterpartijen. In het geaccidenteerde landschap werden diverse zichtlijnen en zichtlanen gecreëerd, waarvan het
Huis Hydepark de kern vormde. Het huis lag ongeveer 100 meter van de Driebergsestraatweg af en was via
gebogen oprijlanen te bereiken. Het terrein voor het huis, waar vóór 1885 bouwland lag, had een open karakter met
diverse kleine bospartijen, solitairen en niervormige perken, waar doorheen een netwerk van slingerpaden liep en
een aantal zichtlijnen die op het huis waren geprojecteerd. Een vrij grote, onregelmatig gevormde vijver lag in de
nabijheid van de openbare weg; deze werd gevoed door een tweetal beekjes die het open gebied doorsneden. Ten
westen van het huis werd een kunstmatige heuvel opgeworpen waarop een watertoren verrees. In de heuvel
bouwde men een ijskelder. Voor de oranjerie, die even ten noorden van de genoemde heuvel werd gebouwd
creëerde Copijn een geometrische rozentuin met een ovale vorm. Ten noorden van de oranjerie werd het gebied
bestemd voor agrarische doeleinden en bestond uit weilanden, waaraan een boerderijcomplex, een ommuurde
moestuin en boomgaard lagen. Het gebied ten noordoosten van het huis bestond tot aan de Bovenweg uit een
parkbos met onder andere een hertenkamp en een (inmiddels verdwenen) beek. In de oosthoek van dit bos liet
Henri van Loon omstreeks 1889 de villa La Forêt voor een van de zoons bouwen. Nabij het huis en de toen reeds (en
nog) bestaande dienstwoning 'Vijverzicht' werd een koetshuis voor 23 paarden gebouwd. De noordelijk gelegen
achterplaats was te bereiken via een cementrustieke boomstammenbrug en tunnels die over en onder de
Arnhemsebovenweg lagen. Het oostelijk deel van het park werd omstreeks 1890 uitgebreid door de aankoop van het
ruim 131 hectare grote en van oorsprong vroeg 18de-eeuwse landgoed 't Zand. Copijn behield en integreerde hier in
zijn ontwerp, het bestaande vroeg 18de-eeuwse bosquet en andere lineaire structuren van 't Zand. De oude
Schapendrift, die het verlengde was van de 12de-eeuwse ontginnings- of Broekweg vanuit Werkhoven, werd als
oostelijke oprijlaan in de parkaanleg geïntegreerd en aan de openbaarheid onttrokken. Te vervanging van deze
Schapendrift werd aan de oostgrens van Hydepark de huidige Broekweg aangelegd waarbij Copijn gebruik maakte
van bestaande noord-zuid lopende vroeg 18de- en 19de-eeuwse lanen. Aan de Broekweg nabij de Straatweg werd in
1891 de rentmeesterswoning van Hydepark gebouwd. De vroeg 18de-eeuwse oprijlaan van Huis 't Zand, die
zuidelijk over de Straatweg aansloot op de kilometers lange laan naar Kasteel Sterkenburg werd in gebruik genomen
als paardenrenbaan, terwijl Huis 't Zand werd verplaatst naar de zuidzijde van de Straatweg. Het bergje waarop het
huis stond bleef intact, evenals de moestuin die ten behoeve van La Forêt in gebruik genomen werd.
De beplanting van het park is door Copijn met zorg samengesteld. Er werden ondermeer volwassen bomen geplant
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op de plek waar de akkers gelegen hadden, waardoor een harmonieuze aansluiting met het oude parkbos tot stand
werd gebracht. De jonge aanplant bestond vooral uit exotische en uitheemse soorten die tevens aansloten op de
beplanting van de ontginningsbossen die vanaf 1815 waren aangeplant. In 1937 werd de Oude Arnhemse Bovenweg
naar het noorden verlegd en verbreed, waardoor de functie van de cementrustieke boomstammenbrug verloren
ging. Na de oorlog heeft het terrein vele veranderingen ondergaan. Op de plaats van Hydepark verscheen in 1962
een modern gebouw waarin een theologisch seminarium is ondergebracht. In het oostelijke deel van de
Bartimeusstichting werd de villa La Foret in 1964 en de stallen in 1970 gesloopt en verschenen nieuwe gebouwen
voor de opvang van visueel gehandicapten.
Het COMPLEX HISTORISCHE BUITENPLAATS HYDEPARK bestaat uit de volgende samenstellenden onderdelen:
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (1), PORTIERSWONING (2), BOERDERIJ (3) PAARDENSTAL MET BERGING
(4), VARKENSSCHUUR (5), PORTIERSWONING (6), HOUTEN TUINPRIEEL (7), TUINMANSWONING (8), ORANJERIE
(9), IJSKELDER aan de Hydeparklaan (10), GROTTO (11), ROTSPARTIJEN MET BRUG (12), ROTSPARTIJEN (13),
TUINMANSHUIS (14), HOUTLOODS (15), NOORDELIJKE MOESTUINMUUR (16), OOSTELIJKE MOESTUINMUUR (17),
WESTELIJKE MOESTUINMUUR (18), STOOKHUISJE (19), DRUIVENKAS (20), PERZIKKENKAS (21), PALMENKAS (22),
TABLETTEN OF ZAAIKAS (23), MUUR OF VIJGENKAS (24), NOORDELIJKE BROEIBAKKEN (25), WESTELIJKE
BROEIBAK (26), ZUIDELIJK MOESTUINHEK (27), WATERRESERVOIRS (28), ZUIDELIJKE BLOEMEN- OF
ROZENTUINMUUR (29), TWEE BLOEMEN OF ROZENTUINHEKKEN (30).
Waardering
Het complex met La Forêt en 't Zand welke de buitenplaats Hydepark vormen is van algemeen belang en grote
cultuurhistorische waarde;
- vanwege de ontginnings-, ontwikkelings- en bewoningsgeschiedenis tussen de vroege 18de-eeuw en de late 19deeeuw,
- vanwege (tuin)architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een landschapspark met nog een groot aantal
bestaande elementen als bijgebouwen en moestuinen, grotendeels intact zijne paden-, lanenstructuur en
waterpartijen die ontstaan zijn vanaf de vroege 18de-eeuw tot de late 19de-eeuw,
- vanwege ensemble-waarde als onderdeel van de Stichtse Lustwarande ten zuiden van de Utrechtse Heuvelrug.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 1
De huidige HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG HYDEPARK in late landschapsstijl met geometrische tuinelementen
van de buitenplaats Hydepark, wordt in het zuiden begrensd door de Driebergsestraatweg, in het westen door een
deel van de kavelgrens (zuidwest) en de Hydeparklaan, in het noorden door de Arnhemse Bovenweg tot nabij de
perceelbegrenzing van kavel A7228. De begrenzing volgt deze grens in zuidelijke richting, waarna de grens in
oostelijke richting afbuigt tot nabij de perceelsgrens van kavel A7245. Hierna loopt de grens een stukje naar het
noorden om vervolgens weer naar het oosten af te buigen langs de perceelsgrens van kavel A7245. Bij de Broekweg
buigt de grens naar het zuiden, de Broekweg volgend tot aan de bebouwing langs de Broekweg. De grens loopt hier
achter de bebouwing tot aan de Driebergsestraatweg. Enkele onderdelen van 9 liggen op kavel A6812. Het park is
over twee eigenaren verdeeld. Een eenvoudig hek geeft de scheiding tussen de eigendommen en onderbreekt het
oorspronkelijke padenpatroon. Het park heeft verschillende toegangen; twee hoofdingangen aan de
Driebergsestraatweg met portiershuizen. Beide oprijlanen vormen een klokvormige tracé. De afstand tussen de
oostelijke en westelijke oprijlaan bedraagt ongeveer 500 meter. De oostelijke oprijlaan is in noordelijke richting
onderbroken door nieuwbouw van de Bartiméusstichting en leidt derhalve niet meer naar de locaties waar het huis
Hydepark en La Forêt gestaan hebben. De ingang aan de Hydeparklaan loopt langs een tuinmanswoning in de
richting van de oranjerie. Hier zijn twee aftakkingen, waarvan een in noordelijke richting naar de boerderij en een
zuidelijk naar de eerder genoemde westelijke oprijlaan lopen. De toegang aan de Hydeparklaan is een dienstingang.
De ingang aan de Broekweg is, met de rentmeesterswoning van Hydepark, ontstaan na de aankoop van de gronden
van 't Zand omstreeks 1890-1891. In noordelijke richting sluit de Broekweg aan op de Bovenweg en via een
slingerende laan geeft deze toegang tot een 18de-eeuwse laan die westelijk en parallel aan de Broekweg ligt. Aan
deze laan liggen een tuinmanshuis met erf met nabij een moestuin-ensemble, bestaande uit een ommuurde warmemoestuin met kassen en broeibakken, een bloemen- of rozentuin met door buxus omrande vakken en een koudemoestuin, 'Winterwei' genoemd.
De huisplaats van Hydepark is het belangrijkste centrum van de aanleg, waar vanuit een zevental uitwaaierend
zichtassen in zuidelijke richting lopen. Een aantal van de zichten is waarneembaar vanaf de westelijke oprijlaan. Van
de twee andere zichtassen boven de huisplaats van Hydepark kijkt een uit op het voormalige hertenkamp en een
oostelijk zicht sluit aan op een van de drie zichten van de villa La Forêt. Het klokvormige licht glooiende gebied
tussen de Driebergsestraatweg heeft voornamelijk een open landschappelijk karakter, met oorspronkelijk een
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netwerk van slingerpaden. Het gebied is beplant met doelbewust geplaatste solitaire bomen en struiken die de
dieptewerking versterken. Nabij de Straatweg ligt de onregelmatig gevormde vijver, waar oorspronkelijk twee
beekjes in uitmondden die de vijver van vers water voorzagen. Op de westelijke oprijlaan zijn aftakkingen die naar
bijgebouwen leiden. De meest zuidelijke aftakking loopt langs een hoog opgeworpen met loofbomen beplante
heuvel, waarop oorspronkelijk de watertoren stond. Aan de westzijde van de heuvel bevindt zich een ijskelder en de
weg vervolgt zich tot achter de oranjerie en eindigt op de Hydeparklaan. De zichtas vanaf de oranjerie op de
huisplaats van Hydepark is verstoord, ondanks een in 1994-95 gerestaureerde berceau. Tussen de berceau en de
oranjerie ligt een rechthoekige verdiepte geometrische tuin met een vijver, border en omzoomd door struiken.
Noordelijk is een derde aftakking langs een ovaalvormige rozentuin naar het koetshuis en het boerderijcomplex. De
rozentuin was volgens een geometrisch patroon verdeeld in kleinere perken waarin honderden verschillende soorten
rozen waren geplant en welke binnen het oeuvre van Hendrik Copijn een nieuw element vormden. Daarvóór waren
de ontwerpen van Copijn in 'pure' landschapsstijl, waarbij de paden als het ware met de passer waren te volgen .
Het ontwerp van Hydepark is een van Copijns eerst uitgevoerde ontwerpen met geometrische deeltuinen. Het
zuidwestelijke deel van het park heeft een voornamelijk agrarisch karakter met langs de Hydeparklaan een drietal
weilanden. Meer noordelijk heeft het gebied een glooiend karakter en gaat over in het parkbos. In dit
noordwestelijke deel ligt een slingervijver die nabij de Arnhemse Bovenweg eindigt maar eertijds onder de weg
doorliep over de achterplaats. Bij de overgang van weide naar bos liggen bij de vijver cementrustieke rotsen en een
brug van cementrustieke boomstammen. Dit noordoostelijke parkbos heeft een gemengd karakter van loof- en
naaldbomen met onverharde slingerpaden. Een rechte beukenlaan en noord-zuidas op huis Hydepark komt
noordelijk uit op de tunnel (onder Arnhemse Bovenweg) of grotto die hier een van de verbindingen met de
overplaats, tegenwoordig onder andere een camping en begraafplaats, vormde. De overplaats kon ook via een brug
van cementrustieke boomstammen bereikt worden. Het gebied ten noordoosten van de huisplaats van Hydepark
wordt grotendeels ingenomen door een weide die oorspronkelijk als hertenkamp gebruikt werd. De weide werd door
een beekje met cascade in twee helften gedeeld. De oevers van het beekje waren met boom- en struikgroepen
beplant. Deze begroeiing is nog aanwezig en geven het terrein een extra dieptewerking. Over de weide loopt een
zichtas richting de plaats van het verdwenen landhuis. Ten zuiden van de weide staat een houten prieel met
daarachter op een langwerpige heuvel een verhoogd pad met aan weerszijden imitatie rotsen. Oostelijk van het
hertenkamp ligt een klein tenniscomplex met een oorspronkelijk hekwerk van omstreeks 1900. Het tennishuisje is
een 20ste-eeuwse interpretatie van de voorganger. Het gebied ten noorden van het tenniscomplex valt buiten de
bescherming.
Het meest oostelijke deel van het park tussen de oude Schapendrift en de Broekweg heeft de aanleg een ander
karakter. Het hier aanwezige moestuin-ensemble met tuinmanshuiserf en de nabij gelegen huisplaats van Huis 't
Zand, in de vorm van het bergje op de brede ruim 600 meter lange beukenlaan, vormden tot de aankoop ten
behoeve van Hydepark in 1890, het centrum van het ruim 131 hectare grote Landgoed 't Zand. Dit landgoed
ontstond door het opsplitsen van gronden van het huidige Beukenrode. Het Huis 't Zand werd geprojecteerd op een
van de hier aanwezige vroeg 18de-eeuwse lanen die behoorden tot mogelijke de een van de vroegste ontginningen
van de heide ten zuiden van de Utrechtse Heuvelrug van omstreeks 1700-1748. Volgens een kaart uit 1748 van de
Hofstede en de Landerijen in 't Zand was dit oostelijk deel van de aanleg van Hydepark onderdeel van een
ontginningslandschap dat ten noorden van de Straatweg bestond uit drie noordzuid gerichte vakken van ongeveer
240x240 Stichtse roeden, welke omgeven waren door lanen. De twee zuidelijk gelegen vakken lagen tussen de
Arnhemse Bovenweg en de Straatweg. In het zuidwestelijke deel van het eerste vak boven de Straatweg was een
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bosquet aangelegd met rechte en diagonale lanen, welke lanen door Hendrik Copijn in zijn ontwerp werden
opgenomen en heden nog bestaan. De vroeg 18de-eeuwse laan die de oprijlaan naar Huis 't Zand vormde werd in
gebruik genomen als renbaan voor paarden en is met het bergje of de huisplaats ten westen van het bestaande
moestuin-ensemble nog vrijwel ongewijzigd aanwezig.
Het ontwerp of de inrichting van omstreeks 1890 door Hendrik Copijn van dit oostelijke deel van Hydepark sloot
mede aan bij de inrichting van de achterplaats die ten noorden van de Arnhemse Bovenweg was gesitueerd en zich
uitstrekte tot nabij Maarn. Ook hier bepaalden voornamelijk bestaande structuren het ontwerp en werd bijvoorbeeld
de Broekweg gesitueerd op het tracé van een zuidoostelijke laan uit de 1e helft van de 18de-eeuw van het bosquet
om meer noordoostelijk op een bestaande vroeg 19de-eeuwse laan aan te sluiten die het meest noordelijke van de
eerder genoemde drie vakken in tweeën deelde. Een ander voorbeeld is het behoud van noordzuid zichtas uit de 2e
helft van de 18de-eeuw vanaf de huisplaats van Huis 't Zand richting de Broekweg, mogelijk tot aan Huize
Doornveld. Copijn verlengde deze 18de-eeuwse zichtas in noordelijk richting en bepaalde mede met deze structuur
de plaats waar de villa La Forêt werd gebouwd en waar vanuit de aanleg rond La Forêt met drie zichtassen werd
verbonden met de aanleg van Hydepark. In dit 18de-eeuwse tracé in zuidelijke richting werd in 1924 de Remise van
het gelijktijdig gebouwde Huis 't Woud geplaatst.
WAARDERING
De TUIN- en PARKAANLEG van de voormalige buitenplaats Hydepark is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen
belang
- als een gaaf voorbeeld van een omvangrijk park in late landschapsstijl met historiserende deeltuinen (ook wel
gemengde stijl genoemd) dat gebaseerd is op oudere structuren uit de vroege 18de- en 19de-eeuw, waarbij de
gebieden nabij de huisplaats van Hydepark alsmede de oorspronkelijk vroeg 18de-eeuwse aanleg nabij de Broekweg
nog grote zeggingskracht hebben,
- vanwege de aanwezigheid van een stelsel van vroeg 18de-eeuwse structuren die onderdeel waren van een van de
vroegste ontginningslandschappen ten zuiden van de Utrechtse Heuvelrug.
- Verder ontleent het park zijn belang als vroeg voorbeeld uit het oeuvre van H. Copijn,
- vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis
- vanwege de ensemblewaarde in relatie met de complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Omschrijving complexonderdeel 2
Een aan het begin van de oostelijke oprijlaan gelegen vrijstaande PORTIERSWONING uit 1887 naar ontwerp van de
architect J.N. Landré heeft een vrijwel rechthoekige plattegrond en een bouwlaag onder een samengesteld zadeldak
met overstekende dakschilden en windveren op schoorconstructies. De windveer in de rechter zijgevel is nog
voorzien van het originele ajourwerk. De dakschilden zijn met leien in maasdekking gedekt. De uit baksteen
opgetrokken gevels zijn gedecoreerd met natuurstenen speklagen en hoekaccenten, vakwerk en siermetselwerk. De
schoren rusten op natuurstenen voluutconsoles. In de gevels zijn twee- en drielichtsvensters aangebracht. De
voorgevel of westgevel is vijf vensterassen breed en heeft op de middenas een risaliet van twee bouwlagen onder
een zadeldak waarvan de nok haaks op de weg staat. Op het dak is een klokkenstoel met spits gezet. In het risaliet
bevindt zich de ingang bestaande uit een paneeldeur met twee lichten waarboven een driedelig bovenlicht met
natuurstenen stijlen is gezet. Hierboven is een fries met siermetselwerk aangebracht en boven het venster bevindt
zich een fries van vakwerk. In de top is een rozetvenster met gietijzeren tracering geplaatst. Aan de rechterzijde
van de middenas zijn boven de vensters twee dakerkers met steekkapje gezet die door de dakschilden heen steken.
Links van het risaliet is een verdieping van recentere datum gebouwd. Oorspronkelijk bevond zich hier een balkon.
Aan de voorzijde is deze opbouw met messing en groef delen afgedekt. De zijgevel en de achtergevel zijn
witgepleisterd. De opbouw valt buiten de bescherming. Tegen de achtergevel is links een kleinere aanbouw onder
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een lessenaarsdak gebouwd. Deze aanbouw valt eveneens buiten de bescherming. Rechts hiervan springt de gevel
naar voren. De rechterzijgevel heeft een in het midden geplaatst tweelichtsvenster waarboven een klein balkon op
schoren is geplaatst. De linker zijgevel heeft geen bijzondere details. Het interieur bevat met uitzondering van de
zwartmarmeren schouw met bloemdecoraties en siertegels in de woonkamer geen details die voor bescherming in
aanmerking komen.
WAARDERING
De 19de-eeuwse PORTIERSWONING is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang;
- vanwege de ouderdom,
- vanwege architectuurhistorische waarden,
- als voorbeeld van een zeldzaam en redelijk gaaf bouwtype en bouwstijl, alsmede van cultuurhistorische waarde
- vanwege de oorspronkelijke functie,
- vanwege de kenmerkende plaatsing in de tuin- en parkaanleg,
- vanwege ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaatsen Hydepark en La Forêt.
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Omschrijving complexonderdeel 3
Sinds de stichting van de buitenplaats in 1815 was een deel van het park ingericht als agrarisch gebied. Bij de
inrichting van 1885-1888 werden deze gronden als weiland gehandhaafd en werd naar ontwerp van J.N. Landré aan
de zuidrand een boerderijcomplex gebouwd ondermeer bestaande uit een boerderijcomplex, schuren, stallen en een
ommuurde moestuin. Onder de rijksbescherming vallen de boerderij, een varkensschuur en paardenstal met
berging. De 19de-eeuwse LANGHUISBOERDERIJ heeft een vrijwel rechthoekige plattegrond, is een bouwlaag hoog
onder een met kruispannen gedekt zadeldak. In de zijgevels worden de overstekende dakschilden door schoren
ondersteund. Het stalgedeelte heeft een iets bredere plattegrond terwijl het zadeldak een lagere voet en een hogere
nok heeft gekregen. De dakkapellen en daklichten zijn van latere datum en vallen buiten de rijksbescherming. De uit
baksteen opgetrokken gevels hebben een bepleisterde plint en zijn gedecoreerd met horizontale banden, aanzet- en
sluitstenen van gele verblendsteen . De boogtrommels zijn met siermetselwerk (gele en rode baksteen)
gedecoreerd. Het meest toegepaste venstertype heeft een tweelichtsschuifraam. De vensters in de eerste bouwlaag
zijn van luiken voorzien. De voor- of noordgevel van het voorhuis is vijf vensterassen breed met op de tweede as
van links een later dichtgemetseld venster. Op de middenas bevond zich oorspronkelijk een deur. De top van de
gevel is met houten messing en groef delen dichtgezet en heeft een makelaar en een hanenbalk. De zijgevels van
het voorhuis hebben een onregelmatige vensterindeling gekregen. Het stalgedeelte heeft in de met speklagen
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versierde korte gevel een links van de middenas geplaatste baander en op de geveluiteinden een rondboog
mestdeur. Boven de baander, op de middenas, is een rondboog hooiluik. In de zijgevels zijn aan elke zijde twee
stalvensters gezet.
WAARDERING
De 19de-eeuwse LANGHUISBOERDERIJ is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- als onderdeel van het bij de buitenplaats behorende boerderij-complex,
- vanwege de relatie met de ontwikkelingsgeschiedenis van het park,
- vanwege de ensemblewaarde
- vanwege de architectuurhistorische waarde van de detaillering en redelijke mate van gaafheid van de boerderij.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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Omschrijving complexonderdeel 4: De deels vrijstaande 19de-eeuwse PAARDENSTAL met BERGING heeft een
rechthoekige plattegrond en bestaat uit een bouwlaag, onder een met kruispannen gedekt zadeldak, waarvan de
overstekken aan elke zijde door schoren worden ondersteund. De uit baksteen opgetrokken gevels hebben een
gemetselde plint en zijn aan drie zijden voorzien van vakwerkstijlen waarbinnen om en om vensters zijn geplaatst.
De voorgevel, aan de oorspronkelijke moestuinzijde heeft een in het midden geplaatste, getoogde ingangspartij. De
gevel is voorzien van een gemetselde geprofileerde rollaag die boven de ingang omhoog gaat. De rollaag is de
voorzetting van de moestuinmuur die links van de paardenstal nog aanwezig is en waarvan rechts alleen nog de
aanzet te zien is. Boven de rollaag, ter hoogte van de ingang, is een ontlastingsboog gemetseld. In de top bevinden
zich vier rondboogvensters waarvan de middelste hoger zijn. De achtergevel heeft een indeling met houten stijlen
gelijk aan de zijgevels. Onder de dakrand zijn trapsgewijs messing en groep delen aangebracht.
WAARDERING
De 19de-eeuwse PAARDENSTAL met BERGING is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- als onderdeel van het bij de buitenplaats behorende boerderij-complex
- vanwege hiermee de relatie met de ontwikkelingsgeschiedenis van het park,
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- vanwege de ensemblewaarde
- vanwege de architectuurhistorische waarde van de detaillering en redelijke mate van gaafheid van de stal en
berging.

Hoofdcategorie
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Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Paardestal(M)
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Omschrijving complexonderdeel 5: Een eenvoudige uit baksteen opgetrokken 19de-eeuwse VARKENSSCHUUR van
een bouwlaag op rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt zadeldak. De lange gevelzijden zijn geleed
door middel van geprofileerde muurdammen waarbinnen verdiept liggende gevelvelden zijn gemetseld, voorzien van
een gemetselde onderdorpel. Deze verdiept liggende velden zijn om en om voorzien van stalvensters. De korte
gevelzijden zijn voorzien van een op de middenas geplaatste dubbele lattendeur met korfboog.
WAARDERING
De 19de-eeuwse VARKENSSCHUUR is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- als onderdeel van het bij de buitenplaats behorend boerderij-complex
- vanwege hiermee de relatie met de ontwikkelingsgeschiedenis van het park,
- vanwege de ensemblewaarde
- vanwege de architectuurhistorische waarde van de detaillering en redelijke mate van gaafheid van de schuur.
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Omschrijving complexonderdeel 6: Een enigszins overhoeks aan de inrit geplaatste vrijstaande 19de-eeuw
PORTIERSWONING in Franse neorenaissancestijl naar ontwerp van J.N. Landré. Het huis heeft een samengestelde
plattegrond en anderhalve bouwlaag, onder een met leien in maasdekking gedekt uitzwenkend schilddak. De
achtergevel wordt gevormd door een bouwvolume van een bouwlaag met balkon. Het balkon heeft een
natuurstenen borstwering. De uitkragende dakgoot rust op klossen met snijwerk die zich voorzetten als profilering in
de daaronder liggende fries. Op de nok van het dak is een klokkenstoel geplaatst. De nok van de smallere aanbouw
rechts, is met een crêtes versierd. De bakstenen gevels zijn met natuurstenen speklagen, cordonbanden,
hoeklisenen en vensteromlijstingen gedecoreerd. De voorgevel aan de zijde van de oprijlaan heeft een in het midden
geplaatste driezijdige natuurstenen erker, waarboven een balkon met een natuurstenen borstwering is geplaatst. In
het dakschild is een dakkapel geplaatst, waarin een dubbele deur toegang geeft tot het balkon. De dakerker wordt
door een getoogd fronton bekroond. Rechts van de erker bevindt zich een met houten panelen dichtgezette veranda
op natuurstenen plint. Het interieur heeft met uitzondering van de schouw in de woonkamer geen elementen die
voor bescherming in aanmerking komen.
WAARDERING
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19de-eeuwse PORTIERSWONING van de buitenplaats Hydepark is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang;
- vanwege de ouderdom,
- vanwege architectuurhistorische waarden
- als gaaf voorbeeld van een bouwstijl en bouwtype,
- vanwege de functioneel en ruimtelijke relatie met de buitenplaats,
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg,
- als onderdeel van het ensemble Hydepark.
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Omschrijving complexonderdeel 7: Ten oosten van het huidige hoofdgebouw staat een houten TUINPRIEEL in
rustieke stijl op rechthoekige plattegrond onder een met bitumen gedekt uitzwenkend schilddak. De gevels zijn
geconstrueerd van ruwe onbewerkte stammen bestaande uit stijlen of staanders, waarbinnen de vakken zijn
opgevuld met smalle stammetjes in kepermotief of een variatie daarop. De voorzijde (noord) is opengewerkt. De
gebundelde stijlen van boomstammen vertakken zich onder het uitzwenkende dakschild en functioneren ook als
schoren.
WAARDERING
19de-eeuws TUINPRIEEL is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de ouderdom,
- vanwege architectuurhistorische waarden als zeldzaam voorbeeld van een rustiek bouwtype en daarbij gebruikte
constructieve methoden,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
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- vanwege de kenmerkende ligging in de parkaanleg,
- vanwege de ensemblewaarde als onderdeel van het ensemble Hydepark. n
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 4 juni 2020

Pagina: 20 / 65

Monumentnummer*: 530569
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

12 januari 2009

Kadaster deel/nr:

56125/4

Monumentnaam**
Hydepark
Complexnummer

Complexnaam

530561

Hydepark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Doorn

Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Hydeparklaan

8

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Doorn

A

Postcode*

Woonplaats*

3941 ZJ

Doorn

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
2064

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 8: Een evenwijdig aan de Hydeparklaan gelegen 19de-eeuwse TUINMANSWONING
in chaletstijl naar het ontwerp van de architect J.N. Landré, van anderhalve bouwlaag en deels onderkelderd op
rechthoekig grondplan onder een met kruispannen gedekt samengesteld zadel- en schilddak, waarvan de
dakschilden uitzwenken. De dakschilden en dakgoot worden geschraagd door schoren met snijwerk. De dakschilden
van het zadeldak steken aan de voor- en achterzijde uit en zijn in de top voorzien van een versierde makelaar en
getoogde windveer, waarin ronde uitsparingen zijn aangebracht. Op de nok van het zadeldak is een klokkenstoel
geplaatst. De bakstenen gevels hebben speklagen van gele baksteen en zijn op de hoeken aan de voorgevel
voorzien van gemetselde lisenen. Alle gevels hebben een harstenen plint. In de gevels zijn voornamelijk
drielichtsvensters met gemetselde penanten en tweelichtsvensters met brede middenstijl geplaatst. De vensters in
de eerste bouwlaag hebben een geprofileerde gemetselde omlijsting die aan de zijden met accenten van gele
baksteen zijn versierd. De omlijsting wordt aan de bovenzijde door middel van een geprofileerde natuurstenen lijst
afgesloten. De boogtrommels hebben een siermetselwerk vulling. Tussen de schoren in de halve bouwlaag is een
aantal tweelichtsvensters met draairamen geplaatst. De voorgevel(zuid) heeft een symmetrische indeling van drie
traveeën. Op de middenas bevindt zich een risaliet met kleine sprong onder de steekkap met windveervullingen. In
het risaliet is de ingang met drie tredige hardstenen trap geplaatst. De achtergevel heeft een asymmetrische
invulling met rechts van de middenas een kleine houten uitbouw onder een lessenaarsdak. Het venster links is niet
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meer oorspronkelijk. De rechter zijgevel heeft drie traveeën. Op de middenas is een risaliet met topgevel
beëindiging geplaatst. In de verdieping bevindt zich een klein balkon op consoles. De linker zijgevel heeft nagenoeg
een identieke opbouw als de rechter zijgevel. Het middenrisaliet maakt echter een aanmerkelijk grotere sprong. Op
de begane grond heeft het plattegrond nagenoeg de oorspronkelijke indeling: een lange noordzuid gang waar
diverse vertrekken op uitkomen. Er bevinden zich geen interieuronderdelen die voor bescherming in aanmerking
komen.
WAARDERING
De 19de-eeuwse TUINMANSWONING is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang;
- vanwege de ouderdom,
- vanwege architectuurhistorische waarde
- als gaaf voorbeeld van een bouwtype met chaletinvloeden,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
- vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de buitenplaats,
- vanwege de kenmerkende plaatsing in de parkaanleg
- vanwege de ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaats Hydepark.
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Omschrijving complexonderdeel 9: Een aan de Hydeparklaan gelegen 19de-eeuwse ORANJERIE in eclectische stijl
met Lodewijk XIV invloeden, van een bouwlaag op rechthoekige plattegrond onder een platdak. De bescherming van
het object richt zich uitsluitend op de voorgevel. Zij- en achtergevel zijn door ingrijpende wijzigingen niet
beschermenswaardig evenals het interieur dat tegenwoordig in gebruik is als kantoor. De voorgevel heeft een
symmetrische indeling en is negen traveeën breed, die met uitzondering van het midden travee met een rondboog
zijn opengewerkt. De eerste, vijfde en negende travee worden door een koepel(s) bekroond, die met imitatie
bitumen leien of singels zijn gedekt. Op de middelste en grootste koepel is een achtzijdige lantaarn geplaatst, die
bekroond wordt door een beeld van de godin Flora en twee putti. De twee buitenste koepels worden bekroond door
een lantaarn met vierkante grondvorm. De gevel is uitgevoerd in zandsteen en rijk bezet met pilasters, lisenen met
imitatie voegen, cordonlijsten, rocaille motieven en getoogde frontons. De fries, penanten, frontons, sluitstenen,
kapitelen en vensteromlijstingen zijn gedecoreerd met florale motieven, vooral acanthusbladeren. De gevel tussen
de koepels is bekroond door een balustrade bestaande uit een hekwerk met balusters tussen pijlers,waarbij op de
zwaardere pijlers vazen geplaatst zijn. Voor de oranjerie ligt een verdiepte kleine geometrische tuin die door een
laag struikgewas omzoomd is. In het midden ligt een vijver met een vierkant grondplan met aan iedere zijde een
kleinere halve cirkel. In het verlengde van de middenas van de oranjerie en de tuin ligt een berceau die enige jaren
geleden is gerestaureerd.
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WAARDERING
De 19de-Eeuwse ORANJERIE is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang;
- vanwege de ouderdom,
- vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de aanleg van de buitenplaats,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
- vanwege architectuurhistorische waarden,
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg,
- vanwege de ensemblewaarde binnen de buitenplaats Hydepark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Orangerie
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 10: In een kunstmatig opgeworpen heuvel geconstrueerde IJSKELDER uit 1887 in
het westelijk deel van het park. De ijskelder heeft een grondoppervlak van 6x3 meter, waarvan de hoeken zijn
afgeschuind. De hoogte van de kelder bedraagt 2,5 meter. Enigszins schuin op de zijwand van de kelder loopt een
nauwe gang in noordelijke richting en komt uit op een voorportaal van 1,5 meter lengte en een tweede portaal van
3,5 meter lengte. Beide portalen hebben een hoogte van 2 meter. Het plafond van de kelder bestaat uit zes
gemetselde 90 centimeter brede troggewelfjes tussen H-balkjes van 9 centimeter. In het plafond is een vulopening
aangebracht. De ingang van de kelder is met een hekwerk, dat later geplaatst werd, afgesloten.
WAARDERING
De 19de-Eeuwse IJSKELDER is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang;
- vanwege de ouderdom,
- als functioneel onderdeel van de buitenplaats,
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
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- vanwege architectuurhistorische waarden
- als voorbeeld van een zeldzaam bouwtype,
- vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een niet meer in gebruik zijnde historische koeltechniek,
- als ruimtelijk onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde binnen de buitenplaats Hydepark.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

IJskelder
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Omschrijving complexonderdeel 11: Een nabij en onder de Oude Arnhemse Bovenweg bevindende 19de-eeuwse
GROTTO, vervaardigd uit cementen imitatie rotspartijen met bakstenen kern. De grotto is buiten gebruik en
grotendeels met aarde gevuld. De doorgang is echter nog intact. Het front van de ingang bestaat uit een
onregelmatig getoogde ingangspartij van imitatierotsen. Het materiaal dat voor de rotsen gebruikt is bestaat uit een
kern van gemetselde bakstenen die met een dikke laag cement is afgedekt. Het cement is zo vorm gegeven dat het
op grillig gevormde rotspartijen lijkt. De doorgang was oorspronkelijk voorzien van stalactieten, stalagmieten en
spelonken.
WAARDERING
De GROTTO is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde van de grotto
- als voorbeeld van een constructietechniek van imitatie rotspartijen
- alsmede vanwege de grote ensemblewaarde als onderdeel van het park

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Grot
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Omschrijving complexonderdeel 12 Ensemble van 19de-eeuwse ROTSPARTIJEN met BRUG in het westelijk deel van
het park; een langs een slingervijver gelegen rotspartij en een brug met een nieuw brugdek. Het brugdek ligt op
twee pijlers waarop een ligger is bevestigd. De pijlers en de ligger zijn in cementrustieke boomstammen uitgevoerd.
Onder de brug bevinden zich cementen imitatie rotsblokken. Het materiaal dat hiervoor is gebruikt bestaat uit
vermoedelijk een ijzeren kern voor de pijlers en ligger en gemetselde baksteen voor de imitatierotsen. Vervolgens
zijn deze onderdelen met een dikke laag cement afgedekt dat bij de rotsen is vormgegeven als de huid van een
grillige rotspartij en bij de pijlers en ligger als de schors van een boom. Het brugdek en de reling van de brug zijn
niet origineel en vallen derhalve buiten de bescherming.
WAARDERING
Het ensemble van 19de-eeuwse ROTSPARTIJEN met BRUG is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde van het ensemble
- als voorbeeld van een constructietechniek van imitatie rotspartijen en boomstammen
- alsmede vanwege de grote ensemblewaarde als onderdeel van het park.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving complexonderdeel 13: Ten zuiden van het tuinprieel gesitueerde 19de-eeuwse ROTSPARTIJEN ; op een
langgerekte met loofbomen beplante heuvel gelegen imitatie rotsen ter weerszijden van een wandelpad. De
rotspartijen hebben hoogtes tussen de 0,5 meter en 2 meter. De rotsen zijn grillig gevormd en gemaakt van
gemetselde bakstenen waarover een cementlaag is aangebracht.
WAARDERING
De ROTSPARTIJEN zijn in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een constructietechniek van imitatie rotspartijen
- alsmede vanwege de grote ensemblewaarde als onderdeel van het park.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving complexonderdeel 14: TUINMANSHUIS uit de 19de-eeuw op rechthoekig grondplan, oost-west
georiënteerd, begane grond en een kap hoog. Achter het huis is een keuken aangebouwd met een rechthoekig
grondplan welke dwars achter het huis is geplaatst en afgedekt door een lessenaarsdak met gesmoorde
kruispannen. De gevels zijn bepleisterd en worden afgedekt door een flauw hellend zadeldak met gesmoorde
opnieuw verbeterde Hollandse pannen en forse overstekken. Midden op het dak en nabij de achter- of westgevel
staan bepleisterde schoorstenen. De noord- en zuidzijde zijn voorzien van zinken bakgoten met zes forse houten
consoles en de oost- en zuidzijde van geprofileerde vlakke grenen daklijsten en windveren. De oostgevel is de
ingangsgevel, twee schuiframen met blinden en (noordoost) een toegangsdeur breed, allen voorzien een bovenlicht.
Op het kapniveau is een Empire venster met 2x2 ruits draairamen aangebracht. Nabij de kap is een brede hoge
tandlijst van staande grenen delen aangebracht. De zuidgevel heeft nabij de westgevel een groot samengesteld
venster, meer breed dan hoog met links en rechts twee smalle draairamen. De noordzijde bevat een gelijk naar
achteren geplaatst samengesteld venster. Aan beide zijden zijn de zijgevels van de uitbouw met lessenaarsdak en
venster zichtbaar. De west- of achtergevel bevat nabij de kap en boven het lessenaarsdak een draairaam met
smalle staande ruiten. Op de begane grond volgt links een staand 1 ruit vast venster en een hardhouten deur met
spiegelruit en borstwering van dwars geplaatste delen. Het lessenaarsdak is voorzien van een zinken mastgoot. Alle
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gevels hebben een ruwe, zgn. takkeboswerk, grijze portland bepleisterde velden in vlak bepleisterde smalle banden
of lijstwerk rond de ramen, deuren en nabij de hoeken terwijl nabij het maaiveld een brede vlakke plint van
pleisterwerk is aangebracht. De kleuren van het houtwerk zijn donkergroen. Het tuinmanshuis staat op een erf dat
aan drie zijden door een 19de-eeuwse ijzeren afrastering is omsloten.
WAARDERING
Het 19de-eeuwse TUINMANSHUIS is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de ouderdom en gaafheid,
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats,
- vanwege de kenmerkende ligging nabij de moestuin in het park van de buitenplaatsen Hydepark, La Fôret en 't
Zand.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Tuinmanswoning(L)
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Omschrijving complexonderdeel 15: 19de-eeuwse HOUTLOODS op rechthoekig grondplan en afgedekt door een
zadeldak van rode en gesmoorde Oudhollandse pannen met forse overstekken. De gevels zijn beschoten met iets uit
elkaar geplaatste staande bruin-zwarte ongeschaafde delen die bij de oost- en noordgevels op een hoge bakstenen
steens voetmuur en bij de west- en zuidgevels op een lage bakstenen voet van gebroken straatklinkers en waal
formaat rode bakstenen geplaatst zijn. In de oostgevel is rechts een twee vleugelige poort van staande delen met
gesmede duimen en hengen aangebracht. De lange lage zuidgevel heeft een mastgoot en nabij de oostgevel een 6
ruits venster, 2 hoog, 3 breed. De constructie van de schuur staat op de voetmuren en heeft 3 spanten die vrijwel
geheel vervaardigd zijn van ongeschaafde boomstammen.
WAARDERING
De 19de-eeuws HOUTLOODS is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de ouderdom,
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats,
- vanwege de kenmerkende ligging nabij de moestuin en tuinmanswoning in het park van de buitenplaatsen
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Hydepark, La Fôret en 't Zand.
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Omschrijving complexonderdeel 16: Langgerekte 19de-eeuwse bakstenen NOORDELIJKE MOESTUINMUUR die nabij
het midden een flauwe knik naar binnen maakt en bij twee poortjes in de muur een lager niveau heeft. De muur is
onderdeel van het 19de-eeuwse moestuincomplex, bestaande uit een ommuurde Warme-moestuin, Bloemen- of
Rozentuin, Koude-moestuin en Tuinmanshuis. Het perceel is langgerekt ±100m.x40m., aan de noord-, oost- en
westzijde voorzien van rode bakstenen muren. De muren verschillen in hoogte. In de muren zijn drie poorten
aangebracht. Aan de zuidzijde op de grens met het tuinmanshuiserf is een hek van gesmede staanders met gaas
geplaatst. Op het perceel staan vijf verschillende kassen en vier broeibakken. Vanaf de poort in de oostmuur in de
lengte van de moestuin, nabij de muren en hekken liepen verharde paden. De moestuin werd gebruikt voor de
kweek van groenten, en bijzondere soorten appels en peren. In de kassen; druiven, perziken, vijgen, zaaigoed en
palmen. De noordelijke moestuinmuur is opgebouwd uit rode waalformaat bakstenen; half steens metselwerk van
verspringende strekken lagen tussen op regelmatige afstand geplaatste pijlers van 1,5x1,5 steens. Bij de vlakken
tussen de pijlers is een plint of versnijding van het fundament zichtbaar. In de pijlers zijn 2 en in de vlakken tussen
de pijlers 2x2 boven elkaar geplaatste gesmede spalierhaken te zien. Aan een aantal haken hangen rekken met
spalierlatten. Voor de muur ligt een bed met een rand van gemetselde verticaal staande bakstenen. Bij de knik
verdubbelt de pijler in breedte. In de oostelijke zone van de muur is zichtbaar dat de onderste 12 lagen zijn voorzien
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van een snijvoeg en dat bij de hoger gelegen delen het voegwerk volplat is. Vanaf oost zijn bij de hogere muurdelen
twee type afdekking te zien, 1.: Boven op de muurvlakken en pijlers is een rol gemetseld die aan de moestuinzijde
het muurvlak volgt, ook over de pijler. Het resterende deel van top van de pijler wordt afgedekt door specie. Aan de
achterzijde kraagt de rol bijna een halve steen over en wordt verstevigd met ankers die de rol boven en opzij
omknellen. 2.: Pijlers afgedekt door platen van bepleisterde harde bakstenen met tegen deze platen een rol, iets
overkragend aan de moestuinzijde. De top van de rol ligt gelijk met de top van de plaat. De lagere muurdelen, ±10
lagen minder, hebben op de pijlers platen van bepleisterde bakstenen met links en rechts tegen de platen, plat en
dwars op de muur gemetselde bakstenen. In de muur bevindt zich een poortje achter de Perzikenkas en ten westen
van de Palmenkas. Ter hoogte van deze poortjes is de muur voorzien van robuuste pijlers; zes koppen diep. De
houten opgeklampte poortdeuren, aan gesmede hengen en duimen, zijn daardoor meer naar achteren geplaatst.
Boven de poortjes en op de dekplaten zijn 2x2 bogen van ijzeren pijp aangebracht. Westelijk van de Perzikenkas is
de muur tevens de voorgevel van het Stookhuisje. De muur is ten oosten van het Stookhuisje hoog en westelijk
lager. De Palmen- en Zaaikas volgt meer westelijk. De achtergevel van de Palmenkas is tevens onderdeel van de
moestuinmuur, die in deze zone voor dat doel is verzwaard, verhoogd en bepleisterd.
WAARDERING
De NOORDELIJKE MOESTUINMUUR is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een bakstenen omheining van een 19de-eeuw moestuin-ensemble op een historische
buitenplaats,
- vanwege de ouderdom,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
- vanwege de functioneel ruimtelijke samenhang met de buitenplaatsen 't Zand en La Forêt,
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg van Hydepark en vanwege de ensemblewaarde.
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Omschrijving complexonderdeel 17: OOSTELIJKE MOESTUINMUUR opgetrokken in de tweede helft van de19de-eeuw
uit rode waalformaat bakstenen met in het midden een brede twee vleugelige toegangspoort. De poort heeft aan
beide zijden forse 2,5x2,5 steens brede pijlers die bij de koppen voorzien zijn van siermetselwerk van uitspringende
baksteen lagen en afgedekt door bakstenen met Portland gestucte dekplaten. Op de dekplaten zijn 4 bogen van
ijzeren pijp geplaatst. De hekken in de poort zijn van hout en hangen aan gesmede ijzeren hengen en duimen; op
brede houten dwarsstijlen en schoren aangebrachte brede spijlen, 9 per vleugel en op een der vleugels 1 brede
naald. De muren liggen links en rechts van de poort en bestaan uit regelmatig uit elkaar geplaatste 1,5x1,5 steens
brede pijlers met daar tussen halfsteens muurvlakken van verspringende strekken lagen. Nabij de poort lopen de
muren over 5 lagen op en worden afgedekt door dwars plat geplaatste bakstenen.
WAARDERING
De OOSTELIJKE MOESTUINMUUR is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een bakstenen omheining van een 19de-eeuws moestuin-ensemble op een historische
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buitenplaats,
- vanwege de ouderdom,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
- vanwege de functioneel ruimtelijke samenhang met de buitenplaatsen 't Zand, en La Fôret,
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg van Hydepark, vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Omschrijving complexonderdeel 18: Rode 19de-eeuwse , waalformaat, hoge bakstenen WESTELIJKE
MOESTUINMUUR bestaande uit een deel van 11 op regelmatige afstand gemetselde half steens vlakken van
verspringende strekken lagen met lage plint tussen en midden tegen 1,5x1,5 steens pijlers waarvan het noordelijke
deel ±45 graden knikt en voornamelijk aan het zicht wordt onttrokken door de Muur- of Vijgenkas, waarna de muur
zich 10 lagen lager voortzet. De zuidelijke eindpijler is zwaarder uitgevoerd 2,5x2,5 steens en half steens zichtbaar
aan de moestuinzijde. Hier sluit het zuidelijk hek van de moestuin en het westelijk hek van de Bloemen- of
Rozentuin op aan. Nabij is een kraan met put.
WAARDERING
De WESTELIJKE MOESTUINMUUR is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een bakstenen omheining van een 19de eeuwse moestuin-ensemble op een historische
buitenplaats,
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- vanwege de ouderdom,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
- vanwege de functioneel ruimtelijke samenhang met de buitenplaatsen 't Zaand en La Fôret,
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg van Hydepark, vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving complexonderdeel 19: Rood bakstenen STOOKHUISJE uit de tweede helft van de 19de-eeuw, waarvan
een deel van de zuid- of voorgevel, een deur en raam breed, onderdeel van de Noordelijke moestuinmuur is, terwijl
de beschoten kap, een zadeldak gedekt met gesmoorde kruispannen, over de muur reikt. De andere drie gevels zijn
gesloten en eveneens opgetrokken uit een waalformaat rode baksteen. Het voegwerk is volplat. Het rechthoekig
grondplan van het Stookhuisje is meer breed dan diep. De toegang heeft een blauwgroene grenen paneeldeur met
twee staande panelen voorzien van glas tussen, boven en onder, liggende houten panelen. Het ijzeren raam met
segment boog is laag geplaatst en bestaat uit twee bijna vierkante, boven met flauwe boog, ruiten omgeven door;
links en rechts smalle ruiten, boven(gebogen) en onder 2x2 ruiten van gelijke breedte. Op kapniveau is een metalen
kachelpijp door de gevel gestoken en vast gemetseld. De oorspronkelijke schoorsteen, 2 strekken en 1 klezoor
breed en 2 strekken diep, is niet meer aanwezig. De muren binnen zijn, op de locatie van de voormalige
schoorsteen.
WAARDERING
Het STOOKHUISJE is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
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- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een bedrijfsgebouw behorende bij een 19de-eeuws moestuinensemble op een historische
buitenplaats,
- vanwege de historisch-functionele waarde,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
- vanwege de ouderdom
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Stookhok
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Omschrijving complexonderdeel 20: Laat 19de-eeuwse DRUIVENKAS op rechthoekig grondplan afgedekt door een
zadeldak waarvan de schilden waren voorzien van ruiten tussen ±30 houten roeden. De 14 ruits brede glasgevels
aan de korte zijden zijn geplaatst op een 100cm. hoge bakstenen voetmuur. Bij de lange gevels zijn de dakschilden
direct op de voetmuren aangebracht. Een van de lange bakstenen muren is gelijkertijd onderdeel van de oostelijke
moestuinmuur die hier een spouw heeft. De ingang, in de zuidwestgevel, is in het midden aangebracht; een grenen
deur voorzien van borstwering met paneel en daarboven 2x2 ruiten. De toegang is twee ruiten breed met links en
recht zes ruiten allen gevat in houten roeden. De kas is in twee afdelingen verdeeld door een glaswand, met houten
roeden, die op de voetmuur geplaatst is met in het midden is een grenen toegangsdeur. De twee afdelingen hebben
ieder twee boogspanten en gordingen van ijzeren pijp.
WAARDERING
De DRUIVENKAS is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een laat 19de-eeuwse kas op een historische buitenplaats,
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- vanwege de kenmerkende ligging in de moestuin,
- vanwege de ouderdom
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving complexonderdeel 21: Laat 19de-eeuwse vrijstaande PERZIKENKAS met rechthoekig grondplan op
lage, steens van rode bepleisterde bakstenen vervaardigde, voetmuur. De kas heeft hoge 44 ruits brede zijgevels en
19 ruits brede hogere kopgevels met houten roeden en werd eertijds afgedekt door een zadeldak waarvan de
dakschilden voorzien waren van ruiten tussen houten roeden. In de zuidgevel is een grenen toegangsdeur met
borstwering en 2x2 ruiten. Op de nok is een makelaar met spits aangebracht en links en rechts nabij de lage
fundering zijn metalen halfcirkelvormige onderdelen van het bedieningsmechaniek voor de ramen van de zijgevels
zichtbaar. De kas heeft 5 samengestelde spanten met 3 dubbele staanders van ijzeren gewalste T- en hoekprofielen
die verbonden worden door metalen platen en bouten. De spanten staan naast de lage voetmuur op poeren. Midden
voor en achter in de kas zijn 3x2 extra staanders met schoren geplaatst. De 2x3 gordingen bestaan uit metalen
pijpen.
WAARDERING
De PERZIKENKAS is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
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- als voorbeeld van een laat 19de-eeuwse kas op een historische buitenplaats,
- vanwege de kenmerkende ligging in de moestuin,
- vanwege de ouderdom
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving complexonderdeel 22: 19de-eeuwse Tabletten- of PALMENKAS op rechthoekig grondplan gedekt door
een zadeldak met een kort en een langer dakschild, welke ontstaan is uit het verhogen van een reeds bestaande
tablettenkas. De hoge west- of ingangsgevel heeft twee grenen vleugeldeuren met hoge borstwering en per deur
2x2 ruiten. De nok van het zadeldak is asymmetrisch geplaatst waardoor het noordelijke dakschild, dat tevens op de
hier verhoogde en verzwaarde moestuinmuur rust, 6 pannen hoog en het zuidelijke dakschild 19. Tussen kap,
borstwering en deuren is de gevel bezet met kunststof golfplaten, multiplex en glas. De zuidgevel heeft een
bepleisterde bakstenen borstwering en dorpel met in de muur verticaal geplaatste ijzeren T-profielroeden; 36 ruiten
breed en 1 ruit hoog. Op de lage gevel rust het grote dakschild gedekt met gesmoorde Oudhollandse pannen en
vorsten; 19 rijen hoog en 49 breed. Bij de westgevel reikt het dak over de gevel en is afgewerkt met een vlakke lijst
en windveer, bij de oostgevel zijn de pannen tegen het doorstekend bepleisterd metselwerk met rol aangebracht.
Tegen de geheel bepleisterde bakstenen, eveneens asymmetrische oostgevel is een kleinere verdiepte tabletten- of
zaaikas gebouwd. De grenen deur die in de Palmenkas toegang tot de Zaaikas geeft heeft 3 verticale ruiten en een
borstwering. De borstwering is deels aan het zicht onttrokken omdat deze zich in de grond bevindt. De noordgevel
bestaat uit hoog zwaar ruw bepleisterd metselwerk waarop een langgerekt laag dakschild rust met rode en
gesmoorde Oudhollandse pannen. De noordgevel is een verhoging en verzwaring van een deel van de Noordelijke
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moestuinmuur. Het pleisterwerk buiten is zgn. takkenboswerk. Talrijke spijkers zijn in de muur geslagen, alsmede
dat vier haakse steunen met schoren van T-ijzer aan de muur zijn bevestigd. De kapconstructie bestaat uit ijzeren
roeden of T-profielen op sporen van rondhout met panlatten die midden in de kas gestut worden door drie staanders
van verzinkte ijzeren pijp waarop een houten gording is aangebracht. Deze gording was voor de verhoging van de
kas de nokgording. Links van de staanders op het niveau van de gording zijn kleine samengestelde metalen spanten
met een houten nokgording geplaatst en aansluiten op de hoge zware noordgevel. Binnen, in de zuid- en westgevel
zijn sporen van de tabletten, verwarmingsbuizen en de afdruk van de helling van de voorganger van het noordelijke
dakschild zichtbaar.
WAARDERING
De PALMENKAS is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een laat 19de-eeuwse kas op een historische buitenplaats,
- vanwege de kenmerkende ligging in de moestuin,
- vanwege de ouderdom
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving complexonderdeel 23: Verdiepte 19de-eeuwse TABLETTEN- of ZAAIKAS op rechthoekig grondplan
onder een zadeldak waarvan de 3 glasgevels, vanaf het maaiveld gezien, op een lage bepleisterd bakstenen
voetmuur met dorpel zijn geplaatst. De kas is tegen de oostgevel van de Palmenkas gebouwd waardoor de
bakstenen westgevel in breedte ongeveer voor twee derde de oostgevel van de Palmenkas is. In deze gevel is een
grenen toegangsdeur met borstwering en 3 staande ruiten. Een deel van de borstwering is niet zichtbaar omdat het
verdiepte gedeelte van de kas tot op het niveau van het huidige maaiveld gevuld is met grond. De beide lange
gevels zijn 25 ruiten breed en vanaf het maaiveld, de lage borstwering en een ruit hoog. De hogere top of oostgevel
is 13 ruiten breed en draagt samen met een boogspant van ijzeren pijp de nokgording die eveneens van ijzeren pijp.
WAARDERING
De TABLETTEN- of ZAAIKAS is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een laat 19de-eeuwse kas op een historische buitenplaats,
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- vanwege de kenmerkende ligging in de moestuin,
- vanwege de ouderdom
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Omschrijving complexonderdeel 24: Rode 19de-eeuwse, waalformaat-bakstenen MUUR- of VIJGENKAS op een
langgerekt rechthoekig grondplan met 8 ramen van grenen frames, boven en onder voorzien van ijzeren handvatten
en binnen de frames van verticale T-ijzer roede met ruiten, 5 ruiten breed en 9 hoog. De zuidgevel is het laagst en
de hoge noordgevel is tevens onderdeel van de moestuinmuur. Dit deel van de moestuinmuur heeft geen pijlers, is
1,5 steens breed, mogelijk voorzien van een spouw en afgedekt door een naar achter hellende afdekking met zink.
De kopgevels lopen af naar de zuidgevel die plus minus 12 lagen boven het maaiveld uitsteekt. De rollen op de
gevels eindigen in een hardstenen hoekstuk en onder de rollen zijn op regelmatige afstand 3 gietijzeren rozetten
van muurankers zichtbaar. De oostgevel bevat de ingang, bestaande uit een grijs grenen kozijn op stenen neuten en
dorpel met een in een spits toelopende opgeklampte deur aan gesmede hengen en duimen,van brede grenen
staande kraaldelen, grijs geschilderd, aan de binnenzijde voorzien van brede dwars aangebrachte delen. De deur
heeft een staande gietijzeren deurkruk met lofwerk. De deur is een halve steen van de moestuinmuur geplaatst en
de helling van de spits in de deur volgt de daklijn van de gevel. Boven de deur is de rol niet half steens maar half
steens met een klezoor. De kas bestaat uit twee afdelingen en heeft tegen de moestuinmuur een tree lager dan het
maaiveld een looppad naast de bakken. De bakken hebben een keermuur van ±10 lagen rode, waal formaat,
baksteen. De bepleisterde bakstenen steens scheidingsmuur tussen de twee afdelingen is in het midden aangebracht
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en voorzien van een gelijke deur als de toegang. Aan de achterzijde van de noordgevel zijn over de volle lengte van
de kas, op regelmatige afstand de 5 beugels met reling, vervaardigd van ijzeren pijp met getapte verbindingen van
de Galerij van de kas nog aanwezig.
WAARDERING
De MUUR- of VIJGENKAS is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een laat 19de-eeuwse kas op een historische buitenplaats,
- vanwege de kenmerkende ligging in de moestuin,
- vanwege de ouderdom
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 25: Drie vrijstaande 19de-eeuwse langgerekte op het zuiden georiënteerde Koudeof NOORDELIJKE BROEIBAKKEN vervaardigd van lage steens bepleisterde bakstenen muren waarvan de noordmuren
hoog zijn en de zuidmuren het laagst. De bakken liggen zuidelijk van de Palmen- en Zaaikas, hebben verschillende
lengte, breedte, hoogte maten en zijn van elkaar gescheiden door smalle paden. De meest noordelijke bak is 12
grote ramen breed, de middelste 19 kleinere ramen en de meest zuidelijke 17 ramen. De oorspronkelijke ramen,
grenen frames met verticale ijzeren roeden en ruiten, rustten in een sponning op de noordmuren, de zijden in
sponningen van de schuin aflopende zijgevels en op zware T-ijzers. Op de zuidmuur tegen een ingemetselde zware
ijzeren opstaande lip.
WAARDERING
De drie NOORDELIJKE BROEIBAKKEN zijn in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een 19de-eeuws broeibak-ensemble op een historische buitenplaats,
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- vanwege de kenmerkende ligging in de moestuin,
- vanwege de ouderdom
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 26: Langgerekte vrijstaande 19de-eeuwse bepleisterde bakstenen WESTELIJKE
BROEIBAK of koude bak, die ongeveer even groot is als de meest noordelijke bak nabij de Palmenkas. De lange
westmuur is de hoogste muur, de oostmuur steekt slechts ±2 koppen boven het maaiveld uit. Zowel de westgevel
als de beide schuin aflopende zijgevels hebben een sponning waarin tezamen met zware T-ijzers de 12 ramen van
grenen frames met verticaal geplaatste roeden van T-ijzers geplaatst worden en zuid tegengehouden worden door
een in het metselwerk aangebrachte zware ijzeren opstaande lip. In de bak is schoonmetselwerk voorzien van een
snijvoeg zichtbaar.
WAARDERING
De WESTELIJKE BROEIBAK is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een broeibak op een historische buitenplaats,
- vanwege de kenmerkende ligging in de moestuin,
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- vanwege de ouderdom
- vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 27: Een meer dan 100 meter lang 19de-eeuws ZUIDELIJK MOESTUINHEK met van
plat ijzer gesmede zwart geteerde staanders, ongeveer 4,5 voet hoog, die eindigen in een punt en halverwege aan
de zuidzijde voorzien zijn van een schoor van massief rond ijzer. De palen met schoren staan ongeveer 7 of 8 voet
uit elkaar, zijn voorzien van gaas en boven met draadijzer over drie lagen wat bevestigd is in speciaal daarvoor op
de paal aangebrachte gesmede ogen.
WAARDERING
Het ZUIDELIJKE MOESTUINHEK is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een 19de-eeuwse eenvoudige ijzeren hek langs een nutstuin van een historische buitenplaats,
- vanwege de zeldzaamheidswaarde,
- vanwege de ensemblewaarde ,
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- vanwege de ouderdom
- vanwege de kenmerkende ligging langs de moestuin

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 28: Twee 19de-eeuwse betonnen ronde WATERRESERVOIRS die half in de bodem
zijn verzonken en half boven het maaiveld uitsteken. De randen zijn bezet met een ijzeren band. Een reservoir
bevindt zich ten noorden van de poort in de Oostmuur, een ander staat tegen de Noordelijke moestuinmuur nabij de
westgevel van de Palmenkas.
WAARDERING
De ronde WATERRESERVOIRS zijn in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een bij een 19de-eeuwse nutstuin van een historische buitenplaats behorende
bedrijfsarchitectuur,
- vanwege de ouderdom,
- vanwege het materiaalgebruik
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- vanwege de zeldzaamheidswaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 4 juni 2020

Functie

Pagina: 61 / 65

Monumentnummer*: 530590
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

12 januari 2009

Kadaster deel/nr:

56125/4

Monumentnaam**
Hydepark
Complexnummer

Complexnaam

530561

Hydepark

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Doorn

Utrechtse Heuvelrug

Utrecht

Straat*

Nr*

Driebergsestraatweg

34

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3941 ZX

Doorn

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Doorn

A

7776

Doorn

A

7775

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 29: Langgerekte hoge 19de-eeuwse bakstenen ZUIDELIJKE BLOEMEN- of
ROZENTUINMUUR op een U-vormig grondplan. De muur is gelegen in de laat 19de-eeuwse bloemen of rozentuin
met een rechthoekig grondplan van ±48 meter x 27meter, aangelegd volgens een mathematisch wiskundig
ontwerp. Aan de noordoostzijde van de tuin grenst de Warme-moestuin, voorzien van een ijzeren hek met
personenhekje. Noordwest grenst het bos en zuidoost het erf van het Tuinmanshuis, hier is de tuin aan beide zijden
voorzien van ijzeren hek met personenhekjes. Langs de zijden van de tuin zijn perken aangebracht waarbinnen
langs de lange as van de tuin boven en onder symmetrisch een aantal rechthoekige perken zijn gegroepeerd.. De
1,5 steens muur strekt zich uit over de volle breedte van de zuidwestzijde en knikt in beide hoeken waarna een kort
muurdeel met verzwaarde beëindiging volgt. Het midden van de muur is voorzien van een aan gesmede hengen en
duimen hangende, brede grenen grijs geschilderde boogdeur met lijsten aan de zijden en een borstwering met
gesmede ovale klink. De velden binnen de lijsten bevatten staande delen terwijl het veld van de borstwering tevens
voorzien is van elkaar kruisende schoren. Aan de achter- of Koude-moestuinzijde heeft de borstwering slechts
staande delen terwijl het daarboven liggende veld is voorzien van elkaar kruisende schoren. De deur ligt hier vrijwel
gelijk met het metselwerk. Links en rechts heeft de poort zwaarder metselwerk van ongeveer 6 koppen breed en
diep dat boven de poort ongeveer 10 lagen boven de links en rechts liggende muren uitsteekt. Zowel het
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middendeel als de muren worden afgedekt door aan beide zijden overstekende vast gemetselde pannen met op de
nokken vorsten. Aan de achter- of Koude-moestuinzijde van de muur zijn links 3x6 kops lisenen of pijlers, die 1 kop
uit de muur wijken, zichtbaar. De beide geknikte delen en daarop volgende korte rechte stukken zijn ook op de
hoeken voorzien van lisenen. Aan de achterzijde zijn rode waalformaat bakstenen toegepast, vol plat gevoegd in een
verspringend stekken verband. In het metselwerk zijn gesmede spalierhaken aangebracht. Aan de tuinzijde zijn in
wildverband gemetselde gebroken harde straatklinkers toegepast,volplat gevoegd.
WAARDERING
De ZUIDELIJKE BLOEMEN- of ROZENTUINMUUR is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege de architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van een bakstenen omheining van een 19de-eeuwse bloementuin op een historische buitenplaats,
- vanwege de ouderdom,
- vanwege de redelijke mate van gaafheid,
- vanwege de functioneel ruimtelijke samenhang met de buitenplaatsen 't Zand en La Fôret,
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg van Hydepark en vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 30: Twee 19de-eeuwse BLOEMEN of ROZENTUINHEKKEN met van plat ijzer gesmede zwart
geteerde staanders van ongeveer 4,5 voet hoog, die eindigen in een punt en halverwege aan de achterzijde zijn
voorzien van een schoor van massief rond ijzer. De palen met schoren staan ongeveer 8 voet uit elkaar, zijn
voorzien van gaas en boven drie lagen draadijzer, bevestigd in speciaal daarvoor op de paal aangebrachte gesmede
ogen. In ieder van de hekken zijn personen-doorgangen; zuidoost een naar het Tuinmanserf en noordwest in de
noordhoek nabij de westelijke moestuinmuur een doorgang naar een bospad.
WAARDERING
De twee 19de-eeuwse BLOEMEN of ROZENTUINHEKKEN zijn in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang
- vanwege hun architectuurhistorische waarde
- als voorbeeld van eenvoudige 19de-eeuwse ijzeren hekken langs een nuts- en bloementuin van een historische
buitenplaats,
- vanwege de zeldzaamheidswaarde,
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- vanwege de ensemblewaarde
- vanwege de ouderdom.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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