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Monumentnaam**
De Sprengenberg
Complexnummer

Complexnaam

512240

De Sprengenberg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Haarle

Hellendoorn

Overijssel

Straat*

Nr*

Sprengenbergerweg

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hellendoorn

D

Postcode*

Woonplaats*

7448 PB

Haarle

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
431

Rijksmonumentomschrijving**
LANDHUIS "De Sprengenberg"; in drie etappes gebouwd tussen 1900 en 1910 in opdracht van A.A.W. van Wulfften
Palthe naar ontwerp van de architect Karel Muller en bestaande uit: een gecementeerd in baksteen opgetrokken
jacht/ uitkijktoren op vierkante plattegrond bekroond door open houten uitkijkpost afgedekt met tentdak; op de
zuidwesthoek een arkeltorentje afgedekt met ingesnoerd kegeldak en op de overige hoeken een spuwer; aan
weerszijden van de zuidoosthoek een rookkanaal, dat boven het tentdak uitsteekt; tegen de zuidgevel, ter hoogte
van de eerste verdieping een uitpandige, met hout omklede trap onder deels omlopend lessenaardak; tegen de
oostgevel een houten balkon. Op de begane grond de jachtkamer, welke aan de vier zijden door middel van forse
rondbogen aansluit bij nevenruimten. Ter hoogte van de eerste verdieping een vide met aan noord- en zuidzijde een
drietal gekoppelde segmentboog openingen, welke aan de noordzijde beglaasd zijn en waarvan de bogen rusten op
kolommen met teerling kapitelen gedecoreerd met waaiermotief, en aan de oost- en westzijde een tweetal bredere
en lagere, gekoppelde segmentboog openingen, waarvan de bogen eveneens rusten op kolommen met
teerlingkapitelen gedecoreerd met waaiermotief. Boven de vide een drietal verdiepingen met diverse vertrekken
voorzien van onregelmatig in het gevelvlak geplaatste, hoge smalle vensteropeningen met 6-, 8- en 10 ruits ramen.
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Tegen de westzijde van de toren een vleugel zonder verdieping, witgepleisterd boven een plint van zwerfkeien
voorzien van grote, getoogde, gekoppelde vensters met natuurstenen middenkolom aan de zuidzijde en voor het
overige van vensters met kleine roedenverdeling, onder met pannen gedekt wolfdak en door middel van een
vlakgedekte tussenbouw verbonden met een vlakgedekte, achtzijdige theekoepel. Tegen de oostzijde van de toren
een op L-vormige plattegrond gebouwde vleugel grotendeels zonder verdieping, doch met enige verhoogde delen
met verdieping, witgepleisterd boven een plint van zwerfkeien, onder met pannen gedekte zadeldaken, een zuidzijde
c.q. westzijde voorzien van grote, getoogde, gekoppelde vensters met natuurstenen middenkolom en voor het
overige van draaivensters met kleine roedenverdeling en schuifvensters met kleine roedenverdeling in bovenlichten.
Mechanisch torenuurwerk in 1909 vervaardigd door J.J. Addicks & Zn. Amsterdam.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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