STAAT MONUMENTEN OVERSCHIE 2015
Hieronder worden – voor het grondgebied van de vroegere deelgemeente Overschie, inbegrepen de Spaanse
polder - achtereenvolgens behandeld de aangewezen Rijksmonumenten ( A) , de Gemeentelijke
monumentenlijst (B), de ”Roterodamumlijst”uit 1985 met bijbehorende monumentenkaart (C), de Inventarisatie
van waardevolle wederopbouwarchitectuur uit 2005 (D). de Monumentenatlas 1992 (E) en de Cultuurhistorische
paragrafen uit de Bestemmingsplannen. Opgemerkt kan worden dat alleen vermelding onder (A) juridische en
fiscale gevolgen heeft. Vermelding onder (B) heeft alleen juridische gevolgen en kan de mogelijkheid impliceren
van leningen beneden de marktrente.
Bij ons weten is in Rotterdam geen onderzoek verricht naar de betekenis en of gevolgen van vermelding op de
lijsten van (C) tot en met (E).
Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de betreffende lijsten, kaarten of boekwerken. In het algemeen
berusten de oordelen op deskundigheidsadviezen of oordelen, al of niet individueel of in collegiaal verband. Zij
berusten ook op visuele inspectie aan de buitenzijde, in een enkel geval aangevuld met literatuur of inspectie aan
de binnenzijde. De Stichting Dorpsherstel heeft de lijsten niet getoetst aan de gehanteerde criteria en er geen
eigen oordeel aan toegevoegd.
De lijsten of kaarten werden vergeleken met de situatie eind 2014, voor zover mogelijk. De recente beoordeling
werd eveneens gebaseerd op visuele inspectie maar sommige objecten waren niet zichtbaar of toegankelijk vanaf
de openbare weg. Dit lijkt overigens ook een rol gespeeld te hebben bij de totstandkoming van de lijsten en of
kaarten. In een enkel geval werd ook gebruik gemaakt van Google streetview.
Lijsten zijn per definitie onderhevig aan verandering. Voor zover wij konden nagaan komen in alle groepen
onjuistheden voor. Voor de groepen (A) en (B) zou dat in principe niet mogen gezien de juridische betekenis.

A. Rijksmonumenten overzicht van juli 2013
Dit is de lijst op basis van de bestaande Monumentenwet. Deze wordt op 1 januari 2016 vervangen door een
nieuwe wet. De betekenis daarvan voor de huidige lijst is nog niet duidelijk. . Een bijzonder categorie zijn de
beschermde stads- of dorpsgezichten. Dat is niet van toepassing op Overschie. In de jaren ’70 is dat wel
overwogen voor de dorpskern maar deze was naar het deskundigenoordeel te zeer aangetast.
Object met adres en monumentnummer

Toestand eind 2014/Bijzonderheden

Delftweg 5-7 woonhuis 32925
Adres Naam(complex) monument Monumentnummer
Delftweg 13 RK St Petrus Banden 32926
Delftweg 15 pastorie St Petrus Banden 32927

Slecht (eigendom gemeente R’dam

Delftweg 122 Leeuwenhof 32929
Boerderij met delen vroegere buitenplaats

Goed (particulier eigendom)

Delftweg 166 Landgoed Nieuw Rhodenrijs 527167
Delftweg 166 bij Brug Nieuw Rhodenrijs 527168
Delftweg 166 bij Duiventoren Nieuw Rhodenrijs 527272
Delftweg 166 bij Garage Nieuw Rhodenrijs 527169
Delftweg 166 bij Tuin Nieuw Rhodenrijs 527170

Zeer slecht, deels afgebrand
(eigendom gemeente)
restauratievoorstel en verbouwing
in voorbereiding

Slecht (eigendom bisdom R’dam
Matig (parochie H. Bernadette)

Delftweg 182 Het landgoed “De Tempel” is in zijn geheel beschermd en vormt samen met Nieuw Rhodenrijs en
directe omgeving ook een beschermde landgoederenzone (provinciale verordening). De Tempel omvat ruim 20
monumenten omdat afzonderlijke onderdelen een eigen monumentnummer bezitten. Een deel van de beelden is
elders opgeslagen , zie afzonderlijke bijlage over de staat van de beelden. Dat impliceert dat vier van de
rijksmonumenten niet ter plekke aanwezig is. De oorspronkelijke drie grenenhouten beelden uit de voortuin zijn
reeds lang in het depot van museum Rotterdam opgeslagen en zijn niet vermeld op de lijst. Zij verkeren in slechte
staat.
Het geheel van het landgoed De Tempel is in matige staat. Er wordt gewerkt aan een restauratievoorstel met stuk
nieuwbouw en verbouwing. Zie brochure over deze plannen.
Monumentale onderdelen van De Tempel:
(2 Natuurstenen bollen) De Tempel 511761
(2 Toegangshekken) De Tempel 511752
(2 Voetstukken) De Tempel 511762

(6 Smeedijzeren bruggen) De Tempel 511766
(Borstbeelden) De Tempel 511758
(Chinees tuinhuisje) De Tempel 511765
(Dolfijntje) De Tempel 511753
(Hoofdgebouw) De Tempel 511748
(Koetshuis) De Tempel 511750
(Moestuinhek) De Tempel 511768
(Rustieke brug) De Tempel 511767
(Schildragende Leeuwtjes) De Tempel 511755
(Tuin en Parkaanleg De Tempel 511749
(Tuinbeeld Apollo) De Tempel 511756
(Tuinbeeld Diana) De Tempel 511757
(Tuinbeeld Flora) De Tempel 511759
(Tuinbeeld op Sokkel Flora (of Diana) De Tempel 511763
(Tuinbeeld op Sokkel Hercules) De Tempel 511764
(Tuinbeeld op voetstuk Diana) De Tempel 511760
(Tuinmanswoning) De Tempel 511751
(Tuinvaas) De Tempel 511754
Overschiese Dorpsstraat 134 woonhuis- 32933
Overschiese Dorpsstraat 138 --- 32934

Goed (particulier eigendom)
Idem (deel museum)

Overschiese Dorpsstraat 95 N.H. kerk 527171
Overschiese Dorpsstraat 95 Toren der N.H. kerk 32932

Goed (eigendom van kerkelijke en
burgerlijke gemeente)

Overschiese Kleiweg 775 Molen 'De Speelman' 32928

Goed (eigendom Hollandsche Molen)

Overschieseweg (Hogebrug) Hogebrug (te Overschie) 32937

Goed (eigendom gemeente)

Overschieseweg 2 Brugwachtershuis 32935
NB foutje in de beschrijving van de gevelstenen

Goed (eigendom gemeente)

Overschieseweg 14-16 Boerderij 'De Honderdmorgen' 32936

Goed (particulier eigendom)

Overschieseweg 34,35,36 Tollens Fabriek 527172

Goed (particulier eigendom)

B.

Gemeentelijke monumenten overzicht.

Overschie bezit geen gemeentelijke monumenten. Aangenomen mag worden dat een vergelijking op stedelijk
niveau van de onder E genoemde objecten daaraan ten grondslag heeft gelegen maar een expliciete afweging op
wijkniveau is ons niet bekend.

C. Roterodamumlijst van monumentenkaart 1985 (zonder rijksmonumenten)
De z.g. Roterodamumlijst uit 1985 was een bewerking en actualisering van de eerder opgestelde inventarisatie uit
1975, het z.g. Monumentenjaar. Voor zover wij weten bekend bevatte de Roterodamumlijst / kaart 1985 voor
Overschie twee onjuistheden. Zo wordt voor Overschieseweg 40 de boerderij Hogenban vermeld als
rijksmonument. Deze was in 1985 echter al veel jaren gesloopt voor de bouw van de Oost-Abtsbrug Voor
Overschieseweg 25 lezen men niet Moulijn fabriek maar Tollensfabriek, zie ook onder rijksmonumenten.
Object met adres
A.

Dorpsbeeld Kandelaar weg met gehucht De Kandelaar

Ongenummerd grenspaal met gemeente Delft
Kandelaarweg 140 boerderij ca 1840
Kandelaarweg 100 boerderij ca 1840
Kandelaarweg hoek Kethelsekade boerderij ca 1860
e
e
Kandelaarweg hoek Kethelsekade 17 /18 eeuw
e
Kandelaarweg 70 huis 18 eeuw

Toestand 2014 /Bijzonderheden
Redelijk in stand gebleven maar nu
weilanden met parkaanleg
Hersteld na jarenlange afwezigheid
Redelijk
Redelijk
Gewijzigd
Gewijzigd
Gesloopt

B Dorpsbeeld Delftse Schie met zicht oude dorp en polder

Nog bestaand maar bedreigd

C Dorpsbeeld Delftweg met gehucht De Zweth

Nog steeds bestaand

Delftweg 314
Delftweg 254
Delftweg 164
Delftweg 110

Timmerwerkplaats uit 1853
Boerderij Driebergen ca 1870
Boerderij ca 1840
Molenstomp De Hoop met woonhuis 1712

Goed omgebouwd tot woning
Goed
Redelijk Schuur/ stal vernieuwd
Woonhuis gesloopt en stomp zogenaamd
opgeknapt en geschilderd
goed (schildje Roterodamum)

Delftweg 94 Villa
Adres Naam(complex) monument Monumentnummer
D Dorpskern van Overschie met Overschiese Dorpsstraat en omgeving
Delftweg 21 Woonhuis
Zestienhovensekade 65 – 79 woonhuisjes
Overschiese Dorpsstraat 64 Oude Raadhuis
Overschiese Dorpsstraat 86 -88
Overschiese Dorpsstraat 114 – 118
Overschiese Dorpsstraat 124
Overschiese Dorpsstraat 128
Overschiese Dorpsstraat 156
Overschiese Dorpsstraat 151
Overschiese Dorpsstraat 155 – 169
Overschiese Dorpsstraat 164 – 166
Overschiese Dorpsstraat 170
Overschiese Dorpsstraat hoek Delfshavenseweg 1
Rotterdamse Rijweg 18 Dokterswoning
Rotterdamse Rijweg 21 villa

Redelijk (ooit gerestaureerd door
Stadsherstel Rotterdam, verkocht)
Matig en deels gesloopt
Redelijk
Redelijk
Redelijk/matig
Goed, deels gewijzigd
Redelijk
Redelijk
Goed, deels gewijzigd
Goed
Matig/slecht
Gesloopt en vervangen door
historiserende nieuwbouw
matig
Goed
Goed

E Dorpsbeeld Rotterdamse Rijweg (straatprofiel met sloten en bruggetjes,bomen landelijke sfeer)
Bestaat nog
Rotterdamse Rijweg 86 Villa “Zonnewijk”
(architect . Corn Elffers 1926
Zie “Het Bouwbedrijf” jaargang 1928 blz 471

Goed

F Dorpsbeeld Oud Kleiweg – Overschiese Kleiweg straatprofiel met sloten en bruggetjes,bomen landelijke
sfeer)
Inmiddels sterk gewijhzigd
Overschiese Kleiweg hoek Oude Kleiweg Boerderij “Bouwlust”
Overschiese Kleiweg 726 boerderij
Oude Bovendijk boerderij 222

Gesloopt
Matig
Redelijk

D. Inventarisatie van waardevolle wederopbouwarchitectuur
In opdracht van DS+V werd in juni 2005 door Bureau ArEA een Cultuurhistorische analyse van de
wederopbouwarchitectuur in de periode 19146 – 1965 vervaardigd. Na een uitgebreide inleiding en beschrijving
concludeert de analyse tot een tiental waardevolle objecten. Zie de lijst hieronder
Tot nu toe heeft dit echter niet geleid tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten in Overschie op dit gebied.
Voor zover wij konen nagaan is een voorstel tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van object nr 6, in de lijst
ten onrechte aangeduid als RK Nicolaaskerk.( Moet zijn de RK kerk van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende
Bijstand ) inmiddels teruggetrokken.
De bebouwing van Overschie uit de periode 1940 – 1965 kan volgens het rapport van ArEA het beste worden
gekenschetst als een proeftuin van de systeembouw. Aan de Geerkensstraat en de Van Staverenstraat vond de
eerste toepassing plaats van systeembouw als een naoorlogse invulling van een vooroorlogse wijk (“Kossel”).
Het meest typisch voor Overschie is de baksteen-montage-bouw, voor een groot deel vorm gegeven door het
architectenbureau Van den Broek en Bakema. Veel bijzondere geveldetails van de experimentele bouwvormen
zijn echter inmiddels verdwenen bij diverse renovaties.
De historische gelaagdheid van de structuur van Overschie is wel herkenbaar gebleven.
De winkelcentra in de binnenstad (als Lijnbaan) zijn anders dan het lintvormige winkelcentrum van Overschie aan
de Burgemeester Baumannlaan. De opzet van de Burg. Baumannlaan in Overschie borduurt eigenlijk nog voort
op vooroorlogse planvorming. De Baumannlaan vertoont een zeer verscheiden bebouwing en heeft geen entree
maar is met de rug toegekeerd naar de bebouwing.
Alle 10 als “waardevol”aangeduide objecten bestaan nog maar voor zover wij konden nagaan hebben de
objecten nummers 1, 2, 7,8, 9 en 10 sinds de bouw meer of minder ingrijpende wijzingen ondergaan. Ons
inziens heeft dit bij 1 en 2 geleid tot wezenlijke veranderingen aan het gebouw of gebouwen.

1 Kantoor en Werkplaats Gemeentelijke Vervoer- en Motordienst
Kleinpolderplein 5
Van den Broek & Bakema, 1954
Louis van Roode (wandschildering "Rotterdam")
2 Woningbouw
Oost-Sidelinge
N.F. Wijmer (Weymar) en J. Breukelman i.s.m. Van Waning en
"Schokbeton", 195 0
3 Woongebouw "Sestienhofen"
Parallelstraat 120-220
L.A. Hoogenstraaten, 1959 -196 1
4 Dubbel Woonhuis
Schielaan 3-5
L.A. Hoogenstraaten, 195 0
5 Nijverheidsschool "De Starrenburg"
2de Hogenbanweg 111
Lockhorst Koldewijn Van Eijk, 1954 -1959
6 RK Nicolaaskerk met pastorie
Burg. Baumannlaan 169 -171
J.P.L. Hendriks, W. van der Sluys, L.A. van den Bosch, 195 3
7 Woningbouw met winkels
Burg. Baumannlaan 145 -165 /Jan Steenstraat/2de Hogenbanweg
J.A. Kijne, Jean M. Bodt, 195 1-1956
8 Woningbouw met winkels
Burg. Baumannlaan 130-148
Van den Broek & Bakema i.s.m. J.M. Stokla, 195 2-1955
9 Houten Den Hollanderschool
Rotterdamse Rijweg 29
B.M. den Hollander; 195 1-195 2
C. Franse (wandschildering)
10 Wijkwinkelcentrum Duyvesteinhof
Noordwijkstraat, Hoornweg, Duyvesteinstraat
W. en B. Lengkeek, 195 3

E. Monumentenatlas 1992
In 1992 werd door de Gemeente Rotterdam (DS+V) de Eerste Rotterdamse Monumentenatlas uitgegeven met
bijbehorende monumentnummers. De atlas heeft echter een inventariserende en informatieverstrekkende functie.
Het betreft niet alleen monumentnummers met juridische statusmaar ook Overige Monumenten uit diverse
inventarisaties maar zonder officiële status. De Atlas bevat een vrij groot aantal fouten. Dit betreft vooral de
dateringen, die echter zonder tijdrovend onderzoek moeilijk zijn vast te stellen. Enkele storende onjuistheden:
Ten onrechte wordt Prins Mauritssingel 40-58 aangegeven als daterend uit ca 1925. Dit is een z.g. KorrelKosselblok uit ca 1950 en zou eerder thuis horen onder D. De woonhuizen Delftweg 23-25 dateren niet van ca
1860 maar uit ca 1925.
Hieronder worden de niet Rijksmonumenten verkort weergegeven aan de hand van de nummers uit de atlas:
Adres en omschrijving

Staat in 2014

Noord – Kethelpolder
1145
1147
1148
1149

Kandelaarweg
Kandelaarweg
Kandelaarweg
Kandelaarweg

97 Boerderij uit 1878
110 Poldergemaal ca 1870
120 Boerderij ca 1880
140 Boerderij ca 1860

Onbekend
Goed
Onbekend
Redelijk

Schiezone en Schieveen buiten dorpskern
1166 Delftweg 94 woonhuis ca 1875
1167 Delftweg 96 woonhuis ca 1910 arch J.Verheul (?)
1184 Delftweg 100 woonhuis ca 1900

Goed (Rorodamumschildje)
Goed (geschilderd)
Goed

1169 Delftweg 108 woonhuis ca 1890
1170 Delftweg 166 woonhuis ca 1935
1171
1558
1182
1183
1185
1555
1172
1173

Delftweg 312,314 bedrijfspand 1853
Delftweg 318- 320 woonhuizen ca 1870
Delftweg 95 woon huis ca 1910 (vroegere tolhuis)
Delftweg 107 woon huis ca 1890
Delftweg 353 woonhuis ca 1850
Delftweg 359 -363 woonhuizen met schuur ca 1875
Hofweg 63 woonhuis ca 1870
Hofweg 150 poldergemaal 1926

Goed
Slecht Inmiddels rijksmonument, zie
aldaar
Goed
Goed
Redelijk
Goed
Redelijk
Matig
Onbekend
Gesloopt

Schiewijk
1556
1557
1165
1168
615

Delftweg 23 – 25 woonhuizen ca 1860
Delftweg 57 – 65 arbeiderswoningen ca 1880
Delftweg 84 voormalige kerk 1896
Rodenburgstraat 59 school ca 1930-35
Burgemeester Bosstraat 1, 2 46, 49-73
Terpstraat 1,2, 19, 21-43, 52 woonhuizen

Goed
Matig
Redelijk torentje gesloopt
Matig tijdelijk ander gebruik
Matig tot redelijk
behoudens uitzondering

Dorpskern
1160
1179
1159
1178
1177
1175
1181
1162
1180
1161
1176
1158
1553
1885
1156
1552
1152
1151
1153
1155
1154
1157
1150
`

Oversch. Dorpsstraat 56 -60 woonhuis ca 1900
Oversch. Dorpsstraat 64 Raadhuis ca 1860
Oversch. Dorpsstraat 70 hoek R.Rijweg 1 woonhuis ca 1905
Oversch. Dorpsstraat 98 Hervormd Centrum ca 1905
Oversch. Dorpsstraat 100 woonhuis ca 1880
Oversch. Dorpsstraat 182 ca 1870
Oversch. Dorpsstraat 21 woonhuis ca 1885
Oversch. Dorpsstraat 29 woonhuis ca 1900
Oversch. Dorpsstraat 33 woonhuis ca 1870
Oversch. Dorpsstraat 39 woonhuis ca 1880
Oversch. Dorpsstraat 119 woonhuis ca 1895
Oversch. Dorpsstraat 127 woonhuis ca 1880
Delfshavenseweg 3 – 31 arbeidershuisjes ca 1870
Overschieseweg 10, 12 bedrijfspand 1905
Pieter van Aschstraat 1 schoolgebouw ca 1925 -1930
Prins Mauritssingel 40 – 58 woonhuizen ca 1925
Rot Rijweg 10 school ca 1880
Rot Rijweg 86 woonhuis 1926 arch. C.Elffers
Rot Rijweg 143/145 woonhuizen ca 1915
Rot Rijweg 78 woonhuis ca 1930-35
Rot Rijweg 110 woonhuis ca 1915
Rot Rijweg 21 woonhuis ca 1880
Rot Rijweg 129 woonhuis ca 1930

Redelijk
Redelijk
Matig
Goed voorgevel matig
Goed
Goed
Goed
Goed (Roterodamumschildje)
Goed
Redelijk/gewijzigd
Goed
Goed
Redelijk / gewijzigd
Redelijk / gewijzigd
Redelijk / tijdelijk ander gebruik
Goed zie opmerking
Goed inmiddels woonhuis
Goed
Goed
Goed
Goed (Quatre Bras)
Goed
Goed (Cederhof)

Overig
1559 Schansweg 61 – 67 verffabriek 1923 Arch. A. .Lengkeek

Onbekend (afgesloten terrein)

1174 Oude Kleiweg 3 woonhuis ca 1910
1186 Oude Kleiweg 80 boerderij ca 1850

Redelijk
Gesloopt

F. Cultuurhistorische paragrafen Bestemmingsplannen
Overschie is maar gedeeltelijk bedekt met geldige bestemmingsplannen.
Zo ontbreekt in een deel van Kleinpolder West een geldig bestemmingsplan
Voor zover wij konden nagaan zijn er voor twee gebieden / bestemmingsplannen
Cultuurhistorische studies, schetsen of paragrafen gemaakt . Voor de polder/ park Zestienhoven
Is een studie in boekvorm gemaakt (Mariette Kamphuis en Anne Mieke Backer: 16hoven, 2 polders, 1 park 1800
woningen Rotterdam 2009). Er is geen directe relatie met het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan (Overschiese) Kleiweg) De studie van Joosje van der Geest over het Kleiweg gebied bevat
een lijst van beeldbepalende bebowuwingsobjecten. Zie onder
De studie voor de Noordas (vooral betrekking hebbend op Schieveen en Schiezone) van Astrid Karbaat bevat
ene overzicht van bijzondere bebouwing.
Beide studies bevatten aanbevelingen of aanwijzingen en gaan zeer uitgebreid in op de geschiedenis en
betekenis van deze historische linten. Voor zover wij konden nagaan is er geen directe – juridische of
beleidsmatige - verbinding met de bestemmingsplannen. Zij liggen ter inzage in museum Oud Overschie

RAPPORT KLEIWEG
Lijst van Beeldbepalende Objecten
Straat met huisnummer
Overschiese Kleiweg 681
Overschiese Kleiweg 691
Overschiese Kleiweg 519
Kleiweg 375
Kleiweg 395-397
Kleiweg 441
Kleiweg 567-569
Achterdijk 10
Achterdijk
Oude Kleiweg 3
Oude Kleiweg 196
Oudendijkse Schiekade 190
Zestienhovensekade 178-180
Zestienhovensekade 342-344
Zestienhovensekade 31

Type
boerderij
boerderij
landgoed
boerderij
woning met werkplaats
villa
woningen
boerderij (inmiddels gesloopt)
gemaal
villa
fabriek
boerderij
woning met werkplaats
woning met werkplaats
fabriek

RAPPORT NOORDAS
Bijzondere bebouwing
Op het eerste gezicht lijkt de bebouwing aan de Oude Bovendijk niet heel bijzonder, het lijkt wat
alledaags, en ook rommelig. Dit typeert juist het hele lint. De bebouwing is functioneel en ruimtelijk
verbonden met de polder Schieveen als oude droogmakerij. En er is zeker bebouwing te benoemen
die om één of meerdere van de volgende redenen cultuurhistorisch van belang is:
- samenhang met de ontginning van de droogmakerij;
- representatief voor de aan de Oude Bovendijk voorkomende bebouwing;
- heel karakteristiek binnen de bebouwing aan de Oude Bovendijk;
- zich in vormgeving en detaillering onderscheidt van de overige bebouwing;
- een zeldzaamheidswaarde vertegenwoordigd
De volgende bouwwerken zijn vanwege één of meer van de genoemde redenen bijzonder en in ieder
geval de moeite van het behouden waard, en de moeite waard om daarvoor een bepaalde inspanning
te verrichten (bijvoorbeeld als beeldbepalend object vastleggen in het bestemmingsplan). Zij kunnen
bij verdere ontwikkeling bijdragen aan de zichtbaarheid van de oorsprong van het gebied.
- Oude Bovendijk 212 (boerderij)
- Oude Bovendijk 220 (boerderij)
- Oude Bovendijk 222 (boerderij) en 221 (arbeiderswoning)
- Oude Bovendijk 216/217 (school)
Deze drie complexen vormen in gezamenlijk in feite een ensemble dat de historie/oorsprong van
de polder Schieveen en het polderlint Oude Bovendijk zichtbaar houdt.
- Oude Bovendijk245 en 245B
Gelegen op de driesprong van de Oude Bovendijk en de Rodenrijseweg; achter op het erf gelegen
met monumentale bomen voor op het erf naar de weg toe; dit vormt een markant oriëntatiepunt.
- Oude Bovendijk 246 en 248B als oude dijkhuisjes, eventueel met nr. 247 en 248 (maar
enigszins aangetast).
- Oude Bovendijk 263 als fraai vormgegeven bebouwing direct aan het lint.
- Oude Bovendijk 265 t/m 270 als rijtje arbeiderswoningen achter op het land gelegen.

- Oude Bovendijk 283, een boerderij met rieten kap, hoewel verbouwd is het oude gedeelte
direct aan de weg gelegen wel waardevol.
Het gaat echter niet alleen om de individuele waarde van enkele bouwwerken. Het gaat het erom een
zekere gelaagdheid in tijd te behouden, als ook de gelaagdheid van het soort bebouwing zichtbaar te
laten, zoals de combinatie van een boerderij met arbeiders/tuinderswoningen bij de boerderij.

Bijlage Toestand Tuinbeelden “De Tempel”
Naar de toestand in 1996/1997 en in 2012

Omschrijving van het
monumentale Beeld

Situatie in 1996/ 1997

Situatie 2012

Dolfijn uit begin 18e eeuw
rijksmonumentnummer
511753

Hersteld in 1997

Redelijk

Tuinvaas uit begin 18e eeuw
op betonnen sokkel
Nr 511754
Twee schilddragende
leeuwen nr 511755
Tuinbeeld Diana gesigneerd
VPBJ nr 511757
Tuinbeeld Apollo van de
hand van Bauerscheid de
Jongere ? nr 511756
Twee borstbeelden op
piedestals nr 511758
Twee beelden achter het huis
Diana en Flora afkomstig
van Zijdebalen
Nrs 511757 en 511759
Twee natuurstenen bollen
van een hek ? nr 511761
Beeld van Diana of Flora
gesigneerd Gillis nr 511763
Beeld van Hercules
waarschijnlijk eveneens van
Gilllis nr 511764
Replica’s van de oude houten
tuinbeelden waarvan de
originelen in het depot van
het Museum Rotterdam
Niet vermeld

Deksel van de vaas vertoont vrij
ernstige beschadiging

Onveranderd, beschadiging ernstiger
geworden

Goed

Wapenschilden van beide leeuwen
vertonen nu enkele barsten
Tijdelijk elders opgeslagen

Vertoonde destijds verschillende
ernstige beschadigingen
Vertoonde in 1996 diverse ernstige
beschadigingen

Tijdelijk elders opgeslagen

Kleine beschadigingen aanwezig

Nog steeds dezelfde beschadigingen

Vertoonden diverse eerdere
reparaties

Onveranderd zij het dat de dekplaat van
de sokkel van Flora ernstige scheuren
vertoont

Liggen op grond bij bruggetje

Onveranderd

Beschadigingen aan hals

Tijdelijk elders opgeslagen

Had diverse slecht uitgevoerde
reparaties

Tijdelijk elders opgeslagen

Vertonen geen gebreken

