Redengevende beschrijving gemeentelijk monument

Grenspalen Blankenburch
Beschermd gezicht
Aantal onderdelen behorend tot het
beschermde monument
Oorspronkelijke functie
Datering/Bouwjaar

Ja
2
Markering entree landgoed
Vermoedelijk 17de-eeuws

Inleiding
Twee hardstenen grenspalen met opschrift Blanken en Burch. Het landgoed Blankenburg komt
voort uit de gelijknamige boerderij en was in de 18de eeuw uitgegroeid tot een hofstede met
herenhuis, koetshuis, stallen en boerenwoningen.
Adres (aanduiding)
Postcode
Kadastraal nummer
GPS-coördinaten
XY- coördinaten
Omschrijving ligging
Kenmerken/bijzonderheden

Bij Buurtweg 36
2244 AE
F 4187 / F 1990
N52722, O42113
84219 / 459912
Aan weerszijden van de zijweg van de oprijlaan
naar de villa Blankenburch
Rijke detaillering met renaissance motieven;
boven naam de naam Blanken en Burch

Redengevende beschrijving gemeentelijk monument

Stedenbouwkundige aspecten
De palen staan aan weerszijden van de oprijlaan naar het hoofdhuis. Echter gezien de locatie van
het monumentale toegangshek uit 1916 in de bocht van de Buurtweg, is deze locatie van de palen,
zo veel dichter op het hoofdhuis, mogelijk niet oorspronkelijk. In principe markeert dit type paal,
een species van het type grenspaal, de hoofdentree tot het landgoed. Het gaat daarbij in de regel
om een enkele paal of om een set van twee. De mogelijkheid dat deze palen juist wel dicht op het
huis stonden mag overigens evenmin worden uitgesloten. In ieder geval zijn de grenzen van het
landgoed in de loop der tijd danig ingekrompen. Een deel van Blankenburg is toegevoegd aan het
landgoed Voorlinden. Daarmee is ook de entree van Blankenburg veranderd.

Architectonische beschrijving
De palen zijn in vormgeving duidelijk geïnspireerd op de ornamenten van Vredeman de Vries en te
plaatsen in de periode eind 16de, begin 17de eeuw. Het type renaissancepaal komt in Wassenaar vijf
keer voor, verspreid over drie locaties. Geen der huizen dateert uit genoemde periode, dus het is
niet waarschijnlijk dat de palen oorspronkelijk gefabriceerd zijn voor de locatie. Hergebruik ook in
oudere periodes is goed denkbaar, waarbij de naam Blankenburch al in een ver verleden is
ingehakt. Dat de palen te dateren zijn eind 19de eeuw, de neorenaissance is denkbaar, maar niet
waarschijnlijk.

Waardestelling
De palen zijn vanwege de cultuurhistorische - , architectuurhistorische- en ensemblewaarde van
algemeen belang voor de gemeente Wassenaar

als onderdeel van, als uitdrukking van en als herinnering aan de geschiedenis van Wassenaar
en de markering van erfgrenzen in het bijzonder;

als gaaf bewaard voorbeeld van een bijzonder type hardstenen grenspaal.
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