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Stichting Vrienden van de Hollandse en 
Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen

Bekijk de webversie

Nieuws van de V.K.H.Z.
Beste Kastelenvriend(in) 
 
Na onze excursie in oktober naar Haarlem, ging
alles door Corona helaas weer in lockdown. 
Nu in de persconferentie van 15 februari is
gebleken dat er vanaf 25 februari weer veel
mogelijk gaat worden, gaan wij proberen onze
Vriendendag in maart of april alsnog te
organiseren. 
Mocht de Vriendendag doorgaan dan ontvangt
u van ons een extra nieuwsbrief!

Bijdrage 2022
 
Om kosten te besparen sturen wij u geen
acceptgiro. Wij verzoeken u om uw
bijdrage van minimaal € 25,-- (indien u de
Nieuwsbrief digitaal ontvangt) over te
maken op IBAN: NL87 RABO 0310 8937 71
t.n.v. Vrienden Kastelen Holland en Zeeland
o.v.v. uw naam. 
 
Voor diegene die de Nieuwsbrief nog via de
post ontvangen zijn de kosten € 35,--,
vanwege de extra druk- en verzendkosten
van de Nieuwsbrief. 
 
Alleen  als  wij  uw  bijdrage  voor 2022
ontvangen hebben, ontvangt u in maart de
volgende editie van het Infoblad voor de
verzamelmap.

Kastelen  en Historische buitenplaatsen 
 
Als het goed is hebben onze ´Vrienden´ in
oktober deel 16 ontvangen van onze map:
Kastelen en historische buitenplaatsen met als
inhoud:

De Kastelen en Buitenplaatsen van
Warmond: (deel II) - Kasteel Oud Teylingen
of Lockhorst II

Ipenoord te Oostkapelle
 
De volgende editie zal omstreeks maart/april
verschijnen!

Ithacaprijs 
 
Het prachtige boek "De Kralingse
Buitenplaatsen" van onze redacteur Robert
Ligthelm heeft de Ithacaprijs gewonnen. Op 14
oktober ontving Robert Ligthelm deze
belangrijke boekenprijs uit handen van de
juryvoorzitter Paul Schnabel.

Het juryrapport bevatte het volgende:‘ 
 
Onze keuze is dit jaar gevallen op een boek,
dat een bijna onbekend, want ook grotendeels
verloren gegaan ensemble van
landschapsparken en buitens weer zichtbaar
maakt. 
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Het boek biedt een mooie balans tussen
familiegeschiedenissen, bouwhistorie en
parkaanleg in een longitudinaal perspectief
waarin we ook zien hoe het ondanks
stadsontwikkeling en industrialisering hier en
daar toch lukt een moderne versie van Arcadië
in stand te houden of te herontwikkelen. Het
boek is gebaseerd op grondig
archiefonderzoek, interviews met bewoners en
voormalige bewoners, levendig geschreven en
goed gedocumenteerd. De schrijver is geen
man van het vak, maar een amateur in de
oorspronkelijke betekenis van het woord, al van
jongs af aan geboeid door kastelen en
buitenplaatsen en na zijn pensionering als
vrij man eindelijk in de gelegenheid om dat
vorm te geven in een bijzonder fraai uitgegeven
en uiteraard rijk geïllustreerd boekwerk. Het
eerste grote onderzoek en het eerste grote
overzichtswerk over dit op het eerste gezicht
onherkenbaar veranderde gebied, dat dankzij
dit boek nu toch weer veel van zijn oude en
gelukkig toch ook nog iets van zijn behouden
schoonheid kan laten zien.’

Kijk voor meer informatie en nieuws over 
kastelen en buitenplaatsen op onze website: 

www.kastelenhollandzeeland.nl

Verslag Excursie naar Haarlem

Op zaterdag 23 oktober verzamelde een
dertigtal enthousiaste mensen zich bij de mooie
buitenplaats Beeckesteyn te Velsen. De
Vereniging Hendrick de Keyser houdt het
schitterend in stand en Natuurmonumenten
beheert de tuinen en koetshuizen. Na de
gebruikelijke aanvangs-ceremonie, door Victor,
werden we door de gidsen door het huis en de
tuinen geleid. Wij konden ons vergapen aan de
18e eeuwse inrichting, in het grotendeels door
Jan Trip de jonge aangelegde landgoed. Ook
de decoraties van Ignatius van Logteren,
kwamen goed tot hun recht. De vogeltjeskamer,
de vroegere kinderspeelkamer, bevatte een
paneel van de tuin met zijn sieraden.

Ook de eetkamer en de slaapkamer van de
Generaal waren mooi ingericht. Na dit moois
volgde de in de jaren zestig gereconstrueerde
tuin, naar voorbeeld van Johann Georg Michael
in Engelse stijl. We zagen de spiegeltuin, de
berceau en achter het huis de zichtas naar de
grote vijver. Aan de achterzijde van het huis zijn
de in 1742 door Jacob Boreel Janszoon
aangebrachte veranderingen, de zijvleugels en
koetshuizen, goed waarneembaar. In 1772
vergrootte hij het huis weer en liet het
achterpark aanleggen. Hierna volgde de
Bloementuin met de unieke bloemenwaaier, die
meer in het voorjaar tot zijn recht komt.

In het kweekcafé te Haarlem wachtte ons in
een kas een heerlijke vegetarische lunch.
Vervolgens gingen we op weg naar de
restanten van Huis ter Kleef onder leiding van
Jan Kamphuis. De ruïne is onderdeel van een
stadspark geworden. Hier en daar staken wat
bakstenen omhoog  en van vooral de laatst
aangebouwde delen was nog iets herkenbaars
te maken. Gelukkig hadden Jan en Taco enkele
afbeeldingen en plattegronden meegenomen
zodat er nog wat te begrijpen was van de
warboel die eens een kasteel was. Doordat je
vanaf hier ooit de stadsmuren kon zien, gingen
de Spanjaarden hier de strijd met de stad
Haarlem aan. Maar de bebouwing is nu ver
opgerukt en de muren verdwenen. 

Op naar Santpoort naar de ruïne van
Brederode. Het is altijd goed om de ruïne weer
te zien. Taco en Jan Kamphuis deelden de
groep in tweeën voor de rondleiding.



Ook voor degenen die de ruïne al vaak zagen,
waren er nieuwe details zoals bouwsporen die
je niet zo maar opvallen. Bij voorbeeld de
aanzet van de grote ramen van de achtergevel,
de ridderzaal en de afscheiding van de nog
aanwezige hoofdtorens als appartementen. Na
nog een drankje op de voorburcht zat de
excursie er weer op. Na het eindwoord van de
voorzitter nam iedereen afscheid.     
              Tot de volgende keer; Hans Brandhorst

Nieuwe publicaties
Die hofstat daer dat huys op plach te

staan

De vierde bundel van de Stichting Kastelen-
studies Nederland (SKN) bevat een goed
overzicht van recent onderzoek op het gebied
van kastelen en buitenplaatsen. Het is rijk
geïllustreerd en een prachtig naslagwerk. 
Naar een aantal kastelen en buitenplaatsen is
hernieuwd onderzoek gedaan, soms met
verrassende resultaten. Het boek bevat
artikelen over het kasteel Oud Haerlem, de
zoektocht naar het kasteel van graaf Dirk III te
Vlaardingen, de bouwgeschiedenis van het
kasteel Batenburg, de donjon van de ruïne van
Teylingen, de vondst van een deel van kasteel

De Blauwe Toren te Gorinchem en over de
positie van het Gravensteen in Leiden.Ook is er
aandacht voor de rol van het Huys ten Donck in
de tweede Wereldoorlog. 
 
Redactie: T. Hermans; R. Gruben 
Het boek bevat  272 pagina’s en is uit gegeven
bij SPA-Uitgevers. De prijs is € 34,95. 
ISBN 978-90-8932-0667. 
Bestellen: https://spa-uitgevers.biedmeer.nl

Hen – de wereld van een ingetogen
patriciër

Na het verschijnen van ‘Een hof tot ons gerief’
heeft Caspar Visser ’t Hooft een nieuw boek
geschreven over het leven op de verdwenen
buitenplaats Bellevue te Dordrecht. Aan de
hand van een jeugddagboek en reisjournalen
beschrijft hij ruim een eeuw later het leven van
zijn overgrootvader Hendrik Philip ’t Hooft. De
tijd waarin hij leeft komt pakkend tot leven. Hen
en de mensen om hem heen maken muziek,
spelen toneel, verblijven op buitenplaatsen,
gaan naar de opera en maken reisjes op de
Rijn. 
 
Auteur: Caspar Visser ‘t Hooft 
Het boek bevat 207 pagina’s en is uitgegeven
bij Uitgverij IJzer. De prijs is € 20,00. 
ISBN 978-90-8684-240-7

Bezoek ons ook op Facebook: 
facebook.com/vkhznl

De volgende Nieuwsbrief verschijnt 
rond mei. 

Namens de VKHZ: 
Kitty Jansen & Jurgen van der Kooij



Vanaf de
zomer van
2020 heeft de
gemeente
Wassenaar
onderhouds-
en restauratie- 
werkzaam-

heden gepleegd aan Huize Ivicke aan de
Rijksstraatweg te Wassenaar. Het werk betrof
voornamelijk het wind- en waterdicht maken,
het dakwerk, pleisterwerk en de kozijnen. De
gemeente heeft dit gedaan omdat de eigenaar
geen onderhoud pleegde en de gemeente het
karakteristieke pand wilde redden. De kosten
van de werkzaamheden worden op de eigenaar
verhaald via een gerechtelijke procedure. De
eigenaar heeft de plicht om zelf voor verder
onderhoud te zorgen.
Bron: www.unity.nu ; 15 oktober 2021 Foto: Hans Brandhorst

Geofysisch
onderzoek
wees drie jaar
geleden uit dat
het kasteel
Middelburg in
Alkmaar groter
was dan altijd
is gedacht.

Nancy de Jong en Rob Gruben startten een
aanvullend onderzoek in het nationaal archief.
Er bleek dat de rekeningen uit het archief van
de graven van Holland zeer veel informatie
bevatten. Alleen was het middeleeuws
Nederlands moeilijk leesbaar. 
De onderzoekers deden een beroep op leden
van de transcriptiewerkgroep van het regionaal
archief om de teksten te transcriberen.
Rekeningen uit de veertiende en vijftiende
eeuw van de rentmeesters en baljuwen van
West-Friesland en Kennemerland geven veel
informatie prijs. Bekend is nu bij voorbeeld
hoeveel geld werd uitgegeven aan het
onderhoud van de kastelen en bijgebouwen van
kastelen de Middelburg én de Nieuwburg bij
Oudorp. In één van de rekeningen staat een
barbacane vermeld bij kasteel de Middelburg,
de vroegste en enige vermelding bij een
Nederlands kasteel. 
Ook indirecte informatie komt uit de
getranscribeerde teksten tevoorschijn. Zo blijkt
uit een stukje van twee alinea’s van de
rekenkamer uit 1446-1447 allerlei zaken die
onderhoud nodig hebben, maar ook de
gebruikte bouwmaterialen worden vermeld. Er
staat ook in dat er in de omgeving een
varkenshok, een aantal bruggen, een haven
(met schepen erin) en een prieel in het Kruidhof

K en B in het Nieuws.
Het verhaal rond Ivicke gaat door

Afronding werkzaamheden

De ‘Krottenkoning’ wil zijn hoofdkantoor in
Ivicke vestigen

Bij de rechtbank bleek dat de krottenkoning
vindt dat het huis zo mooi is opgeknapt dat hij
met weinig moeite er zijn hoofkantoor in kan
vestigen. De vraag bij de rechtbank was of de
gemeente de eigenaar had mogen verbieden
zelf werkzaamheden uit te voeren. Aangezien
de werkzaamheden al door de gemeente zijn
uitgevoerd, gaat het eigenlijk alleen over het
verhalen van de kosten. Er is nog wel een
probleem: sinds 2018 zitten er krakers in het
pand. De krakers willen wel vertrekken, maar
alleen wanneer er een goed plan ligt voor de
bestemming van Ivicke. De gemeente geeft te
kennen dat zij niets weten van de
kantoorplannen. 
De Rijksdienst Monumentenzorg en de
gemeente vinden dat er een goed
bestemmingsplan moet komen met de
benodigde vergunningen.

Bron: www.omroepwest.nl ;8 november 2021

Krakers moeten weg

De rechtbank heeft besloten dat de krakers
binnen 6 weken het pand moeten verlaten. De
eigenaar moet ook de kosten van de
werkzaamheden betalen aan de gemeente.
Aan de gemeenteraad schrijven burgemeester
Leendert de Lange en wethouder Kees
Wassenaar het volgende: ‘Wij zijn verheugd
over de uitspraken van de rechtbank. 

We hebben ons nek uitgestoken en gedaan wat
nog niet veel vaker is gedaan: bestuursdwang
om een rijksmonument in stand te houden,
omdat de eigenaar het pand ernstig
verwaarloosde. Deze uitspraak is baanbrekend
als het om de jurisprudentie over het behoud
van monumenten gaat.’ 
De krakers zijn bang dat het huis gewoon weer
leeg komt te staan. Maar de rechter oordeelde
dat daar niet voldoende bewijs voor is. Er is een
plan van een architect overhandigd, waarin
voorgenomen werkzaamheden zijn
opgenomen. De vergunningen hiervoor zijn nog
niet aangevraagd.

Bron: www.unity.nu ; 21 december 2021

 
NB: Meer informatie over Huize Ivicke vindt U
op bladzijde 125 van onze Infomap.

Kastelen Middelburg en Nieuwburg



Kasteel
Assumburg in
Heemskerk
stamt uit 1450.
De eerste
vermeldingen
over een

kasteel op deze plek zijn al van 1322. De heer
van het nabijgelegen kasteel Oud Haerlem gaf
land in leen aan een van zijn leenheren. In
bronnen is sprake van een woning met gracht
en afgeplatte heuvel. Later, rond 1400, wordt de
motte afgegraven en een boomgaard
aangelegd. Al uit opgravingen door middel van
boringen en proefputten tussen 1983 en 1987
kon de conclusie getrokken worden dat het
huidige kasteel een voorganger gehad moest
hebben. Oude funderingen en diverse grachten
voor en naast het huidige kasteel werden
aangetroffen. Er werden scherven uit de
dertiende eeuw gevonden. Duidelijk bewijs
ontbrak echter. 
De provincie Noord-Holland ondersteunt het
onderzoek naar de kennis over oude kastelen
door oud onderzoek verder uit te laten werken
of door aanvullend onderzoek te laten doen. 
Bij kasteel Assumburg is nu geofysisch
onderzoek gedaan door 1800 m2 volledig in te
meten. Er worden contrastverschillen in de
bodem zichtbaar gemaakt met dit onderzoek. 
De resultaten laten een volmaakt ronde
structuur zien van 12 m, een kasteeleiland, met
een iets donkerder band, de gracht, erom heen. 
Op het kasteeleiland bevond zich een toren van
baksteen met een diameter van circa 9,5 m. 
Het huidige kasteel Assumburg is de opvolger
van een in die tijd verdwenen woontoren.

(Bron: De erfgoedstem 21 november 2021  
Foto: Albert Speelman)

restaureren,
her-
bestemmen
en openstellen
van een
monument. In
augustus 2021
is compliment

van de maand uitgedeeld aan de Levende
Buitenplaats Hodenpijl in Schipluiden. Het
compliment werd uitgedeeld aan de eigenaren
van de boerderijenensemble en de
buitenplaats, Tilly en Dirk Post. 
 
In de zeventiende eeuw is de oorspronkelijke
boerderij uitgebouwd tot een herenhuis. Vanaf
die periode werd de naam Hodenpijl gebruikt
voor het boerderijencomplex, dat ten oosten
van de bebouwde kom van Schipluiden ligt.
Oorspronkelijk stond er in de dertiende eeuw
ten noorden van Schipluiden een kasteel met
de naam Hodenpijl, waar de naam van afstamt.
Er is een ruim erf, een vijver, twee hooibergen
en hoge bomen eromheen. Op het erf staan
een oude wagenschuur en een tuinmuur. 
In de negentiende eeuw werd het huis
Hodenpijl gerestaureerd en zoveel mogelijk in
de oude staat teruggebracht. Er bevond zich op
het erf sinds de zeventiende eeuw ook een
schuilkerk, die in 1835 is afgebrand. Er is
daarna een waterstaatskerk gebouwd, die er nu
nog staat. Tot 1963 deed deze ook dienst als
kerk en pastorie. 
 
In 2006 kwam het boerderijgedeelte in handen
van de huidige eigenaren en ontstond het plan
voor De Levende Buitenplaats. 
Gedurende tien jaar is hard gewerkt om nieuw
leven in het complex te blazen. In 2007 is de
kerk en pastorie, volledig gerestaureerd,
geopend als bezinnings- en ontmoetings-
centrum. Het is uitgegroeid tot restaurant, en
onder andere trouwlocatie, vergaderplek en
boerderij. Als laatste onderdeel is de
wagenschuur hersteld. Bij de restauratie was
het mogelijk voor leerling/restaurateurs om
hieraan mee te werken en zo praktische
ervaring op te doen. 
 
De Levende Buitenplaats heeft een
maatschappelijke rol in zijn omgeving. De
historische ruimtes van de boerderij, de
wagenschuur, de kerk en pastorie zijn dagelijks
open voor het publiek. Er worden veel
activiteiten georganiseerd zoals lezingen en
concerten.

(Bron: De Erfgoedstem 21 november 2021 )

aanwezig zijn. Uit soortgelijke documenten zijn
over het kasteel de Nieuwburg ook veel
gegevens te halen. Beide kastelen blijken
groter geweest te zijn dan tot nog toe is
aangenomen. 
Dit onderzoek toont weer aan dat archeologie
en historische bronnen elkaar prachtig
aanvullen.

( Bron: www.erfgoedalkmaar.nl/archeologie/archeologische-

onderzoeken/geheimen-van-de-oudorperpolder)

Voorganger Kasteel Assumburg

Hodenpijl

Elke maand reikt de provincie Zuid-Holland een
Compliment voor het Monument uit aan een
eigenaar van een rijksmonument die een
bijzondere inspanning heeft geleverd aan het



Landgoed
Endegeest
met als
middelpunt het
kasteel
Endegeest
heeft
jarenlang
dienst gedaan

als instelling van de geestelijke
gezondheidszorg. In november is een nieuw
bestemmingsplan aangenomen door de
gemeenteraad van Oegstgeest. Een aantal
gebouwen op het terrein wordt gesloopt en
herbouwd. Er zijn veel tegenstanders van het
plan, omdat ze vinden dat de nieuwe gebouwen
te hoog zijn in vergelijking met het kasteel.
Daarnaast komen er volgens de tegenstanders
veel te veel parkeerplekken op het landgoed,
waardoor het landgoedachtige verdwijnt. De
Stichting Wilhelminapark en Geesten
overweegt naar de Raad van State te stappen 
nu de raad heeft ingestemd met het
bestemmingsplan. Dat zou er nog voor kunnen
zorgen dat de bouwplannen moeten worden
aangepast.

(Bron: AD.nl ; 26 november 2021  

Foto: Jurgen van der Kooij)

Op het terrein
staan veel 20-
eeuwse
bijgebouwen
rondom het
koetshuis,
maar ook een
historische
houten schuur.

De geschiedenis van het kasteel in Nederhorst
den Berg gaat terug op de dertiende
eeuw. Vanaf 1536 was Nederhorst een
ridderhofstede. Dit houdt in dat er een
slotgracht, een ophaalbrug en bijgebouwen
aanwezig moesten zijn. 
Tijdens het twaalfjarig bestand kreeg het
kasteel in grote lijnen zijn huidige vierkante
opzet met de vier zeshoekige torens op de
hoeken. 
Na de tweede wereldoorlog zijn het kasteel en
de bijgebouwen gerestaureerd. In 1971 is het
complex grotendeels uitgebrand en vervolgens
weer gerestaureerd. 
Naast het eigenlijke kasteel zijn er acht
rijksmonumenten op de buitenplaats, zoals een
toegangsbrug, het koetshuis, de houten schuur

Onder de
grond in
Weesp liggen
de resten van
kasteel Huis
ten Bosch. Op
verschillende
oude kaarten
staat het

aangegeven. Christian Pfeiffer uit Weesp heeft
het kasteel een aantal jaar geleden ontdekt op
oude kaarten. 
Onderzoek vindt nu plaats door de afdeling
Monumenten en Archeologie van Amsterdam. 
Vanaf 24 maart hoort Weesp officieel bij de
Amsterdam. Met de nieuwste geofysische
technieken en drones wordt het kasteel nu
hopelijk ook aangetoond. Want  weten dat het
er was en aantonen zijn twee verschillende
dingen. Met die nieuwste methoden kun je
dwars door de bodem heen kijken. De mate van
afkoeling in de bodem geeft informatie. De
drone meet hoogteverschillen van een paar cm.
Je kunt het hele terrein, een weiland, zo in kaart
brengen. Vervolgens kun je gericht nog een
paar proefboringen doen. Men wil tot 1 meter
onder de grond kijken. 
In de dertiende eeuw werd het kasteel gebouwd
in opdracht van graaf Egbertus van Amstel. Het
diende ter verdediging van Amsterdam. In het
rampjaar 1672 is het door Franse troepen
volledig verwoest. 
 
Christian Pfeiffer houdt een blog bij over het
onderzoek, dit blog is te vinden op: 
https://www.iloveweesp.nl/2022/02/01/deel-3-
zoektocht-naar-huis-ten-bosch-gaat-beginnen/ 
 

(Bron: De Erfgoedstem; 30 januari 2022)

Gemeenteraad akkoord met plan
Endegeest

Kasteel Nederhorst

en de historische tuin. In de bijgebouwen zijn
opnamestudio´s gevestigd geweest waarin
onder andere opnames zijn gemaakt van
Ramses Shaffy, Andre Hazes en Herman van
Veen. Ook de Loeki de Leeuw filmpjes zijn in
deze studio´s opgenomen. 
Stadsherstel Amsterdam is in overleg om
kasteel Nederhorst over te nemen van de
huidige eigenaar. Men wil de woonfunctie
terugbrengen om het erfgoed te behouden voor
de toekomst. In het kasteel en de bijgebouwen
komen betaalbare huurwoningen. Ook is er
ruimte voor openbare functies en de tuin blijft
toegankelijk voor publiek.

(Bron: Monumentaal; 27 januari 2022 

Foto: Albert Speelman)

Het verdwenen kasteel te Weesp



In de 17e
eeuw
begonnen
artsen en
weten-
schappers het
belang van
gezond

voedsel in te zien. Groenten en fruit werden
belangrijker, minder suiker werd toegepast en
rauw en gefermenteerd begon aan een opmars.
Landgoederen en buitenplaatsen bezaten
moestuinen, boomgaarden en boomkwekerijen,
soms zelfs kassen en oranjerieën. In de loop
der jaren zijn deze veelal verdwenen. Er was
geen overzicht van hetgeen er nog wel
bewaard is gebleven. De Provincie Zuid
Holland heeft Taco IJzerman onderzoek laten
uitvoeren van hetgeen er nog is, waar al actief
iets is ondernomen en waar mogelijkheden zijn. 
Op de eeuwenoude duinrug langs de kust
liggen nog veel landgoederen en
buitenplaatsen. Taco IJzerman heeft ruim
tachtig locaties bestudeerd. Hij had hierin hulp
van het Erfgoedhuis Zuid Holland en alle
vrijwilligers die werkzaam zijn in de tuinen. 
In de zeventiende eeuw kwamen vele nieuwe
soorten uit het buitenland mee. Om deze te
laten gedijen ontstonden fruitmuren en
broeibakken als microklimaten en probeerden
de tuinmannen het seizoen te verlengen. 
In de achttiende eeuw ontstond de Engelse
landschapstuin met de meanderende paden en
allerlei waterpartijen. De moestuinen bleven wel
in gebruik, maar verdwenen meer uit het zicht. 
Later werd de arbeid om de moestuin te
onderhouden te duur en kreeg je veel meer
professionele tuinbouw. Rond 1920 ontstonden
er  in de ommuurde moestuinen zelfs enkele
tennisbanen. Een voorbeeld hiervan is
tennispark Vreugd & Rust in Voorburg. Het
clubhuis kwam in de oude plantenkas. Ook op
het landgoed Marlot is al bijna een eeuw een
tennispark in het park aanwezig. 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de
hand van veldbezoeken, oude kaarten,
luchtfoto’s, literatuur en digitaal onderzoek. 
Fruitmuren zijn goed vertegenwoordigd, bij
voorbeeld bij Berbice in Voorschoten. Eind
zeventiende eeuw zijn daar allerlei vormen
fruitmuren neergezet om de optimale
omstandigheden te vinden. En bij Marlot staat
een retranchementmuur uit 1680. Dit is een
variatie op een slangenmuur. Ook bij Duindigt is
een prachtige tuinmuur waar met leibomen
allerlei fruit wordt gekweekt. 

Tuinieren met respect voor het verleden In Zuid-Holland zijn maar weinig museale
moestuinen zoals bij het Muiderslot wel het
geval is. 
In Zuid-Holland is recent bij Villa Ockenburgh in
Den Haag een moestuin aangelegd, waar zo’n
honderd vrijwilligers in participeren. De tuin is
gerelateerd aan de horeca op het terrein. De
tuin ligt niet geheel op de oorspronkelijke
locatie, maar het verhaal van een historische
moestuin op een buitenplaats wordt hier wel
verteld.  
Op zo’n vijftien plekken is de moestuin nog of
weer in gebruik. Er zijn nog zo’n twintig
beloftevolle locaties. Op ongeveer een derde
van de locaties is niets meer terug te vinden
van de historische tuinen. Soms kun je de
grondvorm of een stukje muur nog herkennen. 
Er zijn vele mogelijkheden te bedenken om de
historie weer tot leven te brengen.

(Bron: www.detuinvanholland.nl: 14 januari 2022)

AGENDA
6 juni - Dag van het Kasteel

 
Het thema is: Een ramp is van alle tijden. 
De dag staat in het teken van rampen die
kastelen en buitenplaatsen hebben doorstaan.
Dat sluit ook goed aan bij de herdenking van
het Rampjaar 1672, 350 jaar geleden.  
 
Deelnemende kastelen in het gebied van de
VKHZ zijn o.a.: 
- Ruïne van Brederode, Santpoort-Zuid 
- Rijksmuseum Muiderslot, Muiden 
- Kasteel-Museum Sypesteyn, Loosdrecht 
- Kasteel Keukenhof, Lisse 
- ’t Huys Dever, Lisse 
- Kasteel Teylingen, Voorhout 
- Kasteel Oud Poelgeest, Oegstgeest 
- Huygens’ Hofwijck, Voorburg
- Landgoed Te Werve, Rijswijk 
- Buitenplaats Ockenburgh, Den Haag 
- Kralingse Buitenplaatsen, Rotterdam 
- Kasteel van Rhoon, Rhoon 
- Kasteel ter Hooge, Middelburg 
 
Meer informatie over de deelnemende locaties
kunt U vinden op:  
https://dagvanhetkasteel.nl/thema-2022

https://dagvanhetkasteel.nl/


Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen
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Website: 
 www.kastelenhollandzeeland.nl. 

 
Web-archief:  
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facebook.com/vkhznl 
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Mail adres: info@vkhz.nl 
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Bezoek ook eens onze website op: www.kastelenhollandzeeland.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u nieuwsbrief@vkhz.nl toe aan uw adresboek.
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