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Nieuwsbrief  
jg. 1 – 2016 – nr. 3. 

Geachte Kastelenvriend(in). 
 
Na de opheffing van de Kastelenstichting Holland en 
Zeeland, is het binnen een paar maanden gelukt om 
een nieuwe organisatie op te richten. De nieuwe 
stichting, Stichting Vrienden van de Hollandse en 
Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen, is een feit! 
Vrijdag 24 juni jl. werden door de bestuursleden; 
Willem Donselaar (penningmeester), Jurgen van der 
Kooij (vicevoorzitter) en Victor Salman (voorzitter), 

 
bij een notaris in Zoetermeer, in het bijzijn van 
algemeen bestuurslid Brigitte Rink en mede 
oprichter Jaap Schneider, de handtekeningen gezet 
voor de oprichting van deze stichting.  
Op 27 juni is de stichting ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. 

 
Naast bovengenoemde bestuursleden wordt het 
Algemeen Bestuur momenteel gecompleteerd door 
Folckert van de Veen. Na de handtekeningen, 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het 
aanvragen van een bankrekening is het bestuur 
bezig met het aanvragen van de ANBI-status bij de 
Belastingdienst. 

 
De redactie is, onder leiding van Folckert van de 
Veen, al aan de slag gegaan om in september de 
eerste publicatie uit te kunnen brengen. De 
Excursie-commissie, onder leiding van Brigitte Rink, 
heeft haar eerste excursie gepland op 22 oktober  

 
2016. De eerste begunstigers-dag / studiedag zal, 
als alles volgens planning verloopt, plaats vinden op 
11 maart 2017. 

 
U ziet het, wij zitten vol ambitie om van deze 
stichting een succes te maken maar dat gaat niet 
zonder uw hulp! 
 
Wilt u ons steunen? Vul dan het bijgevoegde 
antwoordformulier in. 

…………….. 
 

Kastelen en buitenplaatsen in het Nieuws. 
 

Huis De Werve in Voorburg te koop. 

 
Het pand aan de Laan van Nieuw Oost Einde met 
nog een sterk verbouwd koetshuis waarvoor in ca. 
1800 een herenhuis met twee paviljoentjes is 
gebouwd en dat nog enkele delen uit de 13e eeuw 
bevat staat nu te koop voor 3,375 miljoen euro. 
Laatste bewoner was Finext consultancy dat in 2013 
tot slimste bedrijf van Nederland was gekozen.  
Het Krantje Leidschendam Voorburg - 15 juni 2016 

 
Weerstand tegen plannen De Voorde Rijswijk. 

 
De nieuwe plannen voor Buitenplaats De Voorde, 
gelegen bij de Rijswijkse Presidentenwijk, stuit op 
verzet van omwonenden. Het geheel uit glas 
optrekken van het geplande restaurant vind men 
teveel op een autoshowroom lijken. Daarbij zal de 
grote hiervan alleen met grote feesten rendabel 
kunnen zijn vermoed men. Aldus Willemijn Ambtman 
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die opkomt voor de circa 20 omwonenden, die zich 
niet gehoord voelen. Het deels nog authentieke 
Engelse landschap om het historische huis ligt er 
vervallen bij. Sinds 2000 is Rijswijk eigenaar van het 
pand en sinds kort is er een koper die er een long-
stay-hotel wil vestigen. Naast het historische 
landhuis wil men een restaurant met 90 zitplaatsen 
realiseren. Men voelt zich op het verkeerde been 
gezet want de gemeente hield alleen maar 
verkooppraatjes, aldus de omwonenden. De 
gemeente reageerde dat men diverse keren is 
geïnformeerd en men is, na vragen van deze krant 
opnieuw uitgenodigd op 28 juni. 
De Telegraaf katern Haagland 15 juni 2016 

 
Ligt graf van Oldenbarnevelt op het Binnenhof? 

 
Nu de grote renovatie van het Binnenhof 
aanstaande is werden vorige week in de Tweede 
Kamervragen gesteld over een lang vergeten 
staatsman: Johan van Oldenbarnevelt. Deze 
landsadvocaat en raadspensionaris (de hoogste 
politieke functie in die dagen) van de Staten van 
Holland werd in 1619 op aan stichten van Maurits, 
zoon van Willem van Oranje, terechtgesteld en 
mogelijk ligt zijn lichaam nog steeds ergens onder 
het Binnenhof begraven. De raadspensionaris werd 
bijgezet in de Hofkapel aan het Binnenhof. Deze 
kapel bestaat nu niet meer en is opgegaan in de 
werkruimtes van de Eerste Kamer. Toen de kapel in 
1879 eigendom van de overheid werd heeft er 
uitgebreide renovatie plaatsgevonden, waarbij onder 
andere grafkisten en grafstenen werden gevonden, 
waarvan een deel nu te zien is in de expositieruimte 
onder de Ridderzaal. Het graf van Oldenbarnevelt 
werd echter nooit gevonden. Voor zover nu bekend 
wordt er echter geen archeologisch onderzoek 
verricht tijdens de renovatie. 
Haags Nieuwsblad  - 9 juni 2016 
 

Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart 
Dit boek beschrijft de rijke geschiedenis van het 
Landgoed ’t Huis te Vogelenzang en zijn bewoners. 
Het landgoed is ruim 200 jaar in het bezit van de 
familie Barnaart. De huidige bewoners beheren de 
buitenplaats in de geest van hun voorouders en 
stellen alles in het werk om het landgoed voor de 
toekomst te behouden. Het boek is voor € 24,50 te 
bestellen via: boekhuistevogelenzang@ziggo.nl. 
 

Gezocht: 
Wij zoeken nog mensen die ons team willen 
versterken voor: 
 

- Het bestuur 

- De Excursie commissie 

 
Wilt u actief worden voor onze nieuwe 
stichting? Stuur dan een mailtje naar  
info@vkhz.nl. 

 
Stichting Vrienden van de Hollandse  
en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen 
 
Het bestuur: 
Voorzitter: 
Victor Salman – vz@vkhz.nl 
 
Secretaris: 
Vacature 
 
Penningmeester: 
Willem Donselaar – pm@vkhz.nl 
 
Vicevoorzitter/website: 
Jurgen van der Kooij – webmaster@vkhz.nl 
 
Algemeen bestuurslid / Excursie commissie: 
Brigitte Rink  – excursie@vkhz.nl 
 
Algemeen bestuurslid / Redactie commissie: 
Folckert van de Veen – redactie@vkhz.nl 
 

Algemeen: 
Website : 
www.kastelenhollandzeeland.nl.  
 
Mail adres: 
info@vkhz.nl 

 
Postadres: 
V.K.H.Z. 
p/a. Boele van Hensbroekstraat 15 
2522 HJ ‘s Gravenhage 

 
 

 
 
 

Jurgen van der Kooij 
Vicevoorzitter 

Stichting Vrienden  
van de Hollandse en  

Zeeuwse Kastelen en 
Buitenplaatsen 
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De VKHZ wil zich gaan inzetten voor de instandhouding en het bevorderen van de belangstelling van 
de in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, aanwezige kastelen, versterkte 
woonhuizen, omgrachte woonplaatsen of overblijfselen daarvan en historische buitenplaatsen, 
landhuizen en andere in de ruimste zin, met de daarbij behorende inventaris en omgeving. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
 
 - het wekken van belangstelling voor kastelen, buitenplaatsen en hun omringende 
   cultuurlandschappen; 
 - het bevorderen van de studie van hun geschiedenis; 
 - documentatie, onderzoek en publicaties; 
 - het organiseren van excursies, lezingen en studiedagen; 
 - samenwerking met andere instellingen om haar doelstellingen te verwezenlijken; 
 - het indienen van inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar en/of beroep. 
 
 

Wordt nu vriend / donateur van: 
 

Stichting Vrienden van de Hollandse 

en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen, 

oftewel; 

Vrienden Kastelen Holland en Zeeland (V.K.H.Z.). 

 
Dat kan op  drie manieren: 

A) Als vriend. Minimale bijdrage voor 2016: € 15,--; vanaf 2017 minimaal € 25,--. 
B) Als vriend voor het leven. Eenmalig minimaal € 500,--. 
C) Als sponsor, met naamsvermelding op de website. Minimale bijdrage voor 2016: € 50,--; vanaf 

2017 minimaal € 100,--. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL87 RABO 0310 8937 71. Wilt u dan tevens het 
aanmeldformulier invullen en naar ons toezenden?  Dat kan zowel via de mail als met de post. 
 
Als vriend of sponsor van de V.K.H.Z. ontvangt u: 
 

- De nieuwsbrief. Via e-mail verzonden. Indien niet in het bezit van een e-mail adres zal deze via 
de post worden toegezonden. 

- Het infoblad. Zal via de post worden toegezonden, maar kan desgewenst via de mail worden 
ontvangen. In dat geval s.v.p. aankruisen op het inschrijfformulier. Voor het Infoblad ontvangt u 
in maart 2017 van de stichting een ringband om deze infobladen te kunnen verzamelen. 

 
Als vriend of sponsor van de V.K.H.Z.: 
 

- Heeft u het recht om tegen betaling van de kosten mee te doen aan de activiteiten 
georganiseerd door de stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en 
Buitenplaatsen. Dit betreft excursies en studiedagen. 

- Krijgt u toegang tot een speciale vrienden pagina op internet waarbij u, door middel van een          
wachtwoord, toegang krijgt tot onze site (nog in ontwikkeling). 
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Inschrijfformulier 
 
 

Hierbij geef ik mij op als vriend / donateur van: 

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen. 

 

 
0 – A) Als vriend. Minimale bijdrage voor 2016: € 15,--; vanaf 2017 minimaal € 25,--. 

0 – B) Als vriend voor het leven. Eenmalig minimaal € 500,--. 

0 -  C) Als sponsor. Minimale bijdrage voor 2016: € 50,--; vanaf 2017 minimaal € 100,--.  

(Aankruisen wat van toepassing is.) 

 

 

Infoblad digitaal: 

0 – Wenst het infoblad via de mail (i.p.v. met de post) te ontvangen. 

(Aankruisen indien van toepassing.) 

 

 
Ik verklaar hierbij dat ik mijn bijdrage overgemaakt heb op IBAN NL87 RABO 0310 8937 71 t.n.v. 
Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen, onder vermelding van 
naam en woonplaats. 

 
Naam: 

Adres: 

Postcode : 

Woonplaats: 

E-mail: 

Telefoon: 

U kunt dit formulier opsturen, per mail naar: info@vkhz.nl of via de post, naar V.K.H.Z.  

p/a. Boele van Hensbroekstraat 15, 2522 HJ Den Haag. (Vergeet u de postzegel niet!) 

Of vul het inschrijfformulier op onze website in: www.kastelenhollandzeeland.nl.

 

mailto:info@vkhz.nl

