
 

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.     jg. 2 - 2017 - nr. 6   1 

Nieuwsbrief  
jg. 2 – 2017 – nr. 6. 

Geachte Kastelenvriend(in), 
 
Hierbij ontvangt u de 6e Nieuwsbrief van de VKHZ. 
Het nieuwe jaar is alweer een maand onderweg en 
wij kunnen, als stichting, tevreden terugkijken op 
2016. Wij zijn er als bestuur van overtuigd een 
goede basis voor deze stichting te hebben gelegd 
maar dat betekent natuurlijk niet dat we er al zijn en 
achterover kunnen gaan leunen. 
Het beoogd aantal begunstigers voor 2016 is 
gerealiseerd en voor 2017 staan consolidering en 
het uitbouwen van de stichting op de agenda.  

Maar eerst is het woord aan u. 

Op 11 maart a.s. organiseren wij onze eerste 
Vriendendag, dit jaar in Castricum. Naast lezingen 
vertellen wij u hoe het er met de stichting (financieel) 
voorstaat, ook kunt u uw vragen over de stichting en 
suggesties kwijt. U komt toch ook?  

Voor het programma zie hiernaast. 

 
Dorpshuis de Kern 

 
Bijdrage 2017 
 
Om kosten te besparen sturen wij u geen 
acceptgiro. Wij vragen u om zelf uw bijdrage 
(min. € 25,--) over te maken op IBAN: NL87 
RABO 0310 8937 71 t.n.v. Vrienden Kastelen 
Holland en Zeeland o.v.v. uw naam. 
 
Alleen als wij uw bijdrage voor 2017 ontvangen 
hebben ontvangt u de Verzamelmap voor de 
Infobladen welke in maart, op de Vriendendag 
gepresenteerd wordt. 
 

 

 
V.K.H.Z. Vriendendag - 11 maart 2017 

 
Langs deze weg nodigt het bestuur u uit voor de 
Vriendendag van de V.K.H.Z. op 11 maart a.s. in 
Castricum. 

Het thema van deze dag is: 

2016; Het Brederodejaar 

2016 was het Brederodejaar. Vanwege de vele 
werkzaamheden t.b.v. de oprichting van onze 
stichting zijn wij niet in de gelegenheid geweest hier 
aandacht aan te besteden maar als 
Kastelenstichting willen wij er natuurlijk niet 
helemaal aan voorbij gaan. 
 
Het programma: 
  
10.00-10.30 - Ontvangst. 

10.30-11.30 - Lezing door dhr. Roefstra 

11.30-11.45 - Pauze. 

11.45-12.45 - Lezing door dhr. Zoodsma. 

12.45 13.45 - Lunch. 

13.45-14.00 - Rondvraag 

14.00-14.15 - Wandeling Huis van Hilde 

14.15-15.15 - Rondleiding Huis van Hilde 

15.15-16.30 - Tentoonstelling “de Romeinse Kust”. 

16.30-17.00 - Afsluiting met een hapje en een 

                       drankje. 
 

 De Lezing van de heer Jean Roefstra gaat 
over de Ruïne van Brederode en zijn 
bewoners. 

 De lezing van de heer Lieuwe Zoodsma 
heeft als onderwerp ‘Het beleg van Haarlem 
en de rol van de Brederodes daarin’ 

 Tijdens de lunch brengen wij u op de hoogte 
van de stand van zaken bij de V.K.H.Z. 

 Het Huis van Hilde is een archeologie-
centrum van de provincie Noord-Holland en 
is genoemd naar een pop en een 
gezichtsreconstructie, die op basis van een 
skeletvondst werden gemaakt en die als 
Hilde (van Castricum) bekend staan. 

 
We krijgen in het museum een rondleiding over de 
“grote” tentoonstelling; de archeologie en de 
bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland. Daarna 
kunt u op eigen gelegenheid de expositie; “de 
Romeinse Kust” gaan bekijken. We sluiten de dag af 
met een hapje en een drankje. 



 

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.     jg. 2 - 2017 - nr. 6   2 

Op deze dag presenteren wij u onze Verzamelmap. 
Aan het einde van de dag ontvangt u deze 
Verzamelmap met een nieuwe editie van het 
Infoblad, als u tenminste uw bijdrage voor 2017 
heeft voldaan. De Vrienden die niet aanwezig 
kunnen zijn ontvangen hun map, vanwege de 
kosten, verspreid over een periode van drie 
maanden. 
 

Wij hopen u allen in Castricum te zien. 
 
Voor deze Vriendendag vragen wij een bijdrage voor 
de lunch en entree voor het Huis van Hilde á € 15,-- 
pp., introducés € 20,-- pp. 
 
Het ochtendprogramma vindt plaats in het Dorpshuis 
"De Kern",  Overtoom 15, het middagprogramma in 
Het Huis van Hilde, Westerplein 6. Beide locaties 
liggen op korte loopafstand van station Castricum, zij 
het dat ze beide aan een andere kant liggen. 
 
Parkeren bij het NS station Castricum en Huis van 
Hilde is gratis.   
 

 
Huis van Hilde 

 

Gezocht: 

Wij zoeken nog mensen voor: 

- De Excursie commissie 

Wilt u actief worden voor onze stichting? 

Stuur dan een mailtje naar: info@vkhz.nl. 

 
 

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

www.kastelenhollandzeeland.nl 
 
 
Namens het bestuur: 
Jurgen van der Kooij / Vicevoorzitter  
Stichting Vrienden van de Hollandse en  
Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen  

Kastelen en buitenplaatsen in het Nieuws. 
 

Haags schilderij keert terug 

 

Het Haags Historisch Museum heeft een 
zeventiende-eeuws familieportret van de schilder 
Gerard Hoet op de kop weten te tikken. Het werk 
toont Hagenaar Pieter Quarles met zijn echtgenote 
Cornelia van Splinter Loenersloot, hun twee 
kinderen en een bediende bij de buitenplaats 
Vrijburg in Voorburg, die in hun bezit was.  
 
Het museum heeft het schilderij gekocht op een 
veiling van Christie's in Parijs. Het vormt een 
belangrijke aanvulling op de collectie van het 
museum en zal voor het eerst te zien zijn op de 
tentoonstelling Arm en Rijk/ Rijk en Arm, die vanaf 
29 april 2017 te zien is. 

Bron: AD 4-12-2016 

 

Geduld is op voor herstel oranjerie 

 

De oude oranjerie bij het Dordtse Weizigtpark 
verkeert in extreme staat van verwaarlozing omdat 
Woonbron al twintig jaar geen onderhoud heeft 
gepleegd aan het rijksmonument. Het geduld van de 
gemeente Dordrecht is op. 
 
De gemeente gaat de woningbouwcorporatie via een 
aanschrijving dwingen het gebouw bij het 
Weizigtpark op te knappen en van de ondergang te 
redden. Het pleisterwerk brokkelt af, de muren zitten 
vol scheuren en de dakbedekking die over het 
originele glazen dak is gelegd, lekt. 
 
De oranjerie (overdekte wintertuin) was onderdeel 
van Landgoed Weizigt van de familie De Roo, nu het 
gelijknamige stadspark. Het rijksmonument werd in 
1838 gebouwd door de bekende tuinarchitect Jan 
David Zocher jr. (1791-1870). 
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Over een nieuwe functie of een verplaatsing van de 
oranjerie wordt al twintig jaar tevergeefs nagedacht. 
Woonbron overweegt om het monument na 
restauratie een kantoorbestemming te geven of het 
hele pand af te breken en weer op te bouwen als 
theehuis in het park. 

Bron: AD van 7-12-2016 - Foto: A. Speelman 

 
Bouwer doet hele renovatie Huis ten Bosch 

 

De renovatie van het Haagse paleis Huis ten Bosch 
wordt helemaal uitgevoerd door het bouwbedrijf J.P. 
van Eesteren. Het bedrijf was al ingehuurd voor de 
eerste fase van het project, het slopen van oude 
leidingen, plafonds en sanitair en het herstellen van 
daken en gevel. 
 
Van Eesteren krijgt nu ook de verantwoordelijkheid 
voor de grootste klus: de bouwkundige restauratie 
van Huis ten Bosch, zo meldde het ministerie van 
Binnenlandse Zaken woensdag. In het pand moeten 
ook liften, een keuken en nieuwe installaties voor 
elektra, water en klimaat worden aangelegd. 
 
De renovatie kost maximaal 59 miljoen euro en moet 
eind 2108 klaar zijn. Details over beveiliging en 
inrichting van het paleis mogen niet openbaar zijn.  

Bron: ANP – 14-12-2016 – Foto: Rijksvastgoedbedrijf 

 

Historische 3D-app van het Binnenhof. 

 

Op vrijdag 9 december vond de presentatie plaats 
van de historische 3D-app van het Binnenhof. De 
app is ontwikkeld door ProDemos en toont het 
Binnenhof in 3D-modellen in vier tijdvakken. Stef 
Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, nam de 
app als eerste officieel in gebruik. Hij noemde het 
een “ongelooflijk mooie app.” 
Met de 3D-Binnenhofapp maakt u een tijdreis door 
de geschiedenis van het Binnenhof. Terwijl u over 
het Binnenhof wandelt, kunt u op de tablet in 3D-

modellen zien hoe het Binnenhof eruitzag in 1630, 
1860, 1970 en 2016. In iedere periode kunt u op 
zoek naar achtergrondinformatie, politieke feitjes, 
architectonische wetenswaardigheden en anekdotes 
In 2020 start de renovatie van het Binnenhof. Het 
complex zal dan 5,5 jaar grotendeels gesloten zijn 
voor publiek. Met de 3D-app is het mogelijk om dit 
bijzondere stuk Nederlands erfgoed ook gedurende 
deze periode (virtueel) te bezichtigen. 
Tablets met de app zijn voor €5,- te huur bij het 
Bezoekerscentrum van ProDemos, Hofweg 1H in 
Den Haag.  
De 3D-app is in opdracht van ProDemos gemaakt 
door NOV’82 Architecten. 

Bron en foto: ProDemos – 14-12-2016 

 

Huize De Werve verkocht 

 

Het bijgebouw van het voormalig kasteel De Werve 
te Voorburg, is verkocht en gaat een internationale 
crèche herbergen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
 
Het was het duurste huis in Voorburg dat op de 
particuliere markt te koop werd aangeboden. De 
vraagprijs van De Werve, bijzonder omdat het een 
rijksmonument is, was maar liefst 3,375 miljoen 
euro. Nadat de laatste bewoner eind jaren zestig 
vertrok, kreeg het pand een kantoorbestemming. 

Bron: Het Krantje – 15-12-2016 – Foto: J.C. Brandhorst 

 

Geld voor renovatie boshut Borski op Elswout 

 

De vervallen boshut van de familie Borski op 
buitenplaats Elswout kan worden gerenoveerd. 
Staatsbosbeheer heeft via crowdfunding 7500 euro 
weten binnen te halen voor de restauratie. Meer dan 
100 mensen deden een donatie. 
 
Maar eerst moest de hut ontmanteld worden. De 
onderdelen zijn op transport gesteld naar een 
werkplaats in Zaandam. 
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De monumentale boshut zal onder handen worden 
genomen door de Stichting Herstelling op hun 
werkplaats op het Hembrugterrein bij Zaandam.  
 
De stichting werkt met jongeren die een afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt, onder begeleiding van 
een gespecialiseerde werkmeester. 

Bron: Haarlems dagblad – 23-12-2016, Foto: A. Speelman 
 

Herstel historische parkaanleg Te Werve 

 

In 2016 is een start gemaakt met het herstel van de 
historische parkaanleg van het Park Te Werve. Het 
doel is om een weloverwogen reconstructie te 
maken van de natuurwaarden van het terrein met 
behoud van de in het terrein aanwezige 
cultuurhistorische waarden.  
 
Het park wordt opgeschoond, opslag en zaailingen 
worden verwijderd en heesters worden terug 
gesnoeid. De padenstructuur wordt hersteld en de 
slingerende beken worden uitgebaggerd. 

Bron: Hist. ver. Rijswijk – 2-1-2017 – Foto: A. Speelman 
 

Noodkrediet voor kasteel Radboud 

 

Het is dit jaar erop of eronder voor kasteel Radboud. 
Na vier jaar van rode cijfers moet er een partij 
komen die voor huurinkomsten en voor reuring 
zorgt. Anders kan het museum in het kasteel niet 
voortbestaan.  
 
De gemeenteraad trekt waarschijnlijk deze maand 
nog een noodkrediet uit om het kasteel in 2017 open 
te houden. Hier is minimaal 38.000 euro voor nodig.  

Bron: NHD – 13-1-2017 – Foto: Webmaster 
 

Akkoord over Beresteijn 

Landgoed Beresteijn met zijn karakteristieke, maar 
ook verloederde landhuis aan de Leidseweg, wordt 
opgeknapt.  

  

Eigenaar Amvest en de buren van de Benvenuto-
laan zijn het na drie jaar eens geworden over de 
nieuwbouw. 

Het huis, dat leegstaat sinds de laatste paters er in 
2001 vertrokken, wordt gerestaureerd. De gebouwen 
erachter gaan tegen de vlakte en er komen drie 
appartementenblokken met parkeergarage voor in 
de plaats. 
Wanneer slopers en bouwvakkers het landgoed 
overnemen is nog niet bekend. 

Bron: Leidsch Dagblad – 20-1-2017 Foto: Webmaster 
 

 
Stichting Vrienden van de Hollandse  
en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen 

Het bestuur: 

Voorzitter: Victor Salman – vz@vkhz.nl 

Secretaris: Arthur Met – info@vkhz.nl 

Penningmeester: Willem Donselaar – pm@vkhz.nl 

Vicevoorzitter / website: 
Jurgen van der Kooij – webmaster@vkhz.nl 

Algemeen bestuurslid / Excursie commissie: 
Carin Kraal  – excursie@vkhz.nl 
Mw. B. Rink – Mw. A. Rotteveel 
Dhr. J.C. Brandhorst 

Algemeen bestuurslid / Redactie commissie: 
Folckert van de Veen – redactie@vkhz.nl 
Dhr. R.J. Ligthelm – Dhr. J. Koot – Dhr. M. Fannee 
Dhr. J.C. Brandhorst – Dhr. J. Schneider 
Dhr. C. Schimmelpenninck van der Oije 

Algemeen: 

Website : www.kastelenhollandzeeland.nl.  

Mail adres: info@vkhz.nl 

Postadres: 

V.K.H.Z. 
p/a. Postbus 67 
4850 AB Ulvenhout 

IBAN-nummer: NL87 RABO 0310 8937 71 

KvK-nummer: 66328810 

RSIN-nummer: 856496



 

Aanmeldformulier excursie Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen 

Vriendendag 11 maart in Castricum 
 

U wordt op 11 maart tussen 10.00 en 10.30 uur ontvangen in Dorpshuis De Kern”, Overtoom 15 te 
Castricum, met koffie.  
 

Het programma: 
10.30 uur –  
11.30 uur –
11.45 uur – 
12.45 uur – 
14.00 uur – 
14.15 uur – 
15.15 uur – 
16.30 uur – 
17.00 uur – 

Lezing door Jean Roefstra; de Ruïne van Brederode en zijn bewoners. 
Pauze 
Lezing door  Lieuwe Zoodsma; ‘Het beleg van Haarlem en de rol van de Brederodes daarin’ 
Lunch; tijdens de lunch brengen wij u op de hoogte over de stand van zaken bij de V.K.H.Z.  
Korte wandeling naar het “Huis van Hilde”.  
Rondleiding Huis van Hilde; de archeologie en de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland. 
Op eigen gelegenheid de tentoonstelling “de Romeinse Kust”. 
Afsluitend drankje met een hapje 
Einde Vriendendag met uitreiking Verzamelmap. 

 

Kosten voor deze Vriendendag bedragen € 15,-- voor begunstigers en € 20,-- voor een introducé. 
Dit bedrag is inclusief entree geld, lunch, koffie en afsluitend drankje en hapje. 
Deelname geschiedt geheel op eigen risico!!  
 
Inschrijfformulier: 

Ik verklaar hierbij dat ik mijn bijdrage overgemaakt heb op IBAN NL87 RABO 0310 8937 71 t.n.v. 
Stichting Vrienden Kastelen Holland en Zeeland, onder vermelding van naam en Vriendendag.  
 
Let op! Deelname is pas volledig bij ontvangst van betaling. 
Inschrijftermijn sluit op 25 februari. 

 

Naam: 

Adres: 

Postcode :                                                Telefoon: 

Woonplaats:                                                   

 E-mail: 

0 – Ik neem een introducé mee. Naam: 

 

U kunt dit formulier opsturen, per:  

Post, naar V.K.H.Z. p/a. Postbus 67, 4850 AB Ulvenhout. (Vergeet u de postzegel niet!)  

E-mail naar: info@vkhz.nl  

of vul het aanmeldformulier op onze website: www.kastelenhollandzeeland.nl. 


