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Nieuwsbrief
Geachte Kastelenvriend(in).
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de VKHZ.
Deze nieuwsbrief is gewijd aan onze voorjaarsexcursie en aan een terugblik op onze Vriendendag
in Castricum.
Let op!! De excursie stond in eerste instantie
gepland voor zaterdag 24 juni maar omdat op die
dag niet alle objecten beschikbaar zijn hebben wij
moeten uitwijken naar 17 juni.

afkomstig van de toren van Huize Leeuwenhorst. In
1950 werd een aanbouw geplaatst aan het
stalgebouw. Het Geverswapen dat in 1950 in de
gevel van het verbouwde stalgebouw ingemetseld is,
bevond zich oorspronkelijk in de linker toren van
Huize Leeuwenhorst.
In 1922 onderging Klein Leeuwenhorst een
rigoureuze opknapbeurt en werd ook de tuinaanleg
onder handen genomen, waarbij het gehele huis van
elektrische bedrading werd voorzien
Bron: www. kasteleninzuidholland.nl - Foto: A. Speelman

Excursie 17 juni naar Noordwijk en
Noordwijkerhout

Dyckenburch

Zaterdag 17 juni 2017 bezoeken wij de rond
Noordwijk
gelegen
buitenplaatsen
‘Klein
Leeuwenhorst’, ‘Calorama’ en ‘Dyckenburch/
Remotus’. Verder krijgen wij een rondleiding door
het beschermd dorpsgezicht van Noordwijk Binnen
inclusief de Oude Jeroenskerk. Daarna bezoeken wij
het Atlantikwall Museum in Noordwijk aan Zee. De
dag wordt afgesloten met een drankje in een van de
strandpaviljoens.
Klein Leeuwenhorst.
Dyckenburch komt voor het eerst voor in het boek
Rhynlands fraaiste gezichten uit 1732. De afbeelding
toont een huis bestaande uit een door een
balustrade bekroond midden deel, geflankeerd door
vooruitspringende zijvleugels met puntgevels.

Het huis van Klein Leeuwenhorst werd in 1858
voltooid. De gronden waarop Klein Leeuwenhorst
werd gebouwd, waren halverwege de negentiende
eeuw nog in gebruik als bos (hakhout) en
geestgrond. Het huis is deels in de oude strandwal
opgetrokken, waardoor het aan de voorzijde slechts
twee bouwlagen lijkt te hebben, terwijl aan de
achterzijde drie bouwlagen zichtbaar zijn.
In 1871, werd ‘het aanzienlijk rentegevend landgoed
te koop aangeboden. Vrijwel na de verkoop werd in
1872 aan de Gooweg de karakteristieke
tuinmanswoning gebouwd. Deze woning kreeg in
1938 de naam ‘de Patrijs’. In hetzelfde jaar, 1872,
werden de stal en het jagershuis gebouwd. Dit huis
is verloren gegaan.
De uit 1880 stammende windwijzer met lelie op het
stalgebouw is hier in 1948 geplaatst en was

In 1802 werd het samengevoegd met de aangrenzende buitenplaats Leeuwenhorst. Dyckenburch
heette van nu af (Nieuw-) Leeuwenhorst. In de
negentiende eeuw werd het huis herbouwd en kreeg
het een park in landschapsstijl. Het huis werd in
1864, 1905 en 1928 herbouwd, steeds op de oude
grondslag.
De buitenplaats Dyckenburch werd in de afgelopen
jaren geheel gerestaureerd.
Na het overlijden van de bewoner staat het landgoed
nu te koop.
Bron: www. kasteleninzuidholland.nl - Foto: bonnike.nl

Huize Remotus
Huize Remotus is in 1909 ontworpen door de
bekende architect Karel de Bazel. Het was
aanvankelijk een sanatorium en heeft later dienst
gedaan als parkhotel. Begin 21e eeuw had de
gemeente een vergunning afgegeven om het pand
te slopen, de toenmalige eigenaar echter besloot het
pand, vanwege de bijzondere architectuur, geheel te
restaureren.
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De buitenplaats Calorama
De buitenplaats is in de eerste helft van de
negentiende eeuw ontstaan uit een eind
zeventiende-eeuwse kruiden- en bloembollen
kwekerij.

Wij denken hiermee u een gevarieerde dag te
kunnen voorschotelen. Let op max. 20 deelnemers.
Zie het programma verderop in deze Nieuwsbrief.

Verslag VKHZ Vriendendag
Op 11 maart j.l. organiseerde de VKHZ voor de
eerste keer, voor haar begunstigers, een
Vriendendag. Naast lezingen staat een Vriendendag
in het teken van overleg en discussie over de gang
van zaken binnen de stichting. Zoals een vereniging
een Algemene Ledenvergadering kent zo willen wij
via deze dag de Vrienden op de hoogte houden van
de stand van zaken binnen onze stichting. Deze
Vriendendag vond plaats in het Dorpshuis de Kern
te Castricum, ’s middags vervolgd in het Huis van
Hilde aldaar. Het was voor de Stichting prettig, dat er
zo velen zijn gekomen.

Het oorspronkelijke vroeg achttiende-eeuwse
woonhuis werd in de negentiende eeuw uitgebreid
tot een aantrekkelijk gepleisterd herenhuis met
decoratieve terra-cotta elementen en houten serres
aan de voorzijde. De kelder behoort nog tot de
allereerste bouwfase uit de zeventiende eeuw.
Hoewel na de Tweede Wereldoorlog een deel van
het park werd opgeofferd aan woningbouw, is het
nog bestaande deel van het park uniek in
Nederland. Het zeventiende-eeuwse voor de
bollenteelt ingerichte houtwallenlandschap is hier
nog aanwezig. Juist door gebruik te maken van deze
wallen heeft de aanleg van Calorama een uniek
karakter.
De buitenplaats Calorama is in particulier bezit en
normaliter niet opengesteld voor het publiek.
Bron: www. kasteleninzuidholland.nl

Atlantikwall Museum Noordwijk
Het Atlantikwall Museum Noordwijk is een museum
dat is ingericht in een reeks bunkers uit de Tweede
Wereldoorlog. Middels een expositie in de
vuurleidingpost en een gangenstelsel kan men zich
een beeld vormen over het leven in bunkers.
Daarnaast komt men te weten op welke wijze de
Europese kust door de Duitsers werd omgevormd tot
een vesting.
Met ruim 150 foto's en een groot aantal voorwerpen
is het zeer de moeite waard een bezoek te brengen
aan het Atlantikwall Museum.
De expositie begint met een indruk van de
Atlantikwall van Noorwegen tot aan de Frans/
Spaanse grens. Daarna is er een zaal ingericht
specifiek over Batterij Noordwijk.
Tevens zijn er foto's van de werkzaamheden van de
vrijwilligers betreffende hetgeen in de afgelopen
jaren is bereikt. Voorts is er een radio- en
telefoonkamer ingericht en is in de ruimte met de
tweede kijkspleet een observatiepost ingericht.
Bron: http://atlantikwall.nl

Om 10.30 uur opende Victor Salman, voorzitter (VZ)
van de VKHZ deze bijeenkomst, heet de
aanwezigen hartelijke welkom op deze eerste
Vriendendag. Victor schetst het verloop van deze
dag en stelt als eerste de bestuursleden voor.
Na de inleiding over de stichting geeft hij het woord
aan historisch archeoloog Jean Roefstra voor zijn
lezing: het mysterie Brederode.
In het kort gezegd kwam de lezing van dhr. Roefstra
erop neer dat niets wat op Brederode is wat het was.
Het opgaande muurwerk van de ruïne is merendeels
een fantasie van de 19e eeuwse restaurateur P.J.H.
Cuyper, die Brederode opknapte naar zijn visie van
hoe een middeleeuws kasteel eruit zag. Voor de
oudere sporen zal men onder het huidige kasteel
moeten gaan zoeken.
Na het beantwoorden van enkele vragen was er een
korte koffiepauze met een gebakje van de stichting.

Het programma werd vervolgt met een lezing van
Lieuwe Zootsma, directeur Noord Hollands Archief.
Zijn lezing ging over het beleg van Haarlem en de rol
van de Brederodes daarin. Een zeer boeiend betoog
over het Beleg van Haarlem wat uitmondde in een
grote slachtpartij aan het einde van dit beleg.
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Ook hij beantwoorde enkele vragen waarna het tijd
werd voor een eenvoudige doch zeer smakelijke
lunch. Deze lunch bestond uit soep, diverse
broodjes en dranken, verzorgd door het team van
“De Kern” waarvoor onze hartelijke dank.
Na de lunch was het woord aan de penningmeester,
Willem Donselaar.
Hij lichtte het financieel verslag van 2016 toe en ook
de begroting voor 2017.
2016 is met een klein negatief resultaat van € 54
afgesloten. De begroting voor 2017 is sluitend.
Voor 2017 zijn de grote uitgaven porti- en verzendkosten, dit in verband met het uitgeven van de
verzamelmap en de kleurendruk-en kopieerkosten.
Antwoorden op vragen van begunstigers:
1) Giften en donaties voor het leven worden in 20
jaar afgeboekt.
2) De ledendonatie was vorig aanzienlijk lager,
omdat naast een minder aantal donateurs het een
gedeeltelijk jaar betrof en de bijdrage geen € 25
maar € 15 was.
3) Er is contact geweest met de sKBL en de NKS
over eventuele samenwerking. Dit heeft echter
financiële consequenties.
4) De mappen zullen zoveel mogelijk “by hand”
worden verspreid.
5) De stichting heeft de ANBI status verkregen.
6) Er komt geen kascommissie, dit hoort bij een
vereniging thuis.
7) Er is geprobeerd zelf de leden van onze
voorganger te melden dat de VKHZ is opgericht. Wij
kregen geen Begunstigerslijst van de KSHZ, in
plaats daarvan heeft de KSHZ begunstigers voor
ons aangeschreven, maar hoeveel dit er waren is
ons niet bekend.
Hierna kreeg de webmaster/vicevoorzitter, Jurgen
van der Kooij, het woord.
Er is een prachtige website met vele nieuwtjes in de
lucht . Kijkt u vooral!
Nu is het ledenbestand 50. Er wordt gestreefd naar
75 aan het eind van dit jaar en volgend jaar 100.
Kijk in Uw kennissen- en vriendenkring uit naar
nieuwe ”Vrienden”.
De excursie naar de kastelen Sypesteyn en
Nederhorst den Berg was een groot succes.
De volgende excursie is op 24 juni (wordt dus 17
juni!). Suggesties voor excursies zijn altijd welkom.
De excursies moeten kosten dekkend zijn, zo laten
wij u weten of U Uw museumjaarkaart of andere
kortingskaart kunt gebruiken.

Kasteel Sypesteyn te Loosdrecht – R.J. Ligthelm
Deel 2 zit in de uit te reiken verzamelmap; “Kastelen
en Historische Buitenplaatsen”.
Inhoud:
De Buitenplaatsen van Kralingen (Deel 2) – R.J.
Ligthelm
Kasteel Nederhorst te Nederhorst den Berg – C.O.A
Schimmelpenninck van der Oije.

Wij verzoeken de “Vrienden” die de map nog niet
ontvangen hebben, met ons contact op te nemen
opdat u de map alsnog ontvangt. Mail naar:
info@vkhz.nl of via de post naar:
Postbus 67 4850 AB Ulvenhout.
Hiermee eindigde het ochtendprogramma van onze
“Vriendendag”.
De voorzitter verzocht een ieder naar “Het Huis van
Hilde” te gaan, waar wij een rondleiding kregen
langs de tentoonstelling over de Archeologie van
Noord Holland. Na deze rondleiding was er nog
gelegenheid om op eigen gelegenheid de expositie
over de Romeinse kust te gaan bekijken.
De dag werd afgesloten in het restaurant van het
museum met een hapje en een drankje. Na een
gezellig onderhoud en het uitdelen van de
verzamelmap was de eerste ”Vriendendag” van de
V.K.H.Z. een feit.
Wij hopen u volgend jaar weer in deze aantallen te
mogen begroeten.

Het Infoblad
Deel 1 van het Infoblad is per post verzonden;
Inhoud:
De Buitenplaatsen van Kralingen (Deel 1) – R.J.
Ligthelm
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Nieuwe publicaties
Villa Alewijn
Villa Alewijn in Hoorn is een opvallende verschijning
in Hoorn. Zo bleek het pand oorspronkelijk uit twee
woonhuizen te hebben bestaan en voerden de
oudste bouwsporen terug naar de vijftiende eeuw.
De opvallende voorgevel is in 1865 ontworpen door
de toen nog jonge architect Adrianus Bleijs. Villa
Alewijn heeft ook een unieke negentiende-eeuwse
neogotische kapel in de tuin, een sprookjesachtig en
sierlijk gebouwtje dat nu als Bed & Breakfast dient.
Dit boek gaat vooral in op de bouw- en
bewoningsgeschiedenis van Villa Alewijn, maar er
heeft een verbintenis bestaan tussen deze
stadswoning en de beroemde buitenplaats
Vredenburgh in de Beemster. De 17de-eeuwse
koopman Frederick Alewijn gaf de vooraanstaande
architecten Philip Vingbooms en Pieter Post
opdracht tot de bouw van deze bijzondere
buitenplaats.
Publicatie Stichting Bas Baltus. Historica Laura
Jonkhoff draagt zorg voor de tekst met medewerking
van Willeke Jeeninga bij het onderzoek en het
verzamelen van beeldmateriaal.
Het boek is te bestellen bij vereniging Oud Hoorn
voor € 22,50. (ISBN978-90-7685-19-8)

vertoefde graag op Tulpenburgh en gaf het zijn
naam. De trotse Joodse familie De Pinto bewoonde
de buitenplaats in de achttiende en negentiende
eeuw. David de Pinto liet een prachtige tuin
aanleggen. Het huidige Tulpenburgh herinnert aan
een imposante plek met luisterrijke geschiedenis.
Sinds 2015 is er een nieuwe buitenplaats
gerealiseerd op deze locatie.
Het boek is voor € 14,95 te bestellen bij: Uitgeverij
Matrijs. (ISBN 978-90-5345-508-1)

K & B in het Nieuws.
Verzet tegen bouw Hartekamp Heemstede

De Hartekamp Groep haalt de bouwplannen op het
terrein op de grens met Bennebroek weer uit de
kast. De gemeente Heemstede wil de instelling
Tulpenburgh. Buitenplaats aan de Amstel
daarvoor de ruimte geven. Verdeeld over drie
De geschiedenis van de buitenplaats is nauw
complexen wil de instelling 55 woningen bouwen.
verbonden met Amsterdam. De stad barstte in de
Het plan bevat drie complexen met 43
zeventiende eeuw uit zijn voegen en de rijke burgers
appartementen en 12 wooneenheden voor cliënten.
zochten frisse lucht en vertier in buitenplaatsen rond
Eén complex moet komen op de plek van de huidige
de stad. De rijke koopman Abel Burgh liet het buiten
speel-o-theek links van de hoofdingang aan de
aan de Amstel bouwen als investering. Zijn dochter
Herenweg. Het tweede komt daar achter te liggen en
Anna Burgh trouwde met Dirk Tulp, zoon van de
het derde schuin achter het hoofdgebouw. In het
beroemde medicus Nicolaes Tulp. Dit echtpaar
hoofdgebouw wil de instelling drie appartementen
Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen. jg. 2 - 2017 - nr. 7
4

maken, waarvoor de gemeente overigens ook groen
licht wil geven.
De nieuwbouw stuit op grote bezwaren van zowel de
direct omwonenden, de historische vereniging
Heemstede-Bennebroek (HVHB) als buurgemeente
Bloemendaal.
Bron: Haarlems Dagblad. 19-1-2017 – Foto: A. Speelman

Villa Ockenburg ziet er weer patent uit

Een theehuis op het landgoed Elswout in Overveen
is op vrijdagavond 17 februari vernield. Een getuige
belde de politie omdat hij glasgerinkel had gehoord
op het Landgoed Elswout.
Agenten troffen bij het theehuisje drie mannen aan,
deze zijn aangehouden en meegenomen naar het
politiebureau voor verhoor. De personen waren
onder invloed van alcohol.
Het theehuisje is volledig vernield en zo goed als
alle ramen waren ingegooid.
Elswout is een landgoed van 85 hectare en is in
eigendom van Staatsbosbeheer.
Bron en Foto: Haarlems Dagblad. 18-2-2017

Sloop paleis Huis ten Bosch is klaar.

Op Landgoed Ockenburgh, op de grens van Den
Haag en Monster, is de restauratie van de
buitenkant van de witte villa in het park bijna klaar.
Volgens Stichting tot Behoud van de Historische
Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) wordt de cascorenovatie op 1 april opgeleverd.
De casco-renovatie kostte 1,2 miljoen euro en werd
betaald door de gemeente Den Haag. Hierna wordt
SHBO de eigenaar en gaat die met hulp van vele
vrijwilligers uit de stad en het Westland aan de slag
met de binnenkant, wat 2,3 miljoen euro gaat
kosten.
SHBO kon de tanden in Villa Ockenburgh zetten
nadat een poging van de gemeente om er een hotel
en congrescentrum van te laten maken mislukte.
De SHBO organiseert activiteiten en kleinschalige
evenementen op de buitenplaats en zorgt voor
laagdrempelige horeca welke wordt uitgevoerd in
een pop-up cafe/restaurant: Brasserie OCK, om een
breed publiek te trekken naar Ockenburgh.
Bron: AD-10-2-2017, door: Foto: SHBO

Theehuis op landgoed Elswout vernield

De sloop van de verouderde delen van paleis Huis
ten Bosch is achter de rug. Dat laat het Rijksvastgoedbedrijf weten. Ook de sanering van het
asbest is inmiddels klaar.
De renovatie van Huis ten Bosch ligt volgens het rijk
‘op schema’. ,,Bij de sloop zijn we geen onverwachte
zaken tegengekomen”, zegt een woordvoerder. ,,We
hadden alles van tevoren goed ingeschat.” Nu de
sloop achter de rug is, begint de daadwerkelijke
renovatie van het paleis. Daarvoor is ruim een jaar
uitgetrokken.
Het gehele project kost zo’n 60 miljoen euro. Dat is
fors meer dan in eerste instantie was gemeld. Zo
bleek er aanzienlijk meer asbest in het paleis
verwerkt dan verwacht. Bovendien verkeren het dak,
de schoorstenen en de bordestrap in erg slechte
staat.
Bron: AD – 4-4-2017 – Foto: Rijksvastgoedbedrijf

Paviljoen kasteel Duivenvoorde
De bouw van Hof van Duivenvoorde, zoals het
bezoekers paviljoen gaat heten, is in volle gang. Er
wordt hard gewerkt en inmiddels staat het skelet van
het paviljoen al.
Tien jaar voorbereiding gingen eraan vooraf. Het
paviljoen, dat het uiterlijk krijgt van een werkschuur,
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wordt gebouwd in de Leidse Tuin bij het bijna
achthonderd jaar oude kasteel in Voorschoten.

vestingwallen, die deel uitmaken van de Hollandse
Waterlinie. Die staat op de nominatie om Unescowerelderfgoed te worden. In hoeverre de vijf gehoor
zullen vinden, is nog niet duidelijk.
De raad wacht eerst de eindrapportage van de
archeologen van SOB Research af. Het onderzoek
van de deskundigen zou gisteren door het college
van burgemeester en wethouders besproken
worden.
Bron: AD van 26-04-17 – Detail foto: Cor de Kock

Bij Slot Oostende stuift de historie je tegemoet
Hof van Duivenvoorde gaat vanaf september, naast
het restaurant, de kassa- en ontvangstfunctie van
het kasteel en een museum- en landgoedwinkel
bevatten.
De bouw van het paviljoen is het slotstuk van een
grote operatie om landgoed en kasteel Duivenvoorde een gastvrijere uitstraling te geven en zo
aantrekkelijker te maken voor publiek.
Bron + Afbeelding: Kasteel Duivenvoorde 12-04-2017

Open brief voor behoud stadsmuur Gorinchem

Slot Oostende heeft weer grandeur. Op de gewelven
van het oudste stukje Goes huizen nu een prachtig
ingericht restaurant, een hotel én een bierbrouwerij.
Jarenlang was het een smoezelige plek. In 1998
sloot de bioscoop haar deuren. Het aanpalende
Griekse restaurant verkaste naar een andere locatie,
als onderdeel van een gemeentelijk plan om dit
cultuurrijke hoekje van Goes te vernieuwen.
Hoewel het massieve etablissement gloednieuw is,
stuift de historie je tegemoet. Dat begint al bij de
deur, waar een ridder de gasten welkom heet.

Vijf prominente Gorcumers roepen de gemeenteraad
op om de archeologische vondsten Buiten de
Waterpoort te behouden. De restanten van de
middeleeuwse stadsmuur met verdedigingstoren
werden in november vorig jaar blootgelegd.
Tot nu toe gaven de vijf veelal individueel hun
mening, maar ze hebben besloten de krachten te
bundelen. Ze schrijven: ,,De bouw van een hotel aan
de Duivelsgracht, op de fundamenten van de 14de
eeuwse stadsmuur en toren, is veel Gorcumers een
gruwel. Niet alleen omdat het moderne ontwerp
misstaat in de kwetsbare historische omgeving,
maar ook omdat de restanten van de voorburcht van
De Blauwe Toren, het kasteel van Karel de Stoute,
aanzienlijk beschadigd zullen raken.’’

Pontificaal present zijn twee historische figuren: het
echtpaar Frank van Borsele en Jacoba van Beieren
dat minzaam op de eters blikt. De overlevering wil
dat Jacoba hier heeft gewoond, maar misschien is
dat een mythe.
Bron: PZC 29-4-2017: Foto: Slot Oostende

Resten kasteel Zaamslag worden opgeknapt

Van het eens zo imposante kasteel van Zaamslag
rest al eeuwen niet veel meer. Maar om nu een
crossbaantje te maken van het rijksmonument vindt
Ze pleiten er ook voor de nieuwbouw ‘in lijn te
de gemeente Terneuzen al te gortig. Terneuzen wil
brengen met het karakter van de historische
de archeologische resten van het kasteel en de
omgeving’. Het gaat dan met name om de
bijbehorende Torenberg bewaren en de mensen
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beter wijzen op wat er stond. Er komen nieuwe
informatieborden en de speeltoestellen die gesloopt
waren, worden hersteld. Ook wordt er een pad
aangelegd waardoor mensen rond het voormalige
kasteel kunnen wandelen.

25 juni – Lezing over Hollandse buitenplaatsen.
Door: René Dessing.
Locatie: Haags Historisch Museum,
Korte Vijverberg 7, Den Haag.
Aanvang: 14.00 uur. kosten lezing: € 12,50.

Richard Lensen, archeoloog en afkomstig uit
Zaamslag, is blij dat het gemeentebestuur eindelijk
werk maakt van de renovatie. ,,Het scheelt een hoop
kopzorgen. We hebben dit probleem als Stichting
Zaamslag 850 jaar meerdere malen aangekaart.
Een paar jaar geleden werden de resten ook al
gebruikt als crossbaantje. Ik neem het die kinderen
niet eens echt kwalijk. Die weten niet beter. Voor
veel mensen is die berg maar een hoop zand. Maar
hoe je het ook wendt of keert, het is wel een
archeologisch gebied. Als de gemeente advies wil
voor de inhoud van de informatieborden, willen we
graag van dienst zijn.”

Gezocht:
Wij zoeken nog mensen voor:

Bron: PZC 20-4-2017: Foto: Stichting Zaamslag 850 jaar

Agenda
4/5 juni - Beleef Teylingen; Handel en Ambacht
Locatie: Kasteel Teylingen; Teylingerlaan 15a,
Voorhout. Aanvang 11.00 - 17.00 uur.
De opzet van Beleef Teylingen Handel & Ambacht’
zal ook dit jaar zijn om het publiek een inkijkje te
geven in het ambachtelijke en middeleeuwse leven
van alledag.

De Excursie commissie
Wilt u actief worden voor onze stichting?
Stuur dan een mailtje naar: info@vkhz.nl.
Kijkt u 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

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

5 juni - Dag van het Kasteel
Locatie: Verschillende kastelen en buitenplaatsen
Wat is er mooier en spannender dan een kasteel of
buitenhuis? Het zijn indrukwekkende, statige of juist
sierlijke gebouwen. Architectonische hoogstandjes
bovendien. Maar een kasteel of buitenhuis staat niet
alleen.
Er is vaak zoveel bijzonders te ontdekken rondom
het hoofdgebouw: prachtige bouwhuizen of de
voorburcht, een put, tuinornamenten, een eenzame
boom, opgravingen, aangelegde vergezichten en
veel meer. In 2017 staat alles rondom eens in de
spotlight.
8 juni – Lezing: Van Keizerskroon en Pape Kap het gebruik van historische plantensoorten bij
buitenplaatsen.
De lezing sluit aan bij het thema van de
tentoonstelling Seasons op Duivenvoorde.
Locatie: Kasteel Duivenvoorde; Laan van
Duivenvoorde 4, Voorschoten.
Aanvang: 20.15 uur. kosten lezing: €5,-

Vicevoorzitter / website:
Jurgen van der Kooij – webmaster@vkhz.nl
Excursie commissie:
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.:
Postbus 67, 4850 AB Ulvenhout
IBAN-nummer: NL87 RABO 0310 8937 71
KvK-nummer: 66328810
RSIN-nummer: 856496

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.
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Excursie 17 juni naar Noordwijk en Noordwijkerhout
U wordt op zaterdag 17 juni vanaf 10.30 uur ontvangen in Het Stalhuis van ‘Klein Leeuwenhorst’, Gooweg 45a te
Noordwijkerhout, met koffie en wat lekkers. Parkeren kan op het terrein (rechter ingang).
De deelnemers die per openbaar vervoer komen kunnen dit op het inschrijfformulier aangeven als zij op het
station van Voorhout afgehaald willen worden. U dient dan uiterlijk om 10.15 uur op het station te staan.
Het programma:
10.30 uur –
11.00 uur –
12.00 uur –
12.45 uur –
13.15 uur –
15.15 uur –
17.00 uur –
17.15 uur

Ontvangst met koffie in Het Stalhuis van ‘Klein Leeuwenhorst’, Gooweg 45a te Noordwijkerhout.
Aanvang presentatie en rondleiding op buitenplaats ‘Klein Leeuwenhorst’ o.l.v. mw. Adeline
Evelein, bewoonster van het Landgoed.
Aanvang presentatie over “De buitenplaats ‘Dijkenburg’ en omgeving” in Huize ‘Remotus’ door mw.
Marca Bultink, mede auteur van het boek over ‘Dyckenburch’.
Parkeren bij parkeerterrein gemeentehuis, Heilige Geestweg (naast Oude Jeroenskerk) te
Noordwijk Binnen; lunch in Hotel-restaurant Royal, Voorstraat 76, Noordwijk Binnen.
Rondleiding door oude dorpskern, Oude Jeroenskerk, en buitenplaats ‘Calorama’.
Bezoek aan Atlantikwall Museum Noordwijk, Bosweg 45 te Noordwijk aan Zee.
Afsluitend drankje.
Einde excursie.

Kosten voor deze excursie bedragen € 35,-- voor begunstigers en € 40,-- voor een introducé.
Dit bedrag is inclusief entree gelden, lunch, koffie bij aanvang en afsluitend drankje.
Niet geschikt voor mensen die heel slecht ter been zijn of met een rolstoel vanwege de lange wandelingen en de
gangen van het Atlantikwall Museum. 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 excursie.
Let op! Deelname is pas volledig bij ontvangst van betaling, Er kunnen op deze excursie 20 deelnemers mee,
waarbij “Vrienden”(begunstigers) voorrang hebben. Inschrijftermijn sluit op 10 juni.
Naam:
Adres:
Postcode :

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

0 – Ik neem één introducé mee. Naam:
0 – Ik kom met het O.V. en wil graag afgehaald worden bij Parkeerplaats Station Voorhout. Vertrek 10.15 uur.
U kunt dit formulier opsturen naar info@vkhz.nl, via de post, naar V.K.H.Z., Postbus 67, 4850 AB Ulvenhout.
(Vergeet u de postzegel niet!) of vul het aanmeldingsformulier op onze website in:
www.kastelenhollandzeeland.nl.

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

