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Nieuwsbrief  
jg. 2 – 2017 – nr. 8. 

Geachte Kastelenvriend(in), 
 
Met de meeste vakanties weer achter de rug, 
ontvangt u hierbij de 8e nieuwsbrief van de VKHZ. In 
deze nieuwsbrief treft u de informatie aan voor onze 
najaars-excursie welke plaats zal vinden op 21 
oktober te Baarland. De voorjaars-excursie is erg 
leuk geweest, u leest een verslag hiervan in deze 
nieuwsbrief.  

Excursie 21 oktober naar Baarland. 
 

Op zaterdag 21 oktober voert de excursie ons naar 
de "Zak van zuid Beverland" We hebben voor u een 
fraai programma in elkaar weten te zetten. Naast 
lezingen brengen wij een bezoek aan de 
fundamenten van de Hellenburg, worden wij door de 
eigenaar ontvangen op slot Baarland en is er een 
rondleiding door het Fort Ellewoutsdijk. Naast deze 
objecten nemen we een kijkje in Ellewoutsdijk, 
(kasteeleiland en voormalige buitenplaats) en bij de 
Vliedbergen van Coudorpe en Borssele, beter 
bekend als "de Berg van Troje". 

 
Kastelen rond Baarland; van hoog naar laag.  
Lezing door dr. ir. D.B.M. (Taco) Hermans.   

Rond Baarland vinden we een vrijwel compleet scala 
aan verschillende typen kastelen. Van kunstmatig 
opgeworpen heuvels met daarop de kastelen (de 
motte kastelen) tot kastelen die op het maaiveld zijn 
gebouwd en van woontorens tot vierkante kastelen. 
Daarnaast zien we ook hoe kastelen worden 
vergroot of verkleind al naargelang de tijd. Als 
laatste zien we de gevolgen van de overstromingen 
voor het kastelenbestand en de continuïteit van een 
plek door de eeuwen heen. 

Taco Hermans is opgeleid als restauratiearchitect en 
bouwhistoricus. Momenteel is hij werkzaam als 
senior-onderzoeker en kastelenexpert bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 

De Hellenburg. 
De Hellenburg is waar-
schijnlijk rond het jaar 
1300 ontstaan. Mogelijk 
eerst als woontoren en 
daarna een vierkant 
kasteel. Het kasteel is 
maar kort bewoond. 
Waarschijnlijk werd het 

in 1477 door een stormvloed verwoest. Het is nooit 
meer herbouwd.  

Het kasteel werd in 1957 bij toeval ontdekt tijdens 
grondwerken. Onder leiding van Dr. Renaud werden 
de resten van het kasteel blootgelegd. 
In 1977 zijn deze fundamenten gerestaureerd en is 
er weer een gracht omheen aangelegd. De 
hoofdburcht heeft een omtrek van ongeveer 40 bij 
30 meter en bevatte o.a. 8 ronde en vierkante 
torens. De voorburcht lag aan de noordzijde van het 
kasteel. 

Bron: absolutefacts.nl 

 

 
Slot Baarland 
Slot Baarland is 
waarschijnlijk in het 
begin van de veertiende 
eeuw gesticht door de 
heren Van Renesse, de 
ambachtsheren van 
Baarland, Bakendorp en 

Oudelande. Het is mogelijk een opvolger van een, in 
de nabijheid gelegen, houten kasteel.  

De hoofdburcht van het kasteel bestond rond 1500 
uit een ommuurd binnenplein, met aan twee zijden 
woonvleugels en torens op drie van de hoeken. Op 
de voorburcht van het kasteel stond een bijgebouw, 
en er was een geometrische siertuin aangelegd.    

Na 1730 raakte het huis langzaam in verval maar 
werd na 1741 nog opgeknapt. In 1840 werd besloten 
om het hoofdgebouw te slopen, alleen het koetshuis 
bleef over. Dit is tussen 1965 en 1970 gerestaureerd 
tot woonhuis. Ook de ommuring van het kasteelplein 
is weer opgetrokken, met op de hoeken lage ronde 
torentjes. Ter plekke van het hoofdgebouw ligt nu 
een siertuin. 

Bron: kastelen.nl 
 

 
Fort Ellewoutsdijk 
is een verdedigingswerk 
uit 1839. Het fort werd 
gebouwd in de vorm van 
een zeshoek en was 
volledig omringd met een 
gracht. Aan de 

buitenzijde is het vestingwerk 80 meter breed en 110 
meter lang; de buitenmuren zijn 10 meter hoog. 

In het muurwerk aan de zeezijde bevinden zich 19 
rechthoekige bomvrije ruimten die voorzien zijn van 
in zwaar metselwerk uitgevoerde tongewelven. 
Boven op lag oorspronkelijk een aarden borstwering 
waar achter kanonnen stonden opgesteld.  In totaal 
konden er 500 manschappen in het fort gelegerd 
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worden. Het vestingwerk is nog geheel intact. De 
muren verkeren in redelijke staat van onderhoud al 
hebben de gewelven veel geleden onder het vocht. 
Medio 2011 werden restauratie werkzaamheden 
afgerond. Sinds 1981 ligt het beheer bij Vereniging 
Natuurmonumenten.  

Bron: Wikipedia 
 

 
Ellewoutsdijk 
Het dorp is gelegen aan 
de Westerschelde in de 
zuidelijkste punt van 
Zuid-Beveland. Hier 
stond tot 1820 het 
kasteel Ellewoutsdijk, In 

een gereconstrueerd eiland in een gracht bevinden 
zich nog restanten van dit kasteel.  
Rondom de burchtheuvel van het middeleeuwse 
kasteel werd de buitenplaats Zorgvliet aangelegd. 
De met de aanleg van het Suezkanaal rijk geworden 
aannemer van baggerwerken J.C. van Hattum 
verwierf hier in 1881 goederen. Hij liet hier een 
neogotische zomerverblijf bouwen. Het huis werd in 
1944 verwoest. Het huidige huis dateert uit 1952.  

Bron: dbnl.nl 
 

Vliedberg “Coudorpe” 

Coudorpe was een 
parochie, dorp en 
ambachtsheerlijkheid. 
De vluchtberg, of 
vliedberg, van Coudorpe, 
de Coudorpsche Berg, 

bestaat nog. De ‘berg’ dateert uit de 12e/13e eeuw. 
De vliedberg Coudorpe is 6 meter hoog, heeft een 
doorsnede van ±25 meter en is niet omgeven door 
een sloot of gracht. 
Het terrein rondom de vliedberg is beschermd 
gebied. Door herhaalde overstromingen van de 
Coudorpepolder en door de opkomst van Driewegen 
als woonkern, raakte Coudorpe op den duur geheel 
ontvolkt. 

Bron & foto: voetstappen.nl 
 

Berg van Troje 
De berg van Troje is een 
vliedberg gelegen aan 
de rand van het dorp 
Borssele en is het 
restant van het 
voormalig motte-kasteel 
het Slot Troje, dat het 

stamslot was van de Heren van Borssele. 
De berg is waarschijnlijk aangelegd in de 11e of de 
vroege 12e eeuw om dienst te doen als woonterp. 
Vroeg in de dertiende eeuw werd de heuvel 
verhoogd tot 7.1 meter en werd voorzien van een 

stenen ringmuur met steunberen met een totale 
diameter van 50 meter. 
Boven op de berg stond de woontoren of donjon, 
waar in de 13e/14e eeuw een uitkijktoren aan werd 
toegevoegd. Deze hoofdburcht was omringd door 
een slotgracht en werd door een loopbrug 
verbonden met de lager gelegen voorburcht. Tijdens 
het overstromingsjaar 1530 stortte een deel van de 
ringmuur in de omliggende gracht en daarna raakte 
het kasteel steeds meer in verval. Uiteindelijk 
verdween het op de vliedberg liggende kasteel zelfs 
geheel. 
  
In de Tweede Wereldoorlog werden door de 
Duitsers twee bunkers in de berg ingegraven die er 
nog steeds liggen. 

Bron & foto: wikipedia.org 

 
Wij denken hiermee u een gevarieerde dag te 
kunnen voorschotelen. 
 
Zie het programma verderop in deze Nieuwsbrief. 
 

-------------------------------------------- 

Verslag Excursie 21 juni 2017 
 

 
 

Rondom Noordwijk 
Het was licht bewolkt toen we de eerste locatie Klein 
Leeuwenhorst aan de Gooweg naderden. Het 
koetshuis stond uitnodigend open en al enkele 
“vrienden” zaten aan de gezellige tafel koffie te 
drinken. Langzaam aan kwamen de overige 
belangstellenden binnendruppelen, zodat er op tijd 
kon worden begonnen.  
 

Victor, onze voorzitter, 
verwelkomde een ieder 
en na de bewoonster 
van het koetshuis te 
hebben gecomplemen-
teerd met haar 
bijzondere woonstee op 

dit aloude landgoed, vertelde hij wat ons zou 
gebeuren deze dag. 
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Als eerste werden we door de charmante dochter 
van de laatste bewoner geïnformeerd over de 
geschiedenis van het huis en wat geweest is; hierna 
leidde ze ons door de tuinen. We zagen de vijver 
achter het huis en de locatie van de vroegere Abdij. 
Het een en ander was gelardeerd met  beelden e.d. 
Deze hadden vaak ook een familie historie. 
Natuurlijk ontbraken een theekoepel en de 
gebouwen die je bij een buitenplaats normaliter 
tegenkomt niet. Wapenborden en enkele attributen 
van het door de Duitsers gesloopte kasteel waren 
hier en daar te bewonderen. Het bijzondere aan het 
huis is dat het aan de voorzijde 2 en aan de 
achterzijde 3 verdiepingen heeft. Na de 
hangbuikzwijnen te hebben begroet begaven we ons 
na een hartelijk afscheid op weg naar de hoek 
Hoogweg – Westeinde. 
 
Huize Remotus staat 
schuin tegenover de 
buitenplaats Dijkenburg. 
Hier werd door Marca 
Bultink, mede auteur van 
het boek, “De historie 
van Dyckenburch, De 
geschiedenis van de buitenplaatsen aan het 
Westeinde in Noordwijkerhout” een inleiding 
gegeven over deze beide locaties. Gedeeltelijk was 
het een droevig verhaal maar interessant was het 
zeker. We mochten het huis van binnen 
bewonderen. Het zat strak in de lak en de keuken 
was gevuld met zeer dikke marmeren bladen. Het is 
bedoeld geweest om te dienen als sanatorium, 
waardoor de indeling een tikkeltje vreemd overkwam 
maar er was ruimte genoeg en een grote tuin met 
garages erachter. Natuurlijk liepen we even langs 
Dijkenburg  om het hek en het gebouw te kunnen 
fotograferen en de overtuin te kunnen bewonderen. 
 

 
 
Inmiddels begonnen de magen te knorren dus snel 
naar Noordwijk Binnen om in een restaurant in de 
Voorstraat de broodjes te kunnen verorberen en 
natuurlijk de kroket. De rondleider was intussen 

gearriveerd, hij zou ons enige hoogtepunten van het 
oude centrum laten zien. 

 
De Jeroenkerk heeft 
vroegere voorgangers 
gehad en het hoofd van 
de heilige Jeroen, die 
hier in 856 is begraven, 
zou nog ergens moeten 
liggen. De toren is uit de 
13e eeuw. Door afkoop 
is de kerk niet verbrand 
in de Spaanse tijd. Voor 
de herenbank voorzien 
van een mooi wapen, 
liggen de oudste 
grafstenen. De steen 
dichtbij de bank is voor 

Jan van Bouchorst, (Heer van Noordwijk) en zijn 
vrouw Elisabeth ca. 1479. De tweede is voor Florys 
van Bouchorst en zijn vrouw Jana van Schagen ca. 
1509. Aan de westzijde hangt het Knipscheer- orgel 
uit 1840.  

 
Op weg naar Calorama stopten we bij een van de 
eerste stenen huizen van het dorp. Het dateert van 
1450. Door Vereniging Hendrick de Keyser werd de 
voorgevel in 1977 in oorspronkelijke staat 
teruggebracht. Het was de rentmeesters woning van 
landgoed Offem en herberg, wagenmakerij, café en 
garage. Onze gids verklaarde nog waarom de gevel 
naar achteren helt. Dit kwam omdat de 
dakconstructie bedoeld was voor een rieten dak, dus 
deze moest snel versterk worden. 
 
Iets verder ligt het buiten Calorama. Voor we de 
tuinen gingen bewonderen zagen we links de 
gebouwen van de Noordwijkse kruiden cultuur, deze 
was in de middeleeuwen zeer belangrijk. Door de 
hekken heen gaande zagen we de theekoepel op de 
heuvel staan. Aan de achterzijde van het woonhuis 
was de oorsprong nog goed waar te nemen en.de 
rozentuin geurde en was voorzien van een nieuwe 
berceau. We naderden het voormalige ‘martelveld’ 
thans Jeroenveld geheten; hier zou St. Jeroen door 
de Noormannen zijn onthoofd. Langs de andere 
zijde van de theekoepel kwamen we bij de 
duiventoren; deze staat op een eilandje met een 
lekke gracht er omheen. 
 
Ook het koetshuis met 
de paardenkoppen, 
tegels en ijzerwerk was 
van hoge schoonheid. 
We bedankten onze gids 
en begeleider voor deze 
mooie beleving en we 



 

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.     jg. 2 - 2017 - nr. 8   4 

begaven ons nu in inmiddels knap warm weer naar 
de duinen van Noordwijk aan Zee. 

 
 
Hier ligt in de duinen onder het zand een gedeelte 
van de Atlantikwall die door organisatie Todt in 1943 
is aangelegd. We gingen een commandobunker, 
soldaten vertrekken en een geschut bunker 
bewonderen. Dit zijn enkele van de 12 bunkers die 
aan een 400 meter lang ondergronds gangenstelsel 
liggen. Onze gids wist ons veel te vertellen en het is 
goed ingericht, met originele attributen. Voor ons 
was het ook lekker koel onder het zand. 
 
Nu op weg naar ons laatste doel, ook in een bunker 
gevestigd, het “Museum Engelandvaarders”. Hierin 
worden de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog 
over de moeilijke overtocht naar Engeland verteld, 
o.a van de Soldaat van Oranje en hoe Kees Koole 
met zijn “Nooit Volmaakt” de Moffen voor de gek 
heeft kunnen houden door via de werf in 
Leidschendam de mannen met hun bootje naar het 
Haringvliet te brengen van waar ze de moeilijke 
overtocht konden beginnen. 
 

Als laatste kregen we 
een drankje en bedankte 
de voorzitter ons voor de 
dag en interesse. Ook 
wij bedankte Victor voor 
het vele werk wat hij 
voor deze excursie had 

gedaan en na een hartelijk afscheid gingen we 
huiswaarts. Was u er niet bij deze keer jammer maar 
misschien dan de najaars-excursie op 21 oktober 
2017 in Zeeland.  

Dhr. J.C. Brandhorst 
 
 

-------------------------------------------- 

 
 

Namens het bestuur: 
Jurgen van der Kooij 

Webmaster / Vicevoorzitter 
 

Agenda 
 

7 - 8 oktober - Internationale Vikingmarkt 
Locatie:  Ruïne van Teylingen, Teylingerlaan 15a 
Voorhout. Geopend; 7 okt.  10.00 - 19.00 uur. 8 okt. 
11.00 - 17.00 uur. 
 
Bezoek de internationale Vikingmarkt op kasteel 
Teylingen en geniet van enkele ongelofelijke dagen. 
Naast Vikingen zijn er ambachtslieden, warriors, 
boogschutters en vele anderen. 
Vikingen en andere gegoede mensen komen van 
heinde en verre om hier handel en waren te 
verkopen. 
Eenmaal per jaar wordt de markt hier georganiseerd, 
deze is bekend door het gehele land en daardoor 
trekken de meest bekwame ambachtsmensen hier 
naar toe. 
Op de grootste Vikingmarkt van Nederland kunt u 
de, werkelijke authentieke, marktsfeer ervaren van 
een vroegmiddeleeuwse markt. 
 
 
t/m 31 oktober - Van Muidens kasteel tot 
Amsterdam Castle. 
Locatie:  Het Muiderslot; Herengracht 1, Muiden. 
Geopend; ma - vrij  10.00 - 17.00 uur. Za - zo 12.00 
- 17.00 uur. 
 
Op de tentoonstelling worden zeven eeuwen 
gedeelde geschiedenis belicht aan de hand van 
spannende verhalen en unieke objecten. Een 
sleutelrol is weggelegd voor de ‘geboorteakte’ van 
de stad Amsterdam: het zogenaamde Tolprivilege 
van graaf Floris V. Ook is er speciale aandacht voor 
diverse Amsterdamse burgemeesterszonen. Een 
ander bijzonder object dat te zien zal zijn, is de 300 
jaar oude Hensbeker van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. 
 
t/m 7 jan. 18 – Tentoonstelling "ENTEREN!. 
Locatie:  Kasteel Radboud, Oudevaartsgat 8, 
Medemblik.  
Geopend: Zat en zon van 11:00 - 17:00 uur. 
 
Tentoonstelling over piraten in West-Friesland. In de 
tentoonstelling komen vier personages aan bod die 
banden met West-Friesland hadden en in allerlei 
varianten een piratenleven leidden. Verschillende 
aspecten van het piratenleven worden toegelicht en 
het verschil tussen kapers en piraten komt aan bod. 
De grote én kleine bezoeker mag zelf aan de slag 
met een aantal activiteiten die horen bij het 
piratenleven op zee. Voor de kinderen is er een 
speciale speurtocht ontwikkeld waarmee ze met een 
heuse schatkaart in het kasteel op zoek gaan naar 
de Schat! 

-------------------------------------------- 
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Nieuwe publicaties 
 

Petersburg, Roem der Hoven 
 

In 1709 kocht de schatrijke Amsterdamse koopman 
Christoffel Brants een buitenplaats aan bij 
Nederhorst den Berg. Brants had zijn kapitaal 
vergaard met de handel op Rusland en was daar tot 
de intimi van tsaar Peter de Grote gaan behoren. Uit 
bewondering voor de Russische heerser noemde hij 
zijn buitenplaats Petersburg. Een voor hem 
indrukwekkende gebeurtenis moet de ontvangst van 
de tsaar en tsarina op Petersburg zijn geweest. 
Brants werd in de Russische adelstand verheven. 
 

 
 
Hij was zeer actief in de lutherse gemeenschap en 
die werd dan ook rijkelijk bedacht in zijn testament. 
Petersburg echter werd afgestoten. Hoewel het 
buiten nog een tijd als zomerverblijf dienst bleef 
doen, ging de eens zo indrukkende buitenplaats aan 
het begin van de negentien de eeuw verloren. 
Daarin volgde Petersburg vele andere buitens aan 
de Vecht.  
 
Toch leeft de herinnering aan Petersburg voort en dit 
boek maakt duidelijk waarom Petersburg zo’n 
onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. 
 
Auteurs: Fred Vogelzang, Emmanuel Waegemans, 
Harry Donga, Leo Wevers e.a. 
 
Het boek kost € 19,95 exclusief verzend- kosten en 
is te bestellen bij Uitgeverij Verloren; Tel: 035-
6859856 
 
 

 
 
 
 
 

 
De Steenplaatsen van Capelle 

 
Op en rondom Capelse steenplaatsen waren in de 
negentiende eeuw uitbuiting en misstanden schering 
en inslag. Er is een boek over geschreven, het 
beschrijft de historie van een verdwenen industrie. 
 
Over wanneer de eerste steenplaats in Capelle 
startte, verschillen de meningen, maar men houdt 
het op 1280. Toen werd het kasteel in Capelle 
gebouwd en waren er nog geen gele IJsselsteentjes. 
Ze bouwden het kasteel met stenen van klei die uit 
de uiterwaarden kwam, zoals dat overal gebeurde. 
Pas door de afsluiting van de IJssel door Floris de 
Vijfde werd het slib kalkrijk. Het rivierwater werd niet 
meer ververst en toen ontstond de gele kleur." 

 
 
De oudste steenplaats was in Capelle-West, deze 
werd in 1905 stilgelegd. Verder waren er 
steenplaatsen bij de Oude Plaats en bij de 
Kouwenhoek. Die laatste werd ook wel aangeduid 
als twee steenplaatsen en was tot 1913 in bedrijf. 
,,Op die plek is nu een sculptuur dat herinnert aan 
de vormen van een vroegere steenoven. 
 
Het boek beschrijft ook de arbeidsomstandigheden. 
 
Auteurs: Hans Bolkestein, Suus Boef, Paul Weyling 
en Henk Oldenhof. 
 
Het boek kost € 14,95 en is te bestellen bij 
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel; Tel. 
010-4500080. 
 
 

-------------------------------------------- 
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K & B in het nieuws 
 

Jacht op subsidie is geopend 

 

De jacht op subsidie is in volle gang. Beheerders 
van monumenten kunnen juist in deze periode een 
beroep doen op de subsidiepot van 6 miljoen van de 
provincie Zuid-Holland. Een fractie van wat er 
werkelijk nodig is, maar dringend noodzakelijk om 
achterstallig onderhoud aan gebouwen en 
landgoederen te plegen. Medio deze maand horen 
ze of hun aanvraag voor een geldbedrag wordt 
gehonoreerd. 
  
Buitenplaatsen 
Uit een nieuwe inventarisatie door de provincie blijkt 
dat één op de zeven monumenten van de in totaal 
4.486 in de hele provincie in matige of slechte staat 
is. Het bedrag dat nodig is om de achterstallige 
werkzaamheden uit te voeren is ruim 117 miljoen 
euro. De restauratieachterstand is het hoogste bij 
kerkgebouwen, buitenplaatsen, agrarische 
gebouwen, openbare gebouwen, verdedigings-
werken en industrieel erfgoed. 
  
Hoe belangrijk de financiële steun is voor 
monumenten blijkt ook bij de projecten die de 
afgelopen twee jaar ‘in de prijzen’ vielen van de 
provincie. In Den Haag en omgeving ging de 
subsidie naar landhuizen: Landhuis Ockenburgh in 
Den Haag, Landhuis De Voorde in Rijswijk (foto) en 
de landhuizen Duivenvoorde en Berbice in 
Voorschoten. 
 
Vooral het zichtbaar worden van het culturele 
erfgoed is een belangrijke reden voor de provincie 
om bij te dragen aan de rijksmonumenten. 

Bron: AD van 02-05-17 – Foto: Webmaster 

 

 
Herstel oranjerie Weizigt 

 
Woningbouw corporatie Woonbron gaat Oranjerie 
Weizigt naast haar Dordtse kantoor restaureren en 
verplaatsen naar het Weizigtpark. Zo kan het zwaar 
verwaarloosde rijksmonument behouden blijven en 
een nieuwe functie krijgen. 
Woonbron heeft daarvoor een monumenten 
vergunning aangevraagd. 

 

De afgelopen twintig jaar pleegde de corporatie 
geen onderhoud aan het gebouw, waardoor het 
ernstig in verval is geraakt. Het pleisterwerk brokkelt 
af, de muren zitten vol scheuren en het dak lekt. 
 
In december dreigde de gemeente om Woonbron via 
een aanschrijving te dwingen de restauratie op te 
pakken. (zie Nieuwsbrief no. 6) Probleem is echter 
dat Oranjerie Weizigt vlak naast het spoor staat en 
daar geen nieuwe functie kan krijgen. Daarom kiest 
Woonbron voor verplaatsing naar het naastgelegen 
Duurzaamheidscentrum Weizigt in het park. ,,We 
demonteren het gebouw en bouwen het daar weer 
op. Tegelijkertijd knappen we het casco op en 
brengen alles terug in originele staat’’, vertelt 
Woonbron. 
 
Theehuis 
Woonbron verwacht in de eerste helft van 2018 te 
beginnen. Welke nieuwe functie het daarna krijgt, 
staat nog niet vast. Eerder werd gedacht aan een 
theehuis, maar volgens Böse mogen gemeente en 
Weizigt dat bepalen. 
 
De gemeente is blij dat de corporatie in beweging 
komt. De aanschrijving is van tafel. ,,De druk heeft 
gewerkt, al is Woonbron geen onwillige eigenaar’’, 
zegt woordvoerder Mark Benjamin. De gemeente 
heeft zelf nog enkele waardevolle onderdelen van de 
oranjerie in depot. 
 
Het pand hoorde bij Landgoed Weizigt, dat sinds 
1882 in bezit was van de familie De Roo. Een nicht 
van de familie met een voorliefde voor tuinieren 
huurde in 1838 tuinarchitect Jan David Zocher jr. 
(1791-1870) in, die destijds ook Landgoed Dordwijk 
en het Amsterdamse Vondelpark herinrichtte. 
Zocher legde een Engelse landschapstuin aan met 
een oranjerie, waarin kwetsbare exotische planten 
tijdens de wintermaanden werden neergezet. Tegen 
de oranjerie werd in 1886 een washuisje 
aangebouwd. Ook dat verhuist mee. 

Bron: AD-1-06-2017 – Foto: A.Speelman 
 

 
Slot Baarland in de verkoop 

 
Slot Baarland staat nu 17 maanden te koop. 
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Ondanks interesse van meerdere kanten, hebben 
eigenaren de juiste koper nog niet gevonden. Het is 
een opvallende advertentie tussen de ‘gewone 
huizen’ op verkoopsite Funda.nl: een kasteel met 
slotgracht en koetshuis voor 1,3 miljoen euro.  
 
De eigenaren kochten het slot 12 jaar geleden. Ze 
restaureerden het en stelden het open voor publiek. 
Ze willen er nu vanaf, omdat door ouderdom de vele 
trappetjes in het kasteel steeds zwaarder worden. 
 
Na 17 maanden is er nog geen geschikte koper 
gevonden. “We konden het al vier keer verkopen, 
maar we zoeken iemand die een historisch hart 
heeft en het kasteel ook openstelt voor publiek.” Het 
echtpaar wil niet dat het slot in handen komt van 
commerciële partijen, schimmige figuren of ‘clubjes’ 
die de toegangspoort dichthouden voor publiek. 
Verkoop aan de (rijks)overheid zit er ook niet in. “Die 
heeft het financieel niet makkelijk genoeg om het te 
kopen en onderhouden”. 
 
De eigenaar is er dan ook gerust op dat hij een 
goeie koper voor het kasteel vindt. “Ik maak me 
geen zorgen. We hebben geen haast en wachten 
rustig af. We wonen er nog met veel plezier. Ik weet 
zeker dat we binnenkort de juiste kopers tegen het 
lijf lopen.” Slot Baarland is het enige kasteel in 
Zeeland dat veelvuldig opengesteld wordt voor 
publiek en tot die tijd stelt het echtpaar het kasteel 
nog zo vaak mogelijk open voor het publiek. 

Bron: AD van 2-06-17 – Foto: A. Speelman 

 

Toorenvliedt in Middelburg in de verkoop 

 

Villa Toorenvliedt in Middelburg komt binnenkort te 
koop. Eigenaar Stichting Arduin stopt daar begin juli 
met de opleidingen voor gehandicapten, familieleden 
en medewerkers. De Villa Toorenvliedt komt volledig 
vrij. Het pand staat nog niet te koop, maar dat 

gebeurt binnenkort. Het is nog niet bekend of de 
voormalige buitenplaats via een makelaar te koop 
komt of via openbare inschrijving. Er is 
belangstelling voor een pand als dit waardoor het 
geen jaren zal duren voordat Villa Toorenvliedt 
verkocht is. 
Een tijdelijk gebruik van de villa door bewoning via 
anti-kraak ligt niet voor de hand. 

Bron: PZC van 16-06-2017 – Foto: A. Speelman 

 
Voorhof Ruïne van Brederode gelijk gesteld aan 

willekeurig bossage 

 

Hoofdburcht, voor-burcht en voorhof van de Ruïne 
van Brederode in Santpoort-Zuid horen onlos-
makelijk bij elkaar en moeten dus ook als één en 
dezelfde bestemming in het gemeentelijke 
bestemmingsplan komen te staan. In dat 
bestemmingsplan heeft het voorhof een andere 
bestemming gekregen dan de voorburcht en de 
burcht. Het voorhof staat ingetekend als bos. 
  
Volgens de directeur van Stichting Monumenten 
Bezit, vormt het monumentale ensemble één geheel 
en dient het bestemd te worden als 
cultuurmonument. Het voorhof wordt om onbekende 
redenen in het bestemmingsplan apart bestemd als 
bos en daarmee gelijk gesteld aan elk ander 
willekeurige bossage in de binnenduinrand. 
 
De kasteelruïne is onlosmakelijk verbonden met het 
landschap, het voorhof bestaat uit archeologische 
sporen van middeleeuwse bebouwing, historische 
zichtlijnen over het voorhof en een historische 
moestuin. Juist de wisselwerking tussen de kasteel-
ruïne en de omliggende natuur is van grote waarde. 

Bron: Haarlems Dagblad. 5-7-2017 – Foto: A. Speelman 
 

 

Klok niet terug op Beeckestijn 
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De Stichting tot behoud van het Torenuurwerk stopt 
de juridische procedure tegen gemeente Velsen en 
Vereniging Hendrick de Keyser. Het torenuurwerk 
zal niet terugkeren op buitenplaats Beeckestijn. 
Hiermee komt een einde aan de soap die zich 
afgelopen maanden afspeelde over de geschonken 
klok door de Stichting aan gemeente Velsen (de 
oude eigenaar van Beeckestijn) maar die de nieuwe 
eigenaar van Beeckestijn, Vereniging Hendrick de 
Keyser, niet wilde hebben. 
  
In 1982 had de Stichting het uurwerk aan gemeente 
Velsen, de toenmalige eigenaar van Beeckestijn, 
geschonken. Een voorwaarde was dat het Addicks-
uurwerk in werkende staat in Beeckestijn zou 
worden opgesteld en dat de Stichting tot in lengte 
van dagen garant zou staan voor het noodzakelijke 
onderhoud. Toen in 2007 VHK eigenaar van de 
buitenplaats werd, bleek er bij de overdracht niets te 
zijn gezegd over het uurwerk, noch de voorwaarden. 
Omdat VHK klaar was met het in hun woorden ’niet-
functionerende’ uurwerk dat duizenden euro’s heeft 
gekost aan reparaties, wilden ze het vervangen door 
een klok die ’21e-eeuw proof’ en minder bewerkelijk 
en kostbaar zou zijn. 

Bron: Haarlems Dagblad-12-07-2017 – Foto: Webmaster 
 

Herbouw slottoren kasteel Egmond 

 

Het stond ooit bekend als de schoonste en grootste 
burcht van Holland tijdens de middeleeuwen. Maar 
van kasteel Egmond resten alleen nog de 
fundamenten. En daar wil de gemeente verandering 
in brengen. Een oud plan om een kasteeltoren van 
28 meter hoog te herbouwen, ligt weer op tafel. 
  
Het slotkwartier, zoals het gebied rondom de 
fundamenten heet, kent al een lange en belangrijke 
geschiedenis. Het kasteel, ook wel Slot op den Hoef 
genaamd, is in de dertiende eeuw gebouwd. In 1573 
hebben troepen van Diederik Sonoy het kasteel en 
de kapel in opdracht van Willem van Oranje in brand 
gestoken, omdat het kasteel niet in Spaanse handen 
mocht vallen ten tijde van de 80-jarige oorlog. 
 Naast de herbouw van de toren, die eerste van hout 
wordt gebouwd om te wennen, gaan in de plannen 
zoals die er nu liggen, ook Hoeve Overslot en de 
naastgelegen gebouwen op de schop. Zo komt er 
horeca met een restaurant, een lokale bierbrouwer 
en een koffiebar. 
Omwonenden zijn verdeeld over de plannen. 

Bron + Afbeelding: NH Nieuws 20-07-2017 

Brand bij kasteel Sypesteyn 

 

Een brand in het restaurant gedeelte heeft voor 
forse schade gezorgd bij het Loosdrechtse Kasteel-
museum Sypesteyn. 
Na een brand is van het restaurant en terras op het 
Loosdrechtse landgoed weinig meer over, een 
partytent is afgebrand. Het kasteel zelf heeft 
nauwelijks schade opgelopen, hooguit wat schade 
aan een deur. 
 
Er zijn sporen van vuurwerk aangetroffen, mogelijk 
zijn er vuurpijlen over de muur van het afgesloten 
terrein gekomen, waarna de brand is ontstaan, 

Bron & foto: De Gooi- en Eemlander-11-08-2017 
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Aanmeldformulier excursie Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen 

Excursie 21 oktober naar Baarland. 

U wordt op zaterdag 21 oktober om 10.00 uur ontvangen in het Dorpshuis Baarland “The Cameronian “ 
Nieuweweg 4 te Baarland, met koffie. 
De deelnemers die per openbaar vervoer komen kunnen dit op het inschrijfformulier aangeven als zij op het 
station van Bergen op Zoom afgehaald willen worden. U dient dan uiterlijk om 9.15 uur op het station te staan.  
 

Het programma: 
10.00 uur –   Ontvangst met koffie in het Dorpshuis Baarland “The Cameronian. 
10.15 uur –   Lezing: “Kastelen rond Baarland; van hoog naar laag”, door dhr. Taco Hermans. 
11.15 uur –  
11.30 uur –
12.00 uur – 
12.45 uur – 
13.30 uur – 
15.15 uur – 
15.30 uur – 
16.20 uur – 

Koffie met Zeeuwse Bolus.  
Beeldpresentatie Buitenplaats Zorgvliet te Ellewoutsdijk. 
Wandeling naar en bezichtiging van de fundamenten van kasteel de Hellenburg.  
Lunch  
Ontvangst en rondleiding Slot Baarland door de eigenaar dhr. Steketee. 
Koffie/Thee Fort Ellewoutsdijk 
Rondleiding Fort Ellewoutsdijk 
Ellewoutsdijk, Slot eiland en Resten buitenplaats Zorgvliet. 

17.00 uur – Vliedberg van Coudorpe 
17.25 uur – Vliedberg van Borssele (Berg van Troje) 
17.25 uur – Afscheidsdrankje 
  
Kosten voor deze Excursie bedragen € 35,-- voor begunstigers en € 40,-- voor een introducé. 
Dit bedrag is inclusief entree geld, lunch, koffie/thee, Zeeuwse Bolus  en afsluitend drankje. 
 
Let op: Opgave is geheel vrijwillig, eenmaal aangemeld is het niet meer vrijblijvend.  
Mocht u zich alsnog afmelden dan zijn daar kosten aan verbonden. Tot drie dagen voor de excursie 50%, binnen 
3 dagen geen restitutie i.v.m. gemaakte kosten. 
Deelname geschiedt met eigen vervoer en 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 Najaars-excursie Baarland.  
 
Let op! Deelname is pas volledig bij ontvangst van betaling. 
Inschrijftermijn sluit op 14 oktober 2017. 

 
Naam: 

Adres: 

Postcode :                                                Telefoon: 

Woonplaats:                                                   

 E-mail: 

0 – Ik neem een introducé mee. Naam: 

U kunt dit formulier opsturen, per: E-mail naar: info@vkhz.nl; 

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

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

of telefonisch: 06 533 714 40. 


