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Nieuwsbrief                            jg. 3 – 2018 – nr. 10. 

 
Geachte Kastelenvriend(in). 

Hierbij ontvangt u de 10e nieuwsbrief van de VKHZ. 
Deze nieuwsbrief is gewijd aan onze voorjaars- 
excursie en aan een terugblik op onze Vriendendag 
in Koudekerk aan den Rijn.  

 

Excursie 2 juni naar Heiloo 
 

Zaterdag 2 juni 2018 is het reisdoel van onze 
excursie Heiloo. Wij beginnen onze dag met een 
rondleiding op de buitenplaats Nijenburg, gevolgd 
door een wandeling in de tuin. Begin 17e eeuw werd 
het jachtverblijf en buitenplaats hofstede Nijenburg 
gesticht door de Alkmaarse burgemeester Gerard 
van Egmond van de Nijenburg. Het huidige huis 
werd rond 1710 gebouwd door een kleinzoon van 
Gerard, Gerard en zijn vrouw Machteld van Foreest. 
De architect was vermoedelijk Steven Vennecool. . 
Tot 2007 bleef het huis bewoond door de familie 
Foreest. Na overdracht van de gebouwen aan 
Vereniging Hendrick de Keyser in 2004 werden 
meerdere restauraties uitgevoerd. Ook de 
historische aanleg van parkbos en tuinen werd door 
Natuurmonumenten hersteld.’ 

 
Nijenburg rond 1700 door Abraham Rademaker. 

Na de lunch op Landgoed Ter Coulster volgt een 
wandeling over dit landgoed. Van ca. 1404 tot 1788 
heeft hier een kasteel gestaan. Van het kasteel zelf 
is niets meer over. Tegenwoordig is Ter Coulster 
een landgoed dat bestaat uit een oud boscomplex, 
met daarin een 19e-eeuwse boerderij en een 
theehuisje uit 1891. De toegang tot het landgoed 
wordt gemarkeerd door twee pilaren met 17e-
eeuwse schild houdende leeuwen.  

Na Ter Coulster gaan we een kijkje nemen op de 
voormalig buitenplaats Ypenstein, waar de 
contouren van het oude huis zichtbaar zijn.      

Willem Bardesius II zoon van een Amsterdamse 
burgemeester, laat in 1616 het kasteel Ypenstein 
bouwen. In 1749 wordt Ypenstein ten gevolge van 
de economische recessie geheel voor afbraak 
verkocht. 

 
Ter Couster door Roelant Roghman 

We eindigen onze dag in de Oudheidskamer van 
Heiloo, na de koffie volgt een lezing door dr. ir. 
D.B.M. (Taco) Hermans, senior-onderzoeker en 
kastelenexpert bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. De lezing gaat over de kastelen van Heiloo 
maar Taco heeft zelf de Nijenburg bouwhistorisch 
onderzocht. Na de lezing is er de gelegenheid om de 
expositie te bekijken, waarna we de dag afsluiten 
met een hapje en een drankje. 
 

 
Huis Ypestein, circa 1720 door Abraham Rademaker 

 
Deze excursie is mede tot stand gekomen met 
behulp van de Historische Vereniging Oud Heiloo, 
waarvoor onze dank. 
 
Zie het programma verderop in deze Nieuwsbrief. 
 

Bronnen: Buitenplaatseninnederland.nl, tercoulster.nl  
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Nieuws van de VKHZ 

Verslag VKHZ Vriendendag 

Op 10 maart 2018 organiseerden wij onze 
Vriendendag in Koudekerk aan den Rijn. Met een 
groep van ongeveer 25 deelnemers werden we 
gastvrij ontvangen in café De Hoek. Daarna vertelde 
Albert Dorrestein van het Historisch Genootschap 
Koudekerk over de vier kastelen die hier hebben 
gestaan: Groot Poelgeest, Klein Poelgeest, Den Tol 
en Foreest. We bezichtigden de Brugkerk, waar Bas 
Vos ons rondleidde. Tot slot wandelden we naar de 
locatie van kasteel Groot Poelgeest, waar nog een 
torentje van overgebleven is. In de boerderij naast 
het torentje stond een maquette van het kasteel 
Groot Poelgeest opgesteld. Naast deze lezingen 
vond ook het begunstigersoverleg van de stichting 
Vrienden Kastelen Holland en Zeeland plaats. De 
voorzitter vertelde wat er in 2017 gepasseerd is en 
de penningmeester vertelde hoe de stichting er 
financieel voor staat. De dag werd afgesloten in café 
De Hoek met een drankje en een hapje. 

Infobrieven 

Als het goed is heeft u in maart/april een nieuwe 
editie van de Infobrief ontvangen. Om kosten te 
sparen hebben wij een proef gedaan door ze met 
Sandd te versturen, daardoor was het ons ook 
mogelijk deze editie dikker te maken dan 
gebruikelijk. Wij hebben geen Infobrieven retour 
gehad maar weten ook niet of iedereen hem 
ontvangen heeft en of het versturen via Sandd een 
goed alternatief is voor de toekomst. Mocht u de 
editie van maart niet ontvangen hebben dan 
vernemen wij dit graag van u. 
De Nieuwsbrieven zullen overigens gewoon via 
Postnl verstuurd blijven worden. 

Auteurs gezocht 

Voor het Infoblad is de stichting nog op zoek naar 
mensen die eraan mee willen schrijven. Het gaat 
dan om mensen die zelf een artikel willen schrijven 
of een artikel kunnen samenstellen met gegevens 
die door ons aangeleverd worden. Belangrijk is wel 
dat alle artikelen op een verantwoorde wijze 
geschreven worden. Dit is voor ons belangrijk om de 
continuïteit in de toekomst veilig te stellen. 

Huize Landzicht. 

De VKHZ heeft in een brief aan B&W van Rotterdam 
haar bezorgdheid uitgesproken over de staat van het 
landhuis Landzicht gelegen aan de ’s Gravenweg in 
Rotterdam. De staat van het huis was al niet 
opperbest maar tijdens de januari storm jl. is er een 

boom op het huis gevallen wat de toestand niet 
bepaald verbeterd heeft. 

 
Landzigt na de januari storm. (Foto Copyright Tom Riedijk) 

De stichting Heemschut heeft in het verleden ook 
zijn bezorgdheid over het huis uitgesproken maar dit 
alles heeft tot op heden weinig effect gehad. 

Mede doordat het huis op de gemeentelijke 
monumentenlijst staat hebben wij B&W verzocht 
passende maatregelen te nemen. 

Meer over het huis Landzicht kunt u lezen in “De 

Buitenplaatsen van Kralingen” (deel 1) op pagina 2 
van de map Kastelen en Historische Buitenplaatsen 
van de VKHZ. 

Stichting Hoekenburg 

Stichting Hoekenburg te Voorburg is gestopt met 
haar activiteiten en opgeheven. De stichting bezit 
veel foto’s over de geschiedenis van Voorburg, ook 
is er een kaartenlocatie van Voorburg. Deze collectie 
zal nu ondergebracht worden bij één van de 
regionale archieven. Omdat er geen opvolging voor 
de medewerkers van deze stichting is, heeft men het 
besluit moeten nemen om te stoppen. Stichting 
Hoekenburg is bij ons bekend vanwege het feit dat 
zij hun ruimte beschikbaar stelde voor de 
oprichtingsvergadering van onze stichting waarvoor 
wij hen zeer erkentelijk zijn. 

 
De Tuinmanswoning van Buitenplaats Hoekenburg 

 

Bezoek ons op Facebook: facebook.com/vkhznl 
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K & B in het Nieuws. 
 

Menselijke schedel gevonden bij opgravingen 

 

Een bijzondere vondst tijdens archeologische 
opgravingen bij de ruïnes van het Haarlemse kasteel 
‘Huis ter Kleef’: er is onder andere een menselijk 
schedel gevonden. Ook werd er een zogenoemde 
hellebaard, een steekwapen, gevonden.  

Sinds vorig jaar worden in de Haarlemse 
Stadskweektuin rondom de ruïne opgravingen 
gedaan. Er werden eerder al veel bijzondere potten 
en kruiken gevonden. Nu er ook diepe geulen 
gegraven moeten worden voor de vervanging van 
gasleidingen, komen er nog meer schatten uit de 
toenmalige kasteelgrachten. 

De schedel en de onderkaak, en ook andere delen 
van het skelet, zijn volgens archeoloog Sem Peters 
van een jong persoon. “De tanden zijn vrij intact, er 
zijn niet veel ziektes te zien en de tanden zijn ook 
niet heel erg versleten. Dat wijst er wel op dat het 
een wat jonger persoon is geweest.” 

Er moet nog verder onderzoek gedaan worden. Een 
zestiende- of zeventiende -eeuwse munt die vlak bij 
het skelet is gevonden, kan een indicatie zijn voor de 
ouderdom ervan. 

Hellebaard 
De afgelopen week zijn nog meer bijzondere 
vondsten gedaan in de Haarlemse Stadskweektuin. 
Zo is er een ijzeren punt van een steekwapen 
gevonden, waarschijnlijk een zogenoemde 
hellebaard. En ook een potje uit Venetië is een 
archeologische schat.  

Bron: NHD-1-2-2017, door:  Foto: A. Speelman 

Archeologen blij met middeleeuwse vondsten 

Een bijzondere gesp, botafval, resten van een 
bakkerij, aardewerkscherven en moerneringskuilen. 
De Walcherse archeologen Bernard Meijlink en 
Bram Silkens zijn tevreden over de vondsten die ze 
opgroeven in Vlissingen. De neerhof, die de mannen 
van de Walcherse Archeologische Dienst hadden 
verwacht, lag waarschijnlijk iets westelijker.  
De archeologen en hun helpers vonden vooral 
sporen van ‘activiteit gebieden’ aan de rand van de 
neerhof, waarop boerderijen en woningen stonden, 

die bij het motte kasteel hoorden dat op de nabije 
vliedberg was gevestigd. 

 

Dat de neerhof ter hoogte van de huidige school Het 
Springtij was gelegen, concluderen de deskundigen 
uit de aanwezigheid van meer huisafval (fragmenten 
van op brood bakken duidende maalstenen, 
aardewerkscherven en dierlijk botafval). Mossel- en 
vuurresten in verbrande klei wijzen er ook op dat op 
die plek eten werd bereid tussen de dertiende en 
veertiende eeuw, de periode dat motte kastelen nog 
in gebruik waren.  

Bron: PZC.5-2-2018 – Foto: J. v/dr Kooij 

Startsein voor restauratie De Paauw 

 

In Wassenaar is het startsein gegeven voor de 
restauratie van Raadhuis De Paauw. In het bijzijn 
van het voltallige college van B&W en enkele 
raadsleden werd symbolisch de laatste pauw van de 
voorgevel gehaald. 

De vijf pauwen evenals de zinken beelden zijn 
tijdelijk verhuisd naar het restauratieatelier. Net als 
de buitenkant van het huis worden de ornamenten 
gerestaureerd en krijgen de kleuren van de eerste 
helft 19e eeuw terug. 

De restauratie van het rijksmonument wordt 
uitgevoerd in fases. Eerst wordt de achterzijde van 
de buitenplaats opgeknapt. 

Park wordt opgeknapt 
Ook in het park zijn de werkzaamheden in volle 
gang. Eerst worden bomen en struiken verwijderd. 
De kap is nodig om ruimte te maken voor bloeiende 
planten zoals azalea en bruidsbloem en sierbomen 
zoals gouden regen en magnolia.  
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Met de nieuwe aanplant worden de ontstane open 
ruimtes op historische wijze hersteld.  

Bron: Omroep West 6-2-18 – Foto: A. Speelman 

 

Demonstratie tegen komst torenflat langs A44 

 

In december 2017 werden omwonenden verrast 
door het nieuws dat projectontwikkelaar Timpaan 
een 75 meter hoge woontoren aan de 
Ommedijkseweg wil realiseren. Dit zal direct het 
hoogste flatgebouw van Leiden worden. De 
gemeente Leiden heeft er wel oren naar en wil graag 
een landmark op deze plek. 

Aan de overkant van de Oude Rijn ligt de historische 
buitenplaats Rhijnhof. De enige buitenplaats in 
Leiden, waar het herenhuis, koetshuis, orangerie, 
ommuurde moestuin en overtuin er nog hetzelfde 
bijliggen als toen ze bijna 250 jaar geleden werd 
gebouwd. De geplande flat staat ironisch genoeg 
precies ingetekend op de zichtlijn die enkele jaren 
geleden op verzoek van de provincie is gerealiseerd. 
Als de torenflat wordt gerealiseerd, zal die letterlijk 
en figuurlijk boven Huize Rhijnhof uittorenen. Een 
historische vergissing.” 
 
Daarnaast is de bouwlocatie een van de weinige 
groene plekken in de wijk. Voor de flat moeten 
driekwart van alle bomen verdwijnen,” 

Bron en foto: sleutelstad.nl – 17-2-2018 
 

Agenda 

20 & 21 mei – 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. 

21 mei – Dag van het Kasteel 
Elfde editie van de Dag van het Kasteel. Op die dag 
zetten kastelen en buitenplaatsen de poorten van 
het landgoed (en soms het huis) open om 
belangstellend publiek te ontvangen. Het is een dag 
voor jong en oud. 

De Dag van het Kasteel toont de verscheidenheid 
van kastelen en buitenplaatsen in Nederland: van 
buitenplaats tot burcht, van borg tot ruïne, van 
spieker tot hofstede. 

20 oktober – Najaars excursie van de V.K.H.Z.  
Locatie: Zuid Holland 
Nadere informatie volgt. 

Rondleidingen Buitenplaats Nijenburg, Heiloo 
T/m. augustus elke 1e en 3e zondag van de maand 
rondleidingen op Nijenburg om 11.00 en 13.30 uur. 
De rondleidingen kosten €7,50 p.p. (geen pin).  
De rondleidingen worden georganiseerd door de 
Historische Vereniging Oud Heiloo. 
Meer informatie: Tel. 06 51718363.  

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

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

www.kastelenhollandzeeland.nl 
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Aanmeldformulier excursie Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen 

 
Excursie 2 juni naar Heiloo 

 
U wordt op zaterdag 2 juni om 10.00 uur ontvangen in de oude keuken van de Buitenplaats Nijenburg, 
Kennemerstraatweg 278 te Heiloo, met koffie. De deelnemers die per openbaar vervoer komen kunnen dit op het 
inschrijfformulier aangeven als zij op het station van Heiloo afgehaald willen worden. U dient dan uiterlijk om 9.45 
uur op het station te staan. 
 
Het programma: 
09.45 uur –  
10.00 uur –
10.30 uur – 
12.00 uur – 
12.45 uur – 
13.30 uur – 
14.45 uur 
15.15 uur – 
15.30 uur – 
16.15 uur – 
17.00 uur – 
17.30 uur – 

Ophalen bij station Heiloo van de deelnemers die met het OV komen. 
Ontvangst met koffie op de buitenplaats Nijenburg, Kennemerstraatweg 278 Heiloo. 
Rondleiding door het huis Nijenburg. 
Rondleiding door de tuin van de buitenplaats Nijenburg.. 
Lunch op Landgoed ter Coulster in Betsy’s Hof, Kennemerstraatweg 434. 
Rondleiding Landgoed ter Coulster.  
Voormalig Buitenplaats Ypenstein, Kennemerstraatweg 464 Heiloo.  
Koffie/thee in de Oudheidskamer, Bergeonstraat 30 Heiloo. 
Lezing: Kastelen van Heiloo door Taco Hermans. 

Rondgang door de Oudheidkamer van Heiloo of film over Nijenburg in het verleden. 

Afsluitend drankje met een zoutje. 
Einde excursie, vanaf de Oudheidskamer loopt u in 10 minuten naar het station van Heiloo. 

 
Kosten voor deze excursie bedragen € 35,-- voor begunstigers en € 40,-- voor een introducé. 
Dit bedrag is inclusief entree gelden, lunch, koffie/thee en afsluitend drankje. 
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 excursie.  
Let op! Deelname is pas volledig bij ontvangst van betaling,  

Inschrijftermijn sluit op 26 mei. 
 

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 Heiloo. Vertrek 09.45 uur. 

 

Aanmelden 

Met 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. Telefonisch: 06 53371740 

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

 


