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Nieuwsbrief  
jg. 3 – 2018 – nr. 11. 

Geachte Kastelenvriend(in), 
 
Met de meeste vakanties weer achter de rug, 
ontvangt u hierbij de nieuwsbrief van de VKHZ. In 
deze nieuwsbrief treft u de informatie aan voor onze 
najaars-excursie welke plaats zal vinden op 20 
oktober te Loosduinen. De voorjaars-excursie in 
Heiloo was zeer boeiend met een fenomenale lunch 
als kers op de taart, u leest een verslag hiervan in 
deze nieuwsbrief.  

Excursie 20 oktober naar Loosduinen. 
 

Op zaterdag 20 oktober voert de excursie ons naar 
Loosduinen wat heden ten dagen onderdeel van Den 
Haag uitmaakt. We beginnen onze dag met een kopje 
koffie in de “Kasserie” van de Buitenplaats 
Ockenburg. Gevolgd door een wandeling over de 
buitenplaats en door het huis. Gedurende deze 
wandeling wordt u op de hoogte gebracht over de 
ontwikkeling van Ockenburg en over hoe de toekomst 
eruit gaat zien. 

Na de lunch gaan we een kijkje nemen bij de 
restanten van de “stenenkamer” Madestein. Het 
volgende object is de voormalig buitenplaats 
Rosenburg. Hier nemen we een kijkje in het huis, wat 
tegenwoordig als kantoor dienst doet en gaan we 
buiten op zoek naar de sporen van de buitenplaats 
welke nog steeds aanwezig zijn. We eindigen deze 
excursie met het Landgoed “Meer en Bosch” 

Buitenplaats Ockenburg 
Omstreeks 1650 kocht de dichter en medicus Jacob 
Westerbaen het woeste duinlandschap ten zuiden 
van Den Haag en stichtte landgoed Ockenburgh – 
Jacob’s ‘Eden in het Duyn’. Uit opgravingen blijkt dat 
er in de bronstijd al bewoners waren. De 
geschiedenis van het Landgoed kent een grillig 
verloop met diverse eigenaren. Omstreeks 1840 
veranderde de formele tuin in een landschapstuin. 
Sinds 1889 is de indeling van de tuin niet meer 
aangepast. 

In de Eerste Wereldoorlog verbleven tijdelijk 
Belgische militairen op het landgoed. In 1919 werd 
het Vliegveld Ockenburgh aangelegd op de plek waar 
nu het einde van de Machiel Vrijenhoeklaan is. De 
laatst bekende bewoners van de villa was de familie 
Menten. Het landgoed werd in 1931 door de 
gemeente Den Haag aangekocht en voor het publiek 
opengesteld. 

 

Net voor de tweede wereldoorlog in 1939 was het 
landgoed onderdak voor Joodse kinderen. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld weer in 
gebruik genomen en werden de V2-raketten vanaf het 
Landgoed Ockenburgh afgeschoten richting Londen.    

 

De villa werd als jeugdherberg in gebruik genomen en 
kreeg in de jaren zeventig van de vorige eeuw een 
aanbouw. Een grote moderne vleugel met  een 
constructie van staal en glas, ook wel ‘De Van 
Klingeren vleugel’ genoemd. In 1996 wordt de 
jeugdherberg gesloten. In 2011 werd de Van 
Klingeren aanbouw verwijderd en opgeslagen. 
 
Sinds 16 augustus 1990 maakt het landgoed deel uit 
van het beschermd natuurmonument Solleveld. De 
afgelopen periode is het park onder leiding van het 
Zuid-Hollands landschap grondig gerestaureerd. Het 
renoveren van het landgoed is bijzonder omdat het 
een Natura 2000-gebied is. Dit betekent dat het 
landgoed een onderdeel is van een Europees 
netwerk van natuurgebieden. Er zijn onder andere 
nieuwe witte landgoedbanken geplaatst en de brug 
naar duinbos ‘de Zwitserse Partij’ aan de oever van 
de Spiegelvijver werd vernieuwd. 

Bron: buitenplaatsockenburgh.nl 

 
De stenen kamer van Madestein 
In de middeleeuwen stond in Madestein het Huis de 
Camp, een boerderij met een aparte stenen woon-
ruimte: de ‘stenen kamer’. De boerderij was gebouwd 
van hout met een rieten dak en bestond uit 
een stal en een woon- werkgedeelte. Dit type 
boerderij gaf aan dat er een belangrijke, adellijke, 
familie woonde. De eerste historische gegevens over 
de eigenaren gaan terug tot 1281.  
Het oudste bewaard gebleven deel van de stenen 
kamer is de 13de-eeuwse kelder. 
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Op de plek van de stenen kamer werd in de 17e eeuw 
het buitenhuis Madestein gebouwd. Het huis was een 
langgerekt gebouw met opslagkelders, waterputten, 
goten voor waterafvoer, een vuilwater-put en 
beerputten. Rond het huis lagen grachten, een tuin en 
een boomgaard. 
In de tweede helft van de 19de eeuw kreeg het 
landhuis weer de functie van een echte boerderij. In 
1973 werd de boerderij afgebroken, Hierbij werd een 
wirwar van bebouwingssporen uit verschillende 
perioden blootgelegd en gedocumenteerd. Het 
muurwerk dat zichtbaar was, werd opnieuw 
opgemetseld. Een deel van het muurwerk is in 2008 
opnieuw gerestaureerd. 

Bron: folder ruïne Madestein 

 

Rosenburgh 
Op de kaart van het hoogheemraadschap Delfland 
1712 door N. Cruquius is op de plaats van het latere 
buiten een boerderij te zien, met een hooiberg en een 
schuur. 

 

Dit complex werd na 1721 uitgebouwd tot 
buitenplaats. Het herenhuis dat toen verrees, vormt 
de kern van het huidige hoofdgebouw, dat zijn 
neoclassicistische uiterlijk tussen 1821 en 1839 heeft 
gekregen. Toen werden onder meer de 
karakteristieke loggia's aangebouwd. 
Rosenburg besloeg in de negentiende eeuw zo'n 40 
hectare, waarvan slechts twee hectare door het park 
werd ingenomen. Het park had aanvankelijk een 
formele aanleg. Tegelijk met de verbouwing van het 
huis werd het park tot landschappelijke aanleg 
omgevormd. Ook de nog bestaande slingervijver 

ontstond toen. Veel van de aanleg is na de inrichting 
van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen 
in 1898 verloren gegaan. 
In de loop van de tijd raakte het terrein steeds verder 
bebouwd.  Het herenhuis, een rijksmonument, werd 
in 2002 grondig gerestaureerd. 

Bron: kasteleninzuidholland.nl 

Een deel van het Landhuis alleen via trappen bereik-
baar en is dus niet toegankelijk voor mensen in een 
rolstoel. 
 
Landgoed Meer en Bosch 
Tegen het einde van de zeventiende eeuw verrees 
hier een boerderij met de naam ‘de Meerwoning’. 
In 1701 werden naast de boerderij een koetshuis en 
een wagenschuur gebouwd. Het geheel kreeg de 
naam Meer & Bosch. Het landgoed werd in die jaren 
bewoond door baronesse van der Mijle en Jacob 
Cats, die het in 1712 voor de prijs van 300 gulden had 
gekocht. De archieven vermelden verder dat 
Brochtorff, grootkamerheer van de toenmalige 
Russische tsaar, in 1772 de eigendomsrechten 
verwierf. 

 
Meer en Bosch op de kaart van Kruikius 1712 

Een geheel andere bestemming kreeg Meer & Bosch 
in 1817. Een domineeszoon huurde het complex om 
er verwaarloosde jeugd op te vangen en te 
onderwijzen. Wegens belediging van Koning Willem I 
werd het landgoed hem echter ontnomen. Een zekere 
Wachter kreeg het daarna in bezit. Deze liet het 
herenhuis naast de boerderij afbreken om dit 
vervolgens te laten herbouwen aan het begin van de 
oprijlaan. In 1897 is het vervallen herenhuis gesloopt, 
maar de boerderij en de stenen wagenschuur bleven 
bestaan. 
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Nadat er eerst nog een tiental jaren een thee-
schenkerij was gevestigd, werd de boerderij met de 
bijbehorende gronden in 1927 eigendom van de 
gemeente Den Haag, die een deel van het bos 
gebruikte ter uitbreiding van Den Haag West. In 1966 
maakte een felle brand een ruïne van de antieke 
boerderij. Onder toezicht van Monumentenzorg is 
Meer & Bosch in oude luister hersteld. In de boerderij 
is sindsdien een restaurant gevestigd.  

Bron: meerenbosch.nl 

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

 
Verslag Excursie 2 juni 2018 

 

 

Excursie naar  Heiloo 
De voorjaarsexcursie was op zaterdag 2 juni in 
Heiloo; opnieuw een dag dat begunstigers en 
bestuursleden van de KSHZ tezamen kwamen om 
historische kennis te vergaren en te aanschouwen. 
Een grote groep enthousiastelingen verzamelden 
zich in de voormalige keuken links van de hal van het 
van oorsprong (1705-1710) in twee fasen 
opgetrokken T-vormige hoofdhuis, genaamd 
Nijenburg. Wij werden welkom geheten door 
vrijwilligers van de plaatselijke oudheidkundige 
vereniging en er werd het e.e.a. over het huis verteld. 
Natuurlijk ontbrak de koffie met versnapering niet en 
de tafel was gevuld met vele uitgaven van de 
plaatselijke geschiedenis. Hierna werden we in twee 
groepen verdeeld en kon de rondleiding, geleid door 
twee welbespraakte gidsen beginnen. 
 
In de keuken zijn de witjes nog rijkelijk aanwezig. De 
groen geverfde kastenwand aan de oostzijde is 
waarschijnlijk 18e eeuws. Ook de zomerkeuken in de 
noordelijke aanbouw, stamt uit de 18e eeuw. Op de 
vloer liggen wit marmeren en rode Oland-steentegels. 
Er is verder een hardstenen gootsteen met pomp, een 
rookkast, een broodoven en, van weer wat later, een 
toilet. De benedenzaal bevat een stookplaats met 
gecanneleerde pilasters uit 1831.  

De slaapkamer, de blauwe kamer, heeft over de 
gehele noordwand een houten kastenwand met 
gedecoreerde betimmering uit ca. 1730. In het 
midden is de stookplaats en bovenaan 3 grisailles van 
Jan Hoogzaad. Er werd later een gemak 
aangebouwd. 

In de bovenkamer 
zijn kasten en een 
stookplaats uit 
1831. Overige 
marmeren mantels 
uit 1850. Grenen 
vloeren en stuc-
plafonds uit de 
tweede helft van de 

19e eeuw. Een kamertje bevat het bijzondere 
poppenhuis. Er hangen meerdere portretten van de 
familie en wapens aan de wanden. Het gebouw is 
bijzonder in cultuurhistorisch opzicht, vanwege de 
ouderdom, bijzondere architectuur, de hoog-
geplaatste beletage, de T-plattegrond, de “ver-
empirisering” van de voorgevel en vanwege het gaaf 
bewaarde interieur. 

 
Na het interieur bezichtigd te hebben verlieten we via 
de iets risalerende ingangspartij het huis om de tuin 
te bewonderen.  
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Tegenover ons bij de vijver, waar ooit een grot in het 
midden lag, staan 2 overgebleven zandstenen 
tuinbeelden voorstellende Hercules vechtend met 
Achelous en Hercules vechtend tegen Hydra, van de 
hand van Gaspar Swents, rond 1710 en speciaal voor 
dit huis gemaakt. Ze hebben een zeer grote kunst- en 
cultuurhistorische waarde. Rechts naast het huis 
achter de oude tuinmuur bevind zich een hoogstam 
boomgaard met bijzondere soorten. Over een van de 
twee 18e eeuwse bruggen over de gracht met de 
klassiek ijzeren balustraden, liepen wij naar de plaats 
van het tuin theater. 

Daarna weer langs het huis en door het hek om vanaf 
de noord-oost zijde de achterkant van het huis te 
kunnen aanschouwen. We zien de plaats van het 
oudere huis en de ramen, die hier van de voorzijde 
zijn geplaatst, nadat deze in Empire stijl zijn 
veranderd. Ook de wapensteen hoog onder het dak 
trok de aandacht. Langs het grote koetshuis uit 1760, 
in streng symmetrische baksteen uitgevoerd, 
bereikten we weer de auto’s en reden we naar het 
volgend object. 

Het landgoed Ter Coulster is 45 hectare groot en 
heeft een 11 hectare, 19e eeuws parkbos. Langs de 
17e eeuwse (verkeerd geplaatste) schild houdende 
leeuwen met mooi beschilderde wapenschilden, 
reden we de lange 
oprijlaan in.  
De op het land-
goed wonende 
eigenaar, verwel-
komde ons en 
voerde ons naar 
zijn woonstee, 
Betsy’s Hof. 
 

Dit Hof, een stolpboerderij werd in 1913, in opdracht, 
door Frederica Fontein Verschuir en Bartout van der 
Feen de Lille gebouwd. Het werd vernoemd naar hun 
jongste dochter. Op deze plek hadden vanaf de 
middeleeuwen al hoeves gestaan. In deze, inmiddels 
aan de huidige tijd aangepaste woning, werden we 
verwelkomd door de heer en vrouwe en naar een rijk 

gevulde tafel gevoerd. Deze zeer lange tafel stond in 
de voormalige stal.  
Na een uitleg over het goed en het verdwenen 
kasteel, konden we de magen gaan vullen. Een ieder 
was het er over eens dat we zoveel luxe niet veel 
tegengekomen zijn en de complimenten waren dan 
ook niet van de lucht. Enkele artefacten waren 
uitgestald en een grote wapensteen van het kasteel 
schitterde in de hal. 

 

Na nogmaals vele bedankjes liepen we het bos in 
richting de ijskelder, althans naar de heuvel waar het 
ooit was. De bedoeling is om het eens te herstellen. 
Iets verder ligt de vijver waaruit het ijs werd gehaald. 
Door verlaging van het grondwater is het helaas meer 
een modderpoel. Weer verder wandelend zien we de 
boerderij, tevens de plek waar het kasteel had 
gestaan. De voorganger van Ter Coulster wordt al 
genoemd in 1390 en de naam in 1404. In 1517 
verwoestte Grote Pier het. Na herbouw is het kasteel 
uiteindelijk gesloopt in 1788.  

Ter plekke werd met behoud van de (gedeeltelijke) 
kelders en de onderzijde van het ingangs/ 
poortgebouw de boerderij “Ter Coulster Hof” 
gebouwd in 1887 ter vervanging van een boerderij uit 
ca. 1845. Oude balken van het kasteel, komen nog 
voor in de boerderij. 
Aan de voorzijde is 
nog een uitsparing 
te zien waar de 
brug heeft gezeten. 
Gedeeltelijk dicht 
gestorte kelders 
met groene pla-
vuizen zijn nog 
aanwezig, evenzo 
muurrestanten en het gewelfde afvoerkanaal van de 
keuken naar de slotgracht zit nog onder de grond. 
Links van het huis ligt nog een gedeelte van de 
gracht. Het volgende object was de theekoepel uit 
1891. In de 19e eeuw keek men van hieruit over de 
weilanden naar Alkmaar en naar het landgoed 
Nijenburg. Ter plaatse was dit goed voor te stellen. 
Wij kregen alhier verdere uitleg over het goed en over 
het houten landhuis dat in 1810 hierachter had 
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gestaan. Dit was gebouwd met nog niet uitgewerkt 
hout uit eigen bos en moest noodgedwongen in 1854 
worden gesloopt.  

Door de gezellige ommegang en uitleg waren we een 
beetje de tijd vergeten en daarom moesten we het 
bezoek aan de buitenplaats Ypenstein verplaatsen 
naar een andere keer. 

 

Wij snelden daarom, dwars door Heiloo, richting 
Bergeonstraat 30 naar de koffie en de thee in de 
Oudheidskamer. Dat ging er natuurlijk wel in. We 
konden de tentoonstelling bewonderen. Deze ging 
over de nering van Heiloo, de geschiedenis en ook 
over de landgoederen en kastelen alhier. Buiten 
diegenen die we bezocht hadden, waren er 
afbeeldingen van o.a. Huis Marienstein, Huis 
Engelenburg, twee tekeningen van de afbraak van 
Ter Coulster, Ypestein, Huis Ter Mije voorheen 
Cranenbroek.  

In het filmzaaltje was inmiddels Taco Hermans 
aangetreden om met een power point, zijn verhaal 
van de onderzoekingen in dit gebied te presenteren. 
Hij ontkrachtte weer gedeeltelijk enkele verhalen die 
normaal de ronde doen, naar aanleiding van de 
laatste onderzoeken. Zijn presentatie werd wederom 
hogelijk gewaardeerd. 

 

Met dank aan de mensen van de Historische 
vereniging ‘Oud Heiloo’ 

Dhr. J.C. Brandhorst 

 
 

 
 

Nieuws van de VKHZ 
 

Huize Landzicht. 

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de VKHZ in 
een brief aan B&W van Rotterdam haar bezorgdheid 
uitgesprak over de staat van Landzicht. Inmiddels 
hebben wij een brief van de gemeente Rotterdam 
ontvangen omtrent de situatie bij Landzicht: 
 
“Geachte heer/mevrouw,  
 
Naar aanleiding van uw melding is er enige tijd 
geleden een bouwinspecteur van de afdeling 
monumenten naar het perceel aan de ’s-Gravenweg 
262 geweest. Er is inderdaad sprake van achterstallig 
onderhoud. Op basis van de bevindingen van de 
bouwinspecteur zijn we in minnelijk overleg met de 
eigenaar met het pand. De eigenaar is bezig om de 
schade als gevolg van de omgewaaide boom aan het 
dak en de voorgoot is ontstaan te herstellen. Een 
steiger is geplaatst en herstel van het pannendak zal 
plaats vinden met identieke geglazuurde keramische 
dakpannen. De houten voorgoot wordt hersteld 
overeenkomstig bestaand met een zinkbedekking. 
Daarmee zal het voorhuis (beschermde monument) 
binnenkort weer wind- en waterdicht zijn. Hierna zal 
hij in stappen het achterstallig onderhoud (o.a. 
gevelkozijnen en stucwerk) aanpakken. Wij zullen dit 
regelmatig monitoren. Voor nu betekent dit dat er 
geen reden is om formeel te handhaven. Mocht de 
eigenaar toch geen gevolg geven aan zijn 
herstelplan, dan kunnen we alsnog handhavend 
optreden.  
 
Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Inspecteur Gemeente Rotterdam” 
 
Wij zijn blij dat er stappen zijn ondernomen om verder 
verval te voorkomen en zullen de vorderingen voor u 
in de gaten houden. 
 
Namens het bestuur: 
Jurgen van der Kooij 
Webmaster / Vicevoorzitter 
 

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

 

Agenda 
 
9 maart 2019 – Vriendendag van de V.K.H.Z.  
Locatie: N.N.T.B. 
 
t/m 31 oktober – Martelwerktuigen op  Brederode 
Locatie:  Ruïne van Brederode; Velserenderlaan 2, 
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2082 LA  Santpoort-Zuid. Geopend; wo & vrij  12.00 - 
17.00 uur. Za - zo 11.00 - 17.00 uur. 
 
In de bovenkamer van de donjon van de Ruïne van 
Brederode is de tentoonstelling ‘Martelwerktuigen’ te 
zien. 
Hoewel ze in de Middeleeuwen er van overtuigd 
waren dat je met martelen de waarheid aan het licht 
bracht, weten wij anno nu dat martelen niet werkt! De 
kans is groot dat mensen die gemarteld worden iets 
zullen bekennen wat ze niet hebben gedaan om zo te 
worden verlost van de pijn. 
 

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

K & B in het nieuws 
 

Op zoek naar muren voormalig kasteel 
Zandenburg 

 

Zandenburg naar opmetingen van B. Keller, 1956 

De Walcherse Archeologische Dienst hoopt de 
omtrek van voormalig kasteel Zandenburg 
nauwkeuriger vast te stellen door vrijdag uitgevoerde 
metingen. 

Dat het middeleeuwse kasteel van Wolfert van 
Borssele op het landbouwperceel aan de Kreekweg – 
met zicht op de Veerse Kreek – stond, is al heel lang 
bekend. Er zijn behoorlijk wat al dan niet getrouwe, 
historische afbeeldingen van het kasteel bewaard 
gebleven en de kasteelresten zijn zelfs erkend als 
rijksmonument. Ruim een halve eeuw geleden zijn 
delen van de voormalige muren blootgelegd.  Maar 
destijds zijn ze helaas vergeten om precies vast te 
leggen waar ze de muren die ze hadden opgegraven, 
hadden gevonden. 

 Het kwam ook goed uit dat er een weerstandmeter 
beschikbaar was. Met zo’n weerstandmeter zijn 
muren in de grond nauwkeurig op te meten. Door de 
muren te volgen, hopen ze straks de precieze, juiste 
contouren van de voormalige burcht vast te kunnen 
stellen. 

De gevonden gegevens worden niet alleen 
opgetekend in boeken maar in Veere wordt gewerkt 
aan een 3-D animatie over de historie van de stad. 
Met behulp van deze gegevens kan een nog wat 

beter beeld van Zandenburg worden geschetst. Het 
zou mooi zijn als dit meetonderzoekje er aan bijdraagt 
dat in de animatiefilm het kasteel precies op de plek 
staat waar het vele eeuwen geleden stond. 

Bron: PZC van 23-02-2018 

 

Gemeente Ridderkerk betrokken bij behoud Het 
Huys ten Donck 

  

De gemeente Ridderkerk en Stichting Het Huys ten 
Donck hebben een intentieovereenkomst getekend 
met het oog op een duurzame instandhouding van 
deze historische buitenplaats. 

De gemeente geeft hiermee aan de stichting graag te 
willen ondersteunen om de buitenplaats voor de 
lange termijn toekomstbestendig te krijgen. In de 
overeenkomst zijn de wederzijdse inspanningen 
vastgelegd, inclusief verdere professionalisering van 
de stichting, het aanwijzen van een projectleider, 
elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen en 
kansen die belangrijk zijn voor de buitenplaats, het 
genereren van nieuwe inkomstenbronnen, en 
ondersteuning bij subsidieaanvragen en onder-
handelingen met o.a. het Rijk en de provincie. 

Het Huys ten Donck (1746) maakt deel uit van een 
bijzonder gaaf bewaard gebleven buitenplaats, 
waarvan de geschiedenis teruggaat naar de vijftiende 
eeuw. Het beheer en het vruchtgebruik van de 
buitenplaats zijn in handen van de Stichting Het Huys 
ten Donck. Met de naastgelegen Donckse Velden is 
het rijksmonument van belang als park en 
groengebied in een sterk verstedelijkte omgeving. 

De instandhouding van de buitenplaats staat zwaar 
onder druk door een structureel tekort aan inkomsten. 
De inkomsten uit activiteiten, subsidies en fondsen 
wegen op dit moment niet op tegen de hoge kosten 
die gemaakt moeten worden voor het beheer en het 
onderhoud van de buitenplaats. Daarom is het 
belangrijk dat snel nieuwe kostendragers worden 
gevonden. Daarnaast is het de wederzijdse intentie 
om op den duur de buitenplaats van jong tot oud beter 
beleefbaar te maken als plek om te wonen, werken, 
leren, te recreëren en voor elkaar te kunnen zorgen, 
van oudsher kenmerkend voor een buitenplaats. 

Vooruitlopend op een definitief businessplan hebben 
de gemeente en de stichting hun wederzijdse 
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positieve intenties vastgelegd, en is de 
samenwerking concreet gemaakt. Stichting en 
gemeente zien beide kansen om gezamenlijk de 
beleefbaarheid van de buitenplaats en positionering 
in de omgeving en regio te verbeteren. 

Bron: Ridderkerks dagblad – 25-5-2018 – Foto: A.Speelman 

 
Park Ter Wadding 

  

Na jarenlang herstel is park Ter Wadding in 
hernieuwde staat geopend. Het huis en het park van 
Ter Wadding zijn samen een rijksmonument, dat 
bewaard moet worden vanwege de cultuurhistorische 
waarden. Een tijd lang is er onvoldoende onderhoud 
gepleegd, maar door subsidie van Erfgoedlijnen 
Landgoederen van de provincie Zuid-Holland en 
Holland Rijnland kon de gemeente in 2016 starten 
met grondig herstel. 

Ter Wadding is een bijzondere plek in Voorschoten. 
De buitenplaats speelt een belangrijke rol in de rijke 
en lange geschiedenis van het dorp. Het is een van 
de weinige buitenplaatsen die compleet bewaard is 
gebleven; een plek om trots én zuinig op te zijn. 
 
Onderzoek en herstel 
Om een historisch park als dit vakkundig te herstellen 
is de juiste kennis nodig. Dat begint met te weten hoe 
het vroeger was en welke waarden daarbij een rol 
hebben gespeeld. In 2014 is eerst de geschiedenis 
van de buitenplaats in kaart gebracht. Vervolgens is 
in 2015 een cultuurhistorische analyse uitgevoerd, de 
waterhuishouding onderzocht en geïnventariseerd 
wat er aan planten en dieren voorkomen in het park. 
Op basis hiervan is een herstel- en beheerplan 
gemaakt. Het herstel van het park is tijdens 
Boomfeestdag in 2016 gestart. Basisschoolleerlingen 
hebben toen een boomgaard met historische appel- 
en peerrassen aangeplant. Vervolgens zijn paden 
opnieuw aangelegd, waar nodig bomen gekapt en 
andere weer aangeplant. Tot slot zijn er nieuwe 
toegangsbruggen geplaatst.  

Bron: Voorschoten Laatste nieuws – 31-5-2018 
Foto: A. Speelman 

 

Krakers doen wat eigenaar Huize Ivicke niet 
doet: het pand behoeden voor verval 

Huize Ivicke langs de N44 in Wassenaar staat al 
jarenlang leeg en te verpauperen maar is nu 

gekraakt. De krakers willen een creatieve woon-
werkgemeenschap beginnen.  

 

'Door Huize Ivicke te bewonen en er de nodige zorg 
voor te dragen willen ze het monument, omdat de 
eigenaar het niet onderhoudt, voor verder verval 
behoeden. 
De gemeente Wassenaar legt de eigenaar van het 
landhuis voorlopig nog geen dwangsom op. De 
eigenaar moest het verwaarloosde rijksmonument 
langs de N44 voor 1 september opknappen. Maar 
omdat er nog wordt gewacht op een rapport van de 
Monumentenwacht, waarin staat wat er precies moet 
gebeuren aan het pand om de dwangsom te 
voorkomen, wordt die vooralsnog niet opgelegd. 

Bron: omroepwest.nl van 6-07-2018 – Foto: Heemschut 
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Aanmeldformulier excursie Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen 

Excursie 20 oktober naar Loosduinen. 

U wordt op zaterdag 20 oktober vanaf 10.00 uur ontvangen in de Kasserie OCK op het landgoed Ockenburg, met 
koffie. Kasserie ‘OCK’, Monsterseweg 4, Den Haag. Parkeren is mogelijk op de openbare parkeerplaats aan het 
begin van Landgoed Ockenburgh. 
De deelnemers die per openbaar vervoer komen kunnen dit op het inschrijfformulier aangeven als zij op station 
Den Haag HS of CS afgehaald willen worden. U dient dan uiterlijk om 9.30 uur op het station te staan.  

Het programma: 
10.00 uur –   Ontvangst met koffie in de Kasserie OCK op het landgoed Ockenburg. 
10.30 uur –   Rondwandeling buitenplaats Ockenburg en een kijkje in de Villa 
12.00 uur –  
13.15 uur – 
14.00 uur – 
14.15 uur – 
 
14.20 uur –  
 
 
14.40 uur – 
15.00 uur – 
15.20 uur – 
16.00 uur – 
16.30 uur – 

Lunch in de Kasserie OCK.  
Bezichtiging ruïne Stenen kamer Madesteyn.  
Ontvangst in Landhuis Rosenburgh (Quarles van Uffordzaal) met koffie/thee  
Welkomstwoord en uitleg programma door Erica Holtheijer, vrijwilliger Historisch Genootschap 
Parnassia Groep. 
Presentatie over Van Pest- en Dolhuys naar Buitenplaats Oud Rosenburg overlopend in Tweede 
Wereldoorlog Rosenburg en de deportatie van Joodse patiënten en onderduikers door Corry van 
Straten, vrijwilliger Historisch Genootschap Parnassia Groep 
Groep 1: Rondleiding over het terrein - Groep 2: Rondleiding door Landhuis 
Omdraaien rondleidingen 
Afsluiting programma Rosenburgh in de ontvangstkamer. 
Bezichtiging buitenplaats Meer en Bosch 
Afscheidsdrankje met een hapje in Taverne Meer en Bosch 

  
Kosten voor deze Excursie bedragen € 30,-- voor begunstigers en € 35,-- 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 Loosduinen.  

Let op! Deelname is pas volledig bij ontvangst van betaling. 
Inschrijftermijn sluit op 13 oktober 2018. 

Naam: 

Adres: 

Postcode :                                                Telefoon: 

Woonplaats:                                                   

E-mail: 

0 – Ik neem een introducé mee. Naam: 

0 – Ik kom met het OV en wil graag afgehaald worden op Den Haag H.S / Den Haag C.S.*  
* Doorstrepen wat NIET van toepassing is. 

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. 


