
 

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.     jg. 4 - 2019 - nr. 12   1 

Nieuwsbrief  
jg. 4 – 2019 – nr. 12. 

Geachte Kastelenvriend(in), 

Nu we de feestdagen weer achter de rug hebben 
staan we voor een nieuw en hopelijk mooi jaar. We 
beginnen ons jaar op 9 maart met onze Vriendendag 
in Egmond met als thema “’t Huys Egmont”. 2018 
was het jaar van Lamoraal van Egmond. Voor ons 
een goede reden om de familie van Egmond en hun 
roemruchte Slot op den Hoef centraal te stellen op 
onze Vriendendag. 

 
Graaf Lamoraal van Egmond 1522 – 1568 (Wikipedia) 

Lamoraal van Egmond was een generaal en 
staatsman in de Zeventien Provinciën vlak voor het 
begin van de Tachtigjarige Oorlog. Op 5 juni 1568 is 
hij ter dood gebracht als gevolg van het optreden 
van de hertog van Alva.  

Vriendendag VKHZ 9 maart 2019 

Thema: “’t Huys Egmont” 

  
Slot op den Hoef 1638 (Wikipedia) 

Deze dag draait om de machtige en invloedrijke 
heren en graven van Egmond en hun middeleeuwse 
stamslot, het Slot op den Hoef. Naast lezingen, een 
bezoek aan de Slotkapel en de fundamenten van het 
slot, vindt ook ons Vriendenoverleg plaats. Op ons 
‘Vriendenoverleg’ vertellen wij U hoe het er met de 
stichting (financieel) voorstaat, ook kunt U uw 
vragen over de stichting en suggesties kwijt. 
Deze dag zal plaatsvinden in en om bezoekers 
centrum “Huys Egmont” van de Stichting Historisch 
Egmont.  

U komt toch ook? 

Mocht U niet in de gelegenheid zijn te komen dan 
kunt U uw vragen of opmerkingen ook schriftelijk bij 
ons kwijt opdat wij deze alsnog zullen behandelen. 

Het bezoekerscentrum bevindt zich in een oud 
schooltje (1959) en raadhuis (1871) aan de Slotweg 
46 te Egmond aan den Hoef. Recht tegenover de 
brug naar de fundamenten van het oude kasteel van 
de heren van Egmond. 

Het programma: 
10.00-10.30 - Ontvangst met koffie in het  
                       Bezoekerscentrum. 
10.30-12.30 - ’t Huys Egmont*, door Jos Hof. 
12.30-13.15 - Lunch in Het Huys Egmont. 
13.15 13.30 – Vriendenoverleg. 
13.30-14.30 - Lezing: Kasteel van Egmond (deel 1)  
                       door Martijn Mulder. 
14.30-14.45 - Koffie/thee. 
14.45-15.45 - Lezing: Kasteel van Egmond (deel 2)  
                       door Martijn Mulder. 
16.00-17.00 - Afscheidsdrankje in Museumhoeve 
                      Overslot  met daarna mogelijkheid tot    
                      bezichtiging van het museum. 

* Dit onderdeel bestaat uit een uitleg in het 
bezoekerscentrum over de expositie ‘van Egmont’, 
wandeling om en door het historische Slotkwartier 
van Egmond aan den Hoef, waar ooit de beroemde 
graven van Egmond hun macht over de lage landen 
uitoefenden. Bezoek aan de Slotkapel uit 1433 en 
de bezichtiging van de fundamenten van het slot. 

 

Bezoekerscentrum Huys Egmont bevindt zich aan 
de Slotweg 46 te Egmond aan den Hoef. Recht 
tegenover de brug naar de fundamenten van het 
oude kasteel van de heren van Egmond. 

Museumhoeve Overslot is gevestigd in een oude 
boerderij uit ca. 1585 en is een kleinkunstpodium 
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met tentoonstellingen van hedendaagse regionale 
kunstenaars, een prachtige collectie schelpen, 
fossielen en mineralen, samen met een kleine maar 
mooie  expositie van etnografica en antiquiteiten. 
Ook kan men er tweedehands boeken en platen 
kopen of ruilen. 

Er is verder een informatieve  tentoonstelling over de 
Egmondse School. Deze internationaal belangrijke 
“Art Summer School” was actief tot 1905 in Egmond,  
trok kunstenaars uit Europa en Amerika en was een 
initiatief van de Amerikaan George Hitchcock. Zijn 
buste is te vinden aan de voorkant van Museum-
hoeve Overslot. 

Parkeren: U kunt parkeren aan het einde van de 
Slotweg, net voorbij de slotfundamenten en het 
beeld van Lamoraal. Het is dan 50 meter lopen naar 
Huys Egmont. 

OV: De deelnemers die per openbaar vervoer 
komen kunnen dit op het inschrijfformulier aangeven 
als zij op station Uitgeest afgehaald willen worden. U 
dient dan uiterlijk om 9.45 uur op het station te 
staan. 

Voor deze Vriendendag vragen wij een bijdrage á € 
20,-- pp., introducés € 25,-- pp..  

Wij hopen u in Egmond aan den Hoef te zien. 

 
Bijdrage 2019 
 
Om kosten te besparen sturen wij u geen 
acceptgiro. Wij vragen u om zelf uw bijdrage 
(min. € 25,--) over te maken op: 
IBAN: NL87 RABO 0310 8937 71 t.n.v. Vrienden 
Kastelen Holland en Zeeland o.v.v. uw naam. 
Alleen als wij uw bijdrage voor 2019 ontvangen 
hebben ontvangt u in maart de volgende editie 
van het Infoblad voor de verzamelmap. 

Diegene die de Nieuwsbrief nog via de post 
ontvangen zouden wij willen vragen of ze, vrijwillig, 
een extra bijdrage willen overmaken voor de druk en 
verzendkosten van de Nieuwsbrief. 
 

 

Nieuws van de VKHZ 

Kastelen en Historische buitenplaatsen 

In 2018 is onze Infomap aangevuld met drie edities: 

- De Buitenplaatsen van Kralingen (Deel 5) 
Buitenzorg en de ’s Gravenhof 

- De buitenplaats Dijkenburg in Noordwijk 
- Kasteel de Hellenburg te Baarland, Zeeland 
- De Buitenplaatsen van Kralingen (Deel 6) 

In de luwte van de Honingerdijk; Trompenburg 

- De buitenplaats Klein Leeuwenhorst in Noord-
wijkerhout 

- De Buitenplaatsen van Kralingen (Deel 7) 
In de luwte van de Honingerdijk; Woudenstein 

- Groot Poelgeest in Koudekerk, historische 
verbeelding aan de macht 

Meldpunt Erfgoed Zeeland 

De VKHZ. is door de Stichting Cultureel Erfgoed 
Zeeland (SCEZ) gevraagd zitting te nemen in het 
Meldpunt Erfgoed Zeeland. Deze zetel werd 
voorheen ingenomen door de Kastelenstichting 
Holland en Zeeland (KSHZ) maar na het opheffen 
van de KSHZ waren de kastelen en buitenplaatsen 
niet meer vertegenwoordigd in dit Meldpunt. 
Het Meldpunt Erfgoed Zeeland is sinds kort samen 
met het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 
de SCEZ en diverse behoudsorganisaties opgegaan 
in het Netwerk Erfgoed en Ruimte en zij waren van 
mening dat de VKHZ hierin ook vertegenwoordigd 
zou moeten zijn. Namens de VKHZ heeft onze 
secretaris Arthur Met zitting genomen in het 
Meldpunt.  

Het Meldpunt Erfgoed Zeeland is een centraal 
informatiepunt, dat een breed publiek in de 
gelegenheid stelt om melding te doen van bedreigd, 
onbekend en/of ondergewaardeerd erfgoed in de 
provincie Zeeland. Daarnaast bestaat het Meldpunt 
uit een netwerkstructuur waarbinnen elf Zeeuwse 
particuliere monumentenorganisaties en de SCEZ 
samenwerken.   

De doelstelling van het Meldpunt is het leveren van 
een wezenlijke bijdrage aan het behoud van 
karakteristieke, beeldbepalende gebouwen, 
objecten, landschappelijke elementen en structuren. 
Deze bijdrage wordt geleverd door het in een zo 
vroeg mogelijk stadium inventariseren van dit 
erfgoed en het aansluitend treffen van behouds-
maatregelen.  

In het netwerk werken de volgende platforms en 
organisaties samen: 
1. Archeologische Werkgemeenschap voor 
             Nederland, afdeling Zeeland; 
2. Boerderijenstichting Zeeland; 
3. Erfgoedvereniging Heemschut, commissie 
             Zeeland; 
4. Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling  
             Zeeland;  
5. Platform Maritiem Erfgoed Zeeland; 
6. Stichting Menno van Coehoorn, afdeling 
             Zeeland; 
7. Stichting Behoud Hoogaars; 
8. Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen Zuid- 
             Nederland; 
9. Stichting Bunkerbehoud; 
10. Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland; 
11. Stichting Landschapsbeheer Zeeland; 
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12. Stichting Oude Zeeuwse Kerken; 
13. Vereniging de Zeeuwse Molen; 
14. Vrienden Kastelen Holland en Zeeland; 
15. Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland. 
 
Namens het bestuur: 
Jurgen van der Kooij / Vicevoorzitter  
Stichting Vrienden van de Hollandse en  
Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen 

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

Verslag Excursie 20 oktober 2018 
 

 

Excursie naar  Loosduinen 
We begonnen, natuurlijk met koffie, in Kasserie Ock. 
Het was gezellig druk en het mooie weer droeg ook 
een steentje bij om er een bijzondere dag van te 
maken. Na de koffie trokken we, onder leiding van 
Petra Brekelmans, voorzitter van de Stichting tot 
behoud van de Historische Buitenplaats 
Ockenburgh, naar buiten voor een kijkje in de 
buitenplaats Ockenburg en het omringende 
landgoed. 
 

 
 
Het is verbazend hoeveel werk daar verzet wordt 
door vrijwilligers. Ze bestaan echt nog; wat moeten 
deze mensen van dit landgoed houden, ongelooflijk! 
In de zijvleugel van de villa zijn ruimten ingericht met 
tafels en stoelen, waar mensen rustig kunnen zitten 
voor werkoverleg en pauzes. In de koffieruimten 
hangen lijsten met nog te verrichten klussen. Er is 

een recreatieve ruimte, een yogazaal en verder is er 
vooral heel veel werk te doen in Ockenburgh. 
Misschien over 3 jaar weer een excursie? 
Na de villa hebben we ook een stukje van de tuinen 
bekeken, o.a. een gedeelte van de Atlantikwall. 
Ockenburg lag midden in het oorlogsgebied dus de 
mogelijkheid dat er nog munitie in die mooie gracht 
ligt, is niet helemaal ondenkbeeldig. Na de 
wandeling over het terrein genoten we van een 
goede lunch in Kasserie Ock.  

 
Daarna bezichtigden we de fundamenten van De 
Stenen Kamer. Dat is een archeologische opgraving 
in de Madesteinpolder uit de tijd dat de meeste 
boerderijen nog van hout waren. Een stenen kamer 
was in die tijd een statussymbool. We kregen een 
duidelijke uitleg van Hans Koot. 

 

Na de bezichtiging van De Stenen Kamer ging de 
tocht naar landhuis Rosenburg. Daar werden we met 
koffie ontvangen door Erica Holtheijer, vrijwilliger 
van het Historisch Genootschap van de Parnassia 
groep.  

Er volgde een presentatie over Rosenburg: van 
Pest- en Dolhuys naar buitenplaats Oud Rosenburg. 
Daarna vertelde Corry van Straten, ook vrijwilliger 
van het Historisch Genootschap, over Rosenburg 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en over de 
deportatie van Joodse patiënten en onderduikers.  

In 2017 werd op het terrein een herdenkings-
monument opgericht, ter nagedachtenis aan alle 
mensen die tijdens de oorlog gedeporteerd zijn door 
de Duitsers. 
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Ooit stond er op het terrein een groot gebouw, de 
Ramaer kliniek, waar te veel patiënten te weinig 
privacy hadden. De grote kliniek werd afgebroken en 
over het hele terrein werden paviljoens gebouwd, 
waarbij ook veel aandacht was voor tuinaanleg met 
veel rustplekken. 

 

Rosenburg is nu een psychiatrische inrichting. 
Lopend over het terrein, en zelfs genietend van de 
natuur, kun je je niet helemaal onttrekken aan een 
bepaalde spanning, die over het terrein hangt, maar 
dat kan ook puur persoonlijk zijn.  

 

Na nog een gezellig samenzijn op het landgoed ging 
de tocht naar buitenplaats Meer en Bosch voor het 
laatste deel van de excursie. Dat er nog zoveel 
moois in Den Haag is! Hans Brandhorst was in de 
geschiedenis van Meer en Bosch gedoken en het 

resultaat was indrukwekkend. Hij gaf een 
beschrijving van de veranderingen in landschap en 
de bebouwing in de loop der eeuwen compleet met 
jaartallen, geweldig. Na een korte wandeling en 
bezoek aan het Segmeer eindigde onze tocht in de 
taverne voor ons afscheidsdrankje en hapje. Kortom 
een geweldige dag waarvan Ockenburg voor 
herhaling vatbaar is. 

Mw. T.W. van der Kooij-van der Meer /  
Foto’s: Hans Brandhorst 

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

Agenda 
 

14 februari - Erotiek in de Gouden Eeuw 

Locatie:  Rijksmuseum Muiderslot, Herengracht 1, 
Muiden. Geopend; 19.00 tot 23.00 uur. 

Op het Muiderslot worden in bijzondere, zinnen-
prikkelende, rondleidingen de slaapkamergeheimen 
van onze voorouders uit de doeken gedaan. Dit jaar 
met extra aandacht voor bloemen en erotiek. 

Erotiek prikkelt de verbeelding, wekt begeerte en 
maakt nieuwsgierig. De 17e eeuw was bepaald niet 
preuts… Hoe zagen de liefde en erotiek er uit? En 
wat er gebeurde achter de gordijnen van de bedde-
koets? Uiteraard is ook de rest van het kasteel op 
deze avond geopend. 

24 maart – Kasteel van Rhoon 

Rondleiding:  Aanvang 14.00 uur. 
Tijdens de rondleiding vertelt de gids voor welke 
functies de vertrekken in vervlogen tijden dienden, 
hoe de vroegere kasteelbewoners leefden en meer 
boeiende en verrassende kasteelverhalen. 
Deelname is gratis en de rondleiding duurt ongeveer 
een uur. Van te voren aanmelden is niet nodig. 

1 juni – Voorjaarsexcursie V.K.H.Z. 

Locatie:  Nog niet bekend. 
Excursie voor de begunstigers van de V.K.H.Z. en 
hun introducee. 

10 juni - Dag van het Kasteel 

Locatie:  Diverse locaties in het land. 
De dag van het kasteel wordt jaarlijks georganiseerd 
door de NKS, kenniscentrum voor Kasteel en 
Buitenplaats. 
 

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

Nieuwe publicaties 

Interieurs van het Binnenhof 
Verscholen erfgoed in beeld 

Ruim 800 jaar lang resideerden hier graven, prinsen, 
koningen en minister-presidenten. Het Binnenhof is 
het oudst functionerende regeringscentrum ter 
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wereld. De stad Den Haag ontleent haar bestaan 
eraan. Het is nu een fraai rijks monumentaal 
complex en iedereen kent het torentje en de 
Ridderzaal wel van televisie. En dan vooral de 
buitenkant.  

Onbekende zalen en bijzondere interieurs  

Nu is er een boek dat geheel gewijd is aan de 
interieurs van het Binnenhof. Het opent zalen die tot 
voor kort voor slechts heel weinigen toegankelijk 
waren. Auteur Paula van der Heiden en fotograaf 
Dick Valentijn hebben voor het eerst alle interieurs 
van het Binnenhof ontsloten voor het publiek. 
Dit prachtig geïllustreerde boek opent in woord en 
beeld deuren die anders gesloten blijven. Het geeft 
een unieke inkijk in de rijke verscheidenheid aan 
interieurs achter de bekende gevels. Deze interieurs 
vertellen niet alleen historische verhalen, maar tonen 
bovenal de rijkdom van ons cultureel erfgoed, 
verscholen in het hart van Den Haag.  

Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed in het kader van het Interieurprogramma 
2015-2018, maar in nauwe samenwerking met de 
gemeente Den Haag, het Rijksvastgoedbedrijf en 
het Atelier Rijksbouwmeester is deze productie tot 
stand gekomen. 

 

Interieurs van het Binnenhof van Paula van der 
Heiden en fotograaf Dick Valentijn . ISBN 978-90-
7915-6450. 
Het boek bevat 256 pagina’s, kost 29,50 euro en is 
verkrijgbaar in de boekhandel. 

Van macht naar folklore 

Dit boek gaat over alle heerlijkheden in de provincie 
Zuid-Holland, en dat zijn er maar liefst 250. Het zou 

te ver voeren om al die heerlijkheden te behandelen 
vanaf de Middeleeuwen en daarom is gekozen voor 
de periode na de Franse Tijd, dus na omstreeks 
1800. Die periode is ook om een andere reden 
gekozen. Toen de Fransen het hier voor het zeggen 
kregen, is de maatschappij behoorlijk op de schop 
gegaan. Op veel terreinen zijn moderniseringen in 
het bestuur doorgevoerd. Dat geldt vooral voor het 
platteland. Vóór de Franse Tijd bestonden er nog 
geen gemeenten; steden werden bestuurd door een 
stadsbestuur en dorpen door of namens een heer, of 
vrouwe, en werden daarom heerlijkheden genoemd. 
Heerlijkheden hadden dus een particulier bestuur en 
dat paste niet in het gedachtegoed van de Franse 
Revolutie. In 1798 werden heerlijkheden dan ook 
met één pennenstreek afgeschaft.  

Toch gaat dit boek over heerlijkheden na de Franse 
Tijd, wat op het eerste gezicht merkwaardig is. Maar 
zoals na elke revolutie volgde ook na de Franse 
Revolutie, zeker in Nederland, een periode van 
restauratie, waarbij verschillende vervallen rechten 
weer geheel of gedeeltelijk werden hersteld. 

 

Het gevolg hiervan is dat het begrip heerlijkheid nog 
steeds niet helemaal is uitgestorven. Wel is de 
betekenis ervan in de loop van de tijd steeds verder 
afgenomen en is van de oorspronkelijke macht niets 
meer over. In sommige plaatsen is nog wel sprake 
van enige folklore. 
Auteur : Peter de Jong, formaat 297×210 MM, 576 
pagina’s,  full colour, genaaid gebonden, hardcover. 
ISBN 978-94-9257-6156. Het boek is verkrijgbaar 
bij: Pictures publishers voor 39,95 euro. 
 

De Vliet langs Leidschendam en Voorburg 

Dit boek behandelt diverse onderwerpen van en 
over de rivier de Vliet en omdat er vanouds vele 
buitenplaatsen langs dit water lagen, komen zij 
prominent voor in deze publicatie.  

Een aanzienlijk inhoudelijk deel van deze publicatie 
kwam voor rekening van Kees van der Leer. Van der 
Leer weet veel en er volgen vele beschrijvingen van 
bestaand en verdwenen erfgoed, waaronder talrijke 
buitens. Bij buitenplaatsen gaat hij dikwijls uitgebreid 
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in op de bouw, de bewoners, de inrichting van het 
park en huis en allerlei leuke wetenswaardigheden. 
Neem bijvoorbeeld Groot-Rusthof en Noordervliet. 
Groot-Rusthof behoorde prinses Marianne van 
Oranje toe. 

Naast informatie over buitens komt men ook veel te 
weten over (verdwenen) fabrieken, werkplaatsen, 
bruggen, molens, pleisterplaatsen, scholen, kerken 
en kloosters en andere gebouwen die hier staan of 
stonden. 

 

Honderden afbeeldingen van kaarten, schilderijen, 
prenten, foto’s en ansichtkaarten schetsen een fraai 
totaalbeeld van de Vliet. 

Het boek, 352 pagina’s,  is voor € 29,50 te koop, o.a. 
bij Huygensmuseum Hofwijck en bij Museum 
Swaensteyn in Voorburg. ISSN: 1381-4672. 
 

Buitenplaatsen in het Westland 
Met smaak en tot voordeel aangelegd 

Dit rijk geïllustreerde boek, beschrijft de 
geschiedenis  van buitenhuizen van rijke stedelingen 
in de 17de, 18de en 19de eeuw in de gemeenten 
Westland, Midden-Delfland, Rijswijk en het Haagse 
stadsdeel Loosduinen.  

Ooit telde het Westland zo’n honderd 
buitenplaatsen. Achttien daarvan worden uitgebreid 
in het boek beschreven. Samen geven ze een 
staalkaart van de rijke geschiedenis van de streek.  

Door jarenlang archiefonderzoek is de vraag 
beantwoord of er een relatie is tussen de opkomst 
van de tuinbouw en het verdwijnen van de 
buitenplaatsen.  

Het boek, kleurrijk geïllustreerd, 320 pagina’s, 24 x 
27 cm, hard gebonden is uitgegeven door 
Genootschap Oud-Westland en Kantoor Verschoor 
Boekmakers. 

 

Het boek, onder redactie van Martin van den 
Broeke, is voor € 24,95 te koop bij de boekhandel en 
in het Westlands museum te Honselersdijk. ISBN 
978-90-825893-3-7. 

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

K & B in het nieuws 
 

Nieuwe bedreiging Huis ten Donck 

 

Nu de ene overheid, de gemeente Ridderkerk, een 
akkoord heeft getekend met de stichting Het Huys 
ten Donck voor een duurzame instandhouding van 
deze historische buitenplaats, zie vorige Nieuws-
brief,  komt een andere overheid met een nieuwe 
bedreiging in de vorm van een nieuwe weg over of 
pal langs deze historische buitenplaats.  

Al zijn de plannen in een heel vroeg stadium en is er 
voor deze weg nog een andere optie in beeld,  toch 
maken wij, als VKHZ, ons zorgen over deze 
plannen. 

Jurgen van der Kooij / Webmaster V.K.H.Z. 
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De Buitenplaats als factor in ruimtelijke 
ordening? Als vector? Of als victim? 

Op 23 november werd door minister Van 
Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) 
bekend gemaakt dat er bij Rotterdam een nieuwe 
oeververbinding zal komen. Twee opties werden 
getoond op een enigszins wazige kaart. Daardoor is 
het niet meteen bij iedereen doorgedrongen dat een 
van de twee genoemde opties precies op de locatie 
van Het Huys ten Donck in Ridderkerk is gelegen. 
Het Huys ten Donck is een schitterende buitenplaats 
uit 1746, met zelfs oudere wortels. Het interieur 
behoort tot de mooiste van Nederland maar 
bovendien is dit een zeer compleet bewaard 
gebleven ensemble van hoofdhuis, bijgebouwen, 
park en bos (van 22 hectare en opengesteld voor 
het publiek) en bijbehorend grondbezit. Zo ligt er 
westelijk van het park nog een uitgebreid, gemengd 
gebied met kleinschalige agrarische en 
natuurbestemming. Aan de rivier ligt een bijzonder 
buitendijks gebied, met een haventje. 

Niet alleen is de cultuurhistorische waarde van de 
buitenplaats buitengewoon hoog; door openstelling, 
vele publieksevenementen, betrokkenheid van 
lokale vrijwilligers en de ‘groen’functie voor de 
omgeving is er ook een hoge sociaal-culturele 
waarde. De Stichting achter de buitenplaats gaat 
met de tijd mee. Zie ook https://huystendonck.nl 

Dat alles wordt bedreigd door de tweede optie die 
het ministerie in gedachten heeft. 

Het hoeft, onder kenners en liefhebbers van 
buitenplaatsen, natuurlijk geen betoog dat een 
oeververbinding vlakbij het huis desastreus zou zijn. 
De historische zichtas en de ensemblewaarde 
zouden zwaar geschaad worden. De zichtas strekt 
zich nu vóór, dóór en achter het Huys uit. Doordat 
de gangwanden in het verlengde van de ramen in de 
voor- en achtergevel eveneens ramen hebben is er 
vanuit het park zicht op de rivier en andersom. Op 
de zichtas liggen boven elkaar twee schitterende 
Rococo-zalen. De zichtas is voor deze buitenplaats 
dus van groot belang. Verkeerslawaai zou boven-
dien de rust die past bij deze als laatste bewaard 
gebleven complete buitenplaats onderuithalen 
wanneer er een brug door het gebied zou worden 
aangelegd. 

Ook een eventuele tunnel is bezwaarlijk door de 
invloed daarvan op de grondwaterstand. Aan de 
overkant van de rivier zou de ‘oost-oost-optie’ 
uitkomen in een natuurgebied: een mooi gebied in 
de Krimpenerwaard. 

Overigens ligt de vraag wáár de brug-of-tunnel komt 
nog open. Het komend halfjaar, met de start van de 
vooronderzoeken zal cruciaal worden.  

De berichtgeving van de minister is nog vers, maar 
de reacties komen al op gang. Ik hoop dat 
liefhebbers van buitenplaatsen hun stem laten 
horen, en waar mogelijk hun invloed aanwenden. 

De gemeente Ridderkerk is sterk tegen deze optie. 
Ook RTV Rijnmond heeft er aandacht aan gegeven. 
Dat is een goede start! 

Iris Broersma / Erfgoedzorg. Onderzoek, advies en behoud van 
historische interieurs11-18 – Foto: Albert Speelman 

 

Archief bijzonder hoogleraar Kastelenkunde 
publiek toegankelijk 

 
De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) stelt het 
archief met de wetenschappelijke nalatenschap van 
prof. dr. Jaap Renaud open voor publiek. De 
archiefstukken zijn opnieuw geïnventariseerd en 
voorzien van labels. Het archief bevat o.a. zijn 
correspondentie met vakgenoten, onderzoeken en 
dia- en fotomateriaal. De oudste stukken dateren uit 
1928 en de jongste uit 2006. 

Prof. dr. Jaap Renaud 

J. G. N. (Jaap) Renaud (1911 – 2007) was van 1965 
tot 1981 de eerste bijzonder hoogleraar 
Kastelenkunde van Nederland. Tijdens zijn leven 
maakte hij naam als kastelendeskundige op zowel 
historisch als archeologisch gebied. Zijn visie op 
kastelen vormde de basis voor de integrale en 
interdisciplinaire aanpak van kastelenonderzoek 
zoals dit tegenwoordig wordt nagestreefd.  

Het archief is nu te raadplegen onder het menu-item 
bibliotheek op www.kastelen.nl. 
Bezoekers zijn welkom in het kenniscentrum aan de 
Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede. 

Bron: Persbericht Nederlandse Kastelenstichting – December  
2018 

 

Opgravingen bij kasteel Schagen 

Bij opgravingen bij Kasteel Schagen zijn de resten 
van een koetshuis en paardenstallen uit de 
zeventiende eeuw gevonden. Archeologisch onder-
zoek wordt gedaan op de voorburcht van het 
kasteel, op het terrein van een voormalig hotel. 
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Tot nu toe leverde het onderzoek resten op van het 
koetshuis en de paardenstallen van Kasteel 
Schagen, stammend uit de zeventiende eeuw. 
Bij de opgravingen werden ook oudere funderings-
resten gevonden, vermoedelijk de resten van de 
voorganger van het koetshuis. Geschat wordt, dat 
op basis van het formaat van het baksteen, deze 
fundering uit de zestiende eeuw komt.  
Onder de funderingen zit een stuk van bijna 1,5 
meter grond dat uit de vijftiende eeuw lijkt te komen, 
bestaande uit klei en stukjes veen, met in de kleilaag 
goed bewaarde metalen voorwerpen en meerdere 
zilveren munten en penningen, waaronder ook een 
zilveren munt uit 1472.  
De archeologen hopen ook nog de gedempte gracht 
van de voorburcht te bekijken.  
Op de plaats van opgravingen moet na het onder-
zoek een nieuw hotel komen. 

Bron: NHnieuws 12-12-18 
 

Toekomst ruïne van Teylingen 

Op woensdag 28 november organiseerde de 
gemeente Teylingen een inloopbijeenkomst over de 
toekomst van de Ruïne van Teylingen. Centrale 
vraag was: Hoe gaat de toekomst van de Ruïne van 
Teylingen eruit zien. 

 

In de visie zit o.a. het idee om siertuinen rondom de 
Ruïne aan te leggen die jaarrond te bezoeken zijn. 

Dit idee zou ook goed kunnen passen bij de identiteit 
van de Bollenstreek. 

Bron: Persbericht van de Gemeente Teylingen – Oktober 2018 

Logies en museum in Huys te Warmont  

Vereniging Hendrick de Keyser heeft kasteel Huys te 
Warmont gekocht van Stichting Huys te 
Warmont.  Het “Huys” wordt de komende jaren 
grondig gerestaureerd omdat het monumentale 

kasteel, 56 jaar na de laatste restauratie, in slechte 
staat verkeert.  

 

In 2020 zou een logiesverblijf in de westvleugel klaar 
moeten zijn, ook moet er een informatiepunt in deze 
vleugel komen. 
Een gedeelte van het kasteel moet op termijn 
worden ingericht als museum en moeten er 
zelfstandige appartementen in komen. De mensen 
die nu in het kasteel wonen blijven er ook tijdens en 
na de restauratie wonen. 
De renovatie kost ruim 2 miljoen euro en wordt 
onder andere betaald door vereniging Hendrick de 
Keyser, de provincie en gemeente Teylingen. 

Bron: Bo de Omroep van de Bollenstreek 15-1-19 
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Aanmeldformulier excursie Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen 

Vriendendag VKHZ 9 maart 2019 

Thema: “’t Huys Egmont” 

U wordt op zaterdag 9 maart vanaf 10.00 uur ontvangen in bezoekerscentrum “Huys Egmont” van de Stichting 
Historisch Egmont., met koffie. 
De deelnemers die per openbaar vervoer komen kunnen dit op het inschrijfformulier aangeven als zij op het 
station van Uitgeest afgehaald willen worden. U dient dan uiterlijk om 9.45 uur op het station te staan.  

Het programma: 
10.00 uur –   Ontvangst met koffie in bezoekerscentrum “Huys Egmont”, Slotweg 46 te Egmond aan den Hoef. 
10.30 uur –   ’t Huys Egmont, door Jos Hof. 
12.30 uur –  
13.15 uur – 
13.30 uur – 
14.30 uur – 
14.45 uur – 
16.00 uur – 

Lunch in Het Huys Egmont.  
Vriendenoverleg.  
Lezing Kasteel van Egmond (deel 1), door Martijn Mulder  
Koffie  / thee. 
Lezing Kasteel van Egmond (deel 2), door Martijn Mulder. 
Afsluitende borrel in Museumhoeve Overslot  met daarna mogelijkheid tot    
bezichtiging van het museum. 

  
Kosten voor deze Excursie bedragen € 20,-- voor begunstigers en € 25,-- voor een introducé. 
Dit bedrag is inclusief entree geld, lunch, koffie/thee 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 Vriendendag 2019. 

Let op! Deelname is pas volledig bij ontvangst van betaling. 
Inschrijftermijn sluit op 2 maart 2019. 

 
Naam: 

Adres: 

Postcode :                                                Telefoon: 

Woonplaats:                                                   

 E-mail: 

0 – Ik neem een introducé mee. Naam: 

0 – Ik kom met het O.V. en wil graag afgehaald worden bij Parkeerplaats Station Uitgeest. Vertrek 09.45 uur. 

 

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

per Post naar: VKHZ p/a. Postbus 67, 4850 AB Ulvenhout. (Vergeet u de postzegel niet!)  

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


