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Geachte Kastelenvriend(in),

Kastelen en Historische buitenplaatsen

Met de start van 2020 zijn wij als stichting begonnen
aan ons eerste lustrumjaar.

Nieuws van de VKHZ
Terugkijkend over de afgelopen vier jaar, kunnen we
zeggen dat we best veel georganiseerd hebben voor
onze begunstigers, elk jaar één “Vriendendag”,
welke dit jaar gepland staat voor 7 maart, (meer
hierover verderop in deze Nieuwsbrief) en twee keer
per jaar een excursie verdeeld over de drie
provincies! Van ons Infoblad; Kastelen en
historische buitenplaatsen zijn inmiddels 10 edities
verschenen waarin onder meer de serie ‘De
buitenplaatsen van Kralingen’. Dit jaar echter zal er
een einde komen aan deze serie en de redactie is
bezig met een vervolg op deze serie.
Op onze “Vriendendag” willen wij aan U ons ‘onlinearchief” presenteren. Dit archief hebben wij ter
beschikking gekregen van de heer Van Bommel. Het
archief is nog niet klaar, we hebben Zuid-Holland
bijna klaar, maar we willen U dit werk niet
onthouden. Natuurlijk zullen Noord-Holland en
Zeeland volgen, maar het is alles bij elkaar meer
werk dan we hadden ingeschat. Als we de volgende
provincie ook voor U klaar hebben dan ontvangen
onze “Vrienden”, die de Nieuwsbrief digitaal
ontvangen een inlognaam en wachtwoord als
toegang tot het archief. Zeeland volgt dan weldra!
Het archief bestaat uit een huizenlijst met daarachter
literatuur waarin het huis voorkomt, naast deze
literatuurlijst kunt U vele documenten inzien welke
bijeen gebracht zijn door de heer van Bommel.
Naderhand zullen wij het archief aanvullen met een
lijst van literatuur met de daarin voorkomende
huizen. Wellicht kunnen wij ook onze Infomap aan
het archief toevoegen.
Helaas heeft onze secretaris, Arthur Met, zich
genoodzaakt gezien, vanwege ziekte, zijn functie
neer te leggen. Wij als bestuur danken Arthur voor
het werk dat hij in de afgelopen jaren verricht heeft
en indien zijn gezondheid het toelaat willen wij
afscheid van hem (als secretaris) nemen op onze
“Vriendendag” op 7 maart a.s..
Op onze laatste excursie hebben wij twee mensen
voorgesteld die zich bereid hebben verklaard toe te
treden tot het bestuur. Het zijn Leander Jansen, die
taken van Arthur als secretaris overneemt en Kees
Braaksma, die als Algemeen bestuurslid zitting
neemt in de excursie-commissie.

In oktober hebben onze "Vrienden" als het goed is
deel 10 ontvangen van ons Infoblad; inhoud::
-

De Buitenplaatsen van Kralingen (Deel 10)
De Oudedijk: Vredehof en Laanzicht

-

Meer en Bosch; Landgoed en buitenplaats in
Den Haag

In maart kunt U de volgende editie verwachten!
Namens het bestuur:
Jurgen van der Kooij / Vicevoorzitter
Stichting Vrienden van de Hollandse en
Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen

Bijdrage 2020
Vergeet U niet uw bijdrage (min. € 25,--) voor
2020 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 2020 ontvangen
hebben ontvangt u in maart de volgende editie
van het Infoblad: Kastelen en Historische
buitenplaatsen, voor in 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.

Wij wensen ze veel succes in hun bestuursfunctie!
Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.
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“Vriendendag” VKHZ 7 maart 2020
Thema:
“Kastelen en Buitenplaatsen van het Westland”

Ten zuiden van ’s-Gravenhage en Delft hebben een
aantal kastelen gelegen waarvan bijna niets meer te
vinden is en in de Gouden Eeuw waren er meer dan
honderd buitenplaatsen in dit gebied te vinden. Deze
“Vriendendag” zal plaatsvinden in het Westlands
Museum alwaar momenteel een expositie te vinden
is over deze ‘lustoorden’. Door de tentoonstelling ga
je kennis maken met de buitenplaatsen en hun
ontwikkelingen, de bewoners, hun gewoontes en
hun levensstijl. De tentoonstelling vormt de basis
waar drie fases van buitenplaatsen worden uitgelegd
aan de hand van aansprekende voorbeelden.
Naast lezingen over ‘de Kastelen van het Westland’,
door: Ton Immerzeel (o.a. coördinator van de
archeologische werkgroep Westland en conservator
van het Westlands Museum) en ‘de Buitenplaatsen
van het Westland door: Martin van den Broeke
(auteur van de boeken; ‘Het Pryeel van Zeeland.’
Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820’ en ‘De
buitenplaatsen in het Westland’), vindt ook ons
Vriendenoverleg plaats. Verder brengen wij een
bezoek aan de expositie ‘Buitenplaatsen in het
Westland en heeft U de gelegenheid om op eigen
gelegenheid de rest van het museum te bezoeken.
Voor de eerste keer op een “Vriendendag”
organiseren wij voor onze “Vrienden” een
boeken(ruil)beurs. Hier kunt U wellicht van uw
(dubbele) boeken afkomen of juist een interessant
boek vinden. Als U (gratis) tafelruimte wil om uw
boeken neer te leggen dan vragen wij U wel dit op
het inschrijfformulier aan te geven.
Wij denken U hiermee een interessante dag voor te
schotelen.

Komt U met het O.V. dan neemt U op Station Den
Haag-Ypenburg of Station Rijswijk buslijn 30 richting
Naaldwijk en stapt u uit bij de halte Westlands
museum te Honselersdijk.
Het programma:
10.30-11.00 - Ontvangst met koffie in het
Westlands Museum.
11.00-12.15 - Lezing: Kastelen in het Westland, door
dhr. A.A.G. (Ton) Immerzeel
12.15-13.15 - Lunch in Het Westlands Museum.
12.45 13.15 - Vriendenoverleg.
13.15-14.30 - Lezing: Buitenplaatsen in het
Westland, door Dhr. Martin van den
Broeke.
14.30-15.00 - Bezichtiging expositie ‘Buitenplaatsen
in de Gouden Eeuw’
15.00-15.15 - Koffie/thee.
15.15-16.00 - Bezichtiging op eigen gelegenheid van
het museum en zijn tuinen.
16.00-16.30 - Boeken(ruil)beurs
16.30-17.00 – Afsluitend drankje.
Westlands museum
In het Westlands Museum zie je hoe het er vroeger
aan toe ging op een tuinbedrijf. Er is een grote tuin
waar op ouderwetse manier groenten en fruit
gekweekt worden; leiperen aan de muren, rabarber
in bleekpotten en perziken en druiven in oude
kassen. Je wandelt langs bessenpaden en
groentebedden vol sla, andijvie en kool. In het
museum zelf zijn foto's en oude gereedschappen die
je de geschiedenis van het tuinbedrijf vertellen.
Naast de vaste expositie is er ook een
wisselexpositie te zien, zoals nu: De buitenplaatsen
in het Westland.

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 Westlands Museum kunt U vinden aan de
Middel Broekweg 154, te Honselersdijk.

\Wij hopen u in Honselersdijk te zien.

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.
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Verslag Najaarsexcursie naar Oostkapelle
en Domburg
Deze keer een excursie laat in het jaar en naar
Zeeland. Niet tot onze spijt, want het was prima
weer, Sneeuw en ijs was in de verste verte niet te
bekennen, maar zon en relatief hoge temperaturen
was ons geluk. Dus op naar Walcheren, op zoek
naar de in 1842 gestichte buitenplaats Ipenoord. Het
is een herenhuis gebouwd in Italiaanse stijl en is
gelegen in een Engelse landschapstuin. Natuurlijk
werd het oorspronkelijk als “Buiten” gebruikt, maar
het heeft in crisis tijd ook gediend als opvanglocatie
van diverse groepen mensen, o.a. Belgische
vluchtelingen
(1914-’18),
schoolkinderen
uit
Oostkapelle (1942-’44), evacués na de inundatie van
het eiland (1944-’45) en verstandelijk gehandicapten
(1954-‘89). Sinds 1993 is het in gebruik als hotelrestaurant en de huidige eigenaren, Jan en
Annemiek van de Velde, geven er ook workshops,
trainingen e.d..
Het buiten, nu “Green White” genoemd, ligt naast de
doorgaande weg naar Domburg, in de tuin, die een
eigen waterreguleringssysteem kent. We werden
verwelkomt door het echtpaar, met de koffie en
natuurlijk de Bolus, in de waranda die het huis aan
twee zijden heeft. De begroeting van de deelnemers
onderling was weer allerhartelijks en na enige tijd
bevolkten we een zaal waar we een uiteenzetting
over het huis en de tuinen kregen.

Hierna de jas aan en met Jan mee de bontgekleurde
tuin in. Hij voerde ons langs de vakantiewoningen en
over de wankele houten brug, langs het tot huis
omgebouwde koetshuis weer naar de waranda voor
nog een Zeeuws bakkie. Onze voorzitter bedankte
Jan van der Velde voor zijn gastvrijheid en na een
hartelijk afscheid zochten we onze voertuigen weer
op om naar elders te vertrekken.
De Hooge Vreye Heerlykheid Duinbeek, zag ons
tegemoet. De geschiedenis begint voor 1350, toen
stond hier een weerbaar kasteel, in bezit van Wolfert
III van Borssele, die het hele eiland behelsde
waarop nu het buitenhuis staat. Het middeleeuwse
kasteel werd in 1572 door de Geuzen verwoest.

Mogelijk liet Willem Boreel, die in 1637 de
heerlijkheid had verworven, rond 1650 het
tegenwoordige huis bouwen. In 1715 kocht Abraham
Duvelaer het en liet het verbouwen tot een fraai
neoclassicistische huis met middenrisaliet en
achtkantige belvedèretoren. In 1857 voegde J.G.
Sprenger de huidige ingangspartij, ramen en
mansardedak toe. Op het voorterrein staan aan
weerszijden van de oprijlaan twee L-vormige
bouwhuizen in gele baksteen, die begin 18de eeuw
zijn opgetrokken in opdracht van Abraham Duvelaer.
Aan de linkerzijde staat de tuinmanswoning met
bakkeet, rechts het koetshuis met koetsierswoning.
De kern van het park wordt gevormd door de
rechthoekige omgrachting rondom het huis, dat op
een klein eiland staat.

We verzamelden ons voor het huis tussen de
bijgebouwen en werden bijgepraat door de huidige
eigenaar. Voor we het huis mochten betreden, vond
eerst een soort kousendans plaats. De eigenaar had
ons - zeer begrijpelijk - verzocht om een soort
kousen/overschoenen aan te doen om zijn prachtige
houten vloeren niet te beschadigen. Hierop ontstond
een hilarisch gevogel om deze over onze schoenen
te krijgen. Maar ja, hierna kregen wij het interieur,
uitgebreid voorgeschoteld. Via de tweede verdieping
konden we via houten trappen tot in het puntje van
de toren om de, latere Engelse tuin te kunnen
aanschouwen. Uniek! Helaas was de zee niet meer
te zien, de bomen in het Mantelbos zijn te hoog. Ook
de kelder, nu ingericht als logeerappartement, was
een leuke bijkomstigheid. De bewoner van de
tuinmanswoning, de vorige eigenaar van het huis,
nodigde ons uit om even bij hem te komen gluren.
Daar ook weer wat historische elementen gezien. Na
weer een wijntje en een boek te hebben vergeven,
met veel dank, weer een stukje rijden naar kasteel
Westhove.
Het kasteel werd al in 1277 vermeld, het was
eigendom van de Abdij van Middelburg. In 1401 was
het een erfleen van Graaf Willem VI. In 1559 werd
Middelburg bisschopsstad en werd het kasteel
woonhuis van de bisschop.

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.
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Na een tweede aanval op Middelburg, 1572 onder
de Geus Bernard Nicolaas, werd het kasteel in
brand gestoken. Van het kasteel zijn de
rechtertoren, later verhoogd en de linkertoren, nog
het meest origineel. Het kasteel zelf en de
bijgebouwen zijn aan de buiten zijde historiserend.
Aangezien het middaguur al verstreken was,
begonnen we met de lunch. Deze was weer prima
en de soep, kroket e.d. verdwenen, in de gezellig
sfeer achter onze kiezen.
Inmiddels waren twee heren druk doende met een
scherm en beamer. De heer Willemstein,
boswachter van het mantelingbos, bracht ons de
bijzonderheden van het kasteel bij. De groep werd in
twee verdeeld en mede door de heer Roose, werden
we door de mooie plekjes geleid.

De boswachters/jachtkamer, de toren kelder, via de
zolder naar de beide kasteeltorens, achter de
kantelen naar de omgeving en de gebouwen loeren.
Dit was bijzonder want normaal kom je daar niet.
In de toren waren nog namen geschreven van
mensen die hier hadden geschuild, tijdens de oorlog
en overstromingen. Mooie balkenconstructies,
metselwerk. Het was wel kruipdoor, sluipdoor, maar
wel de moeite waard. Hierna verzamelden wij ons op
de buitenhof en wandelden naar de door Jacoba van
den Brandde, rond 1770 gebouwde orangerie annex
koetshuis, waarin tegenwoordig het landschapstuinen museum ’Terra Maris’ is gevestigd.

Hier doorheen lopend, kom je achter het gebouw en
het kasteel in de diverse tuinen en waar het
gereconstrueerde motte kasteel staat. Fantastisch
die houtconstructies. Na weer geklauter over houten
trappen tot bovenin, en heelhuids eruit, naar het
museum om bij te komen met een drankje. Daarna
onder leiding van onze boswachters, langs de vijver
naar de Romeinse brug. Je had van hieruit een mooi
zicht op het kasteel, spiegelend in het water.
De z.g. Romeinse brug moet nog wat brokken steen
uit die tijd hebben. Het is hol gebouwd en er zijn vlak
boven de waterlijn gaatjes voor vleermuizen
gemaakt. Weer dichter bij het kasteel gekomen,
staat een boom met rare knopjes.

Dit ontstond in de Duitse tijd, daar waren
radiodraden bevestigd en door het groeien knopjes
gevormd. Leuk om te weten. Nu weer bij het kasteel
aangekomen, was de eindborrel daar. De
boswachters werden bedankt en verwend met
boeken en wijn en wij konden nog even van
gedachten wisselen. Tijdens zijn afscheidsverhaal
melde Victor nog dat deze excursie twee nieuwe
bestuursleden had opgeleverd.
Prima toch! Dit hoogtepunt uit onze excursie reeks,
is weer ten einde. Veel dank voor diegenen, die zich
hier voor hebben ingezet en tot de volgende weer
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Nieuwe publicaties
“Hier wonen wij! Is het niet prachtig”
De tweede bundel van de Stichting Kastelenstudies
Nederland is een feit. Een elftal artikelen vormen
een weerslag van recent onderzoek.
Sommige artikelen sluiten naadloos aan op de
actualiteit. Zo wordt verslag gedaan van recent
onderzoek naar het Valkhof te Nijmegen, dat nieuwe
inzichten opleverde over de twee ringmuren rondom
het complex. Ook is er aandacht voor de effecten
van de Tweede Wereldoorlog op kastelen en
buitenplaatsen. Het betreft hier een aanzet tot meer
onderzoek als opmaat voor het jaar 2020, waarin het
75 jaar geleden is dat deze oorlog werd beëindigd.
Dan zal er tevens veel aandacht worden besteed
aan dit deel van het erfgoed dat niet ongeschonden
uit de strijd gekomen is.
Naast onderzoek naar specifieke kastelen,
bijvoorbeeld een ‘vergeten’ onderzoek naar de
bouwgeschiedenis van het Muiderslot, is er ook
deze keer plaats voor interdisciplinair onderzoek, en
wel in de directe omgeving van kasteel
Duivenvoorde, waarbij tuinhistorie en archeologie
elkaar versterken. Historie, bouwhistorie en
archeologie komen samen in een bijdrage over
houten kasteelstructuren in de periode 1250 - 1450.
Daarnaast is er aandacht voor buitenplaatsen in
Kralingen, hondengraven op kastelen en voor
kastelen langs gebiedsgrenzen.

Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor ‘lege’
kasteelterreinen, waarbij er op het terrein zelf geen
aanwijzingen (meer) zijn voor bebouwing, maar waar
vondsten in de gracht daar wel degelijk op wijzen.
Het boek bevat 240 pagina’s en is voor € 34,95 te
koop via info@spa-uitgevers.nl. Gebruik de code
NKS2 voor gratis verzending.
Het boek is ook verkrijgbaar via de boekhandel,
ISBN 978-90-8684-181-3, Taco Hermans en Rob
Gruben (eindred.)
--------------------------------------------

Agenda
10 februari – Lezing over historische bouw
Kasteel Radboud
De lezing bestaat uit twee delen met tussendoor een
pauze. Het eerste deel gaat over Kasteel Radboud
als een van de vijf dwangburchten die Floris V in de
dertiende eeuw heeft laten bouwen om zijn
overwinning op de West-Friezen kracht bij te zetten.
Na de pauze worden er enkele eeuwen
overgeslagen en wordt de omgevingscontext van
Kasteel Radboud, gedurende de vijftiende en
zestiende eeuw besproken.
Locatie: Kasteel Radboud, Oudevaartsgat 8,
Medemblik. De lezing start om 20.15 uur.
Toegang tot deze lezing is gratis.
7 maart – “Vriendendag” VKHZ
Thema: “Kastelen en Buitenplaatsen van het
Westland” Aanvang 10.30 uur.
Locatie: Het Westlandsmuseum te Honselersdijk.
Meer info: Elders in deze nieuwsbrief.
7 – 8 maart – Openingsweekend Ruïne van
Teylingen
Openingsweekend voor een nieuw seizoen.
Schutters van de Dutch Warbow Society slaan,
vergezeld door de scoutinggroep Arcus Belli, hun
kamp op en vertellen de bezoekers desgewenst
alles over het traditionele boogschieten. Ook de
middeleeuwse kinderspelletjes zullen niet ontbreken.
Geopend: 11.00- 17.00 uur.
Locatie: Teylingerlaan 15a, Voorhout.
30 mei – Voorjaarsexcursie VKHZ (o.v.b.)
Locatie: Omgeving Alkmaar.
Excursie voor de begunstigers van de VKHZ en hun
introducee.
1 juni - Dag van het Kasteel
Het thema is dit jaar Bezet & Bevrijd: Kastelen en
buitenplaatsen in 1940 -1945
De dag van het kasteel wordt jaarlijks georganiseerd
door de NKS.
Locatie: Diverse locaties in het land.

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.

jg. 5 - 2020 - nr. 15

5

K & B in het nieuws
NKS wijzigt koers

Rapporten en stukken over het Binnenhof zijn te
vinden op www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof.
Bron: Rijksvastgoedbedrijf, 7 01 2020 - Foto: Albert Speelman

Huize Ivicke in de steigers

Het bestuur van de NKS heeft besloten om vanaf
2021 een nieuwe koers te gaan varen. Eind 2020 zal
afscheid genomen gaan worden van bureau en
medewerkers en zal de NKS in de toekomst vanuit
een flexibele benadering projecten oppakken.
Deze stappen zijn volgens het bestuur nodig om een
gezonde en toekomstbestendige financiële situatie
te waarborgen. Maar ook in haar nieuwe vorm blijft
de NKS zich inzetten voor behoud van kastelen,
buitenplaatsen en het historische groen als levend
onderdeel van ons cultureel erfgoed.
Belangrijke activiteiten zoals excursies, lezingen,
studiedagen gaan ook na 2020 door net zoals de
betrokkenheid bij de Dag van het Kasteel.
Bron: Persbericht NKS – 22 01 2020

Rapporten renovatie Binnenhof openbaar

Het water- en winddicht maken van het zwaar
vervallen Huize Ivicke langs de N44 in Wassenaar is
eindelijk begonnen. De dakkapellen worden opnieuw
ingepakt in een soort plastic folie en ook het
zeldzame 'speelhuisje' is opnieuw ingepakt
De eigenaar doet er al jaren niets mee daarom
besloten B en W afgelopen november hem daartoe
te dwingen. Het uitvoeren van het werk was een eis
van de gemeente, die probeert het verval van het
monumentale buitenhuis te stoppen.
Verder moet de eigenaar voor de zomer beginnen
met een grondige renovatie van de voormalige
buitenplaats want anders doet de gemeente het op
zijn kosten.
Naast het huis moet ook het bijzondere speelhuisje
dat op het immense terrein staat worden aangepakt.
Het speelhuisje staat nu op instorten door houtrot en
vochtproblemen.
Bron: Omroep West 6 1 20 / Foto: Heemschut

Het Rijksvastgoedbedrijf is gestart met de publicatie
van een serie documenten over de renovatie van het
Binnenhof. Hiermee kunnen belangstellenden meer
inzicht krijgen in de voorbereiding van de renovatie.

Ruiten Zocherprieel ingeslagen

De publicatie van de documenten is een gevolg van
de wens van de gebruikers om de uitvoering van de
renovatie van het Binnenhof openbaar te laten zijn,
tenzij dit niet kan vanwege veiligheid, commerciële
vertrouwelijkheid of bescherming van personen.
In december 2019 worden de bouwhistorische
onderzoeken en verslagen van informatiebijeenkomsten openbaar gemaakt. In januari 2020
volgen de verschillende belangrijke tussenproducten
van het ontwerpproces. Na januari 2020 worden de
resterende documenten gepubliceerd.
Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen.
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Rond 10 december zijn voor de vierde keer in nog
geen twee jaar tijd ernstige vernielingen gepleegd op
buitenplaats Elswout in Overveen. Dit keer hebben
vandalen huisgehouden in het Zocherprieel aan de
rand van de buitenplaats. Zestien ruitjes in het
monumentje moesten het dit keer ontgelden. Op 17
februari 2017 was dit theehuisje ook al doelwit van
vandalen.
Staatsbosbeheer is er helemaal klaar mee en zint op
maatregelen. Een daarvan is dat de poort mogelijk
na zonsondergang op slot gaat.
Bron: Haarlems dagblad – 12 12 2019 / Foto: J. van der Kooij

Teylingse commissie positief over
plannen voor Ruïne van Teylingen

De aannemer is begonnen aan de eerste fase van
de renovatie. Daarna volgt de afwerking, waarvoor
nog anderhalve ton nodig is. De buitenkant van de
villa is wel helemaal klaar. De gemeente Den Haag
heeft het pand, dat gesticht is door medicus en
dichter Jacob Westerbaen, casco opgeleverd en nu
is de stichting aan de beurt.
Brasserie Ock, die nu in de naastgelegen kas zetelt,
moet in juni naar de villa verhuizen, waarna de kas
voor educatieve doeleinden gebruikt gaat worden.
De villa wordt vanaf dat moment bestierd door een
nieuw horecaleerwerkbedrijf, waar mensen zullen
worden opgeleid om met kwalificaties en
zelfvertrouwen terug te keren op de arbeidsmarkt.
Bron: AD – 26 11 2019 / Foto: J.C. Brandhorst

Het college van B en W van de gemeente Teylingen
heeft een voorstel gedaan over de ontwikkeling van
de Ruïne van Teylingen. Het plan voldoet aan de
eerder dit jaar door de gemeenteraad gestelde
kaders: sloop van de Westerbeekschuur, renoveren
van de kaasschuur en het realiseren van een
bezoekerscentrum.
Door het slopen van de Westerbeekschuur wordt de
ruïne beter zichtbaar. De kaasschuur (foto) wordt
gerenoveerd en kan gebruikt worden door een
horecaondernemer voor kleinschalige horeca. In het
nieuw te bouwen bezoekerscentrum van 500
vierkante meter komen onder meer een
informatiebalie/winkel, een ruimte voor educatie/
workshop/lezingen en een expositieruimte.
De verwachting is dat de ruïne en omgeving door
ongeveer 15.000 bezoekers per jaar bezocht zal
worden. Nu is dat 5000.
Bron: Weekendkrant – 6 12 2019 / Foto: kasteelteylingen.nl

Verbouwing villa Ockenburgh eindelijk
begonnen
Zeven jaar hebben de vrijwilligers uit Westland en
Den Haag ernaar uitgekeken maar eindelijk zijn ze
dan begonnen met de verbouwing van de villa op
Buitenplaats Ockenburgh.
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“Vriendendag” VKHZ - 7 maart 2020
Thema: “Kastelen en buitenplaatsen in het Westland”
U wordt op zaterdag 7 maart vanaf 10.30 uur ontvangen in het Westlands Museum, met koffie.

Het programma:
10.30 uur –
11.00 uur –
12.15 uur –
12.45 uur –
13.15 uur –
15.00 uur –
15.15 uur –
16.00 uur –
16.30 uur –
17.00 uur –

Ontvangst met koffie in het Westlands Museum, Middel Broekweg 154, te Honselersdijk.
Lezing: Kastelen in het Westland – Dhr. A.A.G. (Ton) Immerzeel.
Lunch in Westlands Museum.
Vriendenoverleg.
Lezing: Buitenplaatsen in het Westland – Dhr. Martin van den Broeke, auteur van het gelijknamige
boek, aansluitend bezichtiging expositie ‘Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw’.
Koffie / thee.
Bezichtiging op eigen gelegenheid van het museum en zijn tuinen.
Boeken(ruil)beurs
Afsluitend drankje
Einde

Kosten voor deze Excursie bedragen € 25,-- voor begunstigers en € 30,-- 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 “Vriendendag” 50%,
binnen 3 dagen geen restitutie i.v.m. gemaakte kosten.
Deelname geheel op eigen risico!!
Openbaar vervoer: Komt U met het O.V. dan neemt U op Station Den Haag-Ypenburg of Station Rijswijk buslijn
30 richting Naaldwijk en stapt U uit bij de halte Westlands museum te Honselersdijk.
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” 2020.
Let op! Deelname is pas volledig bij ontvangst van betaling.
Inschrijftermijn sluit op 1 maart 2020.

Naam:
Adres:
Postcode :

Telefoon:

Woonplaats:
E-mail:
0 – Ik neem een introducé mee. Naam:
0 – Wil graag ruimte op de Boeken(ruil)beurs!
U kunt dit formulier opsturen, per E-mail naar: info@vkhz.nl;
per Post naar: VKHZ p/a/ Zigzagoven 33, 3961 EC, Wijk bij Duurstede (Vergeet u de postzegel niet!)
of vul het aanmeldformulier op onze website in: www.kastelenhollandzeeland.nl.

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

