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'Monumenten in Nederland' is een nieuwe
reeks waarin per provincie een overzicht wordt
gegeven van aIle cultuurhistorisch waardevolle
monumenten in Nederland. De serie komt
tot stand in nauwe samenwerking met de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Naast de oudere bouwkunst krijgt de
bouwkunst uit de periode 1850-1940
ruime aandacht. Per dorp of stad wordt een
samenhangend overzicht van de bebouwde
omgeving gegeven. De beschrijvingen van de
historische kernen worden voorafgegaan door
een aantal inleidingen waarin geschiedkundige
en architectuur-historische aspecten aan de
orde komen. Tevens zullen per afzonderlijke
regio de eigen (historische) landschaps- en
bebouwingskarakteristieken nader worden
ui tgewerkt. PIa ttegronden, bouwtekeningen
en vele foto's, grotendeels speciaal voor
deze reeks gemaakt, begeleiden de duidelijke
beschrijvingen. Een literatuur- en termenlijst
alsmede registers completeren het boek.
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VOORWOORD

Monumenten in Nederland is het eerste deel in de nieuwe
reeks van twaalf delen, die per provincie een compleet
overzicht zal geven van alle cultuurhistorisch waardevolle
objecten en structuren. De reeks is een initiatief van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, in samenwerking
met Waanders Uitgevers, en wordt uitgevoerd door
Kolman, Olde Meierink & Stenvert, bureau voor
architectuurgeschiedenis, bouwhistorie en regionale
geschiedenis v.o.f.
De reeks is te beschouwen als de opvolger van het
Kunstreisboek voor Nederland, waarvan in de jaren tachtig,
als achtste druk, vier delen over even zoveel provincies
verschenen. De eerste druk van het Kunstreisboek omvatte
vier delen, die het licht zagen in de periode 1940-1953.
Sinds de in 1977 verschenen zevende herziene druk
van het Kunstreisboek, die in een band geheel Nederland
omvatte, veranderde er veel in de manier waarop men
naar de gebouwde omgeving kijkt en zich van cultuurhistorische kwaliteiten bewust is. Helaas zijn er belangrijke gebouwen en ensembles aangetast en verdwenen,
maar ook zijn er gerestaureerd, herbestemd en in oude
luister hersteld. Weer andere gebouwen en ensembles
zijn nu pas duidelijk in ons waarnemingsveld gekomen.
Ondanks de toenemende aandacht voor monumenten,
ook in algemene boeken en reisgidsen, blijkt er nog
steeds een eigen plaats te zijn voor een wetenschappelijk
verantwoord opgezette reeks als deze. Een opvallend
uiterlijk verschil met het oude Kunstreisboek is dat het rijk
geillustreerd is, grotendeels met speciaal voor deze reeks
gemaakte foto's. Een ander verschil is dat de reeks niet in
de eerste plaats bedoeld is als een reisgids, maar vooral
als een naslagwerk, bruikbaar voor vele doeleinden.
Monumenten in Nederland geeft een bondig overzicht van
alle cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren.
In dat overzicht staan beknopt de feiten vermeld over de
waardevolle objecten en structuren, over grote en kleine
bouwwerken en uit alle categorieen, van het artistieke
meesterwerk tot de anonieme utiliteitsbouw, van heel oud
tot tamelijk recent, van mooi tot merkwaardig en van kunst
en ambacht tot industrie. Per kern – stad of dorp – ontstaat
zo een samenhangend beeld van de cultuurhistorische
waarden. Daarin zijn de resultaten verwerkt van de voort-

durend aanzwellende publicatiestroom op regionaalhistorisch gebied. Behalve de Ilassieke oude monumenten'
krijgt ook de jongere bouwkunst, uit de periode 1850-1940,
mime aandacht. Hiervan zijn na het onder auspicien van
de Rijksdienst in 1987-'93 voltooide Monumenten Inventarisatie Project (MIP) de relevante gegevens verwerkt.
Het werk is samengesteld door drie ervaren architectuuren bouwhistorisch onderzoekers: dr.ing. Chris Kolman,
drs. Ben Olde Meierink en dr.ing. Ronald Stenvert op
basis van een uit 1987 stammend manuscript van drs.
Margreet Tholens. Ondersteuning vanuit de Rijksdienst
vond, met name voor wat betreft de afbeeldingen, plaats
in de persoon van ing. Ben Kooij. Voor het samenstellen
van de historische inleiding kon een beroep gedaan worden op de historicus drs. Ronald Rommes.
Ten behoeve van de reeks heeft men een projectgroep
in het leven geroepen, bestaande uit drs. A.G. Schulte
als wetenschappelijk verantwoordelijke namens de
Rijksdienst, jhr. R.J.A. van Suchtelen van de Haare,
drs. F.C.A. van der Helm, ing. B.H.J.N. Kooij, eveneens
namens de Rijksdienst en de drie auteurs. Speciale dank
is er voor drs. C.L. van Groningen, die het manuscript
kritisch heeft willen doornemen. Tevens gaat dank uit
naar A.A.M. Warffemius en J.J. Jehee voor hun adviezen,
naar drs. F.P. Don en de medewerkers van het foto- en
tekeningenarchief. Dank ook aan Bert Stamkot van het
bureau MAP en ir. Rene Bosch van Drakestein voor
de fraai verzorgde plattegronden. Last but not least
moet hulde gebracht worden aan de fotografen van de
Rijksdienst, met name IJ.Th. Heins, E.H.M. v.d. Burg,
G.J. Dukker, J.P. de Koning en A.J. van der Wal voor de
vele en fraaie foto's die dit boek sieren.
Als metamorfose van het oude Kunstreisboek voor
Nederland zal het deel over Utrecht, als eerste in de
reeks Monumenten in Nederland, een wezenlijke bijdrage
leveren in het uitdragen van kennis over waardevolle
historische gebouwen en structuren, over ons culturele
erfgoed. Kennis doet begrijpen, waarna koesteren en
beheren als vanzelf volgen.
Drs. A.L.L.M. Asselbergs
directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
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Monumenten in Nederland is een naslagwerk dat voor vele

doeleinden benut kan worden en waarin gegevens over
de waardevolle objecten en structuren in de provincie
Utrecht te vinden zijn. Het is geen reisgids: al zijn voor
een aantal steden wel plattegronden van de binnenstad
opgenomen, het bevat geen routebeschrijvingen of wandelingen. Eerst en vooral geeft het op beknopte wijze feitelijke informatie over gebouwen. Bij de belangrijkere
objecten en structuren schetst het ook kernachtig hun
ontwikkeling, alles getoetst aan de recente stand van
wetenschap. De beschrijving van wat er te zien is, blijft
daarbij tot het uiterste beperkt, maar wel wordt waar
mogelijk getracht ontwikkelingen te verklaren. De inleidingen aan het begin van het boek plaatsen de algemene
ontwikkelingen in een groter verband en benadrukken de
architectonische karakteristiek van de provincie Utrecht.
Waar mogelijk en nodig leggen deze hoofdstukken relaties met de algemeen-historische, sociaal-economische,
historisch-geografische en stedebouwkundige ontwikkelingen. Na een historische schets, een inleiding over stiji
en verschijningsvorm en een inleiding over materiaal en
constructie, behandelt de laatste inleiding de eigenheid
van de vier regio's die samen de provincie Utrecht vormen. In dat hoofdstuk is er veel aandacht voor de historisch-geografische ontwikkeling en de bebouwingskarakteristiek.
De beschrijving van alle historische kernen op alfabetische volgorde beslaat het grootste deel van dit boek.
Bepalend zijn daarbij niet gemeenten zoals ze nu zijn
ingedeeld, maar de in de loop der tijd gegroeide bebouwingsconcentraties: de afzonderlijke steden en dorpen.
In de praktijk is een onderscheid gemaakt in hoofdkernen, kernen en omgevingskernen. Hoofdkernen zijn de
kernen die tevens hun naam geven aan de gemeente.
Wanneer een kern niet de hoofdkern is van de gemeente,
volgt er een verwijzing naar de gemeente waartoe de kern
behoort, bijvoorbeeld: `Benschop (gemeente Lopik)'.
Omgevingskernen zijn nederzettingen die wel genoemd
moeten worden, maar waarvan de informatie over de
bebouwing zo beperkt is dat ze onder een grotere kern
vermeld zijn; zo staat Papekop bij Oudewater vermeld.
De op het platteland gesitueerde gebouwen als polder-

molens en boerderijen zijn in de regel beschreven onder
de dichtstbijzijnde kern. Hiernaast is een overzichtskaart
opgenomen van de besproken gemeenten en kernen,
een kaart die ook de indeling in regio's toont.
In de loop der tijd aan elkaar gegroeide kernen zijn in de
regel onder hun huidige plaatsnaam te vinden, bijvoorbeeld Driebergen en Rijsenburg onder DriebergenRijsenburg, Eemnes-Buiten en Eemnes-Binnen onder
Eemnes en Oud-Loosdrecht en Nieuw-Loosdrecht
onder Loosdrecht. Jutphaas en Vreeswijk, beide thans
deel uitmakend van de plaats Nieuwegein, zijn ook als
een geheel behandeld, zij het dan dat bij het adres vermeld staat in welke oorspronkelijke kern het object ligt.
Elke kern krijgt een eigen inleiding die de voornaamste
historische feiten vermeldt. Ook wordt kort de ontwikkeling van de thans zichtbare structuur aangegeven, maar
de omvang van het boek liet echter geen uitputtende historische stedebouwkundige analyse toe. Van de meeste
historische steden is een plattegrond opgenomen, met
daarin aangegeven de belangrijkste objecten. De bijbehorende nummers worden in het bijschrift verklaard,
met verwijzing naar de pagina van de beschrijving.
Deze nummers staan ook vermeld bij de beschrijving
zelf.
Bij de beschrijvingsvolgorde per kern wordt uitgegaan
van het centrum van de kern en wordt begonnen met het
belangrijkste gebouw. Doorgaans gaat het om de kerk of
kerken, maar soms is het een kasteel of slot. De afzonderlijke objecten en structuren worden als het ware in `schillen' vanuit de dorpskern besproken, waarbij drie hoofdregels zijn aangehouden: van publiek naar particulier, van
oud naar jong en van binnen naar buiten. De volgorde
wijkt in details of van de strikte indeling gehanteerd bij de
Geillustreerde beschrijving van de Nederlandse monumenten
van geschiedenis en kunst.

Per kern komen in principe alle waardevolle objecten en
structuren aan de orde, maar de keuze die daarbij noodgedwongen is gemaakt, zal niet iedereen altijd op details
delen. De uiteindelijke selectie is dan ook die van de
auteurs, waarbij de informatiewaarde en het belang als
karakteristiek element voorop stond. Objecten zijn opgenomen omdat ze een bepaalde ontwikkeling kenmerken
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of een goed voorbeeld van een bepaald verschijnsel zijn.
In andere gevallen valt de keus juist op de uitzondering,
als zeldzaamheid een object vermeldenswaardig maakte.
Criteria die ook een beslissende rol spelen, zijn de gaafheid, de historische betekenis, de architectonische kwaliteit of het bouwhistorisch belang. Een onverbiddelijke
tijdgrens is niet gesteld, maar deze ligt over het algemeen
bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ten aanzien
van de modernste architectuur is terughoudendheid
betracht.
De teksten zijn grotendeels gebaseerd op de bestaande
recente literatuur en op gegevens voorhanden bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Met vrucht kon
gebruik worden gemaakt van de uit 1987 stammende

GE DER AND
basistekst van drs. Margreet Tholens, Bronnenonderzoek
lag niet in de onderzoeksopdracht besloten, maar wel zijn
op grond van eigen waarnemingen ter plekke waar nodig
verbeteringen of aanvullingen op de bestaande literatuur
aangebracht. In de tekst over de bouwwerken ligt de nadruk op de weergave van de feitelijke gegevens en komen
aan de orde: adres, functie, eventuele functiewijzigingen,
ontwerp- en bouwdata, namen van opdrachtgevers en
architecten, ontwerpers en/of uitvoerende kunstenaars.
Daarnaast wordt ingegaan op de bouwgeschiedenis, de
bepalende architectuur-historische elementen, de toegepaste materialen en waar mogelijk de constructie.
Interieur en inventaris van de objecten in de provincie
verdienen een eigen studie. Hier zijn er slechts gegevens
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over opgenomen wanneer ze van uitzonderlijk belang
zijn. Dat geldt vooral voor niet-openbare gebouwen; bij
de kerken kon er, zij het beperkt, wat meer aandacht aan
worden geschonken.
Musea zijn alleen opgenomen indien zij als gebouw vermelding verdienen, maar aan hun collecties is in dit boek
geen aandacht besteed. Bij de spelling is, zo mogelijk,
gebruik gemaakt van de uit 1995 daterende Woordenlijst
Nederlandse taal (het nieuwe `Groene boekje'). Restauraties en verbouwingen aan de objecten zijn in principe
alleen vermeld, als zij belangrijke wijzigingen met zich
meebrachten. Bij het dagelijks beheer van de gebouwde
omgeving vallen helaas en meer dan ons lief is, nog steeds
slachtoffers. Daarom zijn in dit boek die objecten en
structuren opgenomen die, ook als ze bedreigd worden,
op het moment van het afsluiten van het manuscript nog
aanwezig zijn.
De afbeeldingen vormen een belangrijk onderdeel van
het boek. De keuze daarvan beoogt een zo goed mogelijke, representatieve selectie van de objecten en structuren in de provincie te geven. Daarbij kwamen in aanmerking hun ouderdom, hun verspreiding over de provincie
en de verdeling over de verschillende soorten objecten.
Gezien de hoeveelheid van de besproken objecten is het
onmogelijk om van elk object een afzonderlijke afbeelding op te nemen. Wel weerspiegelen de foto's zo goed
mogelijk het karakter van de desbetreffende kern. Het is
een uitgangspunt bij de keuze om gebruik te maken van
recente foto's, die ten hoogste 25 Oar oud mogen zijn.
Dit leidde ertoe dat de meeste foto's speciaal voor dit
boek zijn genomen. Slechts in de inleidingen is gebruik
gemaakt van meer historische afbeeldingen. Daarnaast is
bij een aantal belangrijke kerken, kastelen en buitenplaatsen een plattegrond opgenomen.
Achter in het boek staat een beknopte literatuurlijst met
de voor de provincie belangrijkste overzichtswerken.
Daarnaast zijn er een verklarende woordenlijst, een topografisch register en een index op (kunstenaars)namen
toegevoegd.
Voor hun hulp bij de totstandkoming van dit boek danken wij als auteurs onze opdrachtgever de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, zijn directie, de leden van de

projectgroep, de afdeling cultuurwaardenonderzoek en
de fotografen van deze dienst, alsmede de medewerkers
van de bibliotheek en van het foto- en tekeningenarchief
aldaar en tenslotte de uitgever. Speciale dank gaat uit
naar Eric Strijbos, Angelique Bakker, Marieke Knuijt en
Jeroen van Meerwijk voor hun hulp bij het afwerken van
het manuscript.

Utrecht, mei 1996
Chris Kolman
Ben Olde Meierink
Ronald Stenvert
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Romeinen, Franken en Friezen
In de eerste eeuw van onze jaartelling kwam een einde
aan de noordwaartse expansie van het Romeinse rijk.
Nadat pogingen om de Elbe noordgrens te maken op
militaire nederlagen uitliepen, koos men de Rijn daarvoor. Langs deze rivier verrezen op regelmatige afstand
van elkaar verdedigingsforten of castella, die te zamen de
Nedergermaanse Rijn-limes vormden. Enkele lagen in
Midden-Nederland, waar de hoofdstroom van de Rijn
toen bestond uit de huidige Kromme Rijn en de Leidse
of Oude Rijn. De grensforten verrezen onder meer ter
hoogte van Woerden, De Meern en Vechten (bij Bunnik). In de buurt van de plaats waar de Vecht van de Rijn
aftakte werd op de plek van het huidige Domplein te
Utrecht eveneens een castellum gebouwd.
Bij de castella ontwikkelden zich economische activiteiten en ontstonden territoria waar akkerbouw en veeteelt
werden uitgeoefend om het garnizoen te voeden. Ook
was er doorgaans een burgerlijke nederzetting, de vices,
waar handelaren, ambachtslieden en herbergiers woonden. Dit was een planmatig aangelegde nederzetting, die
viel onder het gezag van de plaatselijke legercommandant. Een dergelijk kampdorp ontstond bij het Utrechtse
castellum en kreeg later de naam Stathe.
Tegen 260 na Christu's kwam er een einde aan de
Romeinse bewoning van Utrecht. De Rijnforten werden
opgegeven na een reeks Germaanse invallen. Toen de
Romeinen omstreeks 300 hun gezag weer hadden hersteld, lieten ze het rivierengebied ten noorden van de
Waal bewonen door Frankische bondgenoten. Zij mochten zich in het grensgebied van het Romeinse rijk vestigen in ruil voor de verplichting deze grens te verdedigen
en rekruten voor het Romeinse leger te leveren.
In de loop van de 4de eeuw werd Midden-Nederland
slechter bewoonbaar. Hoge waterstanden, overstromingen en wijzigende rivierlopen veranderden het in een
naar verhouding wild en dun bevolkt gebied. Pas in de
6de eeuw nam de bevolking weer toe, onder meer door
de komst van kolonisten nit het zuiden. Onder de Merovingische koningen had zich daar een groot Frankisch
rijk ontwikkeld, dat zich langzaam naar het noorden uitbreidde. In Midden-Nederland botste de christelijke

Frankische invloedssfeer met die van de heidense Friezen, waartoe ook verschillende Bataafse en andere
inheemse stammen worden gerekend.
Tijdens een fase van Frankische expansie, vanaf 690,
zette de Engelse monnik Willibrord voet aan land om het
christendom onder de lokale bevolking te verspreiden.
Pans Sergius I steunde Willibrord door hem in 695 te
wijden tot aartsbisschop van de Friezen. Basis voor zijn
missiewerk werd Trajectum (Utrecht), waar in deze tijd
twee kerken verrezen, een gewijd aan St.-Salvator en een
aan St.-Maarten, op de plaats van een onder door de
Friezen verwoest kerkje. De weg voor de kerstening van
de inheemse bevolking werd pas definitief vrijgemaakt na
de beslissende nederlaag van de Friezen in 734.
Het middeleeuwse bisdom
In de 8de eeuw kreeg het Utrechtse diocees zijn definitieve grenzen. Geheel Nederland ten noorden van de
Waal behoorde ertoe, uitgezonderd de Gelderse Achterhoek en de Groninger Ommelanden. Behalve geestelijk
leider werd de Utrechtse bisschop ook een wereldlijk
heerser. Dit was het gevolg van de politiek van de Frankische koningen en hun opvolgers, de Duitse keizers.
Door de schenking van landgoederen en bestuurlijke en
juridische macht maakten zij van de Utrechtse bisschop
een sterke bondgenoot tegen de plaatselijke graven. Het
wereldlijk gebied waarover de bisschop heerste, zou niteindelijk bestaan nit twee delen, het Nedersticht (Midden-Nederland) en het Oversticht (Noordoost-Nederland).
Door het Concordaat van Worms in 1122 verloor de
Duitse keizer het recht bisschoppen te benoemen. De
Utrechtse bisschop werd voortaan gekozen door vertegenwoordigers van populus et clerus (yolk en geestelijkheid) van het bisdom. Afgevaardigden van de vijf grote
Utrechtse kapittelkerken en van enkele Gelderse, Overijsselse en Duitse kapittels namen deel aan de verkiezing.
De uitverkorene of elect kreeg vervolgens van de keizer
een scepter uitgereikt en van de pans een ring en staf. Dit
uiterlijk vertoon kon de naburige heersers van Holland
en Gelre niet echt imponeren. Op allerlei manieren
manipuleerden ze de bisschopsverkiezingen. Het gevolg
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Kaart van de provincie
Utrecht nit het midden van de
17 de eeuw. Het grillige grensverloop in het westen is het
gevolg van de conflicten in de
middeleeuwen met het graafschap Holland.

Kasteel Loenersloot (13de
eeuw). Kastelen vormden een
belangrijke machtsbasis van
de adel op het platteland in de
middeleeuwen.
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was dat vaak zwakke bisschoppen gekozen werden en het
Nedersticht aanzienlijk gebiedsverlies leed. Amstelland
en 't Gooi, maar ook Oudewater en Woerden gingen
verloren. Pogingen van sommige bisschoppen om het
gebied te verdedigen door kastelen langs de grenzen te
bouwen, mochten niet baten.
Binnen de provincie ondergroeven roerige edelen en
onafhankelijke steden beurtelings de positie van de bisschoppen. De machtsbasis van de adel lag op het platteland. Dit veranderde vooral tussen 1000 en 1300 ingrijpend van karakter. Overal bracht men woeste gronden in
cultuur, wat in het vrijwel onbewoonde westen van de
provincie leidde tot de stichting van nieuwe nederzettingen en de bouw van kerken. Na 1300 werd nog slechts op
beperkte schaal ontgonnen. De laatste grote ontginning
vond vanaf 1550 plaats in het zuidoosten van de provincie
en leidde tot de stichting van Veenendaal. Voor de turfwinning werd het hoogveen ten noorden van Rhenen
afgegraven en de achtergebleven ondergrond geschikt
gemaakt voor de landbouw.
De macht van de adel steeg naarmate hij meer onderdanen kreeg. Zijn groeiende zelfbewustzijn manifesteerde
zich vooral in de 13 de en 14de eeuw in de bouw van kastelen als machtsbasis en statussymbool. Als tegenwicht
trachtten de bisschoppen nederzettingen aan de adellijke
macht te onttrekken door de bewoners stadsrechten te
verlenen. Deze kregen het recht om bestuur, rechtspraak
en verdediging zelf te regelen. Voor dat laatste kreeg de
nieuwe ‘stad' een omwalling met daaromheen een gracht.
Veel nederzettingen waren echter te klein om zich waar
te maken en misten de juiste economische omstandigheden om zich tot een `echte' stad te ontwikkelen. Tot deze
plaatsen behoorden Vreeland, Baarn, Eembrugge en
Bunschoten.
De grootste stad, Utrecht, had al in de eerste helft van de
12de eeuw stadsrechten gekregen en ontwikkelde zich tot
een belangrijke handelsplaats. Kooplieden uit heel
Noordwest-Europa kwamen via de Rijn en de Vecht naar
de handelswijk Stathe om producten als brons, vis, graan
en Duitse Rijnwijnen te verhandelen. De Domstad trad
hiermee in de voetsporen van Dorestad. Deze nederzetting, ongeveer op de plaats van het huidige Wijk bij
Duurstede, had zich in de vroege middeleeuwen tot een
internationaal vermaarde handelsplaats ontwikkeld. Haar
roem was ook tot de Noormannen doorgedrongen, want
zij plunderden de plaats zo geregeld dat de meeste kooplieden in de loop van de 9de eeuw wegtrokken en van
Dorestad weinig meer overbleef dan een boerennederzetting.
Vanaf het midden van de 13 de eeuw kregen veel nederzettingen stadsrechten, te beginnen met Oudewater in
1257 en Amersfoort in 1259. Andere plaatsen die zich in
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De Koppelpoort te Amersfoort voor de restauratie van 1885-'86.
Restant van de middeleeuwse ommuring van de stad Amersfoort.

de late middeleeuwen tot stad ontwikkelden waren Rhenen, Wijk bij Duurstede, Montfoort, Woerden en Ijsselstein. Door hun verkregen marktrechten, konden ze profiteren van de toenemende handel die het gevolg was van
de forse bevolkingsgroei in deze periode. Met de ontwikkeling van de stedelijke handelsfunctie en de bouw van
gasthuizen en kloosters binnen de stadsmuren groeide
het verschil tussen stad en platteland. Overdreven moet
het onderscheid echter niet worden, want zowel binnen
de stedelijke omwalling als vlak daarbuiten lagen boomgaarden en landerijen waar een deel van de stadsbevolking zich met de landbouw bleef bezighouden.
Vanouds zaten de vertegenwoordigers van de Stichtse
standen – de geestelijkheid, adel en (stedelijke) burgerij –
in een bisschoppelijke adviesraad, het Kapittel-Generaal.
Dit had echter een nogal vrijblijvend karakter. Naarmate
de positie van de bisschop echter zwakker werd, was hij
steeds meer aangewezen op steun van zijn onderdanen.
Deze vroegen in ruil hiervoor meer invloed op het bestuur. Uiteindelijk werden de bisschoppelijke concessies
in 1375 vastgelegd in de Stichtse Landbrief. Voortaan
zouden de bisschoppen in belangrijke kwesties als oorlogsvoering en belastingheffing niet meer mogen beslissen zonder toestemming van het Kapittel-Generaal.
Hiermee kreeg de Landbrief het karakter van een grondwet waaraan iedere nieuwe bisschop zich diende te houden. Tot 1528 hebben ook alle bisschoppen bij hun intrede een eed op de Landbrief gezworen. Bovendien kan
de Landbrief worden gezien als de grondslag voor de
Staten van Utrecht als standenvergadering.
De nieuwe verhouding tussen de bisschoppen en hun
onderdanen maakte echter geen einde aan de dreiging
van buitenaf. Vooral toen Holland in handen kwam van
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de machtige Bourgondiers werd de druk groot. Een
gevolg was de afgedwongen verkiezing van David van
Bourgondie tot bisschop in 1456. Deze trachtte zijn
machtspositie uit te breiden ten koste van de traditionele
standen. Het verzet hiertegen luidde een nieuwe fase in
van de Hoekse en Kabeljauwse twisten en lag ten grondslag aan de Stichtse burgeroorlog die in 1481 uitbrak. Na
een grootschalige militaire interventie door Maximiliaan
van Oostenrijk, die met een gravin van Holland was
getrouwd, werd de strijd in 1483 in het voordeel van de
bisschop beslist en kwam het Nedersticht nog sterker
onder Hollandse invloed.
De verhoudingen binnen de provincie bleven slecht.
Tekenend hiervoor is het feit dat de bisschoppen zich
sinds de tweede helft van de 15de eeuw nauwelijks nog in
de roerige stad Utrecht lieten zien. Wijk bij Duurstede
werd de favoriete verblijfplaats, waar het plaatselijke kasteel aanmerkelijk verfraaid werd. Toen de stad Utrecht in
de jaren '20 van de 16de eeuw opnieuw het toneel van
strijd was, voelde bisschop Hendrik van Beieren zich
gedwongen de hulp in te roepen van de Habsburgse keizer Karel V, die ook graaf van Holland en hertog van
Brabant was. Door het verdrag van Schoonhoven van
1527 raakte de bisschop zijn wereldlijk gezag kwijt aan
Karel V. Deze werd vanaf 1528 Heer van Utrecht, terwijl
de positie van de bisschop beperkt werd tot die van geestelijke. Tot de eerste maatregelen van de Karel V
behoorde de bouw van kasteel Vredenburg als een
dwangburcht om de stad Utrecht onder controle te kunnen houden.
Bestuur en politiek tijdens de
republiek
Nadat de Habsburgse periode in de jaren 1568-1581
door een opstand was beeindigd, herwonnen de provincies hun soevereiniteit. Aileen bij defensie en buitenlandse politiek werkten ze intensief samen. De StatenGeneraal en de Raad van State, waarin alle provincies
afgevaardigden hadden, stelden het beleid vast en coOrdineerden het. Met uitzondering van de stadhouderloze
tijdperken (1651-1672 en 1702-1747) speelden de stadhouders van het huis Oranje-Nassau hierbij een belangrijke rol.
Omdat de provincie geen formeel soeverein meer had,
namen de Staten van Utrecht die plaats in. Met de instelling van een college van Gedeputeerde Staten werd een
dagelijks bestuur in het leven geroepen, bestaande uit
vertegenwoordigers van alle standen. De eerste stand
was vanouds de geestelijkheid, vertegenwoordigd door
afgevaardigden van de vijf Utrechtse kapittels. Deze
waren in 1580 geseculariseerd en werden gehandhaafd als
beheersinstellingen van hun rijke bezittingen. In plaats

Prent van de bisschopshof te Utrecht, de laat-middeleeuwse residentie
van de bisschoppen van Utrecht (ca. 1750)

van katholieke geestelijken werden Nederduits-gereformeerden bij de kapittels benoemd. Uit hun midden kwamen ook de opvolgers van de geestelijkheid in de Staten
van Utrecht, de Geeligeerde Raden. De leden daarvan
werden afwisselend gekozen door de twee andere standen, de Ridderschap en de steden.
Als vertegenwoordiger van de Ridderschap werden sinds
de eerste helft van de 16de eeuw slechts die personen
toegelaten, die eigenaar waren van een van de zogenaamde ridderhofsteden in de provincie. De vertegenwoordigde steden waren Utrecht, Amersfoort, Montfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede. Oudewater en
Woerden behoorden tot Holland, terwijl IJsselstein deel
uitmaakte van de autonome Baronie van IJsselstein. Fen
nieuwe taak van de leden van de Ridderschap en de steden was het beheer van de goederen van de opgeheven
kloosters.
Stad en platteland in de vroegmoderne tijd
Tot aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648) was het Nedersticht waarschijnlijk de meest
verstedelijkte provincie en Utrecht met ongeveer 30.000
inwoners de grootste stad van de Noordelijke Nederlanden. In de 17de en 18de eeuw bleef de stedelijke
bevolkingsgroei echter achter bij die van het platteland.
Daardoor daalde de verstedelijkingsgraad van meer dan
60 procent tot minder dan 50 procent; het Nedersticht
werd wat verstedelijking betreft, maar ook in economisch
potentieel, ruimschoots door Holland gepasseerd. Ook
vonden in de Stichtse steden geen grote stadsuitbreidingen plaats, hoewel er in Utrecht wel aanzetten toe waren.
De stedelijke nijverheid kenmerkte zich door ambachte-
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Gezicht op de stad Utrecht uit
het midden van de 17de eeuw.
Het silhouet wend bepaald door
een groot aantal kerken en
kloosters.

Oudegracht bij de Geertebrug
te Utrecht. De Oudegracht
was eeuwenlang de
economische slagader van
de stad. De beneden straatniveau gelegen werven en
werfkelders werden gebruikt
voor opslag.

lijk kleinbedrijf. De gildegewijze organisatie schreef dit
voor om de sociale homogeniteit en stabiliteit te waarborgen. De ambachtsmeester had zijn werkplaats aan
huis, waar ook knechten, leerjongens, gezellen en soms
gezinsleden werkten. Er waren uiteraard ook wel grotere
werkplaatsen, de manufacturen. Zo mochten de
Utrechtse knoopmakers in de 17de eeuw maximaal 12
knechten in dienst hebben. Van echt grote bedrijven was
tot het midden van de 19de eeuw echter zelden sprake.
Ze kwamen alleen voor in de textielsector. Het bekendste
voorbeeld hiervan is Zijdebalen, vlak buiten de Utrechtse
stadsmuren aan de Vecht, waar ruwe zijde tot draad werd
gesponnen. Er werkten in de 18de eeuw soms vele honderden mensen. Naast de fabriek lieten de eigenaars de
(inmiddels verdwenen) buitenplaats Zijdebalen bouwen
met grote tuinen, beelden en vijvers.
Het nieuwe stadhuis en vele huizen in het toen nog
Hollandse Oudewater, dat in 1575 door Spaanse troepen
verwoest was, twee nieuwe stadspoorten in Utrecht en
vele andere bouwactiviteiten, getuigen van voorspoed

tijdens de Gouden Eeuw. Men investeerde bovendien in
de infrastructuur, onder andere door kanalisatie van de
Vecht en de Leidse Rijn en door de aanleg van paden en
wegen. De brouwerij- en textielstad Amersfoort ontwikkelde zich in de 17de eeuw tot een belangrijke marktplaats voor binnenlandse tabak en deed veel om haar verbinding met de Zuiderzee, via de Eem, te verbeteren.
De introductie van een nieuw gewas als tabak in de 17de
eeuw is een goed voorbeeld van de toenmalige ontwikkeling van het Utrechtse platteland. Niet alleen de landbouw maar ook de steenbakkerijen, de vervening en de
transportsector boden aan steeds meer mensen een
bestaan. Belangrijk was vooral de geweldige groei van de
Hollandse steden als afzetmarkt. De explosieve ontwikkeling van Amsterdam had ook hier gevolgen. Inwoners
van die stad lieten vanaf het begin van de 17de eeuw
buitenplaatsen in het Sticht aanleggen. Aanvankelijk
gebeurde dit vooral in de Vechtstreek, maar later ook in
Eemland en op de Utrechtse Heuvelrug.
Van de ontwikkeling van het platteland profiteerden de
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Rik herenhuis Zuidsingel 38 to Amersfoort uit ongeveer 1780.
Het was het woonhuis van de tabakshandelaar Benjamin Cohen.
Amersfoort was in die tijd het middelpunt van de tabaksteelt in
de Republiek (ca. 1900).

Stichtse steden. Behalve Amersfoort werd ook Rhenen
een belangrijke marktplaats voor tabak uit de dorpen in
de omgeving. In Wijk bij Duurstede was de fruit- en
graanhandel belangrijk, terwijl de lijnbanen en touwslagerijen in Oudewater, Woerden en Montfoort de hennep
verwerkten die op het platteland van het HollandsUtrechtse grensgebied werd geteeld. Dit gewas was als
grondstof voor touw en zeildoek zeer gevraagd zolang de
scheepvaart toenam in de 16de en 17de eeuw. Behalve
hennep voerden de West-Utrechtse boeren ook veel kaas
aan op de stedelijke markten.
Aan de gunstige ontwikkeling van stad en platteland
kwam na het midden van de 17de eeuw langzaam een
einde, waarna de Franse bezetting van 1672-1673 de nekslag betekende. Het verlies aan mensen, dieren en materiele zaken was enorm. Vooral rond het fort in Nieuwersluis en langs de Hollandse Waterlinie, een rij
geinundeerde polders over de lijn Muiden-WoerdenHaastrecht-Schoonhoven, werd hevig gevochten. Dit
eiste een zware tol in de directe omgeving. Nog jarenlang
herinnerden de mines van boerderijen, molens en kastelen aan de strooptochten van de soldaten.

Van herstel was na het vertrek van de Franse soldaten
nauwelijks sprake. De economie ontwikkelde zich matig,
terwijl de voortslepende oorlog tegen Frankrijk de belastingdruk hoog hield. Nieuwe rampspoed diende zich in
1713 aan, toen de rundveepest duizenden koeien en kalveren doodde. De epidemie zou jarenlang duren en ook
later in de eeuw nog geregeld de kop opsteken. Pas na
het midden van de 18de eeuw zou de landbouw weer
gunstige tijden kennen.
Ook de steden vertoonden in de eerste decennia na 1673
geen vrolijke aanblik. Montfoort en Wijk bij Duurstede
kennen een grote malaise. Mede door de ongunstige
toestand op het platteland duurde het nog jaren voor de
economie zich enigszins herstelde. De introductie van
nieuwe takken van nijverheid, zoals de knopenmakerij in
Montfoort, zorgde lokaal soms voor impulsen en bracht
op termijn weer enige groei. Vanaf het midden van de
18e eeuw ging het echter bergafwaarts met de steden. De
bevolking nam er veel sneller toe dan de bestaansmogelijkheden, wat tot grote werkloosheid en armoede leidde.
Modernisering
Met de Bataafse Revolutie van 1795 kwam het tot snelle
maatschappelijke veranderingen. Zo schafte men de
kapittels definitief af, waarmee de basis voor de Geeligeerde Raden wegviel. Ook de Ridderschap werd in 1795
als stand opgeheven en de plaatselijke gerechtsheren
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raakten hun heerlijke rechten kwijt. Nederland ontwikkelde zich tijdens het Bataafs-Franse bewind (tot 1813) in
bestuurlijk opzicht tot een eenheidsstaat. Deze situatie
werd na het vertrek van de Fransen en het begin van het
Koninkrijk der Nederlanden definitief vastgelegd. De
provinciale zelfstandigheid verdween en er werd op toegezien dat dit zo bleef. Het aantal provinciale bevoegdheden beperkte men tot een minimum, terwijl er met de
instelling van een gouverneur, als commissaris van de
koning, namens het centraal gezag een wakend oog aan
het bestuur werd toegevoegd.
De Staten van Utrecht werden na 1813 weer gemodelleerd naar de situatie van voor de Franse inval. Er kwam
een vorm van standenvertegenwoordiging terug met
afgevaardigden van de ridderschap (adel), die haar heerlijke rechten terugkreeg, van de zes steden (Amersfoort,
IJsselstein, Montfoort, Rhenen, Utrecht, Wijk bij Duurstede) en van de 93 plattelandsgemeenten (in plaats van
de geestelijkheid). Zij werden gekozen (of in het geval
van de Ridderschap soms benoemd door de koning) via
het censuskiesrecht, waaraan alleen mensen mochten
deelnemen die minstens een bepaald bedrag aan belasting betaalden. Na de grondwetsherziening van 1848 verving een districtenstelsel de oude standenindeling. Met
de Gemeentewet van 1851 verviel bovendien het staatkundig onderscheid tussen stad en platteland.
In de jaren 1815-1820 vonden enkele wijzigingen van de
provinciegrenzen plaats. Zo werden bijvoorbeeld Jaarsveld, Loosdrecht en Waverveen aan de provincie Utrecht
toegevoegd, terwiji onder andere Nederhorst den Berg
en Kortenhoef aan Holland werden afgestaan. Ook werd
de voorheen zelfstandige baronie van IJsselstein opgeheven en bij Utrecht gevoegd. De provinciegrenzen kregen
daarmee een beter afgerond karakter en bleven vervolgens anderhalve eeuw ongewijzigd. Betrekkelijk recente
veranderingen zijn de toevoeging van Oudewater (1971)
en Woerden (1989) aan de provincie Utrecht.
De bevolkingsomvang van de provincie is sinds het midden van de 18de eeuw voortdurend toegenomen. Vooral
in de grote steden leidde dit tot overbevolking en alle
daarmee samenhangende problemen. Het aantal inwoners per huis steeg en de hygiene verminderde. Er ontstond een uitstekende voedingsbodem voor epidemieen
en velen stierven dan ook aan cholera en pokken. Van
deze sterfte ging een alarmerende werking uit, die uiteindelijk tot ingrijpende maatregelen leidde. Zo legde men
waterleidingen aan, kwamen er stringentere bouwvoorschriften en werd de persoonlijke hygiene aangemoedigd.
Mede hierdoor daalde het sterftecijfer in het laatste kwart
van de 19de eeuw.
De aanhoudende groei van de steden leidde er uiteindelijk toe dat ook buiten de stadssingels gebouwd moest
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Vreeland, Raadhuis annex gemeenteschool, gebouwd naar aanleiding
van de Gemeentewet van 1851.

worden. De bouw van nieuwe woonwijken was echter
niet zonder problemen. Zo moest de toegankelijkheid
van de binnenstad verbeterd worden voor de bewoners
van de buitenwijken. Hiertoe werden de oude stadspoorten afgebroken en bredere wegen en nieuwe bruggen
aangelegd. Ook kampten de steden met een gebrek aan
bouwruimte. In Utrecht werd de uitbreiding in oostelijke
richting gefrustreerd door de aanwezigheid van een aantal forten. Deze waren tussen 1815 en 1825 gebouwd en
maakten deel uit van de Nieuwe Hollandse waterline,
die kort na 1874 haar definitieve vorm kreeg. De stad
kocht uiteindelijk bouwgrond in de aangrenzende
gemeenten als Maartensdijk en Zuilen en liet daar huizen
neerzetten. Door latere grenscorrecties zijn deze wijken
alsnog bij de stad getrokken.
Gedurende een groot deel van de 19de eeuw was de landbouw de motor van de economie, wat leidde tot voorspoed op het platteland. Na 1870 nam de industrie in de
steden deze rol over. De arbeidsproductiviteit steeg door
de toepassing van nieuwe energiebronnen (achtereenvolgens stoom, gas en, vanaf 1900, elektriciteit), mechanisering en schaalvergroting, vooral door de concentratie
van arbeid in grote fabrieken. In Utrecht en Amersfoort
speelde de vervaardiging van spoorwegmateriaal een
belangrijke rol in de ontwikkeling van metaalindustrie.
In 1843 reed de eerste trein Utrecht binnen vanuit
Amsterdam. In de daaropvolgende jaren kwamen bovendien spoorverbindingen met Arnhem en Rotterdam
gereed. Een volgende stap in de ontwikkeling van
Utrecht tot nationaal spoorwegknooppunt was de lijn
naar Amersfoort en Hattem in 1863, waarop later ook
Zwolle werd aangesloten. Voor Amersfoort was dit haar
eerste treinverbinding; tien jaar later kreeg de stad
bovendien aansluitingen op Amsterdam en Apeldoorn.
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Man van de provincie Ut1'echt uit 1865,
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Tram onderlangs de Grebbeberg bij Rhenen road 1930.
In de tweede haft van de 19de eeuw ontstond een groot aantal
spoor- en tramwegen die een grote rol speelden in de groei van
de mobiliteit.

De aanleg van het spoorwegnet was slechts een factor in
de groei van de mobiliteit. Omdat veel gemeenten niet
aangesloten waren op het spoorwegnet, was er ruimte
voor alternatieve vervoersmiddelen. Vanaf 1879 was dit
de paardentram, maar deze werd al snel vervangen door
de elektrische tram die zich vooral op de Heuvelrug succesvol ontwikkelde. Het hoogtepunt kwam in 1927, toen
de Ooster Stoomtram Maatschappij zes miljoen mensen
vervoerde. Nadien moest de tram steeds meer terrein
prijsgeven aan het opkomende autovervoer en in 1949 is
de laatste regionale tramlijn opgeheven. Later is de tram
weer als vervoermiddel ontdekt, wat in 1984 leidde tot de
opening van de huidige sneltramverbinding tussen
Utrecht en Nieuwegein-IJsselstein.
Buiten de grote steden was groeide de bevolking het
snelst op de zandgronden. Gemeenten als Baarn, Driebergen, Soest en De Bilt breidden zich explosief uit.
Door ontginningen op de zandgronden en de droogmaking van sommige veenplassen nam de landbouwgrond in
oppervlakte toe, terwijl plaatsen als Veenendaal (sigaren,
textiel) en Zeist profiteerden van de ontwikkeling van

enkele plaatselijke industrieen. In een latere fase vestigden zich in deze plaatsen bovendien forensen uit
Utrecht, Amersfoort en, vooral in Baarn, ook uit Amsterdam. Deze ontwikkeling werd mogelijk gemaakt door de
toenemende mobiliteit, waardoor woon- en werkplaats
steeds verder van elkaar konden liggen.
Voor het vervoer van bulkgoederen als steenkool bleef de
scheepvaart het aangewezen transportmiddel. Door de
verbetering van bestaande waterwegen als de Vaartse
Rijn en de Vecht en de aanleg van nieuwe, zoals het Merwedekanaal (1892) en het Amsterdam-Rijnkanaal (1952'56), werden de mogelijkheden verbeterd. Aan de kanalen
vestigden zich bedrijven die door het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden en de veroorzaakte overlast en vervuiling uit de binnensteden moesten vertrekken. Hiermee deden de specifieke bedrijfsterreinen hun intrede in
de Stichtse geschiedenis.
In de jaren '30 werden in allerijl verbeteringen aan de
verdedigingswerken in de provincie aangebracht. Onder
andere aan de Grebbelinie, die in de 17de en 18de eeuw
was aangelegd en in de 19de eeuw een voorpostenlinie
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie was geworden. In
de meidagen van 1940 vonden bier hevige gevechten
plaats, waarna de strijd moest worden opgegeven. Na de
oorlog zijn de traditionele verdedigingslinies als militair
concept opgegeven.
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Inleiding
leder gebouw heeft een eigen vorm indeling en decoratie
en is op een bepaalde wijze geconstrueerd met de
beschikbare bouwmaterialen. Al die elementen zijn in de
loop der tijd aan verandering onderhevig. Als vingerafdrukken van hun tijd tonen ze gezamenlijk een architectonische ontwikkeling, waarin smaak en functie, ofwel
stiji en verschijningsvorm bepalend zijn. Deze ontwikkeling wordt hier noodzakelijkerwijs kort geschetst; het is
de bedoeling de belangrijkste in het boek gebruikte termen in een breder kader te plaatsen en ook de voor de
provincie Utrecht architectonische karakteristiek te
benadrukken.
Het dateren en benoemen van stijl en verschijningsvorm
is makkelijker dan het verklaren van de achterliggende
ontwikkeling. Over de naamgeving van de stijlen valt op
details te twisten. Wij hebben gekozen voor een consistente naamgeving conform Bouwstijlen in Nederland
(1040-1940) . Drie begripsparen verdienen kort de aandacht. Intentie en verwatering: vormen zijn zelden louter
decoratie. Niet altijd kunnen wij achteraf de juiste betekenis achterhalen, maar veel vormcombinaties zijn met
een bepaalde betekenis toegepast. Verwatering treedt op
als het beoogde uitdrukkingsmiddel sleets wordt. Parallel
aan de rijkere bovenstroom met toparchitectuur bestaat
een soberder onderstroom. Het verschil wordt bepaald
door de financiele middelen die, indien ruim voorhanden, tot stijlzuivere architectuur leiden en antlers tot
gebouwen met stilistische invloeden of ontwerpen waarin
slechts stijldetails aanwijsbaar zijn. De trendsettende
bovenstroom krijgt in dit boek ruime aandacht, maar de
trendvolgende onderstroom wordt niet vergeten.
Immers, het gros van de gebouwde omgeving behoort
daartoe. Ten slotte kenmerkt architectuur zich meer dan
andere kunsten door traagheid en verpakking. Traagheid,
omdat door haar lange levensduur en incubatietijd architectuur altijd wat achterloopt bij de economische ontwikkelingen; verpakking, omdat men dikwijls probeert om
met minimale kosten een maximaal effect te bereiken:
een gepleisterde gevel met voegen om natuursteen te
suggereren of houten zuilen die `gemarmerd' worden.

Romaans en gotiek
Uit het eerste millennium van onze jaartelling stammen
vrijwel geen zichtbare resten. De eerste gebouwen in
romaanse stijl heeft bisschop Bernold (1026-'54) gesticht.
Ze vormen een homogene groep waartoe de St.-Pieter,
St. Jan en de (gesloopte) St.-Paulusabdij in de stad
Utrecht behoren en ook de St.-LebuInus te Deventer en
de St.-Maarten te Emmerik. De drie eerstgenoemde kerken maken deel uit van het Utrechtse kerkenkruis, met
de voorganger van de huidige dom in het centrum en de
St.-Marie (1080 gesticht, 1813/1844 gesloopt) als westelijk uiteinde. De Jans- en Pieterskerk zijn oorspronkelijk
vrijwel identieke kruisbasilieken. Vooral in de Pieterskerk
is het 11de-eeuwse romaanse karakter goed herkenbaar.
De Nicolaikerk te Utrecht heeft nog haar westfacade uit
de vroege 12de eeuw, opgetrokken uit tufsteen en met
rondbogen en rondboogfriezen kenmerkend voor het
romaans. Ook te Doom, Werkhoven, Maarssen en Bun-.
.
mk staan torens van romaanse oorsprong, waarvan sommige, zoals die te Schalkwijk, Oudewater of de St.-Joris
te Amersfoort, later werden afgebouwd of verhoogd. De
vrijkomende tufsteen van oude romaanse kerken werd bij

Herv. kerk van Kockengen uit het derde kwart van de 15de eeuw,
voorbeeld van een laat-gotische dorpskerk.
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Tekening uit de 18de eeuw van een aantal Utrechtse kerktorens.
De Domtoren was een bron van inspiratie voor een groot aantal
stads- en dorpskerken in het Sticht,

herbouw in gotische stijl opnieuw gebruikt, als bekleding
(Loenen) of in de vorm van speklagen (Nieuwer ter Aa).
De Utrechtse dom, waarvan de eerste steen in 1254 werd
gelegd en waarvan in 1265-'95 de kooromgang met
straalkapellen gereedkwam, is in ons land de belangrijkste vertegenwoordiger van de internationale gotiek. Spitsbogen, wimbergen, luchtbogen en steunberen zijn de
opvallendste kenmerken van deze nooit geheel voltooide
gotische kruisbasiliek. Vele oudere kerken met romaanse
oorsprong werden in de 15de eeuw geheel of gedeeltelijk
vergroot tot hallenkerk, zoals de Buur- en Jacobikerk te
Utrecht en de St.-Joriskerk te Amersfoort. Een zelfde
verbouwing ondergingen de genoemde Nicolaikerk in
Utrecht en de kruiskerken te Rhenen, Wijk bij Duurstede en Oudewater. Veel van de overige middeleeuwse
kerken in Utrecht zijn tot ons gekomen in hun laat-gotische gedaante (15de en begin 16de eeuw); sommige zijn
eenbeukig en hebben geen dwarsschip (Soest, EemnesBuiten, Linschoten), andere hebben een pseudo-basilicale vorm, door de toevoeging van lage zijbeuken onder

een kapconstructie (Amerongen, Westbroek en NieuwLoosdrecht). Kruiskerken zijn vooral te vinden in het
westelijk deel van de provincie (Breukelen, Maarssen,
Harmelen, Lopik). De kerken van Kockengen, Nieuwer
ter Aa, Blauwkapel, Vreeland en Maartensdijk zijn voorzien van dwarskapellen.
De uit 1321-'82 stammende Domtoren, opgebouwd uit
twee vierkante geledingen, een rijke opengewerkte achtkantige lantaarn en een lage spits, heeft model gestaan
voor twee belangrijke laat-gotische torens, die van de
voormalige O.L.-Vrouwekerk in Amersfoort en de
Cuneratoren in Rhenen. De toren te Wijk bij Duurstede
bleef onvoltooid. Andere belangrijke Utrechtse kerktorens hebben geen achtkantige lantaarn, maar een derde
vierkante geleding. Ook deze lijken door de Domtoren
geinspireerd te zijn en worden wel tot de Stichtse gotiek
gerekend. Van deze torens zijn die te Amerongen, Eemnes-Buiten en Houten het rijkst in detaillering. Eenvoudiger uitgevoerd zijn de torens te Westbroek, Loenen,
Soest en Nieuw-Loosdrecht.
Van de middeleeuwse woonhuizen resteert ons aan de
buitenzijde minder, maar aan de binnenzijde meer dan
we zouden verwachten. Slechts van enkele huizen waarin
het lure tufsteen werd verwerkt, zijn resten teruggevon-
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den (Utrecht, Wed 5-7). Vanaf de 13de eeuw bouwde
men grote woonhuizen in baksteen; sommige kregen een
weerbaar uiterlijk, waardoor ze wel stadskastelen
genoemd worden. Van deze huizen, zoals `Oudaen' en
Tresenburg' zijn belangrijke zichtbare resten bewaard
gebleven. Nadere beschouwing van de woonhuizen in
Utrecht, maar ook in Amersfoort en de andere steden,
toont dat achter de later verbouwde gevels nog veel middeleeuwse resten schuilgaan, in de vorm van muurwerk,
kelders en kappen. Hetzelfde geldt voor de versterkte
woonhuizen op het land, de kastelen, waar eveneens achter de gevels een middeleeuwse kern schuil kan gaan. Van
de laat-gotische woonhuisarchitectuur is het uit 1517
stammende Utrechtse Paushuize met zijn speklagen,
spitsbogen en een trapgevel met overhoekse pinakels een
rijk maar goed voorbeeld.
Renaissance en manierisme
Aan het begin van de 16de eeuw bereikten de eerste
renaissancevormen ons land. Deze uit de klassieke oudheid afgeleide vormen werden in de loop der tijd geregeld herschikt en aangepast. Voorbeelden van vroege

Muurhuizen te Amersfoort. In de steden Utrecht en Amersfoort
bevindt zich nog een groot aantal middeleeuwse woonhuizen, die
overigens veelal schuilgaan achter latere gevels.
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renaissance zijn de toren van de St.-Nicolaaskerk te Ijsselstein (omstreeks 1532-'35) en de Commanderij van de
Bidders van St. Jan te Montfoort (1544). Een belangrijk
voorbeeld, de uit 1546 stammende gevel voor huis
Hasenberg, deel van het Utrechtse stadhuis, werd in
1823 gesloopt. Delen van de pilastergevel van Korte
Nieuwstraat 2 (omstreeks 1550) zijn wel bewaard gebleven, evenals het fraaie oksaal te Rhenen (omstreeks
1570). De Tachtigjarige Oorlog bracht de bouwactiviteiten vrijwel geheel tot stilstand. Men hervatte ze pas
ongeveer na 1585, in een stijl die vanwege zijn assimilatie
van Italiaanse renaissancevormen met de traditionele
bouwwijze manierisme beet. Kenmerken van deze stijl –
afwisseling van baksteen met natuursteenlagen, trapgevels met klauwstukken en band- en rolwerk of diamantkoppen – komen veel voor in Oudewater, dat na verwoesting door de Spanjaarden herbouwd werd. De meeste
trapgevels hebben daar pilasters op gebeeldhouwde
kraagsteentjes tegen de geveltop en met siermetselwerk
gevulde boogvelden boven de vensters. Voorbeelden zijn
ook te vinden te Montfoort, Woerden, IJsselstein en bij
enkele 17de-eeuwse boerderijen. Voor de stad Utrecht
kan de uit 1619 stammende D'Coninck van Poortugael
als voorbeeld dienen. De invloed van de voor die tijd
belangrijke architectonische voorbeeldboeken van Vredeman de Vries is te zien aan het poortje van het Bruntenhof te Utrecht (1621).
Kenmerkend voor de provincie Utrecht was dat kort na
1630 de bouwactiviteiten flink opleefden, waarbij men
laat-manieristische vormen hanteerde en gebruik maakte
van het ordeboek van de Italiaanse architect Vignola
(1562). Zo werden De Voorn (nu gemeente Utrecht,
omstreeks 1630), Nijenrode te Breukelen (1632) en Zuylenstein te Leersum (1633-'35) ingrijpend gemoderniseerd en Huis Linschoten (1637) geheel nieuw gebouwd.
In de stad Utrecht verrezen de inmiddels verdwenen
Catharijnepoort (1621-'25), het Grote Vleeshuis (1637),
beide toegeschreven aan schilder en architect Paulus
Moreelse en de voor- en achterpoort van de voormalige
Statenkamer (1643) naar plannen van Frederick Matthijsz van Lobbrecht.
Classicisme
In de Vechtstreek verschenen omstreeks 1630-'40 de
eerste voorbeelden van buitenhuizen in opdracht van
Amsterdamse patriciers. Men ontwierp ze onder invloed
van ordeboeken van Palladio (1570) en van Scamozzi
(1615). Het vroegste nog bestaande huis in deze (Hollands)classicistische stijl, Huis ten Bosch te Maarssen
(1628), heeft een eenvoudige hoofdvorm, voorzien van
kolossale pilasters en een fronton. Elders langs de Vecht
breidde men boerderijen uit met een herenkamer. Als
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Het rampjaar 1672, toen de Fransen zonder veel moeite
het grootste deel van de provincie innamen, maakte een
einde aan verdere bouwplannen. Om strategische redenen vernietigden de Fransen veel kastelen in de Vechtstreek, waaronder Gunterstein, Kronenburg en Ter Meer.
Ook eisten ze brandschattingen en staken bij in gebreke
blijven de huizen in brand. Dit gebeurde onder meer bij
Huis Amerongen. Na het vertrek van de Fransen in 1673
begon men daar voortvarend met de herbouw, waarschijnlijk naar plannen van Hendrik Geurtsz. Schut, in de
zogenaamde strakke stijl van het classicisme. Deze werd
zo genoemd vanwege het ontbreken van pilasters en de
nog sterkere nadruk op harmonische verhoudingen. Ook
Gunterstein (Breukelen) werd in deze stijl in 1680-'81
herbouwd, waarschijnlijk naar ontwerp van Adriaan
Dortsman. Door de slechte economische toestand
bouwde men echter over het algemeen weinig aan het
eind van de 17de eeuw.

Lodewijkstijlen

Woonhuis Keizerstraat 35 te Utrecht uit 1645. De architectuur van
de voorgevel is een goed voorbeeld van het classicisme.

snel nam men echter het vierkante patriciershuis in de
stad als uitgangspunt. In 1636-'37 verbouwde men Rijnhuizen (Nieuwegein) tot een dergelijk landhuis met
omgaand schilddak. Huis Drakenstein (Lage Vuursche)
verrees in 1640-'43. Ook kasteel Heemstede (Houten) uit
1645 is een goed voorbeeld van het classicisme. Nieuwe
hervormde kerken zoals te Renswoude (1639-'41) en
Lage Vuursche (1659) zijn respectievelijk geheel en in
details classicistisch van vormgeving.
In de stad Utrecht vonden in die tijd veel bouwactiviteiten plaats, die vergezeld gingen van structurele stedenbouwkundige maatregelen ter ontsluiting van kerkelijke
immuniteiten en kloosterterreinen. Zo legde men de
Korte Nieuwstraat (1618), Zuilenstraat (1631) en Boothstraat (1659) aan. De huizen Janskerkhof 12 (omstreeks
1640) en 13 uit 1648 zijn de meest karakteristieke voorbeelden van deze ontwikkeling. Van Janskerkhof 16
(1661-'63) is bekend dat Gijsbert Theunisz. van Vianen
en Peter Jansz. van Cooten het ontwierpen. In 1660-'62
verrees naar ontwerp van Van Vianen het nieuwe stadhuis
van Wijk bij Duurstede, een imposant en kostbaar pand
in een tijd dat het met de Wijkse economic minder ging.

Aan het eind van de 17de eeuw verschoof het culturele
zwaartepunt in Europa van Italie naar Frankrijk en het
Franse hof. In Nederland wordt daarom de architectuur
van de 18de eeuw ingedeeld in drie Lodewijkstijlen. Tot
1740 gaat het om de zware, maar symmetrische en decoratieve vormen van de Lodewijk XIV-stijl. Tussen 1740 en
1775 is een korte tijd sprake van een overgangsstijl, de
Regence, gevolgd door de Lodewijk XV-stijl of rococo met
zijn zwierige, asymmetrische rocaille-motieven. En van
1775 tot 1813 kenmerkte de vormgeving zich door de
elegante, slanke en symmetrische vormen van de Lodewijk
XVI-stijl, later overgaand in empire.
Slot Zeist is een belangrijk voorbeeld van deze Franse
orientatie, waarin men exterieur, interieur, bijgebouwen,
tuinen en lanenstelsels als een klein Versailles tot een
geheel smeedde. Voorbeelden van buitenhuizen in Lodewijk XIV-stij1 zijn Bijdorp en Vrederust te Loenen aan de
Vecht. Ook Weerestein (Nieuwersluis) dateert uit deze
tijd. Huis Doornburg (Maarssen) werd in 1721 herbouwd. Een nieuw fenomeen zijn de theekoepels. Een
fraai voorbeeld staat bij huis Valkenheining (Baambrugge) langs de Angstel, zeer waarschijnlijk naar plannen van Daniel Marot.
De overgang van Lodewijk XIV- naar Lodewijk XV-stijl
is goed zichtbaar bij huis Groeneveld (Baarn). In 1702
verrees een vrijwel vierkant huis in Lodewijk XIV-stijl,
dat in 1746 gebogen zijvleugels kreeg. In het middenrisaliet zijn de asymmetrische rococo-decoraties zichtbaar.
Groeneveld is een goed voorbeeld van een buitenplaats,
waarvan er vooral aan het begin van de 19de eeuw vele op
de Utrechtse heuvelrug ontstonden en waarvan de kern
bestond uit een buitenhuis. Andere voorbeelden van bui-
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Geveltop Vredenburg 34 te Utrecht uit omstreeks 1770. Een rijk
voorbeeld van een hardstenen geveltop in rococo-stijl.

van de Fransen in 1813 bleef een verarmde, maar onafhankelijke natie achter.

Deel pronkrisaliet van huis Groeneveld te Baarn uit 1746.
De decoratie is hoofdzakelijk uitgevoerd in Lodewijk XIV-stijl.
In de details zijn al rococo-invloeden te bespeuren.

tenhuizen in Lodewijk XV-stijl zijn Over-Holland (omstreeks 1750) en Rupelmonde (1768), beide te Nieuwersluis. Huis Vreedenhoff aldaar werd in 1750 gebouwd.
Het iets latere bijbehorende rococo-hek is een van de
grootste en fraaiste sierhekken van ons land.
In 1748 besloot de Evangelische Broedergemeente te
Zeist tot nieuwbouw langs de oprijlaan naar het slot. Tussen 1748 en 1794 kwam een belangrijk deel van het huidige Broeder- en Zusterplein tot stand. Het was destijds
een van de grootste bouwprojecten in de Republiek.
Voorbeelden van buitenhuizen in Lodewijk XVI-stijl en
Empire zijn Vollenhoven en Houdringe, beide te De Bilt.
Na 1794 verminderden de bouwactiviteiten aanzienlijk.
Toen in 1806 het Koninkrijk Holland ontstond, vond aan
de Drift te Utrecht een grote verbouwing plaats voor een
residentie voor koning Lodewijk Napoleon, maar uiteindelijk koos deze toch voor Amsterdam. Te Rijsenburg liet
P.J. van Oosthuyse in 1809-1810 een katholieke kerk
bouwen. Deze St.-Petrus' Banden ligt aan een halfcirkelvormig voorplein. De annexatie door Frankrijk in 1810
bracht alle bouwactiviteiten tot stilstand. Na het vertrek

Neostijien
Vanaf 1820 begon men weer meer te bouwen. De teruggave van de heerlijke rechten (tot de grondwet van 1848)
en de voorspoedige agrarische ontwikkelingen leidden
tot nieuwbouw of verbouwing van buitenplaatsen. Op de
rand van de Utrechtse Heuvelrug, langs de straatweg van
Utrecht naar Amerongen, ontstond de `Stichtse lustwarande'. Naast het al bestaande Sparrendaal (Driebergen,
1754) ontstonden buitenplaatsen als Broekhuizen (Leersum, 1794/1810), Hoog Beek en Royen (Zeist, 1824), De
Breul (Zeist, omstreeks 1833) en Molenbosch (Zeist,
1837). Een hernieuwde orientatie op de klassieke vormen
en vooral op de strengere Griekse, leidde tot de architectuur die we nu neo-Grec noemen, de vroege variant van
het neoclassicisme. De nieuwe voorgevel van het
Utrechtse stadhuis (1823-'24) is een goed voorbeeld. Een
streng dorisch zuilenportiek werd ook door K.G. Zoeher
toepast aan de Augustinuskerk (Utrecht, 183 9). Kerken
uit die tijd, zoals die te Soest (1852-'54) en Amersfoort
(1820), noemt men wePwaterstaatskerken'. Een Koninklijk Besluit van 1824 stelde bij de bouw van deze kerken
namelijk het toezicht van het Ministerie van Waterstaat
verplicht.
Omstreeks 1830 nam men uit Engeland een decoratieve,
sterk romantisch getinte neogotiek over. Deze werd in
ons land gestimuleerd door koning Willem II die in
Engeland had gestudeerd; de stijl noemde men naar hem
Willem II-gotiek. Gotische vormen werden in gietijzer of
in stucwerk uitgevoerd en later vaak als stucadoorsgotiek
afgedaan. Wanneer dergelijke vormen toepassing vonden
in combinatie met een neoclassicistische hoofdvorm,
spreekt men wel over romantisch classicisme. Voorbeelden
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Het huffs Broekhuizen te Leersum uit 1810. Voorbeeld van neo-Grec,
de vroege variant van het neoclassicisme (1974).

daarvan zijn het voormalige Fysiologisch laboratorium
(1865-'67) en het voormalige Stads- en Academisch Ziekenhuis (1868-70), beide te Utrecht. Meer bewust gotiserend zijn Beverweerd (Werkhoven, 1835-'40) en Sandenburg (Langbroek, 1860-'64).
Na 1850 verrezen vele strakke, vaak gepleisterde huizenblokken met lijstgevels in eenvoudige neoclassicistische stijl,
waaronder de kort na 1873 gebouwde panden aan de
Oostdam te Woerden. Naarmate men meer geprefabriceerde elementen als consoles en vensteromlijstingen
toepaste, is het moeilijker uit te maken of het nog om
neoclassicisme of om eclecticisme gaat. Eclecticisme is
strikt genomen het op een originele wijze verwerken van
de beste elementen uit vroegere stijlen. De Winkel van
Sinkel aan de Oude Gracht te Utrecht (1837) is een twijfelgeval, het buitenhuis Ma Retraite, gebouwd als Italiaans palazzo (Zeist, 1896), is een sprekend voorbeeld.
Kort na 1850 verscheen de neogotiek, een Frans geinspireerde stijl waarbij men een `archeologisch' zo zuiver
mogelijk gebruik van gotische vormen nastreefde; geen
stucgewelven maar gemetselde gewelven. De neogotiek

was als stijl bij uitstek geschikt voor katholieke kerken,
waarvan de bouw na het herstel van de bisschoppelijke
hierarchie (1853) een hoge vlucht nam. In de provincie
Utrecht zijn van de belangrijkste vertegenwoordiger
P.J.H. Cuypers geen kerken als voorbeeld te vinden. Het
imposant herbouwde kasteel De Haar (Haarzuilens,
1892-1913) is echter wel van zijn hand. De Utrechtse
kerkenbouw werd gedomineerd door het in 1869 door
kapelaan G.W. van Heukelom opgerichte St.-Bernulphusgilde. Alfred Tepe was de verantwoordelijke architect en van zijn hand ontstonden tussen 1874 en 1901 elf
grote, nog bestaande, neogotische kerken. Mede vanwege zijn Duitse afkomst liet hij zich inspireren door de
late Nederrijnse gotiek en Westfaalse laat-gotische hallenkerken. De St.-Nicolaaskerk (Nieuwegein, 1874-'75),
de St.-Willibrordus (Utrecht, 1876-'77), de St.-Michaelskerk (Schalkwijk, 1878-'79) en de St.-Nicolaasbasiliek
(Usselstein, 1885-'87) behoren tot zijn belangrijkste werken. De rijke aankleding en inrichting werden uitgevoerd
door andere kunstenaars van het gilde. Vooral van beeldhouwer F.W. Mengelberg, diens zoon Otto (die behalve
beeldhouwer ook glazenier was), de glazenier Heinrich
Geuer, de schilder Chr. Lindsen en de edelsmeden G.B.
en J.H. Brom is in deze kerken werk te vinden. Vanaf
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1905 nam Wolter te Riele het architectonisch ontwerpen
over, met de St. Johannes de Doper (Montfoort, 1924'25) als meest karakteristieke werk. In het toen niet tot
het bisdom Utrecht behorende deel van de provincie
staan kerken van E.J. Margry (Oudewater, 1881) en Nic.
Molenaar (Woerden, 1890-'92).
Tegen 1875 ontstond de derde belangrijke neo-stijl, de
neorenaissance, waarbij teruggegrepen werd op de bloeiperiode van onze eigen architectuur in de late 16de en
vroege 17de eeuw. Trapgevels en spekiagen gingen het
beeld weer bepalen. Een belangrijke rol speelde de
Delftse hoogleraar Gugel, Wiens Academiegebouw
(Utrecht, 1886/1891-'94) een heftige discussie over stijlen tot gevolg had. Juist voor (semi)overheidsgebouwen
was neorenaissance populair. Het Ooglijdersgasthuis
(Utrecht, 1892-'94) en het Laboratorium voor anorganische chemie en gezondheidsleer (Utrecht, 1890-'92) zijn
hier goede voorbeelden van. Neorenaissance werd ook
voor hervormde kerken toegepast zoals de kerk te Wilnis
(1877-'78), naar plannen van F.J. Nieuwenhuis. Samen
met J.F. Klinkhamer, ontwerper van hoofdgebouw II van
de Nederlandse Spoorwegen (Utrecht, 1893-'95), was hij
een van Gugels invloedrijkste leerlingen. De chaletstijl,
zoals te zien bij de toren van het sanatorium en badhotel
(Baarn, 1886-'88), met zijn op de hout- en vakwerkbouw
geinspireerde decoraties, kan men rekenen tot de neorenaissance.
Neorenaissance paste men veel toe bij villa's in de villaparken die rond de eeuwwisseling tot ontwikkeling kwamen te Baarn, Huis ter Heide, Zeist en Bilthoven. Naast
de doorgaans wat oudere, monumentale en symmetrische, vaak neoclassicistische, herenhuizen met rechthoekige plattegrond en dito opbouw, ontstonden vrijstaande

villa's met asymmetrische gevels, een vrije indeling van de
plattegrond en een rijzig aanzicht waarin verticale lijnen
domineren. De doorgaans wat jongere landhuizen bestaan
uit een of twee bouwlagen onder steile of juist flauw hellende kappen, die tot op de begane grond door kunnen
doorlopen en waarin horizontale lijnen domineren.

De R.K kerk te Abcoude
uit 1887-'88. Interieur
uitgevoerd in sobere neogotiek
(1970).

Laboratorium voor
anorganische chemie en
gezondheidsleer te Utrecht
uit 1890-'92. Een nieuw
gebouwtype uitgevoerd in
neorenazssance.
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Herenhuizen lungs de Koningslaan te Utrecht uit 1900-'10.
Woonhuizen voor gegoede burgers, uitgevoerd in Jugendstil-vormen.

Jugendstil, Rationalisme en
Herorientatie
Rond de eeuwwisseling maakten de neostijlen gaandeweg
plaats voor andere stromingen. Een toenemend geloof in
de vooruitgang stond aan de wieg van een nieuwe stijl
met vormen gebaseerd op gestileerde plantaardige
motieven: de Art Nouveau ofJugendstil. Art Nouveau
kent een wat zwieriger en de Jugendstil een meer geometrische vormgeving, die in Nederland beter aansloeg.
Harde en licht gekleurde bouwmaterialen spelen een
belangrijke rol. De stijl is veel te vinden aan winkels en
nieuwe gebouwtypen als apotheken, slagerijen, verzekeringskantoren en warenhuizen. Het belangrijkste voorbeeld van Jugendstil, het hoofdkantoor van de verzekeringsmaatschappij De Utrecht (Utrecht, 1900-'02), viel
in 1974 ten offer aan Hoog-Catharijne. Toch kent de stad
Utrecht veel gebouwen in deze stijl, vooral woon- en
winkelpanden. Het bekendste voorbeeld is de apotheek
De Liefde (Utrecht, 1904) met een hardstenen pui
waarin een grote hoefijzervormige boog is verwerkt. Ook

het raadhuis te Baarn (1907) is, evenals diverse villa's
aldaar, in Jugendstil-vormen uitgevoerd. Het gebouw van
het Grootwaterschap (1906) en het station (1911-'13),
beide te Woerden, zijn eveneens goede voorbeelden.
Rationalisme of Vernieuwing op persoon%ke grondslag is de
tweede stijl waaraan vooral de naam van H.P. Berlage
verbonden is. Rationele vormentaal en robuuste bakstenen bouwvolumes zijn kenmerkend. Ook het werk van
K.P.C. de Bazel wordt tot deze stijl gerekend. Beide
architecten hebben in de provincie Utrecht relatief weinig werken achtergelaten. Berlage ontwierp de in 1913
naar Bilthoven verplaatste villa Parkwijck. Van De Bazel
zijn de landhuizen De Bremstruik (Baarn, 1901), De
Horst (Huis ter Heide, 1912) en een school (Leusden,
1916-'17) bekend. Daarnaast moet het Societeitsgebouw
PHRM genoemd worden (Utrecht, 1900), ontworpen
door A.H. Zinsmeister, met een door Berlage geinspireerde hoofdvorm en Jugendstil-details.
Als reactie op beide stijlen ontstond een stroming aangeduid met Herorientatie, waaraan de vormgeving aansloot
op de internationale traditie van barok en classicisme.
Het kende vooral zijn toepassing bij kantoorpanden en
landhuizen en er zijn Amerikaanse, Engelse en Duitse
invloeden in te onderscheiden. De eerste invloed is
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bekend als Americana (soms ook als old colonial) en de laatste als 'Um 1800'. Een mooi voorbeeld van Americana is
het kantoor van de levensverzekeringsmaatschappij Pietas (Utrecht, 1904-'06) en het Huis te Maarn (Maarn,
1916). De villa Parkwijk (Baarn, 1912) is een voorbeeld
van Engelse landhuisstijl. Van 'Um 1800' is de Hooge
Vuursche (Baam, 1910-'12) een goed voorbeeld; bij Huis
ter Wege (Huis ter Heide, 1912) treedt een mengeling
met de Americana op.
Expressionisme, het Nieuwe Bouwen
en Traditionalisme
Na de Eerste Wereldoorlog werd vooral in Amsterdam
voor de volkswoningbouw gebouwd in een expressieve
baksteenarchitectuur waarbij de structuur van de hoofdvorm voorop stond. De hieruit voortvloeiende stijl staat
bekend als expressionisme, maar wordt vaak Amsterdamse
School genoemd. Het Belgenmonument (Amersfoort,
1916-'19) is een voorbeeld, evenals de woonhuizen in de
omgeving van de Goeman Borgesiuslaan (Amersfoort,
1920-'22). Opvallende huizen in die stijl zijn Nicolaas
Beetslaan 48 (Baarn, 1933) en Gaudeamus (Bilthoven,
1924-'25). Voor scholen ontstaat er onder invloed van
het werk van WM. Dudok een variant die kubistisch
expressionisme wordt genoemd. Goede voorbeelden zijn
de door C.B. van der Tak in de jaren 1920 en '30 ontworpen scholen te Amersfoort.
Het internationaal bekendste gebouw van Utrecht is
ongetwijfeld het Rietveld-SchrOderhuis (Utrecht, 1924).
Dit is een van de zuiverste exponenten van de ideeen van
het in 1917 opgerichte tijdschrift De Stijl, dat een orna-
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Woonhuizen langs de Erasmuslaan te Utrecht uit 1934 naar ontwerp
van Gerrit Rietveld. Met hun balkons en platte daken zijn de panders
een voorbeeld van het Nieuwe Bouwen.

mentloze architectuur met nadruk op lijnen en vlakken
propageerde. Tussen 1925 en 1935 ontstond de internationale moderne stijl, in Nederland bekend onder de
naam het Nieuwe Bouwen, ook wel Nieuwe Zakelijkheid of
functionalisme genoemd. De latere woonhuizen van Rietveld aan de Erasmuslaan (Utrecht, 1934) zijn hier voorbeelden van. Ook bouwde hij een tentoonstellingsgebouw (Amersfoort, 1958-'59) en diverse woonhuizen.
Een andere belangrijk voorbeeld van het Nieuwe Bouwen is de geheel in betonskeletbouw uitgevoerde 'Villa
Henny' (Huis ter Heide, 1916-'19) naar ontwerp van
Robert van 't Hoff. Na 1930 kwam er ruimte voor een
minder dogmatische variant van het Nieuwe Bouwen,
zoals dat te zien is aan het eigen woonhuis van S. van
Ravesteyn (Utrecht, 1932-'34).
Als tegenhanger van het modernisme ontstond eveneens
in de jaren twintig het Traditionalisme, ook wel bekend als
de Delftse School. Niet de strakke lijnen en het platte dak,
maar de vaderlandse baksteenbouw en de hoogopgaande
kap stonden centraal. Voorbeelden zijn het school- en
kloostercomplex Onze Lieve Vrouwe ter Eem (Amersfoort, 1931) door B.J. Koldewey en de wederopbouw van
de stadskern van Rhenen in 1940 naar plannen van C.
Pouderoyen. Op romaanse, Byzantijnse of vroeg-christelijke bouwkunst geInspireerde kerkarchitectuur kwam
voor, getuige het werk van H.W. Valk (Achterveld, 1932'33) en van Jos C.A. Schijvens (Amersfoort, 1952-'54).
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Vogelvluchtgravure van paleis Soestdijk (ca. 1700). Om het paleis
waren Coen formele tuinen in classicistische stijl aangelegd.

Ook na de Tweede Wereldoorlog bepaalden het Nieuwe
Bouwen en het Traditionalisme grotendeels het gezicht
van de architectuur. Belangrijke bouwwerken uit de
naoorlogse periode zijn hier slechts spaarzaam opgenomen; een uitgebreider overzicht valt buiten het leader van
dit boek.
Tuinstij len
Ook tuinaanleg is aan stijlverandering onderhevig. De
eerste belangrijke voorbeelden in deze provincie stammen uit de 17de eeuw. Bij de formele (Hollands)classicistische tuinstifi waren symmetrie en een rechthoekige aanleg
belangrijk en bepaalden harmonische proporties de
samenstellende delen. Kenmerkend waren afscheidingen
door grachten en dubbele of driedubbele boomsingels,
zoals to zien bij de Zuylestein (Leersum, omstreeks
1630). Na 1680 trail een sterke Franse beInvloeding op,

in Nederland geIntroduceerd door Daniel Marot. Nieuw
was het gebruik van lange, centrale en in het omringende
landschap verdwijnende assen met een sterke perspectiefwerking. Voorbeelden van Frans-classicistische tuinstifi zijn
Slot Zeist (1670-'82) en Heemstede (Houten, 16801700). Sinds 1720 werden bij de buitens langs de Vecht
rococo-tuinen geIntroduceerd, met een overdaad aan sierende elementen in parterres en de 'S-lijn' in het tuinontwerp. Onder invloed van Engelse ontwikkelingen ontstond aan het eind van de 18de eeuw de vroege
landschapsstijl, die een geklealiseerd natuurlijk landschap
nabootste. In het begin kenmerkte deze ontwikkeling
zich door kleinschaligheid en beslotenheid. Ongeveer
vanaf 1820 verscheen de ripe landschapsstijl, met hoogteverschillen, boomgroepen, slingerpaden, grote open weiden, serpentine-vijvers en zichtlijnen naar punten buiten
het park. Belangrijke ontwerpers waren J.D. Zocher sr.
en jr., H. van Lunteren en J. en H. Copijn. Voorbeelden
zijn Broekhuizen (Leersum, omstreeks 1820), Sandenburg (Langbroek, omstreeks 1830), huis Linschoten
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(1834) en het park rondom de ruIne van kasteel Duurstede (rond 1800). Tussen 1870 en 1940 verscheen de late
landschapsstijl, veel toegepast bij openbaar groen en met
aandacht voor sportvelden en ligweiden, zoals te Zandbergen (Huis ter Heide, 1860) en het Wilhelminapark
(Zeist, 1881). Gelijktijdig ontstond de gemengde tuinstijl,
met een regelmatige aanleg direct rondom het huis en
landschappelijke elementen verderop met als belangrijkste ontwerper L.A. Springer en als voorbeeld huis Ter
Wege (Huis ter Heide, 1905). Eveneens in dezelfde
periode komen neo-tuinstijlen voor, waarin tot meer formele aanleg teruggekeerd werd, waaronder te Amerongen (eind 19de eeuw) naar plannen van H. Poortman en
bij De Haar (Haarzuilens, 1895) door H. Copijn. Na de
eeuwwisseling kwam daar de nieuwe architectonische tuinstijl bij, met binnen een geometrische aanleg elementen
die gezien kunnen worden als buitenkamers van het huis,
bijvoorbeeld de Hooge Vuursche (Baarn, 1910-'12) naar
plannen van D.E. Tersteeg. In de jaren '20 komen daar
nog de natuurlijk landschappelijke benadering voor, vooral
toegepast bij de villa's van het Nieuwe Bouwen zoals Villa
Henny (Huis ter Heide, 1916-'19) en ten slotte de Wilde
tuinstijl, met een natuurlijke beplanting afhankelijk van
het vegetatietype, te vinden bij het ontwerp van Mien
Ruys voor De Hught (Rhenen, 1935).
Gebouwtypen
Naast een onderscheid in bouwstijlen, bestaat er ook een
functionele differentiatie in gebouwtypen. Gebouwen
met een godsdienstige of woonfunctie zijn van alle tijden
en kwamen al aan de orde. De bouwkundige weerslag van
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de agrarische functie is dermate streekgebonden dat ze
bij de regio's behandeld wordt. Daar zijn ook de verdedigingslinies ondergebracht. Wat blijft is de functionele
differentiatie bij openbare gebouwen, bijzondere bouwsels, bedrijfsgebouwen en waterbouwkundige werken.
Elke stad kent sinds het eind van de middeleeuwen zijn
bestuurlijk centrum in de vorm van een raadhuis annex
rechthuis. Op het platteland duurde het ongeveer tot
1870 alvorens men het rechthuis annex herberg definitief
verruilde voor een eigen gemeentehuis annex postkantoor, veldwachterswoning en brandspuitbergplaats. In de
loop der tijd kregen deze functies alle hun eigen gebouw.
Dat begon direct na de Franse tijd met de rechtspraak
(Utrecht, 1837-'38). Ook het onderwijs kreeg na de wet
van 1806 zijn eerste eigen gebouwen (Montfoort, Linschoten, Wijk bij Duurstede). Te Vreeland (1860) en
Maarssen (1869) kwam de combinatie van school met
gemeentehuis voor. De wet van 1806, het Schoolbesluit
van 1880, de Leerplichtwet van 1901 en de Schoolwet
van 1920 leidden tot impulsen in de scholenbouw. De
onderwijsgebouwen en laboratoria van de universiteit
zijn te beschouwen als verbijzonderingen van dit type.
Differentiatie van gebouwtypen vond vooral in de 19de
eeuw plaats, getuige nieuwe gebouwtypen als ziekenhuizen (Utrecht, 1868-'70), gevangenissen (Utrecht, 1852'56), stations (Amersfoort, 1863-'65), sanatoria (Baarn,
1886-'88), bibliotheken (Baarn, 1908), dierenparken
(Rhenen, 1932), schouwburgen (Utrecht, 1939-'41). Wat
de bijzondere bouwsels betreft, valt het op dat Utrecht
veel duiventorens kent (De Bilt, Doom, Harmelen, Linschoten, Renswoude, Rhenen) en diverse ijskelders bij
Stadsbuitengracht te Utrecht.
Rond 1830 werden de wallen
en bastions van de stad
veranderd in een park in
vroege landschapsstifl.
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De Sojafabriek langs het Merwedekanaal te Utrecht uit 1906-'08.
Voorbeeld van een industrieel gebouw, waarvan de vormgeving in
belangrijke mate werd bepaald door functionele eisen.

buitenplaatsen, waarvan het merendeel uit de eerste helft
19de eeuw stamt (De Bilt, Doom, Linschoten, Soestdijk,
Zeist).
Bij bedrijfsgebouwen en waterbouwkundige werken
treedt eveneens een sterke functionele differentiatie op.
Oorspronkelijk waren in elke stad een of meer korenmolens te vinden, die men voor een goede windvang bij
voorkeur op een stadswal plaatste, zoals te IJsselstein,
Montfoort en Rhenen. Andere molens zijn om dezelfde
reden stellingmolens. De stenen korenmolen te Elst is de
enig bewaard gebleven grondzeiler. Van industriemolens
zijn er te Utrecht weinig bewaard gebleven. Aileen in de
stad Utrecht zijn langs de Leidse Rijn restanten van
houtzaagmolens te zien. De l7de-eeuwse molen te Wijk
bij Duurstede, gebouwd op een stadspoort, was oorspronkelijk een run- of schorsmolen. Met de komst van
de stoommachine werd de nijverheid minder windafhankelijk en ontstonden er eigen industriele gebouwen. Veel
industrialisatie is er in de provincie Utrecht nooit
geweest en er is weinig van over. Van de textielnijverheid
te Veenendaal rest slechts een fabriek, in de stad Utrecht
staan nog de gebouwen van Hooghiemstra en de Soyafabriek. Interessant zijn verder de touwslagerij Van der Lee
te Oudewater, de bierbrouwerij-pakhuizen te Breukelen

en de melkfabrieken te Bunschoten, Woudenberg en
Amstelhoek. Kaaspakhuizen bevinden zich nog te Kamerik, Harmelen en Woerden. Van de steenfabrieken staat
er nog een in de Lunenburgerwaard bij Wijk bij Duurstede. Door zijn centrale ligging herbergt Utrecht een
groot aantal kantoren en rijksinstellingen, zoals de Rijksmunt, de Jaarbeurs en de Nederlandse Spoorwegen.
Ook bij waterbouwkundige werken komen diverse typen
bouwwerken voor. Uit de tijd van de aanleg van het Merwedekanaal staan verspreid langs het kanaal nog enkele
dienstgebouwen in neorenaissance-stijl. Voor de waterbeheersing werden eveneens vanouds molens gebruikt.
Een goed voorbeeld is de molengang in de Lopikerwaard
bij Cabauw, waar al in de 15de eeuw een wipwatermolen
stond. Vanwege het inklinken van het land werden daar
in de loop der tijd een tweede en een derde molen bijgeplaatst. Het scheprad bevindt zich bij de wipmolen aan
de buitenkant van de onderbouw. In het noordwesten
van Utrecht was tegen 1650 ook de achtkantige, met riet
gedekte houten grondzeiler als poldermolen in gebruik.
Het scheprad of de vijzel bevindt zich bij dit type binnen
in de molen. Met het staartwerk aan de achterzijde worden de wieken van de grond of naar de wind gekruid.
Vanaf 1862 (Amstelhoek), maar vooral na 1880 werd
de taak van de molens steeds meer overgenomen door
gemalen, aanvankelijk aangedreven met stoommachines,
later met dieselmotoren en tegenwoordig meestal
elektrisch.
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Inleiding
Behalve door vorm en type krijgt elk gebouw gestalte
door de gebruikte materialen en constructies. In dit
hoofdstuk komen de belangrijkste principes aan de orde,
waarbij beknopt ingegaan zal worden op de samenstellende delen, zodat het mogelijk is om de in het boek
gebruikte termen in een kader te plaatsen.
Achter elke gevel, die zelf vaak het meest aan verandering
onderhevig is, blijkt meer te vinden dan vaak wordt aangenomen. Onderzoek naar gemene (gemeenschappelijke)
muren, kappen en kelders kunnen belangrijke aanvullingen bieden op de geschiedenis van elk pand. Gebouwen
behoren tot de meest bestendige gebruiksvoorwerpen in
ons dagelijks leven. Ze zijn versteende historie: een
bouwkundig archief in weer en wind waar nog veel aan te
ontrafelen valt, maar dat nooit al zijn geheimen prijs zal
geven.
Een water- en winddichte beschutting en afscherming
tegen ongewenst bezoek is de primaire taak van elk
gebouw. Dit resulteert in een ruimte omsluitende omhulling waarbinnen mensen kunnen leven, wonen, werken
en geloven. Bij de rijkere omhullingen speelt de esthetiek
een belangrijke rol en gaat het om architectuur, bij eenvoudiger omhullingen gaat de aandacht vooral uit naar
de gebruikte materialen en constructies. In beide gevallen is het primair van belang dat materialen en constructies ervoor zorgen dat het gebouw overeind blijft en niet
onverhoeds instort.
Stapelbouw en skeletbouw
Het eigen gewicht van de constructie leidt tot verticale
krachten die naar de fundering afgevoerd moeten worden. De twee belangrijkste constructieprincipes, stapelbouw en skeletbouw, doen dit elk op hun eigen wijze.
Zoals de naam al zegt, worden bij de stapelbouw materialen op elkaar gestapeld. Bij deze uit de steenbouw afkomstige constructiewijze, die al bij de klassieke tempelbouw
werd toegepast, gaat het om een gelijkmatige krachtenafdracht waarin drukkrachten een hoofdrol spelen. Stapelbouw is ook een kenmerk van de romaanse architectuur.
Deze heeft een zwaar karakter en kleine rondboogopeningen die niet te breed kunnen zijn, omdat anders

de druk van de bovengelegen muurdelen te groot zou
worden.
Geconcentreerde krachtenafdracht is het principe achter de
skeletbouw. Daarin zorgen balken en bogen ervoor dat de
door het eigen gewicht veroorzaakte krachten op regelmatige afstanden worden geconcentreerd en via pijlers of
jukken naar beneden worden afgevoerd. De tussenliggende afstand wordt de traveemaat genoemd. Een
belangrijk voordeel is dat er zo een onderscheid ontstaat
tussen scheidende en dragende constructiedelen. Vooral
voor de gotische architectuur is dit wezenlijk. De krachten van de gewelven worden via gewelfribben op de
onderliggende hoek- of muurpijlers afgedragen. Hierdoor kunnen in de muren grotere openingen aangebracht
worden, opgevuld met glas-in-lood, dat alleen een scheidende functie heeft.
In een constructie met bogen of gewelven komen behalve
verticale ook horizontale krachten voor, de zogeheten
spatkrachten. Om te zorgen dat gewelven en bogen niet
door hun eigen gewicht uit elkaar worden gedrukt, zijn
tegenkrachten nodig als een soort boekensteunen. In de
gotiek gebeurt dit door steunberen, waarvan de oude term
contrafort de bedoeling goed weergeeft: een drukschoor
of tegengewicht aan de buitenzijde. Dat gold niet alleen
voor de zijbeuken, maar ook voor de hoofdbeuk, waarvan
de gewelven niet direct, maar via luchtbogen geschoord
worden. Bij het koor van de Utrechtse Dom is dit nog
goed te zien. Deze kerk heeft overigens geen schip meer
omdat men bij de bouw daarvan de luchtbogen heeft
weggelaten. Daardoor stortte dit deel in bij de orkaan van
1674.
Gotische architectuur kan gekarakteriseerd worden als
een op drukkrachten gebaseerde skeletbouw. In 17deeeuwse kerken werden spatkrachten niet meer door
steunberen, maar door ijzeren trekankers opgevangen.
IJzer is, net als hout, een materiaal dat goed trekkrachten
op kan nemen. Natuur- of baksteen kan dat niet. Bij bulging van een horizontale balk treden aan de bovenzijde
drukkrachten en aan de onderzijde trekkrachten op.
Houten balken nemen deze trekkrachten goed op; via
houtverbindingen kunnen ze ook op andere onderdelen
overgebracht worden. Bij middeleeuwse woonhuizen
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Herv. kerk te Ijsselstein tijdens de restauratie in 1911. In de open
kapconstructie zijn de jukken achter de sporenparen zichtbaar. De
geconcentreerde krachtenafdracht die op deze wijze plaatsvindt is
karakteristiek voor de skeletbouw.

heeft men van deze zowel op druk- als op trekkrachten
gebaseerde skeletbouw gebruik gemaakt. De dakbedekking wordt daarbij gedragen door een kapconstructie met
jukken, die de krachten op geconcentreerde wijze direct
via de muren of via een houtskelet afdragen.

Kapconstructies

Kap van het huis Drakenburg te Utrecht uit ongeveer 1295.

Voorbeeld van een sporenkap met haanhouten. De later gebruikelijke
jukken ontbreken bier nog (1958).

Elk gebouw moet ook een zekere stabiliteit bezitten, om
niet bij de eerste de beste storm als een kaartenhuis om
te vallen. In de houtconstructie van het gebouw dienen
daartoe onvervormbare driehoeken aangebracht te worden. In de jukken van de kapconstructie gebeurt dit
door het bevestigen van een korbeel tussenjukbeen en
jukdekbalk. In de richting haaks daarop bracht men voor
de langsstabiliteit windschoren aan.
De oudste kapconstructies, waarvan er in de stall Utrecht
nog een aantal is te vinden, kenden nog geen jukken. De
dakbedekking van de uit rond 1295 stammende kap van
huis Drakenburg (Oudegracht 114) wordt gedragen door
een groot aantal sporenparen, die voor de dwarsstabiliteit
met elkaar verbonden zijn door telkens twee zogeheten
haanhouten. In de langsrichting zorgen lange schoren
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Vanaf het einde van de 15 de eeuw komen er in ons land
ook spaarzaam gordingenkappen voor, waarbij de langsbalken licht zijn gekanteld (het kenmerk van gordingen) om
direct aanbrengen van verticaal dakbeschot mogelijk te
maken. Bij `normale' kappen op woonhuizen was beschot
tot en met de 19de eeuw niet gebruikelijk en hingen de
dakpannen aan op de sporen gespijkerde panlatten.
Aileen bij met leien gedekte kappen kregen ook de 'normal& kappen een dakbeschot. Zowel jukken- als gordingenkappen kwamen verder naast elkaar voor. In de loop
van de 16de eeuw worden de kapconstructies eenvoudiger van uitvoering en na 1800 verschijnen gaandeweg
ook andere constructies, zoals hangwerken en boogspanten.

Structuur

Bunschoten, Herv. kerk. De trekbalken onder het houten tongewelf
zijn voorzien van korbeelstellen (1965).

voor de stabiliteit. In het begin van de 14de eeuw verschenen de eerste gebintenkappen, waarbij sporenparen
met in de top een haanhout nog steeds de dakbedekking
droegen, maar het gewicht op geconcentreerde wijze
werd afgeleid naar de op een regelmatige traveemaat
geplaatste gebinten of jukken. Dit gebeurde via horizontaal gelegen langsbalken, de zogeheten wormen of flieringen. Voor de stabiliteit liep het houtskelet doorgaans
door tot de ondergelegen verdieping. Het juk bestond
daar dan uit een moerbalk met daaronder aan beide uiteinden korbeelstellen. Een korbeelstel bestond uit een
muurstijl, een korbeel en een sleutelstuk, die samen weer
een onvervormbare driehoek vormden. In de stadhuizen
van Woerden en Oudewater zijn deze constructies nog
goed zichtbaar. Een volledig inwendig houtskelet, zoals
dat veel in Holland voorkomt, blijkt in Utrecht zeldzaam.
Korbeelstellen werden dan ook niet altijd toegepast en
men volstond met een console ter plekke van de balkoplegging. De per juk op de traveemaat geplaatste moerbalken
lagen te ver van elkaar om er direct een vloer op aan te
brengen. Om te grote doorbuiging te voorkomen bracht
men haaks op de moerbalken eerst kinderbalken aan en
daarop de vloer.

Het overgrote deel van de gebouwde omgeving bestaat
uit woonhuizen (stadswoonhuizen, kastelen, buitenhuizen en villa's), die alle in de loop der tijd een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt. Het zou te ver voeren
om op de ontwikkeling van het Nederlandse woonhuis in
te gaan en het typisch Nederlandse woonhuis bestaat ook
niet. Wel moeten enkele principes worden besproken.
Karakteristiek voor ons land zijn de panden op een smalle
en langwerpige plattegrond met hoog opgaande daken.
De breedte van het pand werd hoofdzakelijk bepaald
door de maximale lengte van de verkrijgbare balken die
van bouwmuur tot bouwmuur gelegd werden. Doorgaans
was dit een afstand van zes tot acht meter. Daken dienen
in feite alleen om het onderliggende huis water- en winddicht te houden. De hoogte daarvan wordt bepaald door
de dakbedekking, die een behoorlijke hellingshoek nodig
heeft om te voorkomen dat regenwater of stuifsneeuw
naar binnen waait. Het is goed te bedenken dat, behalve
de was ophangen of wintervoorraden bewaren, in de kap
niet veel gedaan werd.
Al naar gelang de plaatsing van het huis ten opzichte van
de straat spreekt men over diepe huizen of dwarse huizen. Wanneer de nokrichting haaks op de straat staat en
het pand met zijn gevel naar de straat is gekeerd, spreekt
men van diepe huizen. Wanneer de nok evenwijdig aan de
straat loopt, gaat het om dwarse huizen. De ingang
bevindt zich in het eerste geval in de korte, in het andere
geval in de lange zijde. Met de komst van het classicisme
ontstond het vierkante huis, dat constructief vaak uit twee
dwarse of diepe huizen bestaat, maar dat door zijn
omgaand schilddak een in beide richtingen gelijkwaardig
aanzicht biedt.
Diepe huizen hadden doorgaans over de hele lengte een
hoge begane grond waardoor veel licht, nodig voor het
ambacht, in het voorhuis kon vallen. Het om de schouw
gebouwde vertrek, de binnenhaard, kreeg om de warmte
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Aanzicht en opengewerkte tekening van de landcommandeurswoning
van het Duitse huis te Utrecht. De tekening geeft inzicht in de
constructieve opbouw van een laat-middeleeuws huis.

binnen te houden een eigen lage zoldering, door middel
van een insteek. In sommige woonhuizen, maar vooral
in boerderijen legde men een deels verdiepte kelder aan.
De ruimte daarboven noemt men opkamer.
De bebouwde kom van elke stedelijke kern – en ook van
vele dorpen – kent zijn eigen karakteristieke structuur.
Deze is vaak in grote lijnen uit zijn ontstaansgeschiedenis
te verklaren, maar kan in detail een eigen karakter hebben.
Zo zijn IJsselstein en Montfoort hoofdzakelijk als bastidesteden te karakteriseren; Woerden en Oudewater vooral
als dijksteden. In detail blijken percelering en bebouwing
een eigen karakteristiek op te roepen. De verhouding tussen diepe en dwarse huizen speelt daarin een rol. In Oudewater overheersen de diepe huizen, in IJsselstein en Wijk
bij Duurstede zijn de dwarse huizen kenmerkend. Ook kan
de invulling per perceel aan lokale tradities onderhevig
zijn. Naast elkaar staande huizen kunnen een gemeenschappelijke, een gemene, muur hebben, maar ook vlak
naast elkaar gebouwde afzonderlijke bouwmuren. Wanneer deze bij diepe huizen iets van elkaar staan, is er sprake
van een osendrop, een druipstrook of `watersteeg' waarlangs het van de daken afstromend water weg kan lopen.
Is de afstand tussen de bouwmuren nog groter, dan gaat
het om een steeg. Het patroon van osendroppen en stegen
is karakteristiek voor iedere stad. Zo bezit Woerden, maar
ook het zuidelijke deel van de stad Utrecht, nog een vrijwel volledig intact systeem van stegen tussen de hoofdstraten. In de loop der tijden werden deze osendroppen
en stegen wel bij aangrenzende woningen aangetrokken,
zoals het geval is bij Markt-Oostzijde 4-6 te Oudewater.
Karakteristiek voor een aantal kernen is het bijna stedelijke, open karakter, zoals te Amerongen en Loenen.

B ouwm a t eri al en
Hout is het oudste en misschien wel belangrijkste historische bouwmateriaal. Voor 1300 paste men in Utrechtse
huizen dennenhout toe, zoals ook bij huis Drakenburg te
zien is. Daarna ging eikenhout overheersen en moest
men het, nadat de bossen in onze streken steeds schaarser
werden, in vlotten over de Rijn uit Westfalen en het Rijnland aanvoeren. Het grote voordeel van eiken was dat
men het krom kon laten groeien en dat men het als
gekromde jukbenen of korbelen kon toepassen. De steden Dordrecht en Deventer waren belangrijke stapelplaatsen voor eikenhout. Vanaf het begin van de 17de
eeuw werd het schaars geworden eikenhout vervangen
door grenenhout uit Scandinavia en de Baltische staten.
In Nederland is vrijwel geen natuursteen voorhanden;
alleen in Zuid-Limburg wint men mergel. Alle andere
natuursteen moest van elders komen. Voor de bouw van
de romaanse kerken in Utrecht verwerkte men in de
11 de en 12de eeuw veel tufsteen. Deze lichtbruin-beige
gekleurde steen van vulkanische oorsprong werd via de
Rijn uit de Eifel aangevoerd. Voor belangrijker onderdelen, waarbij de steen profilering of beeldhouwwerk
diende te krijgen, gebruikte men ook het eveneens uit die
streek afkomstige trachiet. Met veel andere natuursteensoorten, zowel oorspronkelijk als van diverse latere restauraties, is dit te zien aan de Utrechtse Dom. Vanaf de
14de eeuw kwamen daar vanuit de omgeving van Brussel
de Gobertange- en Ledesteen bij. Daarnaast paste men
ook donkerder steen toe, zoals Doornikse hardsteen (aan
de toren van de kerk te Oudewater) en Namense steen
(aan de Domtoren, de toren van de Buurkerk en het huis
Zoudenbalch te Utrecht), beide met een zilvergrijze verweringskleur. Hardsteen leende zich uitstekend voor
vensterdorpels, stoepen, stoeppalen, pompen en zerken.
Een belangrijke natuursteensoort is de Bentheimer zandsteen, die net over de grens werd gewonnen en via de
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Overijsselse Vecht en de Zuiderzee hier vanaf 1450 op
grote schaal is aangevoerd. In de 16de eeuw voerde men
via de Weser en de Noordzee Oberkirchner zandsteen
en voor fijn decoratief werk ook Baumbergersteen in.
Dankzij de spoorwegen kwamen hier vanaf 1840 ook
meer exotische natuursteensoorten bij, waaronder kalksteen uit Frankrijk en graniet uit Scandinavia.
Hoewel de Romeinen baksteen kenden en ook in onze
streken toepasten, duurde het tot het eind van de 12 de
eeuw voordat er in ons land weer Steen werd gebakken.
De oudste baksteen is in Utrecht nooit zo groot geweest
als in het noorden van het land. De oudste kloostermoppen hadden in de stad Utrecht een formaat van 30 cm en
in Amersfoort van 28 cm. Vanaf de 13 de eeuw werden de
bakstenen geleidelijk kleiner. Dat ging in Amersfoort
sneller dan in Utrecht: omstreeks 1500 bedroeg de maat
in Utrecht nog 28,5 cm, terwijl in Amersfoort nagenoeg
de huidige baksteenmaat was bereikt (22,5 cm). In de
praktijk blijkt dat er naast elkaar vaak meer formaten
voorkwamen.
Dom Utrecht, pandhof Belangrijke gebouwen werden veelal
uitgevoerd in natuursteen.
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Langs de grote rivieren verrezen vele steenfabrieken,
zoals langs de Lek bij Wijk bij Duurstede en de Vaartse
Rijn ten zuiden van de stad Utrecht. Aan de Vecht werd
vooral in de 18de eeuw de zogenaamde Vechtsteen ter
lengte van 22 cm gebakken met een wat paarsige kleur.
Langs de Hollandse IJssel met zijn meer kalkhoudende
klei bakte men de kleine gele IJsselsteen (15,5 cm), die
in de 17de eeuw veel toegepast werd in boogvullingen
boven vensters, zoals to zien in Oudewater, maar ook bij
schoorsteenkanalen. Na 1850 kwamen er machines voor
het kneden van de klei en vanaf 1870 vol-continu werkende ringovens, zodat maatvastere bakstenen mogelijk
werden.
In de late middeleeuwen maakten de met riet en stro
gedekte daken in de steden gaandeweg plaats voor minder brandgevaarlijke daken. Stadsbesturen hadden er
zelfs subsidie voor over. Naast daktegels paste men ook
dakpannen toe die bestonden uit een losse onder- en
bovenpan. Aan het eind van de 15de eeuw kwam een
gegolfde pan in gebruik die uiteindelijk in de 16de en
17de eeuw bekend werd als de Hollandse pan. Afhankelijk
van de wijze van bakken kunnen pannen rood of blauw
van kleur zijn. In de loop van de 19de eeuw zorgde de

38

MATERIAAL EN CONSTRUCTIE

Woonhuis Provincialeweg 94 te Bunnik uit 1934, naar ontwerp van
Piet Elling. Kubusvormig pand in moderne bouwmaterialen met
grote glasvlakken en een plat dak.

mechanisatie dat ook de dakpan maatvaster en waterdichter werd. Er kwamen diverse nieuwe soorten op
de markt, zoals de opnieuw verbeterde Hollandse pan,
maar ook de kruispan en de muldenpan. De pannenbakkerij ten westen van Woerden bakt deze soorten
nog steeds.
Jongere materialen
Vanaf midden 19de eeuw raakt de bouwmaterialenontwikkeling in een stroomversnelling. Mechanisatie, standaardisering en prefabricage werden de sleutelwoorden.
Dit leidde tot beter gemaakte, maar niet altijd bij een
ieder in de smaak vallende producten. Zo kwamen cement
en terracotta in zwang voor geprefabriceerde ornamenten.
Daar kwam later zink bij, zowel voor ornamenten als voor
dakbedekkingen. Vanaf 1866 maakte de firma Hamburger te Utrecht zinkproducten. Vanaf 1880 kwamen ook
de eerste bitumineuze platte daken, die niet al te duurzaam waren, maar wel goedkoop en daarom erg populair.
Een belangrijke rol kreeg het gietijzer. Vanaf 1830 werd
dit materiaal hier toegepast. In eerste instantie lag de
nadruk op decoratieve ornamenten, waarvan de gietijzeren pompen te Amerongen en Wijk bij Duurstede
getuigen. Een vroeg en curieus voorbeeld is de pui met
vier gietijzeren kariatiden van de voormalige Winkel van

Sinkel te Utrecht, die in 1837 in Engeland zijn gegoten.
Ook het door Nering Bogel te Deventer gegoten theekoepeltje bij het huis `Vecht en Dijk' te Maarssen uit
1861 is een goed voorbeeld.
Door nabewerking werd het brosse gietijzer, dat vooral
geschikt was voor op druk belaste zuilen en kolommen,
ook tot gewalst ijzer verwerkt. Dat was taaier van aard
en kon bovendien trekspanningen opnemen, zodat men
ijzeren bruggen (Baambrugge, Vreeswijk, Oudewater,
Utrecht) en kapconstructies kon bouwen. De kap van het
Centraal Station te Utrecht (1895), een combinatie van
gietijzer en gewalst ijzer, is hiervan een goed voorbeeld.
Kort na de eeuwwisseling nam de kwaliteit van het
gewalste ijzer zo toe dat het materiaal staal ging heten.
In die tijd verschenen ook de eerste constructies in gewapend beton waarin wapeningsstaal was verwerkt dat de
trekkrachten opnam. P.J.H. Cuypers had in kasteel De
Haar al een dergelijke constructie toegepast, maar pas
vanaf 1907 komen geregeld gewapende betonconstructies voor. Een vroeg voorbeeld is de brug te Utrecht in
de Voorstraat ter hoogte van de Drift, uit 1907. 'Villa
Henny' in Huis ter Heide uit 1916-'19 is een belangrijk
voorbeeld van een woonhuis in betonskeletbouw. Vooral
na de Tweede Wereldoorlog nam de betonskeletbouw
een grote vlucht. Gekoppeld aan schaalvergroting en toename van productiviteit, waarbij arbeidslonen hoger werden dan materiaalkosten, ontstond gaandeweg een schier
onoverbrugbare kloof tussen de hedendaagse bouw en
die uit het verleden.
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INLEIDING

VEENWEIDEGEBIED

De fysisch-geografische gesteldheid van de Rijndelta,
waarvan de provincie Utrecht deel uitmaakt, wordt in
belangrijke mate bepaald door meanderende en langzaam
stromende rivierarmen. Door het in deze rivierarmen
afgezette zand kwamen de beddingen in de loop der tijd
hoger te liggen dan het omringende land. Deze oeverwallen werden soms zo hoog dat na een doorbraak de
rivierarm een nieuwe bedding zocht. Met de stijging van
de zeespiegel werd het tussenliggende lagere land steeds
drassiger en ontstonden er moerassen waar veenvorming
plaatsvond. Plaatselijk werd door overstromingen op dit
veen klei afgezet. Dit is vooral het geval in het westelijke
deel van de provincie. Het zuidoostelijke deel van de provincie wijkt af, omdat zich daar in de laatste ijstijd een
stuwwal heeft gevormd. De toen aanwezige gletsjers
schoven een eindmorene van keien, leem en zand voor
zich uit tot een gebied dat we nu als de Utrechtse Heuvelrug kennen. Het gebied ten noorden daarvan ligt als
een vallei ingeklemd tussen deze heuvelrug en de hogere
gronden van de Veluwe.

Met het stijgen van zeespiegel en grondwaterstand ontstond in het westelijke deel van Utrecht een moerassig
gebied met veenvorming. In Noordwest-Utrecht waren
hierdoor alleen de oeverwallen langs de Oude Rijn, Vecht
en Angstel bewoonbaar. Op deze oeverwallen, varierend
in breedte van meerdere honderden meters tot enkele
kilometers, lagen de akkers in de vorm van langgerekte
engen. Bewoning vond plaats aan de rivierzijde; de achtergelegen vochtige veengebieden gebruikte men als
extensief weiland.

Door bodemgesteldheid en menselijk ingrijpen kan de
provincie onderverdeeld worden in vier regio's. De
belangrijkste karakteristieken van deze regio's komen
hieronder aan de orde in een volgorde die grofweg tegen
de wijzers van de klok ingaat. Het eerst komt het Veenweidegebied aan de beurt, het gebied van de Vecht en
Leidse Rijn, waarin bovendien de ook voor enkele andere
regio's geldende ontginnings-, vervenings- en inpolderingskarakteristieken aan de orde komen, aismede de
voor de verdediging van ons land karakteristieke Hollandse Waterlinie. Bij het rivierkleigebied, met Lek,
Kromme Rijn en Hollandsche IJssel, krijgen ook de kasteel- en boerderijontwikkeling aandacht. Bij de Utrechtse
Heuvelrug zal kort op de buitenplaatsontwikkeling en
tabaksteelt ingegaan worden. Het Eemland en Valleigebied is de vierde en laatste regio. Deze wordt sterk
bepaald door de Eem en de inundatiegebieden van de
voormalige Grebbelinie.

De ontginningen
Toen omstreeks het jaar 1000 de stroomruggen geen
mogelijkheid meer boden om het landbouwareaal te vergroten, begon men met de ontginning van de moerassige
komgebieden. Daartoe was een verbeterde waterhuishouding noodzakelijk met een goede afvoer van eigen
water en blokkade van buitenwater. De keizer had grote
delen van de nog niet gecultiveerde veengebieden
geschonken aan de Utrechtse bisschop, die op zijn beurt
aan enige Utrechtse kapittels de beschikking over deze
wildernissen had gegeven. Door hun initiatief kwamen
tussen de 11 de en 13 de eeuw ontginningen op gang.
Tegen een vaste koopsom of periodieke betalingen verpachtte de bisschop het recht op ontginning evenals de
lagere rechtsmacht aan een geestelijke instelling of een
edelman. Als erkenning van het landsheerlijk gezag
moest voor onbepaalde tijd een vastgelegd bedrag aan
tijnsen worden betaald. Ontginningen die op een dergelijke wijze tot stand waren gekomen, staan bekend als
cope-ontginningen' Nederzettingen met namen als Teckop, Gerverskop, Heicop, Reyerscop en Oukoop herinneren hier nog aan. Bij de ontginning werd haaks op de
ontginningsbasis, een natuurlijke of gegraven waterloop,
een stelsel van evenwijdige sloten gegraven, met een tussenruimte van 30 roeden (ongeveer 115 meter). Deze
kavelstroken waren tot de zogeheten achterkade vaak zes
voorling (ongeveer 1250 meter) diep. Een ontginning als
geheel werd begrensd door zijkaden of zuwen. Het boerenerf kwam doorgaans op de kop van de kavel aan de
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Kaart van het weste%k deel van de provincie Utrecht uit de 18de
eeuw, waarop aangegeven de waterstaatkundige indeling teruggaand
op de middeleeuwse cope-ontginningen.

hoofdwetering. Zo ontstonden de boerderijlinten die zo
karakteristiek zijn voor cope-ontginningen.
Ten westen van de Vecht vonden de eerste cope-ontginningen vanaf de oeverwallen van Vecht en Angstel plaats.
Dit leidde tot zeer regelmatige ontginningsblokken zoals
Maarssenbroek, Oukoop, Portengen, Kockengen en
Spengen. Wanneer een ontginning tot de achterkade was
gevorderd, groef men een nieuwe wetering en zette een
nieuwe ontginning uit. VOOr de 12 de eeuw waren al deze
ontginningen voltooid met een regelmaat die duidt op
grote invloed van het landsheerlijke gezag.
Enige natuurlijke veenstroompjes, zoals de Winkel,
Waver en Kromme Mijdrecht, omsloten de in de loop

der tijden gevormde veenkoepel van de huidige Ronde
Venen en dienden daarbij als ontginningsbasis. Het
resultaat was een concentrische verkaveling en ontginningsblokken als door zuwes omsloten taartpunten. In
de loop der tijd zijn de nog bestaande nederzettingen als
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen naar de achterkaden verplaatst.
Ten oosten van de Vecht bij Maarssen en Breukelen is
een soortgelijke ontwikkeling to zien: de copen versmallen van de oeverwal naar de achterkade. Alle uitgegeven
copen hadden in principe het recht van opstrek tot aan
de zandgronden van het Gooi en de Heuvelrug. Aan de
onderling verschoven bewoningslinten is soms nog de
grens van de vroegere ontginningsblokken zichtbaar,
zoals bij Oud-Maarsseveen, Westbroek en Achttienhoven.
Met de geleidelijke voortschrijding van de ontginningen
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heeft men ook de boerderijlinten in fasen vanaf de oorspronkelijke basis verplaatst, zonder dat de oude nederzettingen altijd volledig werden verlaten. Deze verplaatsingen waren noodzakelijk door de inklinking van het
veen na de ontwatering, waardoor het land na verloop
van tijd te nat werd voor akkerbouw en in weiland omgezet moest worden. Verderop in het veen legde men dan
nieuwe akkers aan en de nederzettingen volgden na verloop van tijd.
Vanaf de 15de eeuw verhinderde voortschrijdende inklinking de natuurlijke afwatering en werd bemaling met een
enkele en later met meer aan de molengang geplaatste
windmolens noodzakelijk. In de 19de eeuw maakten ze
plaats voor stoomgemalen. Nu doen diesel- en vooral
elektrische gemalen dit werk.
Scheepvaart, conflict tussen bodem- en
waterpeil
De ontwatering voor de nieuwe ontginningen leverde
geregeld scheepvaartproblemen op. De verbinding tussen Noord-Europa en het Rijnland liep aanvankelijk via
de Zuiderzee, Vecht en Rijn. Dorestad had hieraan zijn
bloei te danken, waarna Utrecht het regionale centrum
werd. Voor de afwatering van de nieuwe ontginningen
werd in 1122 bij Wijk bij Duurstede de Kromme Rijn
afgedamd, waardoor er minder water naar de Vecht en
Oude Rijn vloeide. Om de positie van Utrecht als handelsplaats te handhaven groef men in 1148 de Vaartse
Rijn, van Utrecht naar 't Gein waar deze in de Hollandsche IJssel uitkwam. Toen vervolgens in 1285 ook de
Hollandsche IJssel werd afgedamd, liet de stad Utrecht

41

Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal bij Nieuwegein (Vreeswijk).
De sluizen bij Vreeswijk waren vanouds een belangrijke schakel
in het scheepvaartverkeer tussen Amsterdam en het Duitse
achterland.

de `Nywervaere naar de dam bij de Wiers graven, waar
de goederen werden overgeladen. In 1373 werd het
kanaal verlengd tot aan de Lek bij Vreeswijk, waar men
een schutsluis aanbracht. Deze sluis was voor de stad
Utrecht zo belangrijk dat ze nog lange tijd voor het
onderhoud zorgde en de sluis ook bekend staat als de
Utrechtse gemeenteschutsluis. Bij de sluizen ontstond de
nederzetting Vreeswijk of De Vaart.
In de 15de eeuw kwam een verbinding `binnendoor' naar
Amsterdam tot stand. Deze liep over de Amstel, Holendrecht en Angstel naar Breukelen, waar een verbinding
met de Vecht werd gemaakt. Een obstakel voor de
scheepvaart vormde de dam bij Nieuwer ter Aa. Het
graven van de nieuwe wetering tussen Vecht en Angstel
(1466) betekende verbetering van de verbinding tussen
Amsterdam en Utrecht. Waar deze vaart en de Vecht
elkaar ontmoetten kwam er een schutsluis, het begin van
het dorp Nieuwersluis. Vooral in de Tachtigjarige Oorlog
was deze verbinding `binnendoor' via Utrecht naar Rijn
en Lek van groot belang.
In de 17 de eeuw ontstonden langs de Vecht buitenplaatsen van rijke Amsterdammers. Deze lieten aanvankelijk
hun buitenplaatsen niet ten noorden, maar juist ten zuiden van Nieuwersluis aanleggen, richting Utrecht. De
komst van de trekschuit in het tweede kwart van de 17de
eeuw kan een rol gespeeld hebben bij het ontstaan van
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deze buitenplaatsen. Vergeleken met zeilschepen was dit
een relatief snelle vervoerswijze (7 km per uur). Ze werd
al snel zo populair dat West-Nederland een net van trekschuiten kreeg. Langs trekvaarten en bestaande waterwegen kwamen jaagpaden voor de paarden die de schuiten
voorttrokken.
In dezelfde tijd nam de stad Utrecht maatregelen om de
eigen verbinding met de Zuiderzee te verbeteren en minder afhankelijk van Amsterdam te zijn. Door bochtafsnijdingen en het graven van de Reevaart bij Nederhorst den,
Berg werd omstreeks 1630 de verbinding met de Zuiderzee bij Muiden verkort. Tien jaar later ontwikkelde men
zelfs plannen voor een kanaal tussen Utrecht en de Eem,
een eigen zeeverbinding helemaal over Utrechts gebied
en dus zonder Amsterdamse tol. Dit plan bleef tot de
jaren '20 van de 19de eeuw bestaan. Koning Willem I
verkoos het echter om Amsterdam een goede verbinding
met Duitsland te geven. Daartoe werden de Weespertrekvaart, Vecht en Vaartse Rijn verbonden tot de Keulse
Vaart.
Mede door de concurrentie van de in 1843 geopende
spoorlijn Amsterdam-Utrecht behoefde de Keulse Vaart
dringend verbetering voor grotere schepen. Vanuit
Amsterdam zou er een kanaal naar Nigtevecht komen,
waarna verder de Vecht en Vaartse Rijn verbreed zouden
worden. Uiteindelijk besloot men in 1883 tot de aanleg
van een nieuw kanaalpand ten westen van de Vecht om de
gedeeltelijke sloop van de Vechtdorpen te vermijden.
Behalve door een sluis bij Nigtevecht en een kleinere bij
Maarssen had dit nieuwe Merwedekanaal geen verbinding meer met de Vecht.
Ook het Merwedekanaal voldeed uiteindelijk niet meer,
door de steeds groter wordende schepen. In de jaren dertig van de 20ste eeuw besloot men daarom tot de aanleg
van het Amsterdam-Rijnkanaal. Het noordelijke deel van
het nieuwe kanaal volgde grotendeels het traject van het
Merwedekanaal. Aileen bij Utrecht werd het nieuwe
kanaal meer westelijk om de nieuwe wijken heen gelegd.
Ten zuiden van de stad buigt het in 1956 voltooide kanaal
naar het oosten of en bereikt bij Wijk bij Duurstede de
Lek. Voor de duwvaart werd het kanaal in 1981 nogmaals
verbreed.
De buitenplaatsen
Aan het begin van de 17de eeuw lag op de oeverwallen
van de Vecht en Angstel een tiental middeleeuwse kastelen, overwegend in bezit van de Utrechtse adel, met daartussen boerderijen en een klein aantal steenovens. Door
de hernieuwde interesse voor de klassieken ontstond
toentertijd een sterke belangstelling voor een buitenhuis
met ruin op het platteland, waar de gefortuneerde stedeling de zomermaanden doorbracht. Het waren vooral

vermogende Amsterdammers die daartoe bestaande kastelen opkochten of zelf buitenhuizen nieuw lieten bouwen als ontspanningsplaats en statussymbool om steeds
meer een adellijke levenswijze te imiteren. Aanvankelijk
ging het daarbij vaak om een `herenkamer' bij een boerderij als zomerverblijf. In de loop der tijd werden deze
verblijven uitgebreid tot het gehele voorste deel van de
boerderij, die ten slotte het agrarische bedrijf vrijwel
geheel verdrongen naar de rand van de buitenplaats. De
toenemende belangstelling voor tuinieren speelde daarbij
een hoofdrol. Men legde rond de buitenhuizen uitgestrekte tuinen en parken aan. De eenheid van buitenhuis
t.
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Kaart van de Vechtstreek uit 1719, waarop aangegeven de
buitenplaatsen langs de oevers van de Vecht.
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met twin of park is een essentieel kenmerk van de buitenplaats. De buitenplaatsontwikkeling begon rond Maarssen, waar de Amsterdamse regent Huydecoper als een
soort projectontwikkelaar avant la lettre optrad.
Veel buitenplaatsen werden in 1672 door de Fransen verwoest, maar daarna vaak nog fraaier hersteld. Ook het
noordelijke gebied rond Loenen raakte begin 18de eeuw
in trek. Tussen Loenen en Nieuwersluis ontstond een
vrijwel aaneengesloten buitenplaatsenlint. Kort voor de
Franse tijd kwam deze ontwikkeling ten einde toen, merle
door de behoefte aan geaccidenteerd terrein voor het
aanleggen van een park in landschapsstijl; de aandacht
verschoof naar de Heuvelrug. Vanwege de slechte economische toestand moesten veel eigenaren aan het begin
van de 19de eeuw hun buitenplaats verkopen. Aangezien
er onvoldoende vermogende gegadigden waren, verkocht
men de buitenhuizen voor sloop en verving ze door boerderijen. Daarom is slechts een deel van de buitenplaatsen
uit de 18de eeuw bewaard gebleven. Het resterende aantal langs Vecht en Angstel is echter nog respectabel
genoeg om van een buitenplaatslandschap te kunnen
spreken.
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voor turfwinning werd gebruikt. De turf werd gebaggerd
uit trek- of petgaten en vervolgens te drogen gelegd op
de legakkers of ribben daartussenin. De provinciale overheid zag dit met lede ogen aan, omdat de plassen, zoals
de Haarlemmermeer, steeds groter werden, waardoor ze
bij stormen een gevaar voor de omgeving opleverden.
Bovendien liepen de overheidsinkomsten uit grondbelasting steeds meer terug. Om de natte vervening te beperken werd in de 17de eeuw in Utrecht extra belasting
geheven op turf die de provincie werd uitgevoerd. Vooral
de vraag vanuit Amsterdam was dermate groot, dat dit
proces in het voor 1811 nog tot Holland behorende
Loosdrecht veel sneller verliep dan bij Maarsseveen en
Tienhoven, waar de brandstof voor de stad Utrecht vandaan kwam.
Vanaf het eind van de 18de eeuw nam, door het verlagen
van de belasting op de uitvoer van turf, ook de vervening

De natte vervening
Bevolkingsgroei deed in de 16de eeuw de vraag naar
brandstof stijgen. Turf als belangrijkste brandstof werd
niet alleen voor huisbrand gebruikt, maar ook voor de
nijverheid, zoals de steenbakkerijen, bierbrouwerijen,
ververijen en zoutziederijen. Om aan de benodigde turf
te komen werd de vervening steeds grootschaliger aangepakt. In de 15de eeuw werd de natte vervening of het
. slagturven geintroduceerd, waarbij bestaand weiland
Nieuwersluis, Vreedenhoff.
Voorbeeld van een buitenplaats
langs de Vecht uit de 18de
eeuw, aangelegd door
Amsterdamse patriciers.

Vinkeveense plassen met op
de achtergrond het dorp
Vinkeveen. De plassen
ontstonden in de 19de eeuw
door natte vervening (1976).
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Kaart van een deel van de Ronde Venen uit omstreeks 1870, waarop
aangegeven een plan tot droogmaking.

in de Ronde Venen sterk toe. Nieuw in de concessie voor
de Mijdrechtse verveners was de bepaling dat de ontstane
plassen weer droog moesten worden gemaald. Nog vrij
laat, in 1887, gaven de Provinciale Staten vergunning tot
het vervenen, bedijken en eventueel droogmaken van de
Vinkeveense polder. In 1954 besloten de Provinciale Staten echter de polder niet droog te maken vanwege de
hoge natuur- en recreatiewaarde van het gebied.
Inpolderingen
Met het voltooien van de ringdijk rond de Eerste Mijdrechtse Droogmakerij begon in 1791 het droogmalen
van verveend land bij Mijdrecht. Het stoomgemaal dat
hiertoe in 1794 werd gebouwd (het tweede van Nederland), heeft nooit optimaal dienst gedaan, omdat de
Napoleontische handelsblokkade een gebrek aan Engelse
steenkool veroorzaakte. In 1831 werd dit gemaal afgebroken, waarna uiteindelijk in 1852 verbeterde windmolens de polder op beproefde wijze droogmaalden.
Op het land, waarvan het maaiveld vier tot vijf meter
lager ligt dan in het aangrenzende, niet verveende gebied,
verrezen in de 19de eeuw slechts enkele boerderijen.

De veel kleinere Tweede Bedijking werd in minder dan
een jaar drooggemalen door een gemaal aan de Mennonietenwetering. De Derde Bedijking was weer veel groter
dan de Tweede, maar leverde aanmerkelijk minder problemen op. In 1862-'84 maalden twee molens en een
stoomgemaal het droog. Ook het droogmaken van de
polders Groot Mijdrecht (1872-'74) en Wilnis Veldzijde
(1923-'26) verliep voorspoedig. Wel had men vaak problemen met het droog houden van de polders vanwege
het kwelwater. In de westelijke polders van de Ronde
Venen was de kwel minder ernstig door de aanwezigheid
van een niet doorlatende kleilaag. Hier werd echter de
bodemvruchtbaarheid nadelig beinvloed door sporen van
zwavel in de grond, de zogeheten katteklei.
Ten oosten van de Vecht werden de plassen aanvankelijk
niet ingepolderd. Bij de uiteindelijk wel uitgevoerde
droogmaking van de Tienhovense en Maarsseveense
Plassen (1858-'74) bleek het kwelwater een groot probleem. Ten oosten van de Vecht ontbrak eveneens een
niet doorlatende kleilaag. Mede door het kwelwater van
de Heuvelrug moest men per etmaal zo'n 100.000
kubieke meter kwelwater wegpompen uit de Bethunepolder bij Tienhoven. Bovendien bleek na het droogvallen
de bodem van matige kwaliteit en vanwege de drassigheid
alleen geschikt voor veeteelt. Vanwege de recreatieve
waarden van de plassen heeft men er verder geen meer
drooggemalen.
De Waterlinie
De komst van geschut en huurlegers leidde in de
16de/17de eeuw tot ingrijpende veranderingen in de
wijze van oorlogsvoering. Daarbij werd de rol van afzonderlijke verdedigbare steden overgenomen door een
linieverdediging ter bescherming van de economische
kern van de jonge Republiek der Zeven Provincien: de
provincie Holland. Het inunderen of onder water zetten
van laaggelegen gebied, waarmee tijdens de Tachtigjarige
Oorlog was geexperimenteerd, werd daarbij een wapen in
de strijd. Dertig centimeter water was daarbij genoeg om
het gebied 'plas en Bras' te zetten en ontoegankelijk te
maken voor troepen die in de nu onzichtbare sloten het
gevaar liepen te verdrinken. Daarbij was het te ondiep
voor vaartuigen. Wegen en dijken, de accessen en ook
hooggelegen terreinen waren zwakke schakels in de
waterlinie die door middel van forten beschermd moesten worden.
Het eerste plan voor een waterlinie langs de Vecht en
Vaartse Rijn dateert uit 1589, maar het werd geen succes
door het onderlinge wantrouwen tussen Holland en
Utrecht. In 1629 legde Holland daardoor aan de westzijde van de provincie, vrijwel geheel op toenmalig Hollands gebied, een inundatiezone aan. In 1672 bewees
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Een van de Lunetten bij
de stad Utrecht, aangelegd
omstreeks 1820. De lunetten
maakten deel uit van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Ontwerptekening voor een
bomvrije kazerne voor fort
Voordorp uit 1879.
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Luch tfoto van het in 1883-'85 aangelegde fort Abcoude, den van de
forten van de Stelling van Amsterdam.

deze linie haar nut door Holland te behoeden voor een
bezetting door Franse troepen. In 1673 werd de linie in
allerijl verlengd met het traject Woerdense Verlaat-Nieuwer ter Aa-Nieuwersluis-Hinderdam-Muiden. Te Nieuwersluis en Hinderdam (bij Nigtevecht) verrezen daartoe
forten. In de 18de eeuw werden verbeteringen aangebracht, waaronder een betere omwalling van Woerden
(1702), twee forten ten oosten van de stad en omstreeks
1770 een linie bij Linschoten. Men besefte echter ook dat
de hoge oeverwallen zwakke schakels in het systeem
vormden.
Op voorstel van generaal Krayenhoff besloot koning
Willem I de stad Utrecht binnen de Hollandse Waterlinie te vatten. Met de Franse tijd vers in het geheugen
werd tussen 1816 en 1824 op voortvarende wijze een
reeks forten rond Utrecht aangelegd, waaronder het fort
aan de Biltstraat, dat de straatweg naar het oosten moest
bestrijken en verder aan de noordoostzijde Blauwkapel,
Gagel en De Klop en aan de zuidoostzijde Vossegat en de
vier Lunetten. Richting Lek lagen het fort Jutphaas en de
werken bij Vreeswijk. Dit trace ging de Nieuwe Hollandse Waterlinie heten, terwijl de bestaande 17deeeuwse linie de naam Oude Hollandse Waterlinie kreeg.
Deze laatste linie verloor in wezen haar functie.
In de jaren 1840-'60 werd een aantal forten gemoderniseerd door de bouw van grote ronde torens van Brie
bouwlagen, waarvan de bovenste boven de wal van het
fort uitstak. In 1841 kreeg Honswijk als eerste een dergelijke toren. De ontwikkeling van het getrokken geschut

met grotere draagkracht en trefzekerheid maakte deze
torenforten al in de jaren '60 verouderd. De bestaande
forten moesten aangeaard worden. Deze nieuwe ontwikkelingen maakten ook de bouw van nieuwe forten aan de
oostzijde van de stad Utrecht noodzakelijk, waaronder
Ruigenhoek, Voordorp, Rhijnauwen en Vechten.
Vanwege de internationale dreiging werden bij de mobilisatie van 1870 de forten bezet en voorbereidingen voor
inundatie getroffen. Al snel werd duidelijk dat de forten
onvoldoende waren toegerust voor het legeren van manschappen. De Vestingwet van 1874 bepaalde dat de
Nieuwe Hollandse Waterlinie moest worden voltooid en
bestaande forten gemoderniseerd met bomvrije gebouwen en remises voor het geschut. In de jaren 1877-'80
legde men onder meer forten en werken bij Maarsseveen,
het Hemeltje en te Jutphaas aan. Ook ontstonden de
gedekte gemeenschapswegen of verbindingswallen tussen
de Utrechtse forten Blauwkapel, Biltstraat, Vossegat en
de lunetten, alsmede bij fort Honswijk. De Nieuwe Hollandse Waterlinie was rond 1885 voltooid, maar was door
de uitvinding van de brisantbom al vrijwel meteen achterhaald.
Als gevolg van de Vestingwet begon men ook met de Verruimde Stelling van Amsterdam, die de stad Amsterdam
diende te behoeden voor beschietingen. Een klein deel
van die werken lag op het gebied van de provincie
Utrecht: fort Abcoude (1883-'85) en de als aardwerken
uitgevoerde forten te Amstelhoek (1885), Waver-Amstel
(1895), Botshol (1895), Winkel (1893) en ten slotte Nigtevecht (1889-'93), aangelegd ter verdediging van het
Merwedekanaal.
In 1914-'18 bracht men de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in staat van verdediging en voorzag ze
van de nog bestaande betonnen bunkers of groepsschuilplaatsen. Ook in 1939-'40 voerde men aanpassingen uit,
waaronder de bouw van vele kleinere betonnen bunkers.
In 1940 heeft men de Hollandse Waterlinie weliswaar in
staat van verdediging gebracht, maar met de komst van
lange-afstandsbommenwerpers was de hele waterlinie als
verdediging in feite nutteloos geworden. In 1951 werd de
Hollandse Waterlinie opgeheven en in 1959 de Stelling
van Amsterdam.

RIVIERKLEIGEBIED
Bewoning van de stroomruggen
Evenals in het noordwesten van de provincie liggen er in
het rivierkleigebied veel oeverwallen en stroomruggen,
resten van oude Rijnbeddingen, met daartussen lage
komgronden gevuld met veen. Deze oeverwallen en
stroomruggen waren in de prehistorie en vooral in de
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Romeinse tijd relatief dicht bewoond. Vechten bij Bunnik
is daar een goed voorbeeld van. Naast de oude dorpskerk
van Houten bleken de resten van een Romeinse villa te
liggen. Nederzettingen in dit gebied, zoals Houten,
Werkhoven, Bunnik, Cothen ontstonden in de vorm van
langgerekte engdorpen, die de stroomruggen volgden.
Ook in de dorpen op de oeverwallen van de Lek, zoals
Honswijk en Tull, is hetzelfde patroon herkenbaar.
De laagveenontginningen
Ontginning van met veen gevulde komgronden was
alleen mogelijk met een goede afwatering. In het gebied
tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn werd
dit pas mogelijk nadat het gebied gevrijwaard was van
Zoals genoemd
overstromingen van de (Kromme)
werd deze rivier in 1122 bij Wijk bij Duurstede afgedamd. Ongeveer in dezelfde tijd kreeg het Domkapittel
de beschikking over het gebied en werd in het midden de
Langbroeker wetering gegraven, met haaks daarop de
sloten ter ontwatering van het land, waarna de eigenlijke
ontginning kon beginnen. Er werd in zuidoostelijke richting ontgonnen. Voor 1130 begon men op een zelfde
wijze aan de ontginning van de venen van Schalkwijk,
met de Schalkwijksche wetering die afwatert op de
Vaartse Rijn.
Veel omvangrijker was de ontginning van de Lopikerwaard, waar de bodem bestaat uit klei op veen. De eerste
ontginning langs de Boven-IJssel en bij de splitsing van
IJssel en Lek dateert uit de tweede helft van de tiende
eeuw en sluit aan op stroomruggen die al in de Karolingische tijd bewoond werden. De ontginningen vanaf de
oeverwallen van de Lek bij Jaarsveld, Lopikerkapel
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(Batuwe) en Willige Langerak vonden plaats in de 11de
of 12de eeuw. Op initiatief van de Utrechtse kapittels
werd daar tussen de 11 de en de 13 de eeuw systematisch
een groot aantal cope-ontginningen uitgevoerd, zoals te
Lopik, Noord- en Zuid-Polsbroek, en Noord- en ZuidBenschop. De ontginningsbasis van Lopik bestaat uit
twee natuurlijke stroompjes, de Lobeke in het westen en
de Enge IJssel in het oosten, die door een wetering met
elkaar zijn verbonden. De bochten in deze ontginningsbasis herhalen zich voor een deel in de achterkade en de
aansluitende voor- en achterkaden van de ontginningen
van Polsbroek en Benschop.

Lekdijk
De ontginning van de komgronden maakte bescherming
tegen overstromingen van Rijn en Lek steeds urgenter.
Aanvankelijk boden de hoge oeverwallen bescherming,
maar omdat vooral stroomafwaarts bescherming nodig
was, begon men vanuit het westen met de aanleg van de
Lekdijk. Aanvankelijk waren de besturen van de aanliggende dorpen verantwoordelijk, maar een grote overstroming in het rivierkleigebied omstreeks 1230 noopte de
elect Otto III de hulp in te roepen van zijn broer, graaf
Floris IV van Holland, die vooral in het westelijke deel
van de provincie grote belangen had. Mede door hulp uit
Holland konden toen grote structurele werken aan de
dijk plaatsvinden. Toch braken de dijken geregeld door,
waarbij wielen en overslaggronden ontstonden.
De Lekdijk met op de achtergrond het dorp Amerongen en de
Utrechtse Heuvelrug. De dijk beschermd sinds de 13de eeuw de
polders tegen het rivierwater.
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De dam in de Kromme Rijn zorgde steeds meer voor
wateroverlast aan weerszijden van de nog niet bedijkte
Hollandsche Ijssel. In 1285 kreeg graaf Floris V toestemming van de Utrechtse bisschop om er een dam in te leggen bij het Klaphek, ten zuidwesten van Nieuwegein.
Door de bouw van deze dam ontstond een aaneengesloten Lekdijk, maar nog steeds heet het deel stroomopwaarts Lekdijk-Bovendams en het deel stroomafwaarts
Lekdijk-Benedendams.
De waterstaat werd beheerd door een Hoogheemraadschap, waarbij volgens een dijkbrief uit 1323 twee colleges van dijkgraaf en hoogheemraden driemaal per jaar de
dijkschouw uitvoerden. In tijd van nood kon het dijkleger
worden opgeroepen, dat bestond uit om beurten oproepbare weerbare mannen uit de dorpen die onder het
Hoogheemraadschap vielen. Omdat het niveau van het
hele winterbed door opslibbing fors was gestegen en de
dijken aan de overzijde van de rivier waren verhoogd, was
in de 19de eeuw een dijkverhoging uiterst noodzakelijk.
Op geregelde afstand langs de dijk bouwde men daarna
peilhuizen, dijkmagazijnen en wachtershuisjes.

Woontorens en kastelen
Kenmerkend voor het rivierkleigebied zijn de vele middeleeuwse woontorens en kastelen. Doorgaans hadden ze
de gedaante van een omgrachte vierkante woontoren met
muren van een tot twee meter dikte en kleine vensters.
Boven de overwelfde kelder bevonden zich twee, Brie of
vier bouwlagen en een zolder. De torens boden weinig

wooncomfort en dienden waarschijnlijk vooral om zich in
tijd van nood op terug te kunnen trekken. Bovendien zullen ze als statussymbool hebben gegolden. Langs de
Langbroeker wetering ligt een concentratie van woontorens, waaronder Hinderstein, Weerdestein, Lunenburg,
Walenburg en Zuilenburg. Waarschijnlijk beyond zich
een vergelijkbare concentratie langs de Jutphasewetering,
maar hier zijn de kastelen verdwenen, uitgezonderd Rijnhuizen.
De woontorens hebben geen directe relatie met de copeontginning. Ze ontstonden pas tweede helft 13 de en
begin 14de eeuw, ruim een eeuw na de ontginning van
het gebied. De stichters zijn vaak jongere zonen van adellijke families zoals Van Wulven, die hier een versterkte
woning bouwden. Ook leden van invloedrijke Utrechtse
patricierfamilies kunnen woontorens hebben gesticht om
de status van de familie te verhogen. Het blijkt dat deze
ontwikkeling zich niet bij vergelijkbare cope-ontginningen voordeed, zoals in de Lopikerwaard en ook waren ze
niet voorbehouden aan cope-ontginningen: Duurstede,
Rhijnestein, Beverweerd en Rhijnauwen liggen op de
oeverwallen van de Kromme Rijn.
Aan het eind van de middeleeuwen stond er in het rivierkleigebied een groot aantal versterkte huizen, niet alleen
woontorens, maar ook complexen met woonvleugels en
poortgebouwen. In 1512 introduceerde men voor dergelijke versterkte huizen het begrip `ridderhofstad' en in
1536-'38 werden de meeste versterkte huizen als ridderhofstad door de Staten van Utrecht erkend. Voorwaarden
waren dat het huis goed verdedigbaar was, dat het een
ophaalbrug en een gracht had en dat er een boerderij
stond op de voorburcht. Dat deze gegroeide kasteelcomplexen in de loop der tijd het karakter van een buitenhuis
kregen, toont Rijnhuizen in Nieuwegein, waar rond 1635
de woontoren en woonvleugels opgenomen werden in
een omgracht blokvormig buitenhuis in classicistische
stijl. Toch bleef men nog lang aan de symboolwaarde van
de woontoren hechten, getuige de omstreeks 1770 nieuw
gebouwde toren van Sandenburg aan de Langbroeker
wetering, die in 1860-'64 zou worden uitgebreid tot het
huidige met kantelen en torens voorziene neogotische
kasteel.

Boerderijen

Huis Hardenbroek bij Cothen. Voorbeeld van een kasteel ontstaan uit
een woontoren in het gebied van de Langbroekerwetering.

Een boerderij kan men beschouwen als een functioneel
gebouwtype, waarin een woon-, bedrijfs- en opslagfunctie verenigd zijn. Functioneel rond de boerderij gegroepeerd staan op het erf bijgebouwen, zoals zomerhuizen,
kapbergen, wagenbergingen, boenhokken en schuren.
Al in de 16de of 17de eeuw blijken het woon- en het
bedrijfsgedeelte gescheiden te zijn. Omdat de boerderijen meestal op de kop van de kavel liggen, werd het
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Voorbeeld van een
dwarshuisboerderij.

Voorbeeld van een
langhuisboerderij.

woongedeelte aan de zijde van de weg ingericht. Heeft
dit woongedeelte de richting van het bedrijfsgedeelte
dan is sprake van een langhuisboerderij , is het er dwars
op geplaatst spreekt men over een dwarshuisboerderi j . In
Utrecht was dit woongedeelte al vrij vroeg versteend, terwijl het bedrijfsgedeelte aanvankelijk nog van hout bleef.
De meeste boerderijen behoren tot het hallenhuistype:
ze hebben een houten draagconstructie, die de ruimte
verdeelt in een brede middenbeuk en twee kleinere zijbeuken. In de middenbeuk beyond zich de deel. Het vee
was ondergebracht in de beide lage zijbeuken, met de kop
naar de deel. De mest kon via twee deuren in de achtergevel worden afgevoerd. Bij gemengde bedrijven, zoals
die in het Kromme-Rijngebied voorkwamen, zitten grote
deeldeuren in de eindgevel (de zogeheten baanders),
waardoor men de oogstwagens naar binnen kon rijden en
de graanoogst op de zolder kon bergen. Naar behoefte
kon graan op de deel worden gedorst.
In de middenbeuk van het voorste deel beyond zich aanvankelijk de woonkeuken. Omwille van meer wooncomfort kreeg een zijbeuk van het woongedeelte dezelfde
verdiepingshoogte als de middenbeuk. In gebieden met
veeteelt en kaasmakerij, zoals in de Lopikerwaard, kwam
hierin de half verdiepte kaaskelder met pekelbakken. De
kamer boven de kelder heette de opkamer en werd als
slaapvertrek gebruikt. Een dergelijke boerderij noemt
men een krukhuisboerderij . Ook beide zijbeuken konden
op gelijke hoogte met de hoofdbeuk gebracht worden.
Deze vorm met dwars zadel- of schilddak wordt een
dwarshuis- of T-boerderij genoemd. In de vormgeving
van de voorgevel richtte men zich naar de stedelijke

architectuur, waarachter de pronkkamer het belangrijkste
vertrek was. De bewoners namen intussen voor het
grootste deel van het jaar hun intrek in het zomerhuis.
Grote boerderijen in de buurt van Houten hebben al in
de 16de eeuw statusverhogende grachten, zoals Vogelpoel bij Wijk bij Duurstede en soms zelfs een poortgebouw, zoals boerderij de Steenen Poort in Houten. Aan
de monumentale boerderijen uit het derde kwart van de
19de eeuw is to zien dat het veel boeren zeer voor de
wind ging in de periode van hoogconjunctuur die voorafging aan de grote landbouwcrisis. Enkele boerderijen
werden zelfs voorzien van torens.
Niet alle boerderijen stonden op het platteland: steden
als Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Montfoort en Oudewater kenden tot in het begin van deze eeuw nog stadsboerderijen. Ze stonden aan achterstraten, niet ver van
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de stadspoorten. De voorhuizen hadden vaak een meer
stedelijk karakter, zoals langs de Achterstraat in Wijk bij
Duurstede. De stadsboerderij Achterstraat 18 in Wijk
dateert uit 1495 en is voor zover bekend zelfs de oudste
bewaard gebleven boerderij van Utrecht.

UTRECHTSE HEUVELRUG
Bewoning in de randzone
De Utrechtse Heuvelrug is een langgerekte gebogen
stuwwal tussen Bilthoven en de Grebbeberg, oostelijk
van Rhenen. Een tweede gestuwde zandrug bevindt zich
tussen Amersfoort en Den Dolder, terwijl de heuvels
waarop Baarn, Soest en Lage Vuursche liggen, een sterke
samenhang vertonen met de gestuwde heuvels van het
Gooi. Aangezien de stuwwal en de dekzanden vrij hoog
boven het grondwater liggen, was dit terrein vrij ongeschikt voor landbouw en bleef het begroeid met heide en

Kaart uit de 18de eeuw van het oostelijk deel van de provincie
Utrecht, waarop de toen vrijwel onbewoonde Utrechtse Heuvelrug
to zien is.

bos. In de middeleeuwen zou het plantendek vrijwel
geheel verdwijnen door het hakken van brandhout, plaggenwinning en overbeweiding, waardoor op grote schaal
zandverstuivingen ontstonden. De bewoning verplaatste
zich hierdoor steeds meer naar de randen en kon zich het
sterkst aan de zuidwestzijde handhaven. Wel bleef bier de
mogelijkheid voor bouwgronden beperkt tot enkele honderden meters aan de noordzijde van de oude (beneden-)
weg Utrecht-Arnhem. Daarlangs ontstond een reeks
engdorpen: Zeist, Driebergen, Doom, Leersum, Amerongen en Elst. Typerend voor deze engdorpen, die men
zelfs als `engdorpen van het Utrechts type' aanduidt, is de
opzet van een boven- en benedenweg met daartussen de
bouwlanden. De bebouwing concentreerde zich aan de
benedenweg (de huidige straatweg Utrecht-Arnhem),
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waar de brinken lagen zoals te Zeist en Doom.
Aan de brinken lagen meestal de middeleeuwse kerken
zoals die te Doorn, Leersum en Amerongen, waarvan die
van Doorn al in de 9de eeuw wordt genoemd. In de loop
van de tijd trad een verdichting van de bebouwing rond
de kerken op. Ten noorden hiervan strekten zich de
droge en arme heidegronden uit, die tot de komst van de
kunstmest in de 19de eeuw vrijwel geen mogelijkheid tot
ontginning boden. Slechts schapen konden er worden
geweid; de heideplaggen werden gestoken om vermengd
met schapenmest de vruchtbaarheid van de bouwlanden
te verbeteren. Op de hoge bouwlanden stond de akkerbouw centraal, waarbij de boerderijen aan de rand lagen.
De ligging van deze boerderijen en de bijbehorende
schapendriften zijn bepalend geweest voor de 18de en
19de eeuw, toen het gebied zich tot een buitenplaatsenlandschap ontwikkelde.
Buitenplaatsen, bebossing en
villabebouwing
In de late middeleeuwen lagen bij de dorpen langs de
Heuvelrug kastelen, die alle op de rand met de lage
broekgronden (drassige gronden) lagen, zodat de grachten steeds voldoende water zouden bevatten. Voorbeelden zijn Kersbergen, Blikkenburg, Moersbergen, Huis te
Doom, Zuilenstein, Waayestein en Kasteel Amerongen.
In de 17de eeuw kregen deze versterkte huizen door de
aanleg van tuinen en parken steeds meer het karakter
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Kaart uit het begin van de 20ste eeuw, waarop de voortschrijdende
bebossing van de Utrechtse Heuvelrug zichtbaar is. Langs de
straatweg van Utrecht naar Arnhem ontstond vanaf het begin van
de 19de eeuw een lint van buitenplaatsen.

van buitenplaatsen. Zo liet Adriaan Willem van NassauOdijk in Zeist op de plaats waar volgens hem eens een
kasteel Zeist had gestaan, een nieuw landhuis bouwen,
omgeven door geometrische tuinen en een uitgebreid
lanenstelsel, dat kilometers ver in de heide doorliep.
Jets eerder hadden Utrechtse patriciers op de geseculariseerde kloostergoederen in de buurt van De Bilt al de
eerste buitenplaatsen gesticht, zoals Houdringe, Vollenhoven en Beerschoten. Ook in Driebergen ontstonden
buitenplaatsen, zoals Dennenburg en Sparrendaal.
De introductie van de Engelse landschapsstijl veroorzaakte belangstelling voor gebieden met heuvelachtige
terreinen die voldoende bereikbaar waren. De Utrechtse
patricier Van Nellesteyn liet zijn huis Broekhuizen bij
Leersum moderniseren en omstreeks 1820 van een
groots landschapspark voorzien. Vanaf 1820 kwam het
westelijke deel van de straatweg Utrecht-Arnhem steeds
meer in de belangstelling voor het aanleggen van buitenplaatsen, zodat men zelfs spreekt van een Stichtse Lustwarande. Vooral in Zeist, Driebergen en Doom regen de
buitenplaatsen zich aaneen. Vanuit deze buitenplaatsen
werden al in de 18de eeuw de heidevelden op de heuvelrug bebost met behulp van de voor die tijd karakteristieke
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lanenstelsels, waarvan de vakken met hakhout werden
gevuld. De Amerongse Berg is daarvan een karakteristiek
voorbeeld.
Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich aan de noordwestzijde van de heuvelrug voor rond Baarn, waar zich
vooral veel Amsterdammers vestigden. Hier ontstonden
in de 17de en 18de eeuw de buitenplaatsen Soestdijk,
Pijnenburg, de Eult en Groeneveld, in de 19de eeuw
gevolgd door een reeks buitenplaatsen aan de westrand
zoals Ewijckshoeve, Ernst Sillemhoeve, Prins Hendriksoord en Roverestein.
De belangstelling voor het wonen op de Heuvelrug werd
in tweede helft 19de eeuw zo groot dat speculanten buitenplaatsen opkochten, de huizen afbraken en de parken
verkavelden om er villa's op te bouwen, die gretig aftrek
vonden. Het karakter van het buitenplaatsenlandschap
werd daarmee ernstig aangetast. De verharding van de
weg Utrecht-Arnhem, de komst van de spoorlijn
Utrecht-Amersfoort in 1844 met het station Driebergen
en de tramlijnen Utrecht-Zeist (1879) en Zeist-Rhenen
(1882) hebben hier zeker aan bijgedragen. Een vergelijkbare ontwikkeling voltrok zich in Baarn, dat in 1874 door
de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-HilversumAmersfoort voor gegoede Amsterdammers naar verhouding snel bereikbaar was. Ook hier werden veel buitenplaatsen verkaveld tot villaterreinen die grote aftrek
vonden.
Zij die zich geen villa in het groen konden permitteren,
trokken naar de Utrechtse Heuvelrug en bevolkten gedurende de zomermaanden de vele hotels en pensions. Om
dit te bevorderen werd omstreeks 1900 de vereniging
voor vreemdelingenverkeer (VVV) opgericht. Ook deed
Tabakschuur bij Amerongen.
Vanaf de 17de eeuw
ontwikkelde zich rond
Amerongen en Rhenen een
uitgebreide tabaksteelt waaraan de karakteristieke lage en
langgerekte tabaksschuren nog
herinneren (1972).

in die tijd het idee opgeld dat voor lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg een bosrijke omgeving zeer heilzaam kon werden. Zo ontstond in 1886 in Baarn een
kuuroord, later omgezet in een sanatorium (Badhotel).
Sanatoria ontstonden ook in Zeist en Doom. Bijzonder
was de in 1906 gestichte Willem Arntz Hoeve in Den
Dolder, een buiteninrichting voor de psychiatrische
patienten van de Willem Arntzstichting in Utrecht.
Tabaksteelt
Op initiatief van voornamelijk Amsterdamse kooplieden
begon men in de eerste helft van de 17de eeuw rond
Amersfoort en Nijkerk tabak te telen. In 1645 was voor
het eerst sprake van tabaksteelt in Amerongen, toen
Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen een
perceel akkerland kocht voor de aanplant van tabak. Juist
de vruchtbare engen op de relatief zonnige zuidelijke hellingen van de Utrechtse Heuvelrug waren zeer geschikt
voor deze nieuwe teelt. De dalende graanprijzen vanaf
1650 zullen de teelt hebben bevorderd. De vrij kleine
tabaksvelden dienden intensief bemest te worden. Hiervoor gebruikte men schapemest vermengd met heideplaggen. De schapenhouderij werd in verband met de
tabaksteelt waarschijnlijk nog uitgebreid.
De vraag naar inlandse tabak bleef tot het eind van de
19de eeuw vrij groot, maar ging vervolgens sterk achteruit. Slechts gedurende de beide wereldoorlogen nam de
vraag tijdelijk fors toe. In 1853 ontstond bij Elst de
grootschalige tabaksplantage Willem III. Vooral graaf
van Aldenburg-Bentinck zette zich vanaf 1879 in voor de
opleving van de arbeidsintensieve tabaksteelt terwille van
de werkgelegenheid.
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In Amerongen en Elst zijn nog diverse driebeukige
tabaksschuren bewaard, speciaal gebouwd voor het
drogen van tabak en daterend uit de 18de, 19de en 20ste
eeuw. De schuren zijn 8 a 9 meter breed, 25 tot 30 meter
lang en hebben zwart geteerde, veelal gepotdekselde
houten wanden en een met pannen gedekt zadeldak
zonder dakbeschot. In de lage zijwanden en in de puntgevels zijn ventilatieluiken aangebracht. Binnen is er
een stelsel van ramen, `hangen' of `hanken' genoemd,
om de spijlen op te leggen waaraan de tabaksbladen werden gelegen om te drogen. In vorm verschillen de schuren nauwelijks van de tabaksboerderijen, die voor het in
hout uitgevoerde achterhuis een versteend woongedeelte
bezitten.

EEMLAND EN VALLEIGEBIED
Ontginning van De Eemmonding
Oorspronkelijk is het landschap aan weerszijden van de
Eem geheel met veen bedekt geweest. Met de oeverwal
als ontginningsbasis werd het gebied vanaf begin 11 de
eeuw ontgonnen. De oudste bewoning aan de westzijde
kan een langgerekt streekdorp zijn geweest of op kleine
terpjes zijn gebouwd, zoals verderop stroomopwaarts.
Waarschijnlijk is deze nederzetting identiek met het in
1254 vermelde Ema. Door de voortgaande inklinking van
het veen moest men in het noorden de ontginningsbasis
verlaten. Men vestigde zich aan de westkant van de achterkade (de huidige Wakkerendijk), waar de kerk van
Eemnes-Buiten werd gebouwd. Later vestigden zich ook
de boeren van Eembrugge langs het zuidelijke deel aan
de Wakkerendijk en bouwden hier de kerk van EemnesBinnen. Een klein deel van deze nederzetting bleef achter
aan de Eem en draagt nog steeds de naam Eembrugge. In
het midden van de 14de eeuw kregen Eemnes-Binnen en
Eemnes-Buiten stadsrechten, evenals Eembrugge, maar
tot een stedelijke ontwikkeling kwam het niet.
Een vergelijkbare ontwikkeling moet zich aan de oostzijde hebben voorgedaan, waar de achterkade werd
gevormd door de huidige ontginningsas van BunschotenSpakenburg. Een deel van de as is in de 14de eeuw
omgracht en kreeg in 1383 stadsrechten. Het huidige
Eemdijk is een jongere nederzetting. Een deel van de
oude ontginningsbasis is nog aanwezig in het zuidelijker
gelegen Zeldert (gemeente Amersfoort), waar een aantal
boerderijen op terpen aan de Eem ligt. Getuige het grote
aantal wielen aan de binnenzijde van de dijken langs de
Eem zijn deze geregeld doorgebroken en het is begrijpelijk dat de bewoners hun huizen naar de veiliger achterkaden verplaatsten. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat
de Eempolders tot zeer recent zelf niet bewoond werden.
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Pas door de afsluiting van de Zuiderzee is het gebied veel
droger geworden, is een groot aantal kavelsloten gedicht
en werd bewoning in de Eempolders zelf mogelijk.
Hoevenlandschap en copeontginningen
Een groot deel van de gemeente Leusden, Woudenberg
en Renswoude bestond oorspronkelijk uit vochtige dekzandkoppen en -ruggen te midden van vochtige gronden.
Het gebied werd in de 8ste eeuw al genoemd als een van
de grote wouden van zomereiken, elzen en berken.
Hierop ontstonden individuele ontginningen in de vorm
van akkerkampen met boerderijen. De vochtige lage
gronden dienden als wei- en hooiland. De vroegste
bewoning van dit gebied dateert uit de 12de eeuw.
Omdat de bevolking toenam, werden veel boerderijen
gesplitst, wat de voorvoegsels `groot-' en `klein-' bij de
boerderijnamen verklaart. Deze occupatievorm, aangeduid als boerderijzwermen of hoevenzwermen, bepaalt
grotendeels het landschap in het noordoosten van de
provincie. De vochtige randzone van heuvelrug, waar
door kwelwater veenvorming optrad, werd vrij laat in de
13 de eeuw ontgonnen in de vorm van de copen Leusbroek (Leusden), Zuidbroek en Woudenberg.
Buitenplaatsen
Evenals bij Baarn ontstond in de 17de eeuw in de omgeving van Amersfoort een aantal bijzondere buitenplaatsen, zoals Stoutenburg op de plaats van een in de 16de
eeuw gesloopt kasteel en Heiligenberg op de plaats van
de uithof van de Utrechtse Paulusabdij. Nieuw waren
Randenbroek, in 1644 gesticht door Jacob van Campen,
en Dool-om-Bergh en Nimmerdor, beide omstreeks
1650 aangelegd door Everard Meyster. Bij deze laatste
twee werd dankbaar gebruik gemaakt van de geaccidenteerde noordoostflank van de heuvelrug. Een bijzonder
project was de aanleg in 1653 van de kaarsrechte straatweg van Amersfoort naar Utrecht, waaraan rechthoekige
kavels voor buitenplaatsen werden uitgezet. Op een
enkele uitzondering na is dit gebied pas omstreeks 1900
tot ontwikkeling gekomen.
Juist door hun ligging in geaccidenteerd terrein waren
rond Amersfoort gelegen buitenplaatsen als Nimmerdor,
Heiligenberg en Randenbroek zeer geschikt voor een
landschappelijke aanleg. Eind 18de, begin 19de eeuw,
werden de huizen verbouwd tot witte classicistische landhuizen. Ook de uit de 18de eeuw stammende buitenplaats Den Treek aan de rand van de heuvelrug bij Leusden kreeg omstreeks 1820 een dergelijke aanleg. Aan het
eind van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw werden daar ook de buitenplaatsen De Boom, Lockhorst en
Schuttershoef gesticht.
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De Grebbeberg bij Rhenen met de verdedigingswerken van de in de
18de eeuw aangelegde Grebbelinie.

Grebbelinie
Al omstreeks 1580 onderzocht men of de moerassige
bodemgesteldheid van de Gelderse Vallei mogelijkheden
hood om een aanval uit het oosten te keren. Er werd
voorgesteld een linie te maken van Rhenen naar Amersfoort met vier schansen. Aileen de schans te Woudenberg
in de straatweg van Utrecht naar Arnhem werd verwezenlijkt. Na de inval van de Spanjaarden in 1629, die
hierdoor probeerden het beleg van Den Bosch te doen
opbreken, bouwde men ten westen van Veenendaal het
verdedigingswerk de Rode Haan. Pas door het uitbreken
van de Oostenrijkse successieoorlog (1740-'48) werd
weer een plan ontwikkeld voor een Grebbelinie. Hiervoor werd de Gelderse Vallei met kaden in verscheidene
inundatiekommen verdeeld. Op strategische punten kwamen er versterkingen, zoals het nog bestaande hoornwerk bij de Grebbesluis, waardoor men het Rijnwater
kon binnenlaten, bij een uitwateringssluis bij Spakenburg
en nog vier redouten.
In 1785-'86 legde men nieuwe versterkingen aan, zoals
de Rijn-en-Berg-batterij op de Grebbeberg, de beide nog

bestaande bastions in de uiterwaard bij de Grebbe, het
fort aan de Buursteeg, een batterij aan de Schalmdijk, het
werk aan de Daatselaar bij Renswoude en aanpassingen
aan de Rode Haan.
Hoewel de Grebbelinie door de strenge winter in 1794'95 zonder veel inspanningen in Franse handen was
gevallen, heeft men in 1799 de linie nog aanmerkelijk
verbeterd. Dit betrof voornamelijk de voorposten bij de
komkeringen bij Renswoude en Leusden en langs de
Eem, waarmee de Linie haar uiteindelijke vorm had
bereikt.
In de eerste helft van de 19de eeuw ging de aandacht volledig uit naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Pas in
1846 werden de Grebbesluis en twee andere sluizen vernieuwd. Ruim Lien jaar later, in 1860, werd besloten dat
de Grebbelinie in goede staat moest worden gehouden,
maar ook na de Vestingwet van 1874, bleef de nadruk op
de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen.
Pas in 1939-'40 werd de Grebbelinie in staat van verdediging gebracht. Bij de oude aardwerken kwamen betonnen
mitrailleurnesten. Boerderijen die in het schootsveld
lagen, werden in brand gestoken. Bij de Duitse aanval in
mei 1940 vonden langs de linie vooral bij de Grebbeberg
zware gevechten plaats.
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korte transeptarmen en een vijfzijdig
gesloten koor, verving een vermoedelijk
14de-eeuwse kerk. Hiervan stonden de
zijmuren ruim een meter meer naar binnen. Oorspronkelijk 14de-eeuws is ook
de toren, die niet precies in de as van het
schip staat. Hij was aanvankelijk slanker
en had een trans met kantelen. In 1705
kwam er een nieuwe spits op en in 1899
kreeg het bovenste deel van de toren een
bekleding met machinaal vervaardigde
baksteen. Het 15de-eeuwse schip sluit
aan Brie zijden op de toren aan. De ruimten naast de toren zijn door wanden
afgescheiden en dienden misschien als
kapellen. Aan de zuidzijde van het schip
ontbreken steunberen, maar die moeten
er wel zijn geweest.
Koor, transept en middenschip hebben
houten spitstongewelven, de zijbeuken
halve tongewelven. De kap van het koor
is wat lager dan die van het schip, terwijl
de vloer van het koor hoger ligt dan de
rest van de kerkvloer. In het schip zetten
de scheibogen extreem laag aan op de
korte, nu wit gepleisterde, natuurstenen
zuilen, die vermoedelijk uit de oudere
kerk afkomstig zijn. De zuilen hebben
achtkantige basementen en kapitelen met
koolbladeren. Onder de ramen in de
zuidmuur van het schip bevinden zich
halfronde nissen; in de oostwand van het
transept zitten – mogelijk voor altaren
bestemde – nissen met afgeronde hoeken. Deze nissen en een klein spitsboogvenster in het transept kwamen tijdens
de restauratie van transept en schip in
1930-'32 tevoorschijn. De tijdens de
Reformatie gedeeltelijk dichtgemetselde
vensters van het koor werden tijdens de
laatste restauratie van 1970-'73 heropend. Bij deze jongste omvangrijkste
restauratie legde men enkele muurschilderingen bloot, waaronder vier wijdingskruisen in het koor. Ook zijn toen de
schotten weggehaald, die sinds de Reformatie het koor van de rest van de kerk
hadden gescheiden.
Het koorhek dateert uit 1542 en staat op
zijn oude plaats onder de triomfboog.
Het vertoont fijn vroeg-renaissance-snijwerk, vooral aan de balusters en in de
met blauw en bladgoud beschilderde
panelen van het fries met saters en hermen. Hetzelfde geldt voor de houten
preekstoel, waarvan de vijf boogpanelen
van de kuip met schelpen zijn gevuld en

Laagveendorp, ontstaan op de oeverwallen van Angstel en Gein, ongeveer waar
deze riviertjes in het veengebied samenkomen. De dorpskern is het wat hoger
gelegen Kerkplein met de Herv. kerk en
de hierop aansluitende Hoogstraat. De
bebouwing bestond vanaf de 17de eeuw
deels uit buitenhuizen met grote tuinen
en overtuinen, waarvan een enkele nog
bewaard is gebleven. De oudere bebouwing is overwegend eenlaags en heeft de
nok hacks op de straat.
De aanleg van de spoorlijn AmsterdamUtrecht en de bouw van de voorganger
van het huidige station in 1844 maakten
Abcoude populair bij forenzen. Vanaf het
midden van de 19de eeuw breidde het
dorp uit Tangs de Voordijk, de Molenweg, de Raadhuislaan en de Stationsstraat. In 1887 verrees aan de Kerkstraat
de R.K. kerk. Toch zou omstreeks die tijd
de groei stilvallen tot na de Tweede
Wereldoorlog, toen vooral aan de westzijde nieuwe wijken ontstonden.
Ongeveer een kilometer ten zuiden van
het dorp lag in de bocht van de Angstel
het middeleeuwse kasteel van de heren
van Abcoude, waarvan de laatste resten
in 1860 werden gesloopt.
De Herv. kerk (Kerkplein) was oorspronkelijk gewijd aan de H.H. Cosmas
en Damianus. De laat-gotische, bakstenen kruiskerk met driebeukig schip,

Abcoude, Herv. kerk, interieur met
renaisance koorhek en preekstoel

waaronder zich de vier schrijvende evangelisten bevinden. Uit de 17de eeuw
dateert het doophek met twee koperen
doopbogen, lichtarmen en lezenaar.
Tegen de koorsluiting bouwde men in
1723 een achtkantige grafkapel voor
Theodorus de Leeuw, ambachtsheer van
Abcoude. Een lichtkoepeltje bekroont
het hoge dak. De kapel heeft met stucwerk versierde plafonds en tegen de achterwand hangen rouwborden. De toegangspoort in zwart marmer is
ontworpen door J.B. Nijs en voorzien
van in wit marmer gehouwen leeuwen,
die onder meer het wapen van Abcoude
flankeren. Aan weerszijden van de ingang
zijn de familiewapens aangebracht. Het
orgel dateert uit 1862.
DeR.K. kerk H.H. Cosmas
en Damianus (Kerkstraat 2 3) is een
bakstenen, neogotische kruisbasiliek met
westtoren, driebeukig schip, driezijdig
gesloten transeptarmen en driezijdig
gesloten koor. De kerk is gebouwd in
1887-'88, naar ontwerp van A. Tepe en
verving een uit 1772 stammende schuilkerk. Tegen de zuidelijke transeptarm is
een kapel aangebouwd om een orgelkamer en zangerstribune to herbergen;
tegen het koor is een sacristie en tegen
de zuiderbeuk heeft men een kapel toegevoegd. De oorspronkelijke polychromie in het interieur maakte plaats voor
een egale, lichte bepleistering. Alleen de
geornamenteerde tegelvloer en het

Abcoude, R.K kerk H.H. Cosmas en
Damianus, exterieur
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Abcoude,boerderij Bifimerlust

hoogaltaar (1893), ontworpen door F.W.
Mengelberg, zijn polychroom bewaard
gebleven. Van hem zijn ook de beeldjes
in de transeptarmen. De rococo-preekstoel is afkomstig uit de schuilkerk. Dat
geldt ook voor het 15de-eeuwse houten
Mariabeeld en de rococo-beelden van de
kerkpatronen en van St. Joseph. Het
orgel, nu zonder binnenwerk, werd in
1558 door H. Niehoff gebouwd voor de
St. Janskerk to Gouda en in 1904 in de
kerk geplaatst. Het bijbehorende orgelfront met rugpositief en balustrade, versierd met renaissance-motieven werd
vermoedelijk gesneden door A. Schalken.
Het is in 1964-'65 opnieuw gepolychromeerd, toen ook de kerk werd gerestaureerd. Rondom de kerk en pastorie staat
nog een deel van het oorspronkelijke
hekwerk.
Woonhuizen. Het 18de-eeuwse
herenhuis Binnenrust (Hoogstraat 24)
heeft een sobere lijstgevel. De tuin van
het huis besloeg oorspronkelijk een
groot deel van het terrein tussen Hoogstraat en Angstel. Het buurpand, Slotzicht (Hoogstraat 22), is waarschijnlijk
iets jonger en bezit nog een overtuin.
Theekoepels. Bij het water tegenover de Voordijk, staat een zeskantig
theekoepeltje (tweede helft 18de eeuw)
met bakstenen plint, classicistische en
Chinese motieven en een rieten tentdak.
Het behoort bij het huis Binnenrust.
Tot 1973 stond het gebouwtje aan de
Laan van Binnenrust. De eenvoudige,
vroeger op de weilanden uitkijkende
theehuizen in de tuinen van Ho ogstraat 15 en Kerkplein 26, dateren
respectievelijk uit het eind van de 18de
en het begin van de 19de eeuw.

Abcoude, Station (1973)
Het voorm. station (Stationsplein 33a) dateert uit 1871 en is een langgerekt,
neoclassicistisch gebouw met gepleisterde gevels. Op de verdieping bevonden
zich woningen voor de stationschef, stationswachter en brugwachter. Het station is gebouwd in opdracht van de
Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij. Waarschijnlijk is het ontwerp
van A.W. van Erkel. Het gebouw is sinds
1980 niet meer in gebruik als station.
Gemeente- en Polderhuis van
Abcoude-Proosdij (Raadhuisplein 3). De
voorgevel van dit bakstenen gebouw uit
1882-'83 heeft in stuc aangebrachte
accenten en wordt geleed door geblokte
pilasters en getoogde vensters.
Boerderijen. Waardevolle boerderijen staan zowel dicht bij het centrum
van het dorp als verderop langs de oevers
van Gein, Angstel, Winkel, Waver en
Holendrecht. Vooral langs het Gein zijn
er nog veel gave boerderijen, waarvan de
oudste stammen uit de 17de eeuw.
Opvallend zijn de boerderijen waarvan
de voorhuizen de vorm hebben van
herenhuizen, zoals Bijlmerlust (GeinZuid 22) en Starnheim (Gein-Zuid
12), een krukhuisboerderij met 18deeeuws voorhuis met lijstgevel en schilddak. De laatste was de voormalige buitenplaats van P.C. Hooft. De tekst
‘MYUDINA! (Muiden) in de gevelsteen
verwijst hiernaar. Ook Gein -Zuid60
uit het derde kwart van de 19de eeuw is
een voorbeeld van een boerderij waarvan
het voorhuis een herenhuis met verdieping nabootst. In de landschappelijk aangelegde tuin staat een achtkantige thee-

koepel. Gein-Noord 79 is een langhuisboerderij, gedateerd 1676. Veel
dwarshuisboerderijen langs het Gein
hebben volledig onderkelderde voorhuizen, zoals de 18de-eeuwse boerderijen
Vredelust (Gein-Noord 63) en Gein
en Stein (Gein-Noord 64).
Poldermolens. Langs het Gein
staan nog twee achtkantige en met riet
gedekte houten bovenkruiers. De
Broekzijder molen (Gein-Noord 41)
werd in 1641 gebouwd als binnenkruier.
De 0 ostzijdse molen (Gein-Zuid 14)
dateert uit 1874.
Hetgemaal De Waard (Winkeldijk 40) met machinistenwoning uit de
jaren twintig van de 20ste eeuw staat op
een plek waar voordien een molen stond.
Het dankt zijn achthoekige plattegrond
aan het feit dat het op de molenfundamenten is gebouwd.
Verdedigingswerken. Tot de
oude Stelling van Amsterdam behoort de
Batterij aan het Gein,tweegeslo-

Abcoude, Fort Abcoude (1968)
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ten aardwerken uit 1800-'10, gelegen aan
weerszijden van het Gein ten noordoosten van Abcoude. Aan de Angstel, ten
zuidoosten van Abcoude, ligt Fort
Abcoude (Molenweg), dat in de jaren
1883-'85 als eerste verdedigingswerk van
de verruimde Stelling van Amsterdam
werd aangelegd. Omdat het fort niet
bestand bleek tegen de intussen geintroduceerde brisantgranaat, is het als enige
van de nieuwe werken volgens het oorspronkelijke, nog min of meer gebastioneerde, plan uitgevoerd. De gracht, de
kazerne, het magazijn en vijf wachthuizen zijn bewaard gebleven, maar het fort
is sinds de opheffing als vestingwerk in
1959 geheel met bomen en struiken
begroeid geraakt. De damsluis in de
Angstel behoorde tot de Stelling van
Amsterdam en was bedoeld voor het
`draszetten' van het land in tijd van
mobilisatie. Fort Winkel (Winkeldijk
16), aangelegd in 1893-'95 en Fort
Botshol (Botshol bij nr. 23), uit 1895
behoren beide eveneens tot de nieuwe
Stelling van Amsterdam. Beide bestaan
uit een omgracht aardwerk zonder bomvrije gebouwen.

ACHTERBERG
(gemeente Rhenen)
Esdorp in de Gelderse Vallei, op de
noordflank van de stuwwal. Het dorp
heeft een kern en verspreide bebouwing
langs de Cuneraweg. In de nabijheid, aan
de voet van de Grebbeberg, lag het rond
1160 gestichte en in 1528 afgebroken
kasteel Ter Horst.
De lagere school (Achterbergsestraatweg 184), in 1916 gebouwd naar
ontwerp van D. Hoiting, is een goed
voorbeeld van een degelijke, sober vormgegeven dorpsschool.
Van het oorspronkelijk 16de-eeuwse
landgoed Remmerstein zijn delen
van de oude aanleg bewaard gebleven.
Buiten het huidige landgoed werd in
1720 uit de resten van het oude huis een
ronde bakstenen duiventoren met zinken
tentdak opgericht (achter Cuneraweg
305-307).
In de buurt liggen het landhuis Klein
Remmerstein (Cuneraweg 305) uit
1904enhetbuitenhuis Remm e r s t e i n (Oude Veensegrindweg 15),

ABCOUDE

ACHTERVELD
(gemeente Leusden)

Achterberg, Duiventoren

in 1912 gebouwd in Engelse landhuisstijl
naar ontwerp van S. de Clercq. De ruin is
ontworpen door D.F. Tersteeg. Het huis
is met de tuin verbonden door middel
van zichtassen richting Grebbeberg en
Gelderse Vallei. Bij het buiten behoren
een koetshuis, een toegangshek en een
rustiek vormgegeven torentje voor de
waterpomp.
S t u i v e n e s (Cuneraweg 132) is een
torenvormig gebouw van twee bouwlagen, uitgevoerd in zwaar metselwerk
daterend uit de 15de of i 6de eeuw. De
later aangebouwde boerderij werd in
1990 gesloopt.
Interessant is de in oorsprong 18deeeuwsekrukhuisboerderij Achterbergsestraatweg 164. Langs de Cuneraweg bevindt zich een
tabaksschuur (Cuneraweg 100).

Eenvoudig boerderijdorp in de Gelderse
Vallei op de grens van Utrecht en Gelderland. Het dorp wordt voor het eerst
in 1382 genoemd, maar een echte nederzetting ontstond pas in de tweede helft
van de 17de eeuw langs de Hessenweg
van Amersfoort naar Duitsland en de
daar parallel aan lopende Kerkdijk.
De R . K . St.-Josefkerk (Hessenweg 325), een basilicale kruiskerk, werd
gebouwd in 1932-'33. De architect,
H.W. Valk, heeft getracht een `Christocentrische' kerk te bouwen door het
altaar in het midden te plaatsen. Het
pand is vormgegeven in een voornamelijk op de vroeg-gotische bouwkunst
geInspireerde stijl. De westpartij en de
viering zijn torenvormig verhoogd, de
dwarsarmen klimmen trapsgewijs op.
Het sobere interieur, met graatgewelven,
koepel boven de viering en lage scheibogen tussen midden- en zijbeuken, is
geheel in schoon metselwerk uitgevoerd.
De westpartij en de doopkapel werden
hersteld na in 1940 gele gen oorlogsschade.
Het Tolhuis (Klettersteeg 5), gelegen
aan de Hessenweg van Amersfoort naar
Barneveld op de grens met Gelderland, is
een eenvoudig pand uit circa 1870 met
een door een wenkbrauw omlijst serliana-venster. Het is sterk verwant aan
het verderop aan dezelfde weg gelegen,
later tot kleine boerderij verbouwde tolhuis Stoutenburgerlaan 1.
De R.K. lagere school (Jan van
Arkelweg 6) is een dorpsschool uit 1912
ter grootte van drie lokalen, naar ontAchterveld, Tolhuis
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werp van de Doesburgse architect J.H.
Hogenkamp. Het iets rijkere middendeel
met pilasters en balustrade wordt
bekroond door een kruis.
Buitenplaats Stoutenburg (Stoutenburgerlaan 5), gelegen ten noorden van
Leusden. Het oorspronkelijke kasteel,
dat rond 1271 ter verdediging tegen de
Geldersen werd gebouwd, is in 1874
afgebroken. Het huidige herenhuis in
neorenaissance-stijl dateert uit 1888 en
heeft een koetshuis uit dezelfde tijd.

AMERONGEN
Engdorp op de rand van de Utrechtse
Heuvelrug, aan de zuidkant begrensd
door de uiterwaarden van de Nederrijn.
De nederzetting wordt voor het eerst
vermeld in 1126. Op de flank van de
Amerongse berg lagen twee akkercomplexen: de Overeng bij de Holleweg en
de Nedereng ten westen van de Koenestraat. Net als de andere dorpen tegen de
flank van de Heuvelrug had ook Amerongen twee parallel lopende hoofdwegen. De hoger gelegen weg werd
gevormd door de Achterstraat, later
Burg. Jhr. H. van den Boschstraat
genoemd. De bovenweg heeft mogelijk
deel uitgemaakt van de Via Regia, de
koningsweg van Utrecht naar Keulen.
De lager gelegen weg volgde het trace
van de Over- en de Nederstraat.
Op de Hof, wellicht de plaats van een
oude vroonhof van de Utrechtse Domproosdij, bouwde men in de 13de eeuw
de St.-Andrieskerk. Een oudere kerk, de
St.-Pieterskerk, moet gelegen hebben in
de omgeving van de Drostestraat, maar
deze kerk werd in 1616 afgebroken. De
Drostestraat vormt de verbinding tussen
de Hof en de Lekdijk naar Wijk bij
Duurstede. Aan die straat bevindt zich
ook de toegang tot kasteel Amerongen,
dat in de uiterwaarden van de Nederrijn
ligt. Het in oorsprong 13de-eeuwse kasteel kreeg zijn huidige vorm bij de herbouw na de verwoesting door de Fransen
in 1673. Even ten oosten van het kasteelterrein bevindt zich het nog omgrachte
terrein van kasteel Lievendaal, dat aan
het eind van de 17de eeuw werd gesloopt.
Ten westen van Amerongen, in het weidegebied, lagen de ridderhofsteden
Waayestein, Bergestein en Natewisch.

Aileen de laatste bleef gespaard.
Amerongen is vanouds een half verstedelijkt dorp, een zogeheten `vlek'. De
belangrijkste straten van het dorp hebben een vrij dichte bebouwing, maar de
gevelwanden zijn niet volledig gesloten.
Tussen de huizen bieden inritten of stegen toegang tot de, meestal grote, achtererven en tuinen. De boerderijen en
de huizen in het dorp lijken in vorm en
opzet vaak op elkaar. Bij de woonhuizen
vervulde het achterhuis dikwijls de functie van agrarisch (neven)bedrijf. Vanaf
het midden van de 17de eeuw kwam bij
Amerongen de tabaksteelt tot ontwikkeling. In de 18de en het begin van de 19de
eeuw was het de belangrijkste vorm van
landbouw bij Amerongen. De tabaksteelt
is pas na de Tweede Wereldoorlog
definitief beeindigd. In en rondom het
dorp staan nog verschillende tabaksschuren.
De ligging halverwege de route UtrechtArnhem en bij het veer over de Nederrijn heeft het dorp vanouds een belangrijke positie gegeven als halteplaats.
Daarom telde Amerongen naar verhouding veel logementen en tapperijen. In
1883 werd de stoomtramlijn naar Amerongen doorgetrokken, als onderdeel van
de lijn Zeist-Arnhem van de Ooster
Stoomtram Maatschappij. De tram
bevorderde het toerisme naar Amerongen. De lijn werd in 1949 opgeheven.
Door de aanleg van de Koningin Wilhelminaweg (1934) werd het doorgaande
verkeer om de oude dorpskern geleid.
Vanaf de jaren zestig ontstonden ten
noorden van de weg enkele nieuwe wijken. Daardoor zijn de oude akkerbouwgronden nu grotendeels door nieuwbouw bedekt. De kern van Amerongen is
beschermd dorpsgezicht.
H e rv. kerk (Hof 16), oorspronkelijk
gewijd aan St.-Andries. Van de 13deeeuwse, romaanse kerk zijn resten tufsteen verwerkt in de noordgevel. Deze
oudste kerk is in de eerste helft van de
15de eeuw vervangen door een kerk met
pseudo-basilicaal schip. Het hogere en
smallere, driezijdig gesloten koor dateert
uit omstreeks 1500. Tegen de noordzijde
van het koor staat een kapelvormige
sacristie en tegen de zuidzijde een waarschijnlijk 17de-eeuwse aanbouw met lessenaarsdak. Deze aanbouw – de consistoriekamer – staat op de plaats waar in

Amerongen, Herv. kerk, interieur schip
1418 de Natewischkapel werd gesticht;
een wijdingssteen uit later tijd herinnert
daaraan. Het schip van de kerk kreeg
houten tongewelven, het koor en de
sacristie werden voorzien van stenen
kruisribgewelven. De kerk raakte in 1585
zwaar beschadigd bij een gevecht tussen
Hollandse en Spaanse troepen. Het herstel begon pas na 1616. Om meer ruimte
rond de preekstoel te krijgen, werden in.
1661 twee pijlers in het schip weggebroken en wijde scheibogen tussen de resterende pijlers geslagen. Bij de restauratie
van de kerk in 1884-'86, onder leiding
van architect CJ. Brink Evers, brak men
de middelste kolommen van het schip
weg. De resterende kolommen kregen
fantasie-kraagstenen. Tevens liet Brink
Evers de houten gewelven van het schip
vervangen door stucgewelven; in de
15de-eeuwse kap bleven de gebogen
gewelfribben bewaard. De houten ramen
van koor en schip zijn eveneens 19deeeuws. De kerk is gerestaureerd in 1948'53, toen de oorspronkelijke kapconstructie van het koor werd vervangen en
in 1992-'93, toen in de zijbeuken de houten, halve tongewelven zijn hersteld.
Verder kwamen in de kerk enkele oude
schilderingen te voorschijn, waaronder
een voorstelling van de Boom van Jesse
op de binnenzijde van de triomfboog.
In de noordbeuk van het schip staat een
eenvoudige stenen tafel uit 1907 met
daarop de, tijdens de Franse inval van
1672-'73 beschadigde, zandstenen beelden van Goert van Reede, heer van Amerongen (1 1585) en zijn vrouw Geertruid
van Nijenrode (t1605). Jacob Colijnsz.
de Nole vervaardigde deze beelden rond
1600. In 1672-'73 ging bijna het gehele
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interieur in vlammen op; de inrichting
van de kerk dateert dan ook van na die
tijd. De preekstoel, met boogpanelen,
ionische hoekkolommen en een rijk
gesneden voet, werd in 1679 gemaakt
door Willem Berendse van Aelwijck. Het
achter in het koor opgestelde koorhek
dateert uit dezelfde tijd. De drie koperen
kronen zijn ook 17de-eeuws. In het koor
bevindt zich de grafkelder van de familie
Van Reede. Verspreid over de kerk hangt
een indrukwekkende reeks 17de-, 18deen 19de-eeuwse rouwborden van de
families Van Reede en Van Aldenburg
Bentinck. Het orgel nit 1863 is vervaardigd door C.G.F. Witte.
Met de bouw van de rijzige toren begon
men in 1527. Hij sluit niet direct aan op
het schip, maar is daarmee verbonden
door een ruimte ter breedte van een
halve travee. De toren, die uit drie geledingen en een korte spits bestaat, vertoont nauwe verwantschap met onder
andere de kerktorens te Soest en Eemnes-Buiten, maar overtreft deze in rijkdom. Het metselwerk is geornamenteerd
door afgewisselde baksteen en tufsteen,
vlechtingen, rollagen en kruisvormige
versieringen. Zowel op de tweede als op
de derde geleding bevindt zich een
omgang met balustrade (vernieuwd in
1948-'53). De eerste geleding is voorzien
van twee uitgebouwde torentjes. Het
torentje tegen de noordzijde bevat een
trap; dat tegen de zuidzijde een doopkapel en daarboven een cachot. Naast de
toreningang bevindt zich een waarschijnlijk vroeg-19de-eeuwse metalen standaardmaat, verdeeld in decimeters.
VOOr de kerk staat een achtkante gietijzerenp o mp uit 1883, gemaakt door
ijzergieterij De Prins van Oranje te Den
Haag. Naast de pomp staat de koningin
Wilhelminaboom, een lindeboom
geplant bij de troonsbestijging van Wilhelmina in 1898 met een zeskantig hekwerk met opschriften en profielafbeeldingen van de koningin.
Raadhuis (Hof 1). Op de plek van het
17de-eeuwse raadhuis verrees in 1951
naar on-twerp van J.G.A. Heineman te
Velp een nieuw raadhuis, in een eenvoudige maar verzorgde wederopbouwarchitectuur.
Kasteel Amerongen (Drostestraat 20) is een vrijwel vierkant bouwwerk uit 1674-'80. Gelegen in de uiter-
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Amerongen, Kasteel Amerongen met
bijgebouwen en min

waarden van de Nederrijn wordt het terrein afgesloten door een kade. Binnen
die kade wordt het huis omringd door
een binnen- en een buitengracht. Het
staat op de plaats van een in 1286 door
Borre en Diederic van Amerongen
gesticht kasteel, dat door de Fransen in
1673 werd verwoest. Godard van Reede
en zijn vrouw Margaretha Tumor lieten
in 1673 het huidige huis bouwen op de
oude fundamenten en een deel van het
muurwerk van de zuidwesttoren. De
architect is niet bekend. Meester-timmerman Hendrick Geurtsz. Schut moet
als uitvoerend bouwmeester worden
beschouwd.
Het verrees in een strakke classicistische
stijl, waarbij de omlijsting van de ingang
en enkele balkons de enige sierelementen
van het exterieur vormen. De drie parallelle
worden aan de voorzijde gekoppeld met een doorlopend
dakschild. Op de vier hoeken staan grote
schoorstenen. De schuifvensters behoren
tot de vroegste voorbeelden van schuifvensters in Nederland. Twee boven
elkaar gebouwde bakstenen boogbruggen, gedateerd 1678, leiden naar de
dienstingang in het souterrain en naar de
formele ingang op de bel-etage.
De plattegrond van het huis is goeddeels
symmetrisch. Centraal hierin bevindt
zich het trappenhuis. Vanaf de hal leiden
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Amerongen, Kasteel Amerongen,
plattegrond bel-etage
trappen aan weerszijden van een verbindingsgang naar een brede middentrap.
Deze komt uit in een twee verdiepingen
doorsnijdende bovenvestibule of galerij,
waarvan de wanden zijn versierd met
portretten. De plafondschildering in de
hal werd in 1685 door Willem van Nijmegen aangebracht. Centraal hierin
prijkt het alliantiewapen van Godard
Adriaan van Reede en Margaretha Turnor. De grote zaal op de bel-etage heeft
aan de korte zijden monumentale 17deeeuwse schouwen. GJ.G.C. graaf van
Aldenburg Bentinck liet enkele vertrekken opnieuw inrichten. Zo ontwierp
PJ.H. Cuypers in 1884 een beschildering
voor het houten koepelgewelf van de
bovengalerij en een houten balustrade
rondom de trapopening. In 1912 kreeg
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de eetkamer, naar ontwerp van Cuypers,
een betimmering en stucplafond in 18deeeuwse trant.
Men nadert het voorplein via een
ommuurd, rechthoekig eiland uit 1681,
aangeduid als 'het bastion'. Voorplein,
bastion en oprijlaan hebben eenvoudige
bakstenen poorten, die in elkaars verlengde liggen. Op het voorplein staat een
stalgebouw met vierkante hoekpaviljoens, gebouwd in 1674-'80. De lage en
langgerekte stal heeft aan de voorkant
een reeks rondboognissen met rondboogvensters. Binnen zijn de 19deeeuwse paardenboxen nog aanwezig. De
dakruiter met klok dateert uit 1909.
Tegen de achterzijde is over de gehele
breedte een houten duiventil uitgebouwd. Aan de zuidzijde bevindt zich een
koetshuis uit 1906-'07, met een botenhuis aan de gracht.
Het park is aan het eind van de 17de
eeuw aangelegd. In het begin van de
18de eeuw heeft men aan de westzijde
van het huis de nog bestaande, tegen de
kale eindigende, waterallee gegraven.
Graaf Bentinck liet de tuin en het kasteelpark aan het eind van de 19de eeuw
door tuinarchitect H. Poortman in neorenaissance-stijl aanpassen. In het park
en de tuin bevinden zich enkele smeedijzeren hekken, een classicistisch houten
prieeltje, een zonnewijzer, siervazen,
beelden en een vroeg-20ste-eeuws kinderspeelhuisje. Bij het smeedijzeren toegangshek aan de Drostestraat staan een
oranjerie (omstreeks 1870) en een koetsierswoning (eind 17de eeuw). Die
woning is in het tweede kwart van de
19de eeuw uitgebreid; de pomp tegen de
oostgevel dateert uit 1845. VOOr het hek
staat een smeedijzeren lantaren op
gebeeldhouwd stenen voetstuk uit 1929.
Vanuit de Overstraat vormt een smeedijzeren toegangshek met spiegelmonogram het begin van de naar het kasteel
leidende Margaretha Turnorlaan.
De uit Duitsland gevluchte keizer Wilhelm II verbleef op het kasteel van 1918
tot 1920, waarna hij het door hem
gekochte Huis Doom kon betrekken. In
Amerongen tekende hij zijn troonsafstand.
Woonhuizen. HetDrostehuis
(Drostestraat 27) uit 1675 was de woning
van de drost van Amerongen. Het in
sobere classicistische stijl gebouwde een-

Amerongen, Hof met pomp en
Wilhelminaboom (links)
laags pand heeft een dwarsgeplaatst
voorhuis en een haaks daarop staand achterhuis. Het werd verbouwd in de eerste
helft van de 19de eeuw. Ook elders in het
dorp zijn eenlaags huizen to vinden die in
opzet stammen uit het laatste kwart van
de 17de eeuw. Het pand Gasthuisstraat 22 heeft de jaartalankers '1678',
maar veel van het metselwerk is recenter.
Overstraat 14, met dwars voorhuis
en haaks daarop geplaatst achterhuis,
dateert uit het eind van de 17de eeuw.
Het heeft echter een 18de-eeuwse voorgevel. Hof 2 is een tweebeukig 17deeeuws huis, met aan de linkerzijde een
overwelfde kelder. De Bylerhof (Gasthuisstraat 14-18) bestaat uit Brie kleine
woningen uit het laatste kwart van de
17de eeuw, oorspronkelijk bestemd voor
weduwen van het kasteelpersoneel. Aan
de Nederstraat, die loopt langs de rand
van het hoger gelegen kerkterrein, staan
diverse 17de-, 18de- en 19de-eeuwse
woningen. Nederstraat 7 en 9-11
zijn oorspronkelijk in het laatste kwart
van de 17de eeuw als armenwoningen
gebouwd, in opdracht van Margaretha
Tumor. Ze zijn later gemoderniseerd.
Nederstraat 2-10 is een complex
van ruggelings geschakelde, 18de-eeuwse
woningen aan de hoge zijde van de
straat. Tot 1810 behoorden de huisjes
aan de kerk. Bij de restauratie in de jaren
zeventig van de 20ste eeuw zijn er telkens twee achter elkaar samengevoegd.
Het dorp telt aan de Hof en langs de
Nederstraat, de Overstraat en de Van
den Boschstraat verschillende deftige
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huizen, vaak nog voorzien van een stoep
met stoeppalen en kettingen. Een goed
voorbeeld is 0 verstraat 1 7, een eenlaags huis met een dwars voorhuis en een
haaks daarop geplaatst achterhuis. Het is
gebouwd in 1778 in opdracht van tabakshandelaar K. van Os. De voorgevel met
kroonlijst is symmetrisch van opzet en
heeft een ingangspartij met een houten,
classicistische omlijsting en een bovenlicht met snijraam. Van het tweebeukige
eenlaags huis Hoogerwerf (Overstraat
25) stamt de voorste beak waarschijnlijk
uit de 18de eeuw, maar het huis kreeg
aan het begin van de 19de eeuw zijn huidige vorm. Het wit gepleisterde, tweelaags herenhuis L i n d e n h of (Overstraat
25) werd in 1841 gebouwd voor heelmeester N.B. Donkersloot. Naast het
huis staat een koetshuis met klokgevel.
Uit 1841 dateert ook Nederstraat
13, de pastorie van de Andrieskerk. Het
Witte Huis (Van den Boschstraat 2) is
een tweelaags, dwarsgeplaatst herenhuis
met mansardekap, dat in 1844 werd
gebouwd voor Dirk Vos, kastelein van
de herberg 'Het Rode Hert' (Van den
Boschstraat 1). Het grootste herenhuis
van Amerongen is Oranjestein
(Drostestraat 2-6a), dat rond 1881
werd gebouwd in opdracht van notaris
Immink. Het rechthoekige, wit gepleisterde gebouw is uitgevoerd in eclectische
vormen. Later is ter rechterzijde een in
vormgeving aangepaste, maar soberder
gedetailleerde, vleugel aangebouwd.
De voorgevel kreeg bovendien links en
rechts grote serres. Het pand is onder
meer in gebruik geweest als hotel en
Zendings-Diaconessenhuis. Eveneens
in eclectische vormen en ongeveer in
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dezelfde tijd verrees het kubusvormige
herenhuis Lievendael (Hof 6-10),
in opdracht van de familielDe Ridder.
Vanaf 1890 is het een tijdlang hotel
geweest; tegenwoordig is het deels
notariskantoor en deels politiebureau.
In het dorp zijn diverse diepe huizen met
mansardedak to vinden; een monumentaal voorbeeld is Drostestraat 3, in
1894 gebouwd voor de arts W.H. Giltaij.
Vanaf het eind van de vorige eeuw werd
bij een aantal huizen het voorhuis
gedeeltelijk omgebouwd tot winkelruimte en voorzien van een houten
winkelpui. Goede voorbeelden hiervan
zijn Van den Boschstraat 66 en 74-76,
Donkerstraat 1 en Overstraat 24-26, 48
en 55-57. Drostestraat 8 was vanaf
de 17de eeuw het huis van de rentmeester van kasteel Amerongen. Het is in opdracht van GJ.G.C. graaf van Aldenburg
Bentinck in 1908 ingrijpend verbouwd in
traditionele vormen.
Herbergen. De oudst bekende herberg is D e n Rooden Leeuw (Drostestraat 3 5), strategisch gelegen op de plek
waar de weg vanaf het veer (Rijnsteeg) en
de Lekdijk het dorp bereiken. Van deze
herberg, die behoorde tot het kasteelbezit, wordt al in het laatste kwart van de
17de eeuw melding gemaakt. Het pand
bestaat uit een tweelaags, dwars voorhuis
en een haaks daarop aansluitend achterhuis, dat als stalhouderij in gebruik was.
De jaartalankers '1794' aan de achtergevel duiden op een verbouwing van die

Bevel of het achterhuis. Aan de voorgevel
hangt een oud uithangbord met een
omkranste rode leeuw. Op de rand van
het dorp, aan de straatweg richting Rhenen, vestigde Dirk Vos in 1748 de herberg Het Rode Hert (Van den Boschstraat 1). Het gebouw, een statig,
vrijstaand herenhuis, dateert grotendeels
uit de tweede helft van de 18de eeuw,
met een uitbreiding van omstreeks 1840.
De naastgelegen stenen wagenschuur
(nr. 3) uit 1855 is nu in gebruik als horecagelegenheid (De Oude Remise'). Net
buiten het dorp ligt tegen de buitenzijde
van de Lekdijk de vroegere tapperij Eerste Veertig Gaarden (Lekdijk 5).
Het pand dat volgens jaartalsteentjes en
muurankers oorspronkelijk werd
gebouwd in 1657, dateert grotendeels uit
de 18de eeuw. Het betreft een eenlaags
dwars huis, met aan de achterzijde een
aanbouw met lessenaarsdak en opzij een
aangebouwde wagenschuur.
Boerderij en. Veel boerderijen in
het dorp hebben een dwarsgeplaatst
woongedeelte dat overeenkomt met de
eerder beschreven woonhuizen. Aan de
rand van het dorp ligt de dwarshuisboerderij Rodenstein (Kersweg 28) met een
bakstenen voorhuis uit ongeveer 1800 en
aan de linkerzijde een teruggelegen aanbouw met doorgang. Naast de boerderij
bevindt zich een driebeukige tabaksschuur. Verder staan in Amerongen veel
langhuisboerderijen met lage zijmuren,
een pannen zadeldak en brede, hoge
puntgevels met vlechtingen. Het
bedrijfsgedeelte is soms in hout opge-

Amerongen, Nederstraat met Herv. kerk

Amerongen, Dwarshuisboerderij
Rodenstein
trokken. Gave en monumentale voorbeelden van dit type boerderij zijn: D onkerstraat 25-27, dat dateert van
omstreeks 1800, D rostestraat 31,
uit dezelfde tijd en met bewerkte houten
windveren en Van den Boschstraat
5 5, gebouwd in 1835 in opdracht van
tabaksplanter H. van den Berg. In het
laatste kwart van de 19de eeuw en de
eerste helft van de 20ste eeuw kregen
veel boerderijen een mansardedak. Een
aardig en vroeg voorbeeld daarvan is de
langhuisboerderij Rijksstraatweg 24
uit 1883, gebouwd voor tabaksplanter
N. ten Broek. Aan de voorzijde is een
veranda aangebracht. Aan de voet van
de Lekdijk liggen enkele interessante
boerderijen, zoals D e Ark (Lekdijk 2),
een 18de=eeuwse dwarshuisboerderij.
Borreveld (Lekdijk 13) is een in 1844
in opdracht van de heer van Natewisch
gebouwde dwarshuisboerderij met een
monumentaal voorhuis. De langhuisboerderij Kolland (Lekdijk 3) dateert
uit 1858 en heeft een rijk gedecoreerde
voorgevel. Rijnzicht (Lekdijk 7), uit
1922, toont in zijn vormgeving invloed
van het expressionisme.
Aan de tabaksteelt, die sinds het begin
van de 17de eeuw in deze streek beoefend was, kwam omstreeks 1960 definitief een einde. Bewaard bleven verscheidene speciaal voor het drogen van tabak
gebouwde schuren die dateren uit de
18de, 19de en 20ste eeuw. In vorm
onderscheiden zij zich nauwelijks van
schuren en houten achterhuizen van
boerderijen in dit gebied, die ook vaak
voor dit Joel werden gebruikt. Behouden
bleven tabaksschuren aan de Bergjessteeg, Bergweg, Van den Boschstraat,
Kersweg, Koenestraat en Veenseweg.
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Amerongen, Tabaksschuren aan de
Veenseweg
Een voormalige kleine 19de-eeuwse
tabaksschuur in het dorp, Van den
Boschstraat 46, is nu als museum
ingericht. Er is een permanence tentoonstelling over de tabaksteelt in de zuidoosthoek van Utrecht. Van den
Boschstraat 44 is een in 1806
gebouwd stenen tabakspakhuis. Het
gebouw, dat bekend staat als de `Napoleonsschuur', werd in 1983 verbouwd tot
bibliotheek.
Korenmolen (Van den Boschstraat
85). Al in 1603 wordt melding gemaakt
van een molen op deze plaats. In 1830
verving men de oude standerdmolen
door een stenen bovenkruier, waarvan
sinds 1938 de onttakelde molenromp
over is.
De vizierstuw die in 1959-'67 ten
zuidwesten van het dorp in de Nederrijn
werd gebouwd, reguleert samen met de
stuwen bij Driel en Hagestein het waterpeil in Nederrijn en Lek. De stuw bestaat
uit twee halfcirkelvormige stalen vizierschuiven, die door middel van betonnen
tussenpijlers en de daarop geplaatste hefmechanismen kunnen worden bewogen.
De vormgeving is van W. Hamdorf.
Naast de stuw ligt een schutsluis.
OpdeAlgemene begraafplaats

i

Amerongen, Vizierstuw in de Nederrijn

(Rijksstraatweg 25), aangelegd in 1827,
bevinden zich een grafmonument voor
de familie Van Reede (1887) en een neoclassicistisch grafmonument in tempelvorm voor de familie Van Aldenburg
Bentinck (1927). Het hekwerk om het
kerkhof dateert uit 1874.
Grenspalen. Bij de splitsing van
Utrechtsestraatweg en Rijksstraatweg
staat een 18de-eeuwse jach tp a a I met
cartouche, wapen en inscriptie `Hooge
Heerlyckheid Amerongen Ginkel en
Elst'. Een zelfde jachtpaal bevindt zich
ook to Elst (Oude Weg tussen nrs. 2 en
4). Aan het begin van de Lekdijk, ter
hoogte van de Donkerstraat, staat een
19de-eeuwse d ij kp a a I met de inscriptie
`Lekkendijk Boven Dams' en het wapen
van het gelijknamige Hoogheemraadschap. De paal markeerde de grens van
het waterschap.
Natewisch (Lekdijk 21). Van deze
ridderhofstad bleef de 13 de-eeuwse
woontoren op een rechthoekig omgracht
eiland bewaard. Bij een verbouwing in
1721-'30 kreeg de toren een uitgebouwde spiltrap en een U-vormige, eenlaags
woon- en dienstvleugel. Deze bijgebouwen werden in 1873-'74 weer gesloopt.
Bij een ingrijpende restauratie in 1937'38 werd de toren voorzien van kruiskozijnen en kreeg het dak een omloop.
Later verwijderde men de 19de-eeuwse
bepleistering. Buiten de gracht staan een
jachthuis uit 1859 in neogotische stijl en
een wit gepleisterd koetshuis (Lekdijk
22), dat het in 1873-'74 gesloopte koetshuis verving.
Overberg is een buurtschap op de
noordflank van de Amerongse berg.
Langs de Dwarsweg liggen waardevolle
boerderijcomplexen, zoals D w a rsw eg
6 0 : een grotendeels 18de-eeuwse langhuisboerderij onder een met riet gedekt
wolfdak. De boerderij heeft een opkamer
boven een kelder met tongewelf. Op het
erf staan onder meer een gepleisterd bak-

Overberg, Boerderij Dwarsweg 60 met
schaapskooi
huis en een houten schaapskooi met bakstenen voet en rieten wolfdak. De langhuisboerderij 't Eind (Eindseweg 22a), uit 1871, behoorde tot het bezit van
graaf Bentinck. Een van de bijgebouwen
is een driebeukige, gepotdekselde schuur
uit 1884, die als schaapskooi heeft dienst
gedaan. De gepleisterde boerderij
Bovenste Ruwe Hofstede (Bergweg
20-22) dateert uit 1892.
Aan de Slaperdijk (op de grens met
Veenendaal en Renswoude) werd in het
tweede kwart van de 17de eeuw de
schans De Roode Haan aangelegd.
Deze schans behoorde bij een extra verdedigingslinie voor de Hollandse Waterlinie. Het hoornwerk werd in 1785 vergroot als onderdeel van de Grebbelinie
en verder verbeterd in 1847-'48, volgens
de plannen van de ingenieurs GJ. Keizer
en H.J. van Druijnen. Ook de naastgelegen inundatiesluis is diverse keren vernieuwd.

AMERSFOORT
Tweede stad van de provincie, gelegen
aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug.
De oudste vermelding van de nederzetting dateert uit 1028. Amersfoort is
opgekomen bij een voorde of oversteek-
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Amersfoort, Binnenstad
1 Joriskerk (zie p. 67)
2 O.L.-Vrouwetoren (p. 69)
3 St.-Pieters en Bloklandsgasthuis (p. 69)
4 Aegtenkapel (p. 70)
5 Minderbroedersklooster (p. 70)
6 Stichting De Armen de Poth (p. 70)
7 klooster Marienhof (p. 71)
8 Oud-Kath. Seminarie (p. 71)
9 Synagoge (p. 71)
10 RKElleboogkerk (p. 71)
11 RKFranciscus Xaveriuskerk (p. 71)
12 Luth. kerk (p. 72)
13 klooster O.L.-Vrouwe ter Eem (p. 72)
14 Kamperbinnenpoort (p. 72)
15 waterpoort Monnikendam (p. 73)
16 Koppelpoort (p. 73)
17 Boterhal (p. 74)
18 Vishal (p. 74)
19 museum Flehite (p. 74)

plaats in het riviertje de Eem (Amer) en
ontleent hieraan zijn naam. De bevaarbare Eem vindt haar ontstaan in het
samenvloeien van een groot aantal beekjes, die komend van de westzijde van de
Veluwe hun weg vervolgen door de Gelderse Vallei. Toen de nederzetting ontstond, maakte de Eem, naar men vermoedt, een oostwaartse bocht. Die bocht
zou nu nog terug to vinden zijn in het
beloop van Zuidsingel (ten oosten van de
Kortegracht), Weverssingel en Havik.
Door een verdwenen bedding ten oosten
van het Spui stroomde het riviertje ten
slotte in noordwestelijke richting naar de
Zuiderzee. De voorde beyond zich waarschijnlijk bij het Havik. Daar kruiste de
Bloemendalsestraat – als onderdeel van
een oude noord-zuidroute – de Eem.
Al voor 1200 had de bisschop van
Utrecht in Amersfoort een hof, dat voor

hem door de heer van Amersfoort werd
bestuurd. Het bisschoppelijke hof moet
ongeveer het gebied hebben ingenomen
rond Groenmarkt, Appelmarkt en
Papenhofstede. Dichtbij ontwikkelde
zich een nederzetting van koop- en
ambachtslieden. Het oudste deel daarvan
lag waarschijnlijk tussen Havik en Krommestraat. Vervolgens werd de Maat
bewoonbaar gemaakt, een weiland binnen de begrenzing van Langestraat,
Zuidsingel en Kortegracht, en ten slotte
de Breul, het lage moerassige gebied aan
de overzijde van de Lange- en Kortegracht. Deze gracht, die de Eembocht
afsneed, moet omstreeks 1200 zijn
gegraven.
De ontwikkeling van de nederzetting
Amersfoort hing samen met de ontginning van de Gelderse Vallei in de 12de
eeuw, die vanuit het bisschoppelijke hof
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Amersfoort, Stad in het midden van de
17de eeuw
werd geleid. De nieuwe landbouwgebieden in het oosten ontsloot men
met de route Langestraat-Kamp, die
op den duur belangrijker werd dan de
Bloemendalsestraat. Amersfoort kon
zo uitgroeien tot een agrarisch marktcentrum.
De Utrechtse bisschoppen stimuleerden
de ontwikkeling van Amersfoort tot stad,
teneinde het Eemland en de Gelderse
Vallei tegen aanvallen uit Holland en
Gelre te beveiligen en hun eigen positie
ten opzichte van de stad Utrecht te versterken. In 1259 kreeg de nederzetting
stadsrechten van bisschop Hendrik van
Vianden. Het hof, in datzelfde jaar door
de heren van Amersfoort verlaten, werd
in 1317 geschonken aan de St.-Joriskerk.
Oorspronkelijk was deze de hofkapel,
maar tussen 1132 en 1259 moet ze
een parochiekerk zijn geworden. Voorheen ging men vanuit Amersfoort in
(Oud-)Leusden ter kerke. In 1337 verhief bisschop Jan van Diest de St.-Joriskerk tot kapittelkerk en kreeg het voormalige hofgebied de status van
immuniteit.
De stad had waarschijnlijk eerst alleen
een aarden wal met palissaden als
bescherming. Na een beleg en brandstichting door Gelderse troepen in 1274

begon men echter aan het eind van de
13 de eeuw met de bouw van een stenen
ommuring met drie landpoorten en twee
waterpoorten over de Eem. Daaromheen
legde men een brede gracht aan. De
West-, Zuid- en Weverssingel en 't Zand
tonen nog het beloop van deze omgrachting.
Binnen de stad vormden de Langestraat
en de haaks hierop gelegen Korte- en
Langegracht de hoofdassen. Op de Hof,
gelegen ten zuidwesten van de St.-Joriskerk en niet te verwarren met het bisschoppelijke hof, hield men de eerste
markten. Het aan twee zijden bebouwde
Havik was aanvankelijk de in de stad
opgenomen haven. Om de bereikbaarheid over water te verbeteren groef men
omstreeks 1300 het Spui en de Nieuwe
Amersfoort, Gezicht op de stad vanuit het
noordwesten (ca.1750)
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Eem. De havenactiviteiten verplaatsten
zich toen geleidelijk van het Havik hierheen. Amersfoort dankte zijn laat-middeleeuwse economische bloei aan zijn
betekenis als regionale marktplaats, aan
de textielnijverheid en vooral aan de
bierbrouwerijen. In de 15de eeuw telde
de stad tientallen brouwerijen, waarvan
de meeste aan de Korte- en de Langegracht lagen. Het bier werd vooral naar
Friesland en Gelderland geexporteerd.
De welvaart deed al gauw het stedelijk
gebied groeien.
In de periode 1380-1450 trok men de
bebouwing langs de toegangswegen binnen de stad, door de aanleg van een
nieuwe verdedigingsgordel om de oude
stad. Deze nieuwe gordel bestond uit een
muur met een groot aantal muurtorens,
vijf landpoorten, een waterpoort, een
gecombineerde land- en waterpoort en
een dubbele omgrachting. De ruimtelijke structuur van het nieuw ommuurde
gebied werd sterk bepaald door de oude
toegangswegen. In de `schil' was voldoende ruimte voor kloosters, zoals het
St.-Agathaklooster en het klooster
Marienhof, en gasthuizen, zoals het
St.-Pieters- en Bloklandgasthuis en het
Godshuis De Poth.
Omdat de verdedigingsgordel om de
kern overbodig was geworden, bood de
stedelijke overheid in 1501 de terreinen
tussen de oude stadsmuur en de oude
singelgracht aan de burgerij te troop aan
om er huizen te bouwen. De meeste
`muurhuizen', die nog steeds een ring om
het oudste stadsdeel vormen, kwamen na
dat jaar tot stand. Vermoedelijk was de
stadsmuur toen reeds grotendeels afgebroken. Ter versterking van de buitenste
verdedigingsgordel wierp men tussen
1561 en 1570 aarden wallen op achter de
stadsmuur. In 1594 vond nog een modernisering plaats in de vorm van bemuurde
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Amersfoort, Middeleeuwse stadsmuur aan de
St.-Annastraat
bastions naar ontwerp van de vestingbouwkundige Adriaan Anthonisz. Er
kwamen bastions te liggen voor de Kamperbuitenpoort, voor de Bloemendalsebuitenpoort en ter hoogte van het St.Pieters- en Bloklandsgasthuis. De
dubbele vestinggracht maakte grotendeels plaats voor een bredere, enkele
gracht.
De Hof bleef het stadscentrum en aan de
noordwestzijde hiervan verrees in 1536
een nieuw stadhuis. Dit verving het middeleeuwse stadhuis aan de Krommestraat. De Sint-Joriskerk werd in de 15de
en het begin van de 16de eeuw geleidelijk tot hallenkerk verbouwd. De ontwikkeling van Amersfoort tot bedevaartplaats, na de miraculeuze vondst van een
Mariabeeldje in 1444, kreeg in de tweede
helft van de 15de eeuw gestalte in de
bouw van de O.L.-Vrouwekerk in de
wijk de Breul. Na de Reformatie werden
de kloostergebouwen voor andere doeleinden bestemd of afgebroken. Ook
werd de immuniteit opgeheven en de
Appelmarkt aangelegd. Het kerkhof ten
noorden van de Joriskerk maakte plaats
voor de Groenmarkt. Aan of dicht bij de
belangrijke doorgaande route Langestraat-Kamp kwamen de overige markten te liggen: de vismarkt, op een overkluizing van de Kortegracht, de
Beestenmarkt, ter plaatse van het kerkhof van het voormalige St.-Jansklooster
en de Varkensmarkt, aan het begin van
de Utrechtse- en de Arnhemsestraat. Van
de oude singelgracht werd het gedeelte
ter plaatse van 't Zand tussen 1630 en
1640 gedempt.
De Amersfoortse brouwnijverheid liep in
de 17de eeuw sterk terug door concurrentie van het Hollandse en Hamburgse
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bier. De in de 15de eeuw opgekomen
textielnijverheid (eerst laken-, later bombazijnweverijen) bleef tot het begin van
de 18de eeuw van betekenis voor de stedelijke economie. Daarnaast was vanaf
ongeveer 1615 tot het midden van de
18de eeuw de tabakshandel belangrijk.
De functie van Amersfoort als regionaal
marktcentrum was van blijvend belang.
In 1823 sloopte men het stadhuis aan de
Hof, die zo met een nieuw pleingedeelte
werd vergroot. In 1856 werd een nieuw
marktplein ingericht op de plek van de in
1787 verwoeste O.L.-Vrouwekerk. Verder nam men in 1828 de afbraak van de
vervallen vestingwerken ter hand, maar
door ingrijpen van koning Willem II
werden deze werkzaamheden in 1844
gestaakt. Hierdoor bleven de Koppelpoort, de waterpoort Monnikendam en
enkele delen van de stadsmuur behouden. Een deel van de vroegere verdedigingsgordel veranderde men in 1829 in
een plantsoen in Engelse landschapsstijl,
naar ontwerp van H. van Lunteren. Na
1836 vormde men nog andere delen van
de gordel om tot plantsoenen. Dat werk
kwam tot stand onder supervisie en deels
ook naar ontwerp van J.D. Zocher jr.
Amersfoort werd in de 19de eeuw garnizoensstad. Op het terrein van het voormalige St.-Jansklooster verrezen in 1831
de eerste kazernes (in 1974 afgebroken).
Nadat Amersfoort in 1863-'65 aan de
nieuwe spoorlijn Utrecht-Zwolle zijn
eerste station had gekregen, ontwikkelde
de stad zich tot een belangrijk spoorwegknooppunt. Hierdoor vestigde zich
industrie buiten de binnenstad en
groeide de bevolking. Vrij ver van de
oude stad verrees aan de zuidwestzijde in
Amersfoort, Eerste station

1901 een nieuw station (gesloopt in
1995).
De bevolkingsgroei na 1870 ving men
aanvankelijk nog binnen de middeleeuwse stad op, vooral aan de stadsrand
tussen de oude toegangswegen. Het in
het noordoosten gelegen h4e De Poth
breidde zich omstreeks 1900 uit tot een
vrij aanzienlijk complex. De woonbebouwing buiten de singels beperkte zich in
eerste instantie tot de Amersfoortseberg
en het gebied ten zuidwesten van de
oude stad. Op de berg kwam een villawijk tot stand met herkenbare invloed
van de Engelse landschapsstijl. Stadsarchitect H.W. Kam stelde in 1905 het eerste officiele 'uitbreidingsplan van de stad
op. Het plan voorzag in een radiale
wegenstructuur en de aanleg van veel
rotondes en plantsoenen. De visie van
Kam werd slechts deels verwezenlijkt,
voornamelijk in het Bergkwartier en in
het oudste deel van het, ten noorden van
het station gelegen, Soesterkwartier.
Nieuwe stedenbouwkundige ontwerpen
volgden in 1919-'20 (C.G. Beltman) en
1929 (B. van de Tak). Van deze plannen
werd opnieuw weinig echt gerealiseerd,
in de al genoemde en andere vooroorlogse wijken (Leusderkwartier, Nederberg, Dorrestein).
Doordat de stad zich aanvankelijk vooral
aan de zuidwestkant uitbreidde, verplaatste het centrale winkelgebied zich
meer naar die zijde van de binnenstad.
Het verkeerstechnische deel van het stedenbouwkundig ontwerp `Kernplan
1949' legde de basis voor een ringweg
rond de oude binnenstad. Men dempte
het westelijke gedeelte van de singel tussen de beide waterpoorten (1957-'64)
voor de aanleg van de Stadsring (1970'74). De aanleg van de Molenstraat en de
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Amer.sfoort, St.-joriskerk met Boterhal
verbreding van de Kleine Haag verbeterden de toegankelijkheid van de binnenstad. Op diverse plaatsen, vooral aan de
rand van de binnenstad, is gedurende de
laatste decennia oude bebouwing `gesaneerd', bijvoorbeeld op de Beestenmarkt.
Er verrezen nieuwe en grootschaliger
gebouwen, zoals het postkantoor (1958),
het stadhuis (1970-'74, uitbreiding 1994'95) en het cultureel centrum De Flint
(1974-'77). De historische kern bleef
order gespaard van grootschalige activiteiten en bouwwerken en is, uitgezonderd de Molenstraat, beschermd stadsgezicht.
De sterke naoorlogse groei van Amersfoort leidde tot uitbreidingen ten noorden en ten oosten van de binnenstad.
Daardoor heeft de stall als geheel nu
weer een meer concentrische structuur.
De buitenplaatsen Beekenstein, Hoog
Beek en Royen en Puntenburg werden in
de loop van deze eeuw slachtoffer van de
stadsuitbreiding. Andere buitenplaatsen,
zoals Randenbroek, Nimmerdor en
Schothorst, zijn in de bebouwing opgenomen. In de recent opgezette wijk Kattenbroek is een zeer opvallende stedenbouwkundige visie verwezenlijkt.
DeJoriskerk (Herv.) [1] is een
driebeukige gotische hallenkerk met een
zeer lang middenkoor. In de zuiderzijbeuk is een romaanse bakstenen toren
opgenomen. Deze toren dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 13 de

eeuw en stond aanvankelijk tegen een
vermoedelijk eenbeukig romaans kerkje,
waarvan bekend is dat het in 1248 is
gewijd. De west- en zuidzijde van de binnen de kerk wit geschilderde toren laten
een romaanse detaillering zien in de
vorm van rondboognissen, boogfriezen
en lichtspleten.
In het begin van de 14de eeuw werd
langs de noordzijde van de toren een
nieuwe kerk gebouwd, waarvan de westgevel op die van de toren aansloot. Van
deze, in 1337 tot kapittelkerk verheven,
kruisbasiliek herbouwde men na de
stadsbrand van 1340 de noordzijde in
gewijzigde vorm. Toen werd ook het
gehele gebouw overwelfd met de in het
middenschip nog aanwezige vroeg-gotische kruisribgewelven met brede gordelbogen. Onder de gordelbogen van het
middenschip bevinden zich natuurstenen
lijstkapitelen, waarvan enkele met bladwerk zijn versierd. Verder werd na 1340
het schip met twee traveeen naar het
westen uitgebreid, waarbij aan de zuidzijde een zijbeuk achterwege bleef.
Waarschijnlijk vanaf 1370 werd begonnen met de ombouw van de basilicale
kruiskerk tot hallenkerk. In het laatste
kwart van de 14de eeuw verving men het
oude koor door een hallenkoor, aansluitend op de oostzijde van het dwarspand.
De beuken werden gescheiden door bundelpijlers van trachiet. De natuurstenen
kapitelen onder de gewelven en de kleinere onder de hoeken van de scheibogen
zijn onder meer met bladwerk, dier- en
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mensfiguurtjes versierd. In het tweede
kwart van de 15de eeuw zal het middenkoor, dat reeds met twee traveeen buiten
de zijkoren uitstak, met nog eens twee
traveeen zijn verlengd, waarna het gehele
koor in steen werd overwelfd. Omstreeks
1442 werd het dwarspand bij het hallengedeelte getrokken en nieuw overwelfd,
waarbij de kopgevels min of meer werden aangepast aan de buitengevels van
het hallenkoor. De kappen van koor en
transept dateren nog uit de eerste helft
van de 15de eeuw. De verhoging van de
oude toren met een geleding, in 1457,
liep vooruit op de verhoging van de zijbeuken van het schip. Vanaf 1466 werden
deze opgetrokken tot de hoogte van het
hallenkoor. Het werk aan de noorderzijbeuk, inclusief de gewelven, werd waarschijnlijk rond 1500 voltooid.
Omstreeks die tijd zijn tegen de kerk ook
enkele portalen en kapellen aangebouwd.
Aan de noordzijde kwam een open portaal en aan de zuidzijde een in hoofdzaak
uit zandsteen opgetrokken portaal met
verdieping (1938 gerestaureerd). Op de
verdieping was de Snijkamer gevestigd,
de gildekamer van de chirurgijns. Ten
westen van dit portaal verrezen tussen de
steunberen twee gewelfde kapellen, een
bid- en een doopkapel. In de noordoosthoek tegen de kerk stond tot de afbraak
in 1905 de middeleeuwse, later tot kosterswoning verbouwde sacristie. Ten
westen van het noordportaal bouwde
men in het tweede kwart van de 16de
eeuw de zogenaamde gerfkamer.
De bouw van de zuiderzijbeuk ten westen van de toren werd in 1534 als laatste
afgerond. De gewelven zijn bier overigens pas tegen 1570 geslagen. Deze
gewelven zijn niet voorzien van natuurstenen gewelfribben en sluitstenen, zoals
in de rest van de kerk, maar hebben ribben van baksteen en houten gewelfschotels, versierd met renaissance-motieven.
Met het aanbrengen van de gewelven in
deze beuk zag men definitief of van verdere vernieuwing van de kerk. De toren
en het 14de-eeuwse muurwerk van het
middenschip en de westmuur van de zuiderdwarsarm bleven behouden. Boven de
scheibogen in het middenschip zijn de
spitsbogige openingen van het triforium
en de lichtbeukvensters van de 14deeeuwse bouwfase nog zichtbaar.
In de jaren 1961-'69 onderging de kerk
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met oksaal (1970)
een omvangrijke restauratie, waarbij
onder meer de vensters opnieuw werden
voorzien van natuurstenen traceringen.
De situatie met om de andere gedichte
vensteropeningen, ontstaan bij een verbouwing in 1828, bleef echter gehandhaafd. Wel werd het westraam van de
noorderzijbeuk opnieuw geopend. De
westingang van de 14de-eeuwse kruiskerk kwam weer in het zicht. Het open
portaal aan de noordzijde van de kerk
werd grotendeels vernieuwd. Verder is
toen de gerfkamer gedeeltelijk in de oorspronkelijke, in het begin van de 17de
eeuw reeds gewijzigde toestand teruggebracht. Hierbij werd de eikehouten
gewelfconstructie, die met steekkappen
op een drietal puntgevels aansluit en
waarvan voor deze reconstructie alleen
het geraamte aanwezig was, voltooid.
Het interieur bevat een groot aantal
figuurschilderingen. In het 14de-eeuwse
deel van de kerk zijn taferelen uit het
leven van St.-Elmus en de afbeelding van
een vrouwelijke heilige te zien. In het
voormalige dwarspand bevinden zich
scenes uit de legende van St.-Joris (St.Joris als martelaar, drakendoder en prediker), daterend uit de periode omstreeks
1400 en een 15de-eeuwse voorstelling
van de H. Maria Magdalena met zalfbus.
Eveneens uit de 15de eeuw dateren de
resten van zes figuren in het zuiderzijkoor, waaronder Christus met de ongelo-
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vige Thomas. Op een gewelf van het
middenkoor is de Hemel afgebeeld. Op
elk van de vier gewelfvelden zijn musicerende engelen te zien die God de Vader,
Christus die zijn wonden toont (met de
Arma Christi), de Heilige Geest (Duie
en Maria met het Christuskind (met
kroon) omringen. Tegen de torenwand
boven de `klockman' uit 1724 bevindt
zich een 17de-eeuwse grisaille, voorstellende St.-Joris en de draak.
De sluitstenen van de gewelven zijn versierd met figuren, bloemmotieven en
voorwerpen. In het verlengde deel van
het middenkoor zijn zij voorzien van
afbeeldingen van apostelen (Petrus, Paulus, Jacobus en Johannes). De kapitelen
en de gewelfribben bij de sluitstenen
waren, of zijn nog, voorzien van veelkleurige beschilderingen. Op een aantal
gewelven zijn sjabloonversieringen en
ronde decoraties bewaard gebleven,
veelal met bloemmotieven.
In het koor staan enkele van elders overgebrachte schilderstukken opgesteld,
daterend uit omstreeks 1530. St.-Joris in
gevecht met de draak is afkomstig uit het
pand Krommestraat 46 en werd daar
ontdekt in 1956. De (gerestaureerde)
voorstellingen van de H. Veronica die
Christus de zweetdoek aanreikt en
Christus op de koude steen kwamen in
1901 te voorschijn bij de afbraak van het
zogenaamde Kleppermanshuisje tegen
de buitenzijde van de koorsluiting aan de
Langestraat. Op de oorspronkelijke
plaats zijn (aangevulde) kopieen aangebracht.
Tot de belangrijkste inventarisstukken
behoort het rijke zandstenen oksaal,
dat omstreeks 1480 zal zijn vervaardigd
en wordt toegeschreven aan Willem Backerweert, ook Willem van Utrecht
genoemd. Het rechthoekige oksaal is vijf
arcaden breed en heeft een met stergewelven overdekte gang of binnenruimte.
De ronde boven, de boogzwikken en de
open balustrade zijn met laat-gotisch
traceer- en bladwerk versierd. De getorste zuiltjes boven de pijlers droegen
beeldjes, wellicht bekroond door een baldakijn, zoals op de hoeken nog (gedeeltelijk) het geval is. De kraagstenen tegen
de koorwand tonen verschillende voorstellingen zoals mannen- en vrouwenfiguren en vechtende dieren. De eikenhouten koordeuren, uit de eerste helft

van de 16de eeuw, zijn voorzien van
vroeg-renaissance koperen balusters. Bij
de restauratie is het in 1844 midden op
het oksaal aangebrachte grote orgel verplaatst en zijn de weggebroken delen van
de balustrade gereconstrueerd. Dat
orgel, vervaardigd door C.EA. Naber uit
Deventer, is thans in het middenschip
opgesteld.
De kansel met koperen lezenaar dateert
uit 1659. Het doophek, eveneens voorzien van koperen lezenaar, draagt in het
bovenstuk van de deur het jaartal 1674.
In de dooptuin staat een gotische hardstenen doopvont, versierd met een viertal
kopjes. De noordbeuk herbergt twee
renaissance-herenbanken uit 163 1 , die
aan het begin van deze eeuw zijn verbreed. In het noorderzijkoor bevindt
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Amersfoort, St.-joriskerk, plattegrond met
bouwfasen. I: de toren, II: de kruisbasiliek,
III: het hallen- en hoofdkoor fase 1, IV: de
verbouwing van het transept, V: het hallenof hoofdkoor fase 2, VI: de noordbeuk van het
schip, VII: de zuidbeuk van het schip fase 1,
VIII: de zuidbeuk van het schip fase 2
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zich een klein grafmonument voor schilder en architect Jacob van Campen
(t1657), versierd met beeldhouwwerk in
de trant van Rombout Verhulst: in wit
marmer; treurende putti met een spiegel,
een slang die in de eigen staart bijt en
een doodshoofd, in hout schilders- en
bouwmeestersattributen. In de voormalige zuiderdwarsarm hangt een schilderij
uit 1657, voorstellende de regenten van
de St.-Joriskerk, door de Amersfoortse
schilder G.L. Stellingwerff.
O.L.-Vrouwetoren [2]. Een van
de voornaamste gotische torens van ons
land. Oorspronkelijk was deze over een
tussenliggende straat verbonden met de
ter plaatse van het huidige Lieve Vrouwekerkhof gelegen, driebeukige 15deeeuwse kruiskerk. De voorgangster van
die kerk, een 14de-eeuwse kapel, was als
koor in het laat-gotische gebouw opgenomen. De kerk werd in 1787 vernield
door een ontploffing – er lag buskruit
opgeslagen – en in het begin van de 19de
eeuw geheel afgebroken.
Met betrekking tot de bouwtijd van de
toren is slechts bekend dat men er in
1471 mee bezig was. Vermoedelijk werd
het werk aangevangen kort na 1444, toen
op miraculeuze wijze een Mariabeeldje
werd gevonden en ter verering naar de
kapel overgebracht. Giften van pelgrims
zullen de bouw van kerk en toren mogelijk hebben gemaakt. De toren kwam
schuin op de lengteas van de kerk te
staan, waarschijnlijk ten gevolge van aanpassing aan reeds bestaande bebouwing
langs de Westsingel.
De bijna 100 meter hoge toren is opgebouwd uit twee vierkante geledingen van
baksteen en natuursteen, een met zandsteen beklede achtkante lantaarn en een
houten, met leien, lood en koper beklede
bekroning. Oorspronkelijk had de toren
een naaldspits, die echter in 1547 verloren ging en vervangen werd door de
houten renaissance-bekroning. Deze
werd na een blikseminslag in 1651 hersteld. Het silhouet van de toren met het
traptorentje tegen de lantaarn wordt
graag gezien als een symbool van de
H. Maagd met het Kindje Jezus.
In opbouw vertoont de toren overeenkomst met de Domtoren te Utrecht,
maar hij is sierlijker en de geledingen
lopen vloeiender in elkaar over. Dit
wordt vooral bewerkstelligd door de
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steunberen, die zich langs de eerste twee
geledingen naar boven toe verjongen.
De steunberen zijn towel haaks als overhoeks gesteld en worden op verschillende hoogten door pinakels met hogels
en kruisbloemen bekroond. De hoge
overwelfde benedenruimte is ter halver
hoogte voorzien van een gedeeltelijke
omloop met natuurstenen balustrade.
Het door F. Hemony in 1657-'63 vervaardigde klokkenspel is later met enkele
nieuwe klokken uitgebreid.
De toren is deze eeuw meermaals gerestaureerd. In 1912-'32 betrof dit vooral de
twee onderste geledingen. Bij deze gelegenheid werd de stenen balustrade van
de tweede geleding weer van hoekpinakels voorzien. De restauratie in de jaren
1965-'70 was gericht op de lantaarn en
de torenbekroning. Bij de lantaarn werden de in de loop der tijd verdwenen
pinakels, hogels en kruisbloemen op de
wimbergen, balustrade en het traptorentje opnieuw aangebracht. De nieuwe
spuwers kwamen tot stand naar vrij ontwerp. Daarnaast reconstrueerde men de
bovenste lantaarn van de bekroning, die
in 1807 bij herstelwerkzaamheden was
weggelaten. Het baksteen- en natuursteenwerk van de toren is in 1994-'96
hersteld en schoongemaakt.
HetSt.-Pieters- en Bloklandsgasthuis (Westsingel 47) [3] is
vermoedelijk tussen 1381 en 1391 buiten
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de toenmalige stadsmuren gesticht als
het Nieuwe Gasthuis. In de 15de eeuw
komt de naam St.-Pietersgasthuis in
gebruik. Vanaf 1804 wordt het complex
met de huidige naam aangeduid wegens
samenvoeging met het in 1573 gestichte
Bloklands- of Heilige Sacramentsgasthuis. Het complex is in 1907 gedeeltelijk
afgebroken en door een nieuw gasthuisgebouw in neorenaissance-stijl vervangen (Achter Davidshof 1). De overgebleven oude gebouwen zijn in 1911-'13 en
in 1985-'86 gerestaureerd. Van het gasthuis resteren een vroeg-16de-eeuwse
eenbeukige kapel aan de Westsingel en
een haaks hierop gebouwde mannenzaal
uit ongeveer 1535. De vrouwenzaal is
gesloopt.
De laat-gotische kapel heeft steunberen,
een met leien gedekt zadeldak en een
kleine klokkentoren boven de vernieuwde westelijke puntgevel. De vensters van
het smalle, driezijdig gesloten koor zijn
bij de restauratie van 1911-'13 voorzien
van natuurstenen traceringen. Inwendig
heeft het koor een kruisrib- en een
straalgewelf in steen, met resten van
schilderingen. De bewerkte kraagstenen
hebben onder meer de vorm van musicerende engeltjes. De voorruimte van de
kapel wordt door een houten tongewelf
gedekt en is door een triomfboog van het
koor gescheiden. De westelijke travee
van deze ruimte maakte vroeger deel uit
van de vrouwenzaal. Hier bevinden zich
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onder meer een houten spiltrap en een
houten bordestrap met balustrade en
renaissance-poortje. Beide dateren uit
de 17de eeuw en zijn afkomstig uit het
gesloopte deel van het complex.
De mannenzaal is aan een zijde voorzien van steunberen. De in ondiepe spitsboognissen geplaatste kruisvensters zijn
bij de restauratie van 1911-'13 gereconstrueerd. Inwendig heeft de zaal een
houten tongewelf met trekbalken. Zeer
bijzonder is de goed bewaarde inventaris
van deze gasthuiszaal, een unicum in ons
land. Er staan 22 bedsteden, elk met in
de achterwand een nis voor de po. Tussen de bedsteden staan de kisten waarin
de persoonlijke bezittingen van de 'gastelingen' werden bewaard. Het geheel
doet enigszins denken aan het HotelDieu to Beaune in Frankrijk.
Kapel van St.-Aegten Zand
37) [4]. Restant van het in 1399 gestichte
St.-Agathaklooster. De eenbeukige kapel
met driezijdige koorsluiting werd in
1408-'10 gebouwd als dubbelkapel, net
als de Agnietenkapel in de stad Utrecht.
Aanvankelijk was de gehele kerk door
middel van een houten vloer in een
beneden- en een bovenruimte gescheiden. In 1463 werd in de drie westelijke
traveeen een nonnengalerij aangebracht,
gedragen door achtkante zuilen en
netribgewelven waarmee de voor leken
bestemde benedenruimte in drie beuken
werd verdeeld. Het koorgedeelte werd

Amersfoort, Kapel van St.- Aegten (1977)

AMERSFOORT

Amersfoort, Minderbroeders- of
observantenklooster (1982)
door het wegbreken van de houten vloer
een ongedeelde ruimte. Thans bevindt
zich hier echter weer een houten tussenvloer. Bij restauratie in 1969-'72 werden
de nonnengalerij, het houten tongewelf
van de bovenkerk, de gotische venstertraceringen en het omstreeks 1800 verdwenen torentje op het dak gereconstrueerd. In haar grootste omvang besloeg
het St.-Agathaklooster het gehele terrein
binnen het Grote Spui, de stadsmuur,
de St.-Agathastraat en 't Zand. In de
moderne aanbouw tegen de noordzijde
van de kapel is een fragment van de voor
het overige verdwenen kloostergebouwen opgenomen.
Vanhetminderbroeders- of
observantenklooster (Westsingel/Achter Davidshof/Stadhuisplein)
[5] zijn de noord-, west- en oostvleugels
van de kloosterhof bewaard gebleven.
Het complex is echter in de loop der
tijd ingrijpend verbouwd. Het klooster,
opgetrokken in 1471-'79 en herbouwd
na een brand in 1495, kwam in 1579 aan
de stad. Een belangrijk deel van het complex kreeg toen de functie van stadsdoelen en logement. Vermoedelijk bij de
verbouwing tot artillerie- en genieschool
in 1804 zijn de kloostervleugels van een
verdieping voorzien. Er werden nieuwe
vleugels bijgebouwd, waaronder het
hoekpand Westsingel 46, dat een empire
voorgevel heeft.
In 1980-'82 werden de gebouwen ingrijpend gerestaureerd en ingericht als
gemeentearchief en gemeentelijke

sociale dienst. Bij de restauratie kregen
de kappen van de vleugels weer hun oorspronkelijke hoogte. Een glazen galerij
tegen de noordvleugel, het oudste deel
van het complex, geeft de plaats aan waar
vroeger de kloostergang liep. De kloostergang van de west- en oostvleugel was
niet aan- maar ingebouwd. De aan het
Stadhuisplein gelegen westvleugel was
oorspronkelijk langer. Het interieur
bevat een laat-16de-eeuwse eikenhouten
spiltrap. De zuidvleugel is geheel nieuw
opgetrokken. Van de kloosterkapel, die
ten zuiden van de kloosterhof lag en die
vermoedelijk al in 1587 gedeeltelijk werd
gesloopt, zijn enkele funderingsresten
teruggevonden.
Kapel van Isselt (Uraniumweg).
Deze oorspronkelijk buiten de stad gelegen 15de-eeuwse kapel is thans opgenomen in de wijk Isselt. Met uitzondering
van het koor is de kapel momenteel ingericht als woning. In het koor hangen nog
enkele 18de-eeuwse rouwborden.
DeStichting De Armen de
P oth (hoek Coninck- en de Pothstraat)
[6] bevindt zich op de plaats waar reeds
voor 1500, buiten de eerste stadsomwalling, het pesthuis stond. In 1525, toen dit
gebied binnen de tweede omwalling was
gekomen, vestigden zich bier de broeders van de H. Geest, ook wel Pothbroeders genoemd. Zij hielden zich bezig met
het uitdelen van voedsel aan de armen.
In 1547 kregen de cellezusters, die in het
pesthuis verpleegden, bier enkele kamers
ter beschikking. Nadat het pesthuis in
1738 was opgeheven, werden de niet
meer gebruikte huisjes voor pestlijders
tot zogenaamde vrijwoningen. Het com-
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plex breidde zich daarna nog verder uit.
Het pesthuis werd in 1892 afgebroken
ten behoeve van een nieuwe rij woningen.
Het oudste deel van het complex is de
vroeg-16de-eeuwse, aan St.-Rochus
gewijde kapel, die met zijn driezijdige
sluiting naar de Pothstraat staat. De
kapel heeft een houten zoldering en een
dakruiter met klok. Het zogenaamde
provenhuis, met uitdeelkamer en bakkerij, dateert van omstreeks 1526. Tegen
de noordzijde van het provenhuis werd
in 1547 de kamer van de cellezusters
gebouwd, tegen de zuidzijde verrees
later de regentenkamer. De tot woningen
verbouwde pesthuisjes dateren uit 1657.
Verder behoren bij het complex nog
enige rijen woningen, die de eerder
genoemde gebouwen omgeven in de
vorm van twee onderling verbonden hofjes. Deze woningen zijn voor het merendeel gebouwd in de periode tussen 1879
en 1902. Aan de kant van de Coninckstraat staan twee bakstenen poortjes, met
de jaartallen 1658 en 1669 in de sluitstenen. Het, waarschijnlijk 18de-eeuwse,
gebouw op de hoek van de Coninck- en
de Pothstraat is lange tijd als ziekenhuis
in gebruik geweest, maar is in 1904 tot
woningen verbouwd.
Het klooster Marienhof (hoek
Kleine Haag en Zuidsingel) [7] werd
gebouwd door augustijner monniken op
de plaats van het door hen in 1547 verworven, oudere klooster van de cellezusters. Nadat het klooster in 1579 aan
de stad was gekomen, bracht men er in
1612 het St.-Nicolaasweeshuis in onder.
In 1804 werd dit met het stadskinderhuis
samengevoegd tot Burgerweeshuis, dat
tot 1946 in het complex bleef gehuisvest.
De belangrijkste restanten van het 16deeeuwse kloostercomplex zijn het haaks
op de Kleine Haag gelegen grote hoofdgebouw en twee, thans wit gepleisterde
vleugels van de kloostergang. Het vrij
gave hoofdgebouw toont aan de kant
van de Stadsring een souterrain en twee
bouwlagen met kruisvensters onder een
met leien gedekt zadeldak. De lagere
aanbouwen tegen de oostelijke Bevel zijn
van iets later datum. Bij de restauratie
van het complex in 1950-'54 kreeg de
kloostergang zijn gewelven. Aan het
St.-Nicolaasweeshuis herinneren nog
de regentenkamer (Zuidsingel 23-25) uit

1612 en het omstreeks 1700 geplaatste
natuurstenen poortje met geblokte
pilasters aan de Zuidsingel. Een in het
poortje aangebracht geschilderd paneel
dateert van de oprichting van het Burgerweeshuis. Tegenwoordig huisvest het
complex een culinair museum. Ten
behoeve van het entree is tegen de westelijke vleugel een glazen portaal geplaatst.
Kapel van Coelhorst (Coelhorsterlaan ong.), gelegen ten westen van de
wijk Hoogland. Het rechthoekige, wit
gepleisterde, bakstenen gebouw met
zadeldak zou uit de 16de eeuw kunnen
dateren. Op de westgevel staat een dakruiter met een luidklok uit 1708. In de
kerk bevinden zich Brie gemetselde graftomben van de geslachten Tuyll en Beelaerts en enkele memoriestenen van deze
families.
Het voorm. Oud Kath. Seminar i e (hoek Muurhuizen en Kerkstraat)
[8] werd in 1725 gesticht. Een in 1696 als
schuilkerk gebouwde kapel, gewijd aan
St.-Willibrordus en St.-Bonifatius, deed
vanaf 1835 dienst als kapel van het seminarie. Tot het complex behoorden verder
twee haaks op de kapel gelegen hoge
gebouwen. De zuidelijke vleugel, het
`Studentengebouw', dateert uit 1725.
De noordelijke vleugel, gelegen aan de
Muurhuizen, stond bekend als het
`Humanistengebouw'. Dit pand is in
1832-'33 verbouwd. Uit die tijd dateert
ook het aangrenzende neoclassicistische
portaalgebouwtje. Het seminarie is in
1957 naar elders verplaatst. De kapel en
enkele andere delen van het seminariegebouw zijn opgenomen in de door Abel
Cahen ontworpen nieuwbouw voor de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, voltooid in 1988.
De Synagoge (Drieringensteeg 2)
[9], gesticht in 1727, was oorspronkelijk
een klein rechthoekig gebouw. Het kreeg
zijn huidige vorm na een verbouwing in
1842-'43, naar ontwerp van B. Ruitenberg. Tegen de westgevel werd toen een
portaal opgetrokken en er werden spitsboogvensters aangebracht. Bij een restauratie in 1927, onder toezicht van H.
Elte, kreeg het gebouw zijn huidige glazen met joodse symbolen. De synagoge
staat nagenoeg geheel vrij binnen een
door Drieringensteeg, Muurhuizen en
Kortegracht omgeven complex van bijbehorende kleine dienstwoningen en -
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gebouwen uit 1865 en 1879, onderling
verbonden door lage tuinmuren.
De voorm. R . K. kerk 0.L.Vrouw ten Hemelopneming
(Langegracht 36) [10], ook `Elleboogkerk' genoemd, is een neoclassicistische
driebeukige kerk. Het risaliet is voorzien
van een ingangspoort en wordt afgesloten door een fronton, met daarboven
een achtkante houten klokkentoren met
spits. De kerk werd in 1820 gebouwd ter
vervanging van een oudere schuilkerk in
de Kromme Elleboogsteeg. In 1846-'47
vond een verbouwing plaats naar plannen van Th. Molkenboer, waarbij het
gebouw aan de oostzijde werd vergroot
met een transept en een recht gesloten
koor. De klokkentoren is in 1985
opnieuw aangebracht.
DeR.K. kerk St.-Franciscus
Xaverius Zand 29) [11] is een driebeukige neoclassicistische-pseudo-basiliek, gebouwd in 1816-'17 naar ontwerp
van E Wittenberg ter vervanging van een
oudere schuilkerk op dezelfde plaats. Het
gebouw is in 1851 vergroot met een iets
uitspringend transept met gestuct koepelgewelf en een recht gesloten koor. In
plattegrond en opbouw vertoont de kerk
sterke gelijkenis met de `Elleboogkerk',
doch is ruimer van opzet en rijker van
vormgeving. De door kolossale geblokte
ionische pilasters gelede bakstenen voorgevel heeft een dorische ingangspoort.
De middenpartij wordt afgesloten door
een houten fronton, met daarboven een
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Xaverius
zeskantig houten klokkentorentje met
koepelvormige spits. Evenals in de 'Elleboogkerk' worden de beuken gescheiden
door ionische zuilen; de wanden zijn
geleed door middel van ionische pilasters. Zowel de vlakke plafonds van de zijbeuken, als de ton- en koepelgewelven
boven het overig deel van de kerk zijn
voorzien van stucversieringen. Het neobarokke hoofdaltaar dateert uit 1852.
Het met gesneden muziekinstrumenten
versierde orgel werd in 1819 door G.Th.
Batz vervaardigd. Het binnenwerk van
dit orgel is in 1926 ingrijpend gewijzigd.
De kerk is in 1982 gerestaureerd.
De Luth. kerk (Langestraat 61) [12]
is een eenbeukige kerk met neoclassicistisch front, in 1837 opgetrokken ter vervanging van de in de 14de eeuw gestichte
H. Geestkapel. De nieuwbouw naar
ontwerp van B. Ruitenberg heeft een
geblokte onderbouw, waarboven spitsboogvensters tussen ionische pilasters.
De gevel wordt bekroond door een houten fronton en achtkantig koepeltorentje.
In het sobere interieur met vlak stucplafond bevinden zich een 18de-eeuws uurwerk, een in 1766 door J.H.H. Batz vervaardigd orgel (met gewijzigd
binnenwerk) en enkele oude grafzerken.
In 1986 is de kerk gerestaureerd.
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is neoclassicistisch terwijl de details in
Engels getinte neogotische vormen zijn
uitgevoerd. Dit laatste is goed te zien bij
de gietijzeren venstertraceringen. Het
panel is in 1847 gebouwd naar ontwerp
van Th. Molkenboer. Het naastgelegen
moederhuis van de `Congregatie van
O.L.-Vrouwe' (Zuidsingel 40-41) is een
neorenaissance-gebouw uit omstreeks
1880. Daarachter ligt een sobere neogotische zaalkerk met verhoogd koor en
stenen dakruiter. De kerk verrees in 1900
naar plannen van H. Kroes; in 1918 is
het gebouw vergroot.
HetR.K. klooster St.-Joseph
(Barchman Wuytierslaan 53-55) kwam
tussen 1909-'10 tot stand naar plannen
van H. Kroes in een sobere stijl met
minimale verwijzingen naar de neogotiek. In 1937 is het klooster, waaraan een
R.K. vormingsschool was verbonden,
verbouwd.
Overige kerken.DeR.K. St.Ansfriduskerk (Jacob Catslaan 26b),
een basilicale kruiskerk in sobere laatneogotische vormen, is in 1914-'16
gebouwd naar ontwerp van W. te Riele
Gzn. De bijbehorende pastorie dateert
uit 1920. DeHerv. kerk (Leusderweg
110) is een eenvoudige zaalkerk met een
terzijde staande, slanke toren. De kerk
kwam in 1924 tot stand naar ontwerp van
H.A. Pothoven en G. van Hoogevest. De
O u d Kath. kerk Zand 13) is een
basilicale kerk met een slanke toren terzijde van de ingang. De kerk is gebouwd
in 1927, naar plannen van W. van Gent.

HetKloostergebouw 0.L.Vrouwe ter Eem (Zuidsingel 39)
[13] is een goed voorbeeld van de zogeheten Willem-II-gotiek. De hoofdvorm
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De naastgelegen neogotische pastorie
stamt uit 1899 en werd ontworpen door
H. Kroes. DeHerst. Apostolische
kerk (Utrechtseweg 77), een sobere
zaalkerk uit 1934-'35, kreeg gestalte in
de vormen van het zakelijk expressionisme. Het ontwerp is van C. Kruiswijk
en A. van der Vorst. Dekapel van
het ziekenhuis Zon en Schad
(Utrechtseweg 260-286) is een zaalkerk
met hoogopgaand dak doorbroken door
dakkapellen. De nagenoeg vrijstaande
toren heeft een ingesnoerde spits. De
kapel is in de jaren dertig in traditionalistische vormen gebouwd. De R.K. kerk
St.-Martinus (Kerklaan 22) is een in
1957 in traditionele vormen gewijzigde,
uit 1882 daterende neogotische kerk van
A. Tepe. De naastgelegen neogotische
pastorie uit 1888 is van dezelfde architect.
Verdedigingswerken. Van de
omstreeks 1300 tot stand gekomen verdedigingsgordel om het oudste stadsdeel
zijn het grootste deel van de omgrachting, enkele fragmenten van de hierbinnen opgetrokken ommuring, een verdedigingstoren en delen van een van de
vier stadspoorten bewaard gebleven.
De omgrachting, die nog aanwezig is in
de vorm van de West-, de Zuid- en de
Weverssingel, moet oorspronkelijk breder zijn geweest. In en onder enkele
muurhuizen zijn delen van de stadsmuur
aangetroffen.
DePlompe- of Dieventoren
(Muurhuizen 97), een vrij zware vierkante verdedigingstoren, is vermoedelijk
in het begin van de 14de eeuw aan de
stadsmuur toegevoegd. Later deed de
toren lange tijd dienst als gevangenis,
vandaar de naam Dieventoren. Het klokkentorentje op het tentdak, met een in
1590 door Thomas Both gegoten luidklok, werd in 1860 aangebracht. De
poortdoorgang naar de Zuidsingel kwam
pas in 1942 tot stand, toen de toren en de
muurhuizen ter linkerzijde daarvan werden gerestaureerd. Van de Kamperbinnenpoort [14], aan het oosteinde van
de Langestraat, resteren twee achtkante
torens. De verbindende poortboog, met
weergang, mezekouw en leien zadeldak,
is in 1827 gesloopt, maar werd bij een
restauratie in 1931-'33 gereconstrueerd.
Ook de beide aanbouwen met passage
kwamen toen tot stand. De torens staan
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Amerloon, Waterpoort Monnikendam

Amersfoort, Koppelpoort, interieur met
dubbele tredmolen (1984)
aan de buitenzijde van de gracht en
vormden oorspronkelijk het voorwerk
van de eigenlijke, thans verdwenen,
hoofdpoort (ook wet de Viepoort
genoemd), waarvan in 1990 funderingsresten werden aangetroffen.
Van de tussen ongeveer 1380 en 1450
gerealiseerde tweede verdedigingsgordel
resteren nog enkele delen van de ommuring, twee poorten en de heeft van de
omgrachting (de Beek). Langs de St.Annastraat tussen de Coninckstraat en de
Kamp staat een lang stukstadsmuur
met drie ronde torens. Aan de veldzijde
is deze muur voorzien van steunberen,
aan de stadzijde van (fragmenten van)
bogen, waarover de weergang liep.
Tevens is nog een deel van de garden wal
aanwezig die omstreeks 1560 ter verzwaring van de muur tegen de binnenkant
werd opgeworpen. De muur langs Achter de Kamp, met arkeltorentje, kantelen
met schietgaten en ronde toren, is voor
een belangrijk deel in 1978 gereconstrueerd. De in 1975 teruggevonden funde-

ring van een stuk stadsmuur met drie
ronde wrens langs Binnen de Veste is
toen tot een hoogte van ongeveer een
meter boven het maaiveld weer opgemetseld.
Dew aterpoort Monnikendam [15],
aan de zuidoostzijde van de stad, werd
vermoedelijk omstreeks 1400 gebouwd
over de plaats waar de Heiligenbergerbeek de stad binnenkomt. Naast een

verdedigende functie vervulde zij waarschijnlijk ook een rol in het regelen van
de waterhuishouding van de stad. De
poort bestaat uit twee ronde torens,
onderling verbonden door een muur met
een laag over het water geslagen boog.
De stenen brug die aan de stadzijde langs
de muur loopt, moet omstreeks 1565 een
houten brug hebben vervangen. Zowel
bij de omvorming van de stadswallen tot
plantsoen in de 19de eeuw als bij de restauratie in 1947 heeft de poort wijzigingen ondergaan.
De Kopp elpoort [16], aan de noordwestzijde van de stad, is een combinatie
van een waterpoort over de Eem en een
landpoort, die het Grote Spui met de
Grote Koppel verbindt. Omstreeks 1400
zal eerst de waterpoort zijn gebouwd,
waarna spoedig de landpoort tot stand
kwam. De waterpoort is aan de stadzijde voorzien van een op uitgekraagde
segmentbogen en natuurstenen consoles
Amer-loon, Gezicht op binnenstad met
Koppelpoort (1974)
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rustende loopgang en wordt gedekt door
een schilddak. Inwendig bevat zij nog
een bijzondere dubbele tredmolen met
windas en kabels, waarmee het eveneens
nog aanwezige balkenschot kon worden
neergelaten ter afsluiting van de doorgang. Boven beyond zich de gildekamer
van de zakkendragers. In het muurwerk
aan weerszijden van de waterpoort en de
landpoort, zijn aan de stadzijde enkele
Bogen van de weergang van de stadsmuur gehandhaafd. De landpoort, met
haar twee achtkante torens, had oorspronkelijk nog een voorpoort. In 1641
werd aan de andere zijde van de waterpoort een kleinere doorgang gemaakt,
die het Kleine Spui met de Kleine Koppel verbond. Sinds de sloop van deze
kleine poort, begin 19de eeuw, beeindigt
een achtkante toren aan deze zijde het
geheel. In 1885-'86 werd de Koppelpoort onder leiding van PJ.H Cuypers
ingrijpend gerestaureerd. De reconstructie van de poort is slechts ten dele gebaseerd op historische gegevens en bouwsporen. De meeste wijzigingen hadden
ten Joel het oude gebouw te `voltooien'
en te verfraaien. Zo werd tegen de buitenzijde van de waterpoort een mezekouw aangebracht en kreeg het bouwdeel tussen beide poorten een weergang
in plaats van de bestaande verdieping.
Die weergang werd, volledig overbodig
en onlogisch, ook aan de stadzijde voorzien van een borstwering met kantelen.
Bastions. Van de omstreeks 1600 aan
de stadsmuur toegevoegde bastions zijn
het Davidsbolwerk (Achter Davidshof)
en het bastion bij de Bloemendalsebuitenpoort nog herkenbaar. Op dat laatste
bastion is in 1700 de Israelitische
begraafplaats in gebruik genomen.
Het terrein is gedeeltelijk ommuurd.
De staande grafstenen laten zien dat
hier Hoogduitse joden werden begraven.
De begraafplaats is ondanks het feit dat
zij reeds in 1873 werd gesloten, goed
behouden gebleven. De toen aan de
Soesterweg geopende nieuwe joodse
begraafplaats bestaat ook nog.
Boterhal (Hof 2) [17]. Galerij uit
1608, gebouwd tegen de zuidzijde van
de Joriskerk door Dirck Gerritsz. uit
Utrecht. De hal rust op houten zuilen en
wordt gedekt door een houten zoldering
en een leien schilddak. De vensters in
de dakkapellen zijn gewijzigd. In 1962
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Amersfoort, Vish al gebouwd op overkluizing
van de Korte Gracht
vond restauratie plaats. De dakruiter met
carillon dateert uit 1992.
Vishal [18]. Op de overkluizing van de
Kortegracht bij de Langestraat staat een
in 1657 gebouwde vrijstaande galerij op
vierkante en ronde houten zuilen. De
hal heeft een door eenvoudige consoles
gesteund schilddak. In 1856 werd het
gebouwtje verplaatst naar het Lieve
Vrouwekerkhof en in 1988 op de oude
plek herplaatst.
Tolhuis (Bloemendalsestraat 73). Wit
gepleisterd neoclassicistisch gebouwtje
uit het tweede kwart van de 19de eeuw,
opgetrokken na afbraak van de Bloemendalsebuitenpoort.
Het ziekenhuis (VVeverssingel 4244) dateert uit het midden van de 19de
eeuw. De witgepleisterde gevel heeft in
het midden een voor die tijd kenmerkende flauwe puntgevel in eenvoudige
neoclassicistische vormen.
Societeit Amicitia (Stadsring 3032) is een vrijstaand pand in neoclassicistische vormgeving met lage voor- en
Amersfoort, Museum Flehite

hogere achterbouw. Het dateert uit de
tweede helft van de 19de eeuw. Stadsarchitect W.H. Kam droeg in 1891 zorg
voor een grote verbouwing.
Hetmilitair hospitaal (Hogeweg
70) dateert uit 1877 en is een robuust
gebouw met lets uitspringend middenrisaliet en een hoofdgestel met attiekvensters. Kenmerkend voor de neoclassicistische vormgeving van die tijd zijn de
veelhoekige pilasters op de hoeken en bij
het middendeel.
Devoorm. Juliana van Stolbergkazerne (Leusderweg 45),
werd in 1889-'92 gebouwd als onderkomen voor een regiment infanterie. Het
pand is opgetrokken in neobarokke vormen naar ontwerp van de Terst Aanwezend Ingenieur der Genie', kapitein A.
Kleijnheus. Het complex wordt gevormd
door vier vrijstaande, langgerekte hoofdgebouwen, gegroepeerd langs drie zijden
van een groot plein. Aan de voorzijde van
het plein staat een toegangshek, geflankeerd door robuust vormgegeven, grotendeels natuurstenen wachthuisjes. De
hoofdgebouwen zijn genoemd naar vier
zonen van Juliana van Stolberg Willem,
Lodewijk, Hendrik en Adolf), omgekomen in de Tachtigjarige Oorlog. Nadat
de gebouwen in 1978 hun militaire functie hadden verloren, zijn ze tot woningen
verbouwd. Op een groot deel van het
excercitieterrein zijn inmiddels ook
woningen verrezen.
Mu s e um Fl e hit e (Westsingel 50)
[19] is in 1889 gevestigd in het pand
Breestraat 78. Er volgde een ingrijpende
verbouwing en uitbreiding in neorenaissance-stijl in 1898-'99, naar ontwerp van
architect H. Kroes. Het museum is rijk
gedecoreerd. De gevels hebben gepro-
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nonceerde immitatiespeklagen, spekblokken, waterlijsten, klauwstukken,
obelisken en een gebogen fronton. In
de boogvelden boven de vensters van de
begane grond is een schelpmotief aangebracht. De in glas-in-lood ramen tonen
de wapens van Flehite en van de stad
Amersfoort. Bij de uitbreiding is de toegang naar de Westsingel verplaatst. Via
een brug en poortgebouw bereikt men
het museum tussen twee haaks op het
oude huis geplaatste vleugels. Later zijn
de aangrenzende panden bij het museum
getrokken, waardoor de oude kern
bestaat uit drie huizen. Breestraat 76
is van oorsprong een laat-l5de-eeuws
woonhuis, in de 18de eeuw tot pakhuis
verbouwd; bij de restauratie in 1972
werd de voorgevel ontpleisterd. Bij de
restauratie van Breestraat 78 in 1978
zijn inwendig de oude muurhuisruimten
hersteld. Evenals dit pand heeft ook
Breestraat 80-82 een 19de-eeuws voorkomen, maar beide dateren in oorspronkelijke vorm vermoedelijk uit de 16de of
17de eeuw.
HetRijks Opvoedings
Gesticht (Utrechtseweg 233-261)
werd in 1908 ontworpen door de hoofdingenieur voor gevangenissen en
gerechtsgebouwen, W.C. Metzelaar, in
een aan de overheidsbouw aangepaste
chalet-stijl met Jugendstil-details. De
tegeltableaus zijn afkomstig van de
`Koninklijke Aardewerkfabriek de Porceleyne Fles' uit Delft. Het pand vertoont
overeenkomst met de tuchtschool voor
meisjes te Zeist uit 1905.
O.L.-Vrouwe ter Eem en
Eemlandcollege (Daam Fockemalaan 22). Complex bestaande uit een
klooster, een R.K. kweekschool voor
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Amersfoort, Johan van Oldenbarnevelt
Gymnasium
meisjes en een meisjeslyceum met internaat. Het is in 1931 gebouwd naar ontwerp van BJ. Koldewey en H. Kroes in
de stijl van de Delftse school. In 1938
werd een van de scholen uitgebreid met
drie vleugels rond een binnenhof. Het
beeld boven de hoofdingang, voorstellende O.L.-Vrouwe ter Eem met het
Kindje Jezus en de Amersfoortse 0.L.Vrouwetoren, is van de hand van Mari
Andriessen. In de kapel bevindt zich
beeldhouwwerk van A. Termote.
Het voorm. Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium (Groen
van Prinstererlaan 3 3) kwam in 1932 tot
stand naar ontwerp van C.B. van der Tak.
Het pand wordt gekenmerkt door een
kubistische ordening van volumes, met
nadruk op strakke wanden en stroken
glas, en vertoont een sterke invloed van
het werk van W.M. Dudok.
Het voorm. Constantijn Col1 e g e (Daam Fockemalaan 10) werd in
1952-'54 gebouwd naar ontwerp van de
Tilburgse architect J.C.A. Schijvens.
Het complex omvatte een klooster van
de orde der kruisheren, een Gymnasium
en een H.B.S. voor jongens. Het complex met zijn uivormige torenbekroningen en kerkgebouw geinspireerd op de
Byzantijnse en vroeg-christelijke bouwkunst, is opgetrokken in de vormen van
het naoorlogs traditionalisme.
Overige scholen.Verderzijnnog
interessant het voorm. Gymnasium
(Westsingel 45) uit 1879-1880, een
school met twaalflokalen (Stadsring 36)
uit 1887 – beide naar ontwerp van W.H.
Kam –, de R. K. school (P. Borstraat
43-45) uit 1907, naar ontwerp van H.
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Kroes en een L-vormige school (Van
Effenlaan 20) met verhoogd deel op de
hoek, naar ontwerp van T Sikma uit
1928. Van der Tak ontwierp als stadsarchitect onder meer scholen aan de
Noorderwierweg (nr. 275, uit 1929), de
Bisschopsweg (Rembrandtschool, uit
1931) en de Hobbemastraat (nr. 36-38,
uit 1932).
Muurhuizen. Karakteristiek voor
Amersfoort zijn de muurhuizen. Hiertoe
rekent men de huizen aan de buitenzijde
van Muurhuizen, Breestraat en Krankeledenstraat. De oudste muurhuizen dateren op hun vroegst uit de 15de eeuw. De
meeste zijn evenwel pas gebouwd nadat
de eerste stadsmuur door de aanleg van
de tweede stadsversterking zijn verdedigingsfunctie had verloren en voor
bebouwing was vrijgegeven. Pas in 1501
begon het stadsbestuur aan particulieren
officieel grond te verkopen die was vrijgekomen door de afbraak van de muur.
De eerste muurhuizen verrezen aan de
buitenkant van de stadsmuur en stonden
met hun achterkant in het water van de
stadsgracht. Doordat de gracht dichtslibde, ontstonden later achter de huizen
grotere erven, waarop men bijgebouwen
neerzette en tuinen aanlegde.
Mogelijk het oudst is het huis Tinnenburg (Muurhuizen 25), dat reeds in
1414 werd genoemd. Het ligt naast de
voormalige waterpoort die de stad aan
deze zijde afsloot en waardoor de Eem
(Heiligenbergerbeek) Amersfoort binnenkwam. De strategische plaats en de
zwaarte van de muren maken het aannemelijk dat het hier om een versterkt huis
gaat. Het werd echter wel later gebouwd
dan de stadsmuur, omdat daarvan drie
weergangbogen in de voorgevel zijn
opgenomen. Bij de restauratie van het
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Amerloon, Muurhuizen, Tinnenburg

Amersfoort, Muurhuizen, Secretarishuisje

Amersfoort, Muurhuizen, Bollenburg
huis in 1942 heeft men de gevels ontpleisterd, de kruisvensters op de verdieping gereconstrueerd en een restant van
een boogaanzet van de waterpoort `verduidelijkt'.
Van de tientallen historisch interessante
muurhuizen kan hier slechts een kleine
selectie worden genoemd. Uit de 16deeeuw dateren onder meer: Muurhuiz e n 1, tegenwoordig muziekschool,
Bollenburg (Muurhuizen 19), het
huis waar Johan van Oldenbarnevelt zijn
jeugd doorbracht, Muurhuizen 33 ,
met traptoren, van 1578 tot 1907 deel
uitmakend van het St.-Elisabethsgasthuis, Muurhuizen 99-107, met aan

de Singelzijde boogvormige spaarnissen
(nr. 107) en gereconstrueerde kruisvensters, Muurhuizen 199, met later
erop genet traptorentje en een 19deeeuwse aanbouw en 't Oude Weversh uys (Muurhuizen 227), gebouwd met
grote, hergebruikte bakstenen, waarschijnlijk van de stadsmuur.
Deze vrij monumentale dwarshuizen
hebben over het algemeen een hoog
opgaande brede voorgevel en een zadeldak, waarvan de nok evenwijdig loopt
met de straat. De zijgevels eindigen soms
in de vorm van een trapgevel, al dan niet
met ezelsrugafdekkingen. De huizen zijn
betrekkelijk ondiep en hebben meestal
overkluisde kelders en meer dan een verdieping. Aan de straatzijde bevinden zich
soms kleine aanbouwsels, stoepen en
traptorentjes. Gezamenlijk vormen de
muurhuizen zowel aan de straat- als aan
de singelkant een vrij vlakke, gesloten
wand. Bij veel muurhuizen gaat de

ouderdom van het panel schuil achter
een l9de-eeuwse pleisterlaag.
In de loop der eeuwen ondergingen de
huizen grote en kleine verbouwingen.
Van het Secretarishuisje (Muurhuizen 109) zijn het renaissance-poortje
en de schelpvormige versieringen boven
de vensters, alle van zandsteen, eind16de-eeuws en de door de daklijst heen
brekende dakkapel met trapgeveltje
17de-eeuws. Een 18de-eeuws element
zijn bijvoorbeeld de schuifvensters. Bij
de restauratie van het huis in 1951-'53
heeft men de 19de-eeuwse pleisterlaag
van de gevels verwijderd. Een dergelijke
geschiedenis laat zich ook voor veel
andere muurhuizen vertellen. In de 17de
en 18de eeuw verrezen ook nog nieuwe
muurhuizen, bijvoorbeeld 't Huis te
Nuwen Burch (Muurhuizen 5) uit
1645. Diverse muurhuizen zijn als pakhuis gebruikt en kregen daarom stenen
dakkapellen met een topgeveltje
(Vlaamse gevel), een overhuifde hijsbalk
en grote met luiken gesloten laadvensters.
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Overige woonhuizen.Destad
bezit nog een groot aantal oude huizen
en interessante gevels, waarvan overigens
wel vele bij restauraties ingrijpend zijn
gereconstrueerd. Terwijl de muurhuizen
als dwarshuizen zijn gebouwd, is het
diepe huis, met de nok loodrecht op de
straat, het meest gangbare huistype in de
binnenstad.
Het diepe huis Krommestraat 70
staat op de plaats van het oudste stadhuis
van Amersfoort en zou in de kern nog uit
de 14de eeuw kunnen dateren. De zijmuren hebben 15de-eeuws en jonger metselwerk. Het huis Kamper Binnenpoort 4 dateert uit het eind van de 15de
eeuw of het begin van de 16de eeuw en
is met de zijgevel tegen of op de plaats
van de stadsmuur gebouwd. Aan de
gracht heeft de zijgevel een uitbouw en
een steunbeer. De vensters en de togen
daarboven zijn van later datum. Het
16de-eeuwse dwarshuis Vagevier
(Muurhuizen 108-110) ligt niet tegen
de voormalige stadsmuur aan, maar
aan de overzijde van de straat. De gevel
aan de straat had een vrij sober karakter,
omdat het huis op het binnenterrein was
georienteerd. De achtergevel was oorspronkelijk dan ook belangrijker en had
bakstenen kruisvensters met zandstenen
stijlen en dorpels. In het pand zijn de
eiken moer- en kinderbintbalklagen met
rijk versierde consoles bewaard gebleven.
Het huis is later als pakhuis gebruikt,
waaraan de laadvensters en de Vlaamse
gevel met hijsbalk herinneren. Bij de
restauratie, aan het begin van de jaren
negentig, kreeg de straatgevel een
nieuwe vensterindeling en heeft men de
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kruisvensters en deuren in de achtergevel
gereconstrueerd (zichtbaar vanuit de
Kerkstraat).
Het Kapelhuis (Krankeledenstraat
hoek Lieve Vrouwekerkhof), omstreeks
1525 gebouwd als dienstwoning bij de
Lieve-Vrouwekerk, heeft een fraaie trapgevel met overhoekse pinakels, ronde
nissen, getoogde nissen met sierverband
en zandstenen vensterdorpels. Het
gedeelte van de pui onder de ontlastingsbogen werd bij de restauratie van 1905
vernieuwd. Het Mandaatshuisje
(Groenmarkt 9) is een omstreeks 1530
na brand herbouwd kanunnikenhuis met
een soortgelijke geveltop, die echter voor
een deel een reconstructie is, uitgevoerd
bij de restauratie in 1942. De eikenhouten puibalk gaf voldoende aanwijzingen
voor een reconstructie van de pui. De
16de-eeuwse zijgevel van Groenmarkt
10 vertoont grote korfboognissen.
Lieve Vrouwestraat 6- 8 , uit ongeveer 1540, heeft een vakwerkconstructie
en een overstek op gotisch geprofileerde
korbelen. De gevel is ingrijpend gerestaureerd in 1973. De beplanking dateert
van die restauratie. Cafe D e Grote
Slok (Zevenhuizen 1, hoek Langestraat)
is een 16de-eeuws woonhuis, waarvan de
bakstenen verdieping oorspronkelijk
alleen aan de kant van Zevenhuizen was
overgekraagd; ze rusten op houten korbelen. Het pand is in 1943 ingrijpend
gerestaureerd.
Het brede pand Blo em en dalsew eg
3 7 heeft een gepleisterde topgevel met
in- en uitgezwenkte randen uit het eerste
kwart van de 17de eeuw. Verspreid over
de stall komen nog verscheidene 17deeeuwse woonhuizen met trapgevels voor,
zoals Havik 3 3 en 3 5. Het smalle eerste pand, dat blijkens het jaartal boven de
deur uit 1618 zou dateren, heeft een toppilaster op gebeeldhouwde console en
een vrij gaaf bewaarde pui, die ter hoogte
van de vroeger aanwezige insteekverdieping is voorzien van enkele sierpatronen
in baksteen. Het buurpand is vermoedelijk laat-middeleeuws, maar kreeg omstreeks 1630 een nieuwe voorgevel.
Boven de vensters van de trapgevel zitten
schelpvormige versieringen in zandsteen.
De houten pui is een reconstructie uit
1910. Andere voorbeelden van (soms
oudere) woonhuizen met 17de-eeuwse
trapgevels zijn het hoekpand Appel-
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m a rk t 15 (pui reconstructie uit 1942),
Hof 9 en 2 4, beide met hijsbalk en pakhuisluiken, Langestraat 11, met
metselmozaiek, gebeeldhouwde kopjes,
sierankers en een Steen met het jaartal
1619 enLangestraat 45, gedateerd
1628 en evenals de vorige gevel
bekroond door een gebeeldhouwd
leeuwtje met wapenschild. Lavendelstraat 3 (1657) enLieve Vrouwestraat 2 0 zijn beide deels pakhuis en
hebben een eenvoudige versiering met
natuurstenen blokken in de ontlastingsbogen.
Het 17de-eeuwse dubbele woonhuis
Havik 11-13 heeft een voorgevel met
(bij een restauratie deels herstelde)
kolossale pilasters en een rechte kroonlijst, waarboven dakkapellen met frontons. Het muurwerk is in rode baksteen
gemetseld, de pilasters in gele baksteen.
Havik 2 5 bezit een halsgevel uit 1664,

Amersfoort, Havik 25
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in de trant van architect Philips Vingboons, met natuurstenen klauwstukken
en kolossale pilasters. Guirlandes en rijk
omrande ovale blindvensters van natuurSteen sieren de gevelvelden. Bij de restauratie in 1940, onder toezicht van A.L.
Oger en D. Verheus, werd een jongere
pleisterlaag verwijderd. De gevel kreeg
toen weer kruisvensters en een toegang
in de middentravee. Bovendien reconstrueerde men de gevelbekroning met
rechte lijst en segmentvormig fronton.
D'Gekroonde Bye-korf (Kamp 10)
heeft een goed bewaarde halsgevel uit
1687, die eveneens met guirlandes is
versierd. Een rijk gebeeldhouwde gevelsteen beeldt de huisnaam uit. De aan de
Coninckstraat gelegen zijgevel heeft dakkapellen met luiken en hijsbalken.
Woonhuizen met klokgevels uit het
tweede kwart van de 18de eeuw komen
in de Amersfoortse binnenstad nog vrij
veel voor, bijvoorbeeld aan de Kamp.
Kamp 48 heeft een gevel met voluten,
afdekplaat en lcuif van natuursteen.
Goede voorbeelden elders in de binnenstad zijn Grote Spui 29 enLangestraa t 9. Dat laatste pand heeft aan de
achterzijde nog een 16de-eeuwse trapgevel met ezelsrugafdekkingen.
Uit ongeveer 1780 dateren de twee
deftige woonhuizen Zu idsingel 38
en Westsingel 43. Beide hebben een
hardstenen voorgevel met classicistische

Amersfoort, Westsingel 43, (trouw)zaal
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Amersfoort, Zuidsingel 38
bestanddelen, zoals fronton en hoekpilasters en met Lodewijk XVI-details, bijvoorbeeld in de bovenlichten van de deuren. Zuidsingel 38 werd gebouwd voor
de tabakshandelaar en bankier Benjamin
Cohen. De rechter zijgevel ligt aan de
Kortegracht. De bakstenen achtergevel
heeft een middenpartij in Lodewijk XVIstijl. Het gebouw noemt men vanwege de
kleur van het glas wel het 'Huis met de
paarse ruiten'. Aan weerszijden van de
ingang zitten maskers; de lantaarns zijn
nieuw aangebracht in 1991. Westsingel
43 werd gebouwd voor Benjamins zoon,

Abraham Cohen. Het pand heeft gave
interieurs in Lodewijk XVI-stijl. In 1818
verruilde het stadsbestuur het vervallen
oude stadhuis aan de Hof voor dit pand.
Het bleef stadhuis van Amersfoort tot
1974, toen men het nieuwe gebouw aan
het Stadhuisplein betrok. Het pand
wordt echter nog wel voor tepresentatieve doeleinden gebruikt.
In de eerste heeft van de 19de eeuw
boden de bestaande panden in de stad
voldoende ruimte voor de bevolking en
werden er nauwelijks nieuwe huizen
gebouwd. Na het midden van de 19de
eeuw werd er weer meer gebouwd.
Langegracht 40, uit het derde kwart
van de 19de eeuw, heeft een gevel in neoclassicistische vormen, met rijk gedecoreerde velden onder de vensters en boven
de venstertogen. Eenvoudiger, maar in
harmonie met deze gevel, zijn die van de
buurpandenLangegracht 38 en 39.
De neoclassicistische villa Meerwegen
(Utrechtseweg 125), gebouwd omstreeks
1880, heeft een steil dak op de middentravee en een waranda met zuilen (van
zink). Een andere karakteristieke neoclassicistische villa uit dezelfde tijd is
Mezzo Monte (Regentesselaan 2).
Het herenhuis P. Bothlaan 1, een
neorenaissance-ontwerp van omstreeks
1880, heeft rijk gedetailleerde boogvelden boven de verdiepingsvensters.
Opmerkelijk is ook de ingangspartij met
afgestompte vierkante spits in Franse
stijl. Het herenhuis Utrechtseweg
11-1 3 , uit het derde kwart van de 19de
eeuw, heeft een vergelijkbare dakbekroning. De invloed van de neorenaissance
is ook herkenbaar bij Prinses Marielaan 9-11, een villa uit het laatste
decennium van de 19de eeuw en bij de
arbeiderswoningen Berkenweg 6-16,
in 1900 gebouwd naar ontwerp van W
Salomons. Het dubbelwoonhuis Stadsring 48-50 uit omstreeks 1908 heeft
een, aan Museum Flehite verwante, rijke
neorenaissance-decoratie. De chalet-sij1
is in Amersfoort bij een aantal villa's to
zien, onder meer bij Korte Beekstraat 1 (1893), Stadsring 103,
gebouwd in 1896 naar ontwerp van
W.H. Kam, villa Genista (Utrechtseweg 106), uit 1899, met serre en balkon
onder een opmerkelijk groot dakoverstek
en Villa Para (Snouckaertlaan 2a-2b).
Die laatste is in 1900 gebouwd door de
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Amersfoort, Fresiawoningen, Borgesiuslaan
en omgeving
Amersfoortse architect H. Kroes, in
opdracht van jhr. EAJ. Van Asch van
Wijck. De gevels hebben overwegend
een neorenaissance-detaillering, maar
de topgevels zijn in chalet-stijl uitgewerkt. De ver uitstekende dakranden,
voorzien van met driepasachtige vormen
gedetailleerde windveren, worden gedragen door een houten regelwerk op
schoren.
Van de belangrijkste architectuurstromingen uit de eerste helft van de 20ste
eeuw zijn in Amersfoort interessante
voorbeelden bewaard gebleven. Het
blokvormige herenhuis Klein Groenestezjn (Utrechtseweg 80) dateert uit
1912 en is gebouwd in de traditionalistische richting 'Um 1800'. Uit 1919 stamt
de symmetrische, dubbele villa D a a m
Fockemalaan 79-81, ontworpen
door H.C. Elzinga in een door Engelse
landhuizen geInspireerde architectuur.
Kenmerkend zijn de over twee bouwlagen doorlopende erkers, het gedrukte
rieten dak en de diverse schoorstenen.
In de middenpartij bevindt zich een stalling voor rijtuigen, voorzien van grote
dubbele toegangsdeuren. Het complex
arbeiderswoningen aan het Va n
Ostadeplein (en omgeving) dateert uit
1919-'20. Opvallend zijn de twee poorten en het middengebouw met arcade
aan de oostzijde van het plein. De
woningen zijn gebouwd in de trant van
het expressionisme, evenals het complex
middenstandswoningen aan de B o rgesiuslaan (en omgeving). Die panden
zijn in de jaren 1920-'22 gebouwd,
gedeeltelijk in opdracht van woningbouwvereniging Frisia. Architect A.H.
van Wamelen heeft bij zijn ontwerp
gebruik gemaakt van sterk gewelfde
rieten kappen, waarbij vooral de hoeken

Amersfoort, complex arbeiderswoningen
Van Ostadeplein
van de bouwblokken zwaar zijn aangezet.
Eveneens in expressionistische trant zijn
het landhuis Barchman Wuytiersla a n 46, een ontwerp van H.E Symons
uit 1925 en villa De Wachter (Dr. J.P.
Heijelaan 2-4), een werk van architect
H.Th. Wijdeveld uit 1927. De laatstgenoemde villa is gebouwd in vrij strakke
vormen, maar heeft door het verspringen
van de verscheidene bouwmassa's en
door afwisselend materiaalgebruik toch
een grote plasticiteit. Karakteristiek voor
de bouwstijl zijn de verticaal bevestigde
daktegels. Opdrachtgever was de industrieel EJ. Langelaan. Het oorspronkelijke interieur is vrij goed bewaard gebleven, evenals de tuinaanleg met vijver
en pergola. Opmerkelijk is het tennisgebouwtje, een bijzonderheid in
die tijd.
De garage annex woning Vlasakkerw eg 3A , werd in 1934 gebouwd naar
een ontwerp van W. van Gent. Oorspronkelijk vertoonde het panel overeen-

komst met het werk van de architecten
Dudok en Van der Tak, maar door het
pleisteren van de bakstenen gevels lijkt
het nu meer een gebouw in de stijl van
de Nieuwe Zakelijkheid. Wel oorspronkelijk in de stijl van het Nieuwe Bouwen
zijn de villa's Utrechtseweg 375, een
ontwerp van J.H. Blom en A rioso (Dr.
J.P. Heijelaan 6), een werk van architect
H.E Symons; beide dateren uit 1937.
Villa De Koelenberg (Anna Paulownalaan 42) heeft een functionalistische
vormgeving, naar ontwerp van G.Th.
Rietveld uit 1963. Het blokvormige huis
is volgens een maatraster opgezet en in
de gevels zijn primaire kleuren toegepast.
De buitenplaats R a n d e n b r o e k
(Heiligenbergerweg 113), gelegen in het
zuidoosten van de stall, heeft een rechthoekig landhuis met een wit gepleisterd,
19de-eeuws voorkomen. Het huis werd
omstreeks 1630 gebouwd door schilderarchitect Jacob van Campen, die er tot
zijn flood in 1657 heeft gewoond. Het
oorspronkelijke gebouw bestond uit een
Amersfoort, Villa De Wachter
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Amersfoort, buitenplaats Randenbroek,
landhuis

Amersfoort, buitenplaats Nimmerdor,
duiventoren

vierkant, hoog oprijzend corps de logis –
in de trant van het latere huis Hofwijck
bij Voorburg – met een lage linkerzijvleugel. De rechterzijvleugel was wel
voorzien, maar verrees pas in de 18de
eeuw, toen het geheel ook onder een dak
werd gebracht. De 17de-eeuwse indeling
is in grote lijnen nog aanwezig, inclusief
de kelders met kruisgewelven in de linkerzijvleugel. In de 19de eeuw is tegen
de linkerzijgevel een aanbouw met balustrade geplaatst. Bovendien werden de
gevels gepleisterd. Nabij het huis staat
een 19de-eeuws tweebeukig koetshuis.
Tuinarchitect H. van Lunteren veranderde de formeel aangelegde tuin, met
reeds enkele eind-l8de-eeuwse landschappelijke elementen, in het huidige
park in landschapsstijl. Daarbij maakte
hij dankbaar gebruik van de geaccidenteerdheid van het terrein. In het park
bevindt zich een bakstenen duifhuisje.
Een toegangshek uit 1822, met bakstenen hekpijlers en enkele andere ijzeren
hekken geven toegang tot het terrein,
dat sinds 1955 stadspark is.
De buitenplaats Nimmerdor (Arnhemseweg 213) is rond 1650 door jonker
Everard Meijster aan de zuidrand van de
stall gesticht. De naam werd ingegeven
door de vele naaldbomen (nimmer dor)
die in de oorspronkelijke geometrische
tuin stonden. Deze hoofdstructuur is nog
herkenbaar in het park, dat in 19de eeuw
een landschappelijke aanleg kreeg. Na in
de oorlog schade te hebben opgelopen, is
het buitenhuis in 1953 gesloopt. Op het
terrein resteren een oranjerie, een tuinmanswoning, een koetshuis en een houten duiventoren, alle uit omstreeks 1865.
Tot de buitenplaats Schothorst
(Schothorsterlaan 11,17,29) behoren een

gepleisterd blokvormig buitenhuis, een
koetshuis en een oranjerie. De gebouwen
dateren uit de jaren 1880-'90. Het huis
heeft rondom een attiek en verder een
ingangspartij met zuilen en pijlers,
bekroond door een balustrade met siervazen. De buitenplaats fungeert nu als
stadspark en als centrum voor natuur en
milieu. Op het terrein is een vroeg-middeleeuwse boerderij gereconstrueerd.
Brouwerijen. Van het rijke verleden
van Amersfoort als brouwersstad is zeer
weinig overgebleven. Het belangrijkste
restant is brouwerij D e Kr o o n (Krommestraat 36-40). De brouwerij biedt aan
de voorzijde de aanblik van een dubbel
woonhuis, waarvan de rechte kroonlijst
in het midden words onderbroken door
een getrapte halsgevel met natuurstenen
klauwstukken en fronton. In deze vorm

Amersfoort, Brouwerij De Kroon

dateert het monumentale pand, dat ook
nog 16de-eeuwse delen bevat, van een
verbouwing in 1663. Vanaf dat jaar tot
1750 was het bierbrouwerij. Bij de restauratie in 1978 heeft men de 18deeeuwse vensters op de begane grond en
de laat-l9de-eeuwse winkelpui gehandhaafd, maar de kruisvensters op de verdieping gereconstrueerd. Haaks op dit
voorhuis staan aan de kant van de Langegracht twee bijbehorende pakhuizen,
eveneens uit 1663. De voormalige stadsboerderij Kleine Spui 18 is in 1990
gerestaureerd en als nieuwe, maar
ambachtelijke bierbrouwerij in gebruik
genomen onder de naam De Drie
Ringen.
Pakhuizen. Het grotere middeleeuwse huis was gewoonlijk ook ingericht voor de opslag van goederen, hetzij
in de kelder, op de verdiepingen of op
zolder. Bij diverse huizen met een pakhuisbestemming werden in de voor- of
zijgevel vensters met luiken en een overhuifde hijsinrichting aangebracht. Dit is
vooral goed te zien bij de muurhuizen,
maar ook op diverse andere plaatsen in
de binnenstad. Vanaf de 17de eeuw zijn
ook volledig als pakhuis gebouwde panden bewaard gebleven, zoals de reeds
genoemde pakhuizen van brouwerij
De Kroon en de 17de-eeuwse pakhuizen
D e Hoop (Breestraat 59-61) en Valk e straat 31, beide ingrijpend gerestaureerd. Kamp 7 7 is een voorbeeld van
een pakhuis uit de 18de eeuw. Het pakhuis Grote Koppel 7a-7b dateert
van omstreeks 1910.
Winkels en kantoren. Vanaf
het midden van de 19de eeuw paste men
nieuwe kantoren en winkels in binnen de
oude stadsstructuur, door oude huizen te
verbouwen of door sloop en nieuwbouw.
Daarbij voegde men vaak enkele oude
percelen tot grotere eenheden samen.
Een kantoorpand uit de eerste helft van
de 19de eeuw is Groenmarkt 8,
gebouwd in neoclassicistische stijl. Aan
de Langestraat zijn enkele interessante
winkelpanden te vinden. Langestraat
6 3 heeft een neorenaissance-gevel uit
1895, met een vroeg voorbeeld van een
bovenetalage. Deze vorm van presentatie
was rond de eeuwwisseling erg populair.
Ook de Winkel annex woning Langestraat 7 6 (hoek Zevenhuizen), een
opmerkelijk Jugendstil-ontwerp van

81

AMERSFOORT

Amersfoort, Winkelpand met bovenetelage,
Langestraat 63 (1.), en de Luth. kerk

H. Kroes uit 1903, heeft grote bovenetalages. Het oorspronkelijke karakter
van het panel is nogal geweld aangedaan
doordat de kenmerkende dakbekroning
is verdwenen. Ook de onderpui is gewijzigd. Eveneens van rond de eeuwwisseling is de winkel annex woning Kr o m mestraat 1 4 .Hetwarenhuis voor
Vroom & Dreesman (Utrechtsestraat
25-29) verrees in 1934-'35 naar ontwerp
van J. Kuyt.
Station (Smallepad 13-15). Dit eerste
station van Amersfoort werd in 1863-'65
gebouwd naar ontwerp van NJ. Kamperdijk (1815-1887) aan de lijn UtrechtZwolle van de Nederlandsche CentraalSpoorweg-Maatschappij. Het wit
gepleisterde gebouw, bestaande uit een
hoog middendeel en lage zijvleugels, vertegenwoordigt het type `stationsgebouw
eerste klasse' van deze maatschappij.
Op de begane grond worden vensters en
deuren omlijst door corinthische pilasters met rondbogen in stucwerk. Vleugels en middenrisaliet worden afgesloten
door blokpilasters, kenmerkend voor de
neoclassicistische architectuur van die
tijd. In 1875 zijn de vleugels in dezelfde
stijl verlengd. Na het gereed komen van
het in 1901 voor de Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij gebouwde
nieuwe station, werd het oude buiten
bedrijf gesteld. Het station uit 1901,

gebouwd naar ontwerp van D.A.N. Margadant en gesierd met tegeltableaus door
Ed. Cuypers en zandstenen reliefs door
J. van den Bosch, is in 1995 afgebroken.
De reliefs, met voorstellingen betreffende het stoken en het onderhoud van een
stoomlocomotief, zullen in de nieuwbouw worden herplaatst.
Bruggen. Aan de Stadsring bevindt
zich een ijzeren brug uit 1892 over
de Flierbeek. Over de Scheltussingel
ligt de Co n in ck sbrug, een uit 1915
daterende brug in gewapend beton naar
ontwerp van stadsarchitect C.G. Beltman.
Watertoren (Utrechtseweg 174) uit
1912, naar ontwerp van de firma T van
Hoogevest. De ronde bakstenen toren
met rondboogvensters en -friezen en een
kanteelachtige bekroning, is gesitueerd
boven op de Amersfoortse berg. Vanwege de hoge ligging hoefde het ijzeren
reservoir niet op een schacht to worden
geplaatst en kon worden volstaan met
een lage draagconstructie omsloten door
een bakstenen schil.
HetBelgenmonument (Belgenlaan 9) is in 1916-'19 gebouwd door
Belgische soldaten die tijdens de Eerste
Wereldoorlog in Amersfoort waren
geInterneerd. Het imposante monument
bestaat uit een middendeel met trappengalerij en drie vierkante, stompe torens
of pylonen, twee aan weerszijden en een
in het midden aan de voorzijde. Op die
middentoren is in 1967 een carillon
geplaatst, ten behoeve van de Amersfoortse Beiaardschool. Het ontwerp in de
Amersfoort, Belgenmonument

Amersfoort, Zitbank Utrechtseweg-Prins
Frederiklaan
stijl van het expressionisme is van de Belgische architect H. Hoste. Kenmerkend
zijn de plastische vormgeving, de gestileerde baksteendecoraties en het gebruik
van verschillende metselverbanden. Basreliefs met allegorische voorstellingen
naar ontwerp van A. Gos (onder meer
troost, terugkeer naar het vaderland)
versieren de pylonen. Aan de achterzijde
herinnert een bronzen plaquette aan een
bezoek van de Belgische koning Leopold
III in 1938. De Belgische tuinarchitect L.
van der Swaelmen maakte het plan voor
de aanleg van het omringende terrein.
Op enige afstand van het hoofdgebouw
staat een muur gedecoreerd met allegorische voorstellingen (o.a. droefheid,
vlucht naar Nederland) van de hand van
H. Krop.
De zitbank aan de Utrechtseweg
(hoek Prins Frederiklaan) uit 1925 is een
opvallende herinnering aan jkvr. Christine de Bosch Kemper. De bank is door
Goedewaagen's Plateelfabriek de `Distel'
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Waver (aan de Nessersluis) zijn bewaard
gebleven. Beide hebben nog de takel
voor het plaatsen van de schotbalken.

AUSTERLITZ
(gemeente Zeist)

Amersfoort, De Zonnehof
ontworpen in de trant van de Amsterdamse School. De houten bank wordt
omzoomd door rijk gedetailleerd metselwerk, met in terra cotta uitgevoerde
papegaaien als meest opvallende sierelementen. De bank is recent gerenoveerd.
Bioscoop 'Grand Theatre' (Snouckaertlaan 4) is in 1934 gebouwd naar ontwerp van J.H. Blom in de trant van WM.
Dudok. Na een brand is de bioscoop in
1987 uitgebreid en verbouwd.
Pompstation (Hogeweg 205) uit
1938. Het gebouw vertoont in het ontwerp van stadsarchitect C.B. van der Tak
de invloed van het Nieuwe Bouwen.
Ernaast staat een transformatorh uisj e in kubistische vormgeving uit
1935, ontworpen door dezelfde architect
voor de Provinciale Utrechtse Elektriciteits Maatschappij.
De Zonnehof (Zonnehof 8). Vierkant tentoonstellingsgebouw naar ontwerp van G.Th. Rietveld uit 1956-'59.
Het volgens een strak maatsysteem ontworpen gebouw van staal, baksteen en
glas vertoont verwantschap met zijn eerdere ontwerpen voor tentoonstellingspaviljoens in Arnhem en Venetie. De
centrale expositieruimte ontvangt van
bovenaf het benodigde daglicht. De kalkzandstenen muren en galerij zorgen
merle voor een zorgvuldig gecomponeerd geheel.

AMSTELHOEK
(gemeente De Ronde Venen)
Rivierdorpje – vroeger ook aangeduid als
`Mennonietenbuure –, in de loop van de

18de eeuw ontstaan door verdichting van
de bebouwing op de rechteroever van de
Amstel, bij een in 1636 over die rivier
gebouwde brug. Op de linkeroever ontstond het dorp Uithoorn (Noord-Holland).
DeGeref. kerk (Piet Heinstraat 3),
een kruiskerk met hoogopgaande zadeldaken en een toren met slanke paraboolvormige spits, is gebouwd in de jaren
twintig. De kerk vertoont een opmerkelijke overeenkomst met de Geref.
Opstandingskerk te Woerden.
Voormalige zuivel fa briek Blant e m a (Amstelkade 60). Deze boter- en
kaasfabriek uit 1918 is nu in gebruik als
etikettenfabriek.

DeUzeren Draaibrug vande
voorm. Haarlemmermeerspoorlijn (van
Uithoorn naar Nieuwersluis) stamt uit
1912.
Transformatorhuisje (De
Bruinlaan 4) voor de PUEM. Het
gebouwtje, met zadeldak tussen puntgevels, is in 1928 gebouwd naar ontwerp
van G. Krop.
Forten. In de omgeving van Amstelhoek werden tussen 1885-'95 twee verdedigingswerken gebouwd voor de verruimde Stelling van Amsterdam,
namelijk het Fo r t bij Amstelhoek
(Ringdijk van de 2de bedijking) en het
Fort Waver-Amstel (Waverdijk).
Beide forten waren voorzien van
geschutsplateau's en kregen in 1911 een
bomvrije kazerne. In de omgeving van de
beide forten lagen inmiddels veelal verdwenen inundatiesluizen en schotbalkkeringen om waterlopen in mobilisatietijd of te dammen en tevens de inundaties
te beheersen. De keringen in de Drecht
(aan de Kromme Mijdrecht) en de Oude

Dorp, ontstaan bij een in 1804 door
generaal A.EL.V. de Marmont op de
Leusderheide voor de Franse en Bataafse
(Nederlandse) troepen gesticht legerkamp, het Franse kamp genaamd. Het
exercitieterrein is later waarschijnlijk
het Dorpsplein geworden. Het dorp,
dat oorspronkelijk 'Napoleon' werd
genoemd, werd in 1806 door koning
Lodewijk Napoleon tot stall verheven.
Het kreeg toen zijn huidige naam, ter
herinnering aan de slag bij Austerlitz in
1805. Nadat de troepen waren vertrokken, ging de nederzetting in betekenis
achteruit. In 1811 kwam het dorp bij de
gemeente Zeist en de piramide aan de
noordzijde van de weg bij de gemeente
Woudenberg.
Dewaterpomp op het Dorpsplein is
waarschijnlijk gebouwd op een waterput
van het Franse kamp. Jets verderop,
tegenover Gramserweg 50, staat een vergelijkbare pomp.

DePiramide van Austerlitz
(Zeisterweg), gelegen op enige afstand
ten noordoosten van het dorp, werd in
1804 opgericht ter herinnering aan de

overwinningen van Napoleon. Franse en
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Austerlitz, Koepel van Stoop
Bataafse troepen wierpen de heuvel in 27
dagen op. Bovenop de zandheuvel kwam
een houten obelisk met gedenkplaten te
staan. Al in 1808 verdween deze obelisk
wegens bouwvalligheid. In 1894 werd de
zandheuvel hersteld en bekroond door
een stenen obelisk met belvedere, naar
ontwerp (uit 1888) van D. van der Werf.
De stenen trappen zijn in 1910 aangebracht.
Dekoepel van Stoop, gelegen ten
zuiden van de piramide en de Zeisterweg, werd in 1840 gebouwd. Opdrachtgever was de Amsterdamse bankier en
ontginner J.B. Stoop. Architect J.D.
Zocher jr. ontwierp een rond neoclassicistisch bouwwerk met houten hoofdgestel als theekoepel en uitzichtspunt. De
ingangspartij wordt bekroond door een
opengewerkte aedicula. Het met leien
bekleedde dak wordt ondersteund door
zes toscaanse zuilen van zandsteen,
afkomstig van de in 1837 afgebroken
oude beurs van Hendrick de Keyser te
Amsterdam (1608-'11). Zocher was ook
de ontwerper van de nieuwe beurs te
Amsterdam (1840-'45) en kon daardoor
de zuilen verwerven. Het oorspronkelijk
onbelemmerde uitzicht, vanaf zowel de
piramide als de koepel, is thans door
bebossing weggenomen.
Het Berghuis (De Laagt 8, Maarn) is
een jachthuis, in opdracht van J.B. Stoop
gebouwd in een in 1838 door J.D.
Zocher jr. aangelegd landschapspark.
Architectonisch komt het overeen met
de koepel van Stoop. In 1920 kreeg het
huis een verdieping naar ontwerp van
J.W. Hanrath, waardoor het gebouw het
karakter van een Zwitsers chalet kreeg.

Van oorsprong agrarisch rivierdorp, ontstaan als lintbebouwing langs het riviertje de Angstel. Vanaf de 17de eeuw verdichtte de bebouwing zich enigszins,
vanwege het onstaan van buitenplaatsen
langs de Angstel. Het oudste gedeelte
van de dorpskern ligt op de linkeroever,
bij de Brugstraat en de parallel met het
water lopende Dorpsstraat. Hier vindt
men een overwegend 18de- en 19deeeuwse, vrij gesloten bebouwing. Een
deel van de bebouwing op de rechteroever volgt een door de Rijksstraatweg
afgesneden bocht in de Angstel.
H e rv. kerk (Dorpsstraat 2). Al
omstreeks 1400 stond in Baambrugge
een kapel. Deze werd in 1505 vergroot.
Hiervan rest nog de vrij slanke gepleisterde toren, die tegen de achterwand van
de huidige kerk staat en waarvan de ingesnoerde spits in 1726 werd vernieuwd. In
de plaats van de kapel kwam in 1844 een
zaalkerk in Waterstaatstijl, met mansardedak en een grote schermgevel met vier
dorische pilasters, afgesloten door een
fronton. De weduwe C.A.G. Martini
Buys legde de eerste steen. De kerk bevat
een preekstoel met gegroefde ionische
hoekpilasters en een fries met rankwerk
(1642), enkele banken met renaissanceboogpanelen en een witgeverfd orgel van
H. Knipscheer uit 1863.
DeGeref. kerk Postwijde
(Rijksstraatweg 27) is een eenvoudige
zaalkerk met uitgebouwd portaal uit
1865. In 1892 werd aan de voorzijde een
pastorie toegevoegd, waardoor het
geheel het aanzien van een dwarshuisboerderij kreeg.
Het voorm. r a a d h u i s (Rijksstraatweg
77) is een bescheiden gebouw met veld-
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Baambrugge, Buitenplaats Vrederust
wachterswoning op de begane grond.
Het verrees in 1886 in een eenvoudige
neorenaissance-stijl, waarschijnlijk naar
ontwerp van de aannemer Van Hilten.
Buitenplaatsen. De buitenplaats
Vrederust (Binnenweg 10-12) heeft als
kern een ondiep gepleisterd herenhuis
nit omstreeks 1700, voorzien van onderhuis en verdieping en is vanouds verbonden met een boerderij. In de overtuin
staat een kleine houten theekoepel met
overstekend rieten tentdak uit ongeveer
1850. Geinwij ck (Rijksstraatweg 91)
heeft een tweebeukig voorhuis uit omstreeks 1700 met twee achter elkaar
liggende zadeldaken; het voorste deel is
onderkelderd. Achterhuis, tuinmanshuis
en koetshuis dateren uit het midden van
de 19de eeuw. Postw ij c k (Rijksstraatweg 39) is een blokvormig, wit gepleisterd herenhuis van twee bouwlagen met
omgaand schilddak, gebouwd in het
begin van de 18de eeuw, maar veranderd
in de 19de eeuw. Het heeft een ijzeren
toegangshek. Rond het huis zijn de
resten van een landschappelijke aanleg
zichtbaar. Het deels onderkelderde 18deeeuwse buitenhuis Kroonestyn (Rijksstraatweg 125), met bloklisenen aan de
achterzijde, is in de 19de eeuw verkleind
toen het werd veranderd in een boerderij. Middelvaart (Rijksstraatweg 101103) is een waarschijnlijk 17de-eeuws
buitenhuis dat in 1880 ingrijpend werd
verbouwd. De buitenplaats Donkervliet (Rijksstraatweg 50) heeft een villa
in neorenaissance-stijl, in 1890 gebouwd
op de plaats van een ouder buitenhuis.
Boerderijen. In het dorp staat 't
Regthuys (Amsterdamsestraatweg 1-3),
een krukhuisboerderij met tweebeukig
voorhuis. Langs de Rijksstraatweg staan
verscheidene waardevolle boerderijen.
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Van de boerderij 0 verdorp (Rijksstraatweg 75) is het 17de-eeuwse voorhuis bewaard gebleven. De met riet
gedekte langhuisboerderij Postwijck
(Rijksstraatweg 29-31) dateert uit de
18de eeuw; zo ook de dwarshuisboerderij
L in de h of (Rijksstraatweg 23), waarvan
het tweebeukige voorhuis in de 19de
eeuw tot buitenhuis werd verbouwd.
Paddenburg (Rijksstraatweg 87-87a)
is een boederij uit 1909 met vrijstaande
ronde veestal.
De gietijzeren o p h a a l b r u g over de
Angstel is in 1877 vervaardigd door de
ijzergieterij De Prins van Oranje te
's-Gravenhage. De brug heeft versieringen in de boogzwikken en het fries van
de hamei.
DeHoog- en Groenlandse
m o 1 e n (Rijksstraatweg 2), een poldermolen aan de Angstel, is een achtkantige
bovenkruier naar 18de-eeuws model,
herbouwd in 1893.
Het g e m a a 1 met dienstwoning aan de
Rijksstraatweg (nr. 51) dateert uit het
eind van de negentiende eeuw.

plaats voor nieuwbouw.
Vooral na de aanleg van de Oosterspoorweg van Amsterdam naar Amersfoort en
de opening van station Baarn in 1874,
werd het dorp steeds aantrekkelijker
voor recreanten en forensen. Baarn
begon zijn ontwikkeling tot villadorp.
Tussen dorp en station ontstonden aan
uitwaaierende, gebogen lanen vele fraaie
villa's. Vooral vanuit Amsterdam vestigde
zich te Baarn een rijke bovenlaag. Na
aankoop van een deel van het tot het
Koninklijk Domein behorende Baarnse
Bos in 1883, werd ten zuiden van de
spoorlijn het Prins Hendrikpark aangelegd en aan de noordzijde het Wilhelminapark. Rondom het Mesdagplein ontstond in 1920 het Rode Dorp, een
complex met een interessante stedenbouwkundige opzet.
De H e rv. kerk (Brink), oorspronke14 gewijd aan St.-Paulus. Ze bestond in
opzet uit een eenbeukig schip met een
iets smaller, voor vijfachtste gesloten
koor uit de 15de eeuw. De sobere, l4deeeuwse westtoren kreeg in de 16de eeuw
een extra geleding, voorzien van gekoppelde galmgaten en afgesloten door een
uitgekraagd rondboogfries. In 1638 werd
de kerk uitgebreid met een zuidelijke
zijbeuk. De torenspits dateert uit 1888.
Toen kreeg ook de kerk haar huidige
gedaante. Deze kenmerkt zich door
geblokt pleisterwerk en rondboogfriezen. Ook werd de hoofdingang in de
koors1uiting aangebracht. Het koor werd
bij deze verbouwing onder leiding van
gemeentearchitect J.D.E van der Veen
en G. Koelewijn vergroot. De grote driebeukige kerkruimte werd onderverdeeld
door arcaden met slanke corintische zuilen, die in het koorgedeelte een galerij
dragen. Bij een verbouwing in 1935-'39
bracht men houten gewelven aan en kregen de wanden en zuilen een lambrizering. In de kerk staat een gotisch, achtzijdig, hardstenen doopvont (omstreeks
1400), waarvan het bekken is voorzien
van gebeeldhouwde koppen. De 17deeeuwse eikenhouten kansel heeft hoekpilasters en boogpanelen. De herenbank,
uit 1674, is gemaakt in opdracht van
stadhouder Willem III. Deze was
ambachtsheer van Baarn en woonde op
Soestdijk.
DeGeref. kerk (Oude Utrechtseweg 4a) is een neoromaanse kerk op
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Brinkdorp, gelegen op de noordoostrand
van de Utrechtse Heuvelrug, ten westen
van de Eem. Met de bijbehorende enggronden wordt het in 1280 voor het eerst
vermeld. Vanwege de strategische ligging
kregen Baarn en het nabijgelegen Eembrugge omstreeks 1350 stadsrechten. In
1426 en 1457 werden deze rechten hernieuwd. Nadat de Hollanders het in
1481 echter – op de kerk en enkele huizen na – in de as hadden gelegd, bleef
van Baarn niet veel meer over dan een
klein boerendorp. Tot het midden van de
18de eeuw bleef Baarn in de schaduw van
Eembrugge, dat daarna verschrompelde
tot een dijkgehucht. Buiten de agrarische
kern stichtten Amsterdamse patriciers en
Utrechtse adel al in de 17de en 18de
eeuw buitenplaatsen, waarvan het huis
Groeneveld de belangrijkste is. Aan het
eind van die eeuw verrezen nabij de
dorpskerk twee buitenhuizen in Chinese
stijl, Peking en Canton, gebouwd voor
een door handel op China rijk geworden
tapijtfabrikant. Hieraan herinneren nu
nog de Pekingtuin en het Cantonspark.
De huizen zelf maakten omstreeks 1900

T-vormige plattegrond, voorzien van
een toren met zeer slanke spits. Zij werd
gebouwd in 1880 naar ontwerp van
Tj. Kuipers en uitgebreid in 1904.
Dekerk van de Ned. Protestantenbond (Kampstraat 8) is een
zaalkerk met half ingebouwde toren
en een opengewerkte achtkantige spits.
Ze verrees in 1893 naar ontwerp van
J.D.E van der Veen.
DeR.K. St.-Nicolaaskerk
(Kerkstraat 19) is een neogotische hallenkerk uit 1904, ontworpen door A.G.
Welsing uit Arnhem met onvoltooide
toren aan de rechterzijde.
Het gemeentehuis (Laanstraat 1)
verrees in 1907 naar plannen van
gemeentearchitect EE de Boois. Dit in
Jugendstil-vormen uitgevoerde pand
heeft de uitstraling van een grote villa.
Dat is niet verwonderlijk in een snel
groeiend villadorp als Baarn. In 1979-'80
heeft men het gemeentehuis gerenoveerd en uitgebreid naar plannen van
A.J.H. Haak.
Het postkantoor (Telling van Berkhoutstraat 7) kwam in 1912-'13 tot stand,
naar plannen van rijksbouwmeester C.H.
Peters. Het heeft een voor postkantoren
karakteristieke, eenvoudige neogotische
stijl, die men ook wel `postkantorengotiek' noemt.
Van het voorm. sanatorium en
badhotel (Julianalaan 4), gebouwd in
1886-'88 naar ontwerp van T Sanders en
H.P. Ber1age, resteert sinds 1983 slechts
de centrale hoekpartij, in een door de
Zwitserse chalet-bouw geInspireerde
stijl. De sanatoriumkamers maakten na
een brand in 1973 plaats voor een nieuwe
vleugel met appartementen, naar ontwerp van architect Van der Jagt van het
architectenbureau Van den Broek en
Bakema.
HetNutsgebouw (Burg. Penstraat
6) kwam in 1908 tot stand ter bevordering van het onderwijs aan de arbeidende
klasse. In het pand, naar ontwerp van
G. Boudewijn uit Baarn, huisde behalve
de Nutstekenschool ook een Nutsbibliotheek en -spaarbank.
HetBaarnse Bos, ingeklemd tussen
de Amsterdamsestraatweg en de spoorlijn Baarn-Utrecht, beslaat gedeeltelijk
het gebied van de 17de-eeuwse buitenplaats 'De Eult', waarvan het huis in
1881 werd afgebroken. De oorspronke-
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lijke bezitter, de Amsterdamse burgemeester W.G. Deutz, liet in 1733 zijn
tuin verfraaien. Mogelijk naar ontwerp
van Daniel Marot legde men toen de
grotendeels nog bestaande formele tuin
aan. Als uitgangspunt diende een zogeheten Ganzenvoet, met als zichtassen de
Torenlaan, de Schrikslaan en de Witte
Laan. De Witte Laan, haaks op de
Koningslaan, eindigt in een formeel
aangelegd parkbos, met als centrum de
`Grote Kom', tevens middelpunt van een
rechthoekig lanenstelsel met diagonalen.
Na de flood van Deutz (1758) kwamen
de gronden in bezit van Anna van Hannover, de weduwe van stadhouder Willem IV. Sinds 1883 vormt de Lt.-Gen.
Van Heutzlaan de noordgrens van het
verkleinde landgoed.
Huis Groeneveld (Groeneveld 2).
Op de plaats van een oudere hofstede liet
Marcus Mamuchet in 1702 een vrijwel
vierkant landhuis bouwen. Dit huis
bestond uit een souterrain, bel-etage en
verdieping. Het was voorzien van een
omlopend schilddak met schoorstenen
op de hoeken. In 1735 kwam Groeneveld
in handen van Cornelis Hasselaer. Zijn
zoon Peter liet het pand voor 1746 verbouwen, mogelijk naar plannen van J.
van der Streng en J. van Logteren. Daarbij werd het voorste deel van het hoofdgebouw verbreed door het aanbouwen
van naar voren gebogen vleugels in
dezelfde stijl en van dezelfde hoogte.
Lage muren, voorzien van poorten, verbonden de vleugels met de al bestaande
bouwhuizen. Omstreeks 1790 kregen de
schuifvensters van de voorgevel en van

de bouwhuizen een grotere roedenverdeling. In 1978-'82 vond een restauratie
van het geheel plaats, waarna het Nationaal Centrum voor Bos, Natuur en
Landschap een onderkomen vond op
Groeneveld.
Zowel het oudste gedeelte van het
hoofdgebouw als de aangebouwde vleugels hebben geblokte hoekpilasters. Aan
de voorzijde springt de middelste travee
enigszins naar voren; de Lodewijk
ingangspartij wordt bekroond door een
gekroond wapen, liggende beelden die
Vrede en Oorlog symboliseren en een
zonnewijzer.
In het interieur wordt de gang, die midden door het gebouw loopt, door pilasters en plafondbanden in compartimenten verdeeld. De rijke stucversieringen
van de dessus-de-portes en de plafonddelen vertonen zowel Lodewijk X[V- als
Lodewijk XV-motieven. Tegenover het
trappenhuis bevindt zich een nis met het
beeld van Neptunus. De trapleuningen
in Lodewijk XIV-stijl zijn nu van kunststof. Op het vierkante trappenhuis rust
een met stucwerk versierde lichtkoepel.
In de grote zaal links van de ingang,
tegenwoordig Mamuchetzaal genoemd,
kwamen bij de restauratie de oorspronkelijke wandbeschilderingen tevoorschijn: arcadische landschappen met rifnes, herders, boeren en een amazone, en
voorts twee portretten.
De beide bouwhuizen dateren van omstreeks 1702. De middengedeelten, aan
de voorzijde geleed door geblokte pilasters, kregen bij de restauratie weer het
oorspronkelijk aanwezige zuilenportiek
met balustrade. Ook herstelde men het
voorplein met de kademuren, het smeed-

ijzeren toegangshek en de brug. Het
zuidelijke gebouw is een koetshuis, het
noordelijke een oranjerie.
Het geheel ligt in een omstreeks 1700
aangelegd, maar later verkleind park, dat
zich vooral in de lengterichting naar het
Gooi uitstrekt. Van de oorspronkelijke,
formele aanleg resteren nog enkele elementen, zoals de in de as van het huis
gelegen oprijlaan. De eerste landschappelijke veranderingen werden in 1787
uitgevoerd naar plannen van J.G. Michael
en kregen in 1836 in het ontwerp van
J.D. Zocher jr. een verdere uitwerking.
Nabij de Ravensteinselaan ligt een uit
omstreeks 1836 daterende ijskelder met
bakstenen koepelgewelf.
Van de boerderij 'De Ossestal' (Groeneveld 1) is het symmetrische woongedeelte aan het begin van de 18de eeuw
in opdracht van Marcus Mamuchet
gebouwd als jagershuis. Het boerderijgedeelte, met middenlangsdeel, voegde
men later in die eeuw toe. De boerderij
is in 1977 ingrijpend gerestaureerd.
De buitenplaatsen Peking en Canton werden respectievelijk in 1791 en
1793 aangelegd. Opdrachtgever was de
Amsterdamse koopman Reinhard Scherenburg, die zijn grote rijkdom had verworven met handel op Oost-Azie. De
gebouwen waren uitingen van de chinoiserie-rage en werden deels gebouwd met
oorspronkelijk materiaal uit China. Het
park van Peking was een ontwerp van
E. Temminck. Respectievelijk in 1890 en
1910 sloopte men de huizen van Peking
en Canton en deelde men de parken grotendeels op voor villabouw. Het huidige
huis Peking (Javalaan 3) stamt uit 1890
en verrees in opdracht van burgemeester
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B.Ph. de Beaufort. Het ontwerp, in neorenaissance-stijl, is van J.D.F. van der
Veen. In de Pekingtuin, een klein restant
van het oude landgoed, staat een muziektent uit 1948. Aan de randen van de tuin
zijn villa's gebouwd, waaronder 'Bloemswaard' (Stationsweg 47), ongeveer uit
1902. Het huidige huis Canton (Javalaan 7) is een zeer groot pand uit 1910,
naar ontwerp van Th.G. Schill en
D.H. Haverkamp. Opdrachtgever
was de Amsterdammer August Janssen,
directeur van Indische Cultuurondernemingen. Het verrees in de Duits
georienteerde 'Um 1800'-stijl. De twee
bijgebouwen, uit 1910 en 1913, zijn in
chalet-stijl opgetrokken. Janssen liet in
1905 het Cantonspark aanleggen, met
colonnade, waterval en tuinbeelden uit
1729-'50, afkomstig van het huis OudRozenburg in de Diemermeer atergraafsmeer). In het Cantonspark ligt een
botanische tuin met wintertuin uit 1914'15, naar ontwerp van G. Koelewijn, in
1990 verbouwd tot galerie. De bijbehorende parkwachterswoning (Heemskerklaan 27) werd in 1905 gebouwd naar
plannen van C. Sweris. Aan de Sophialaan (bij nr. 37) staat een toegangshek uit
1887, met 18de-eeuwse onderdelen. Het
hek is ontworpen door J.N. Landre voor
het (in de oorlog verwoeste buitenplaats)
Hydepark to Doom. In 1967 verhuisde
het hekwerk naar Baarn.
Van het uitgestrekte landgoed
Schoonoord resten alleen het huis
(Faas Eliaslaan 9), enkele tuinhuisjes in
Chinese stijl en een oranjerie uit 1880
(Tromplaan 40). Het herenhuis kwam
omstreeks 1802 tot stand, eveneens in
opdracht van Reinhard Scherenburg.
Aan de achterzijde, haaks op het herenhuis, ligt een eenlaags achterhuis met
mansardedak. In het interieur is nog
een plafond uit de bouwtijd aanwezig.
In 1817 werd het landgoed eigendom
van de familie Faas Elias, die het in 1902
verkocht. Daarna werd het terrein verkaveld.
De kern van het huis op de buitenplaats
B u i t e n z o r g (Amsterdamsestraatweg
57) stamt uit 1840. Aan dit neoclassicistische middendeel voegde men omstreeks
1870 vleugels toe, die in 1900 werden
verhoogd. Verder zijn bewaard gebleven
de rentmeesterswoning (nr. 59) uit 1840
en twee gebouwen die als koetshuis (nr.
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Baarn, Buitenplaats De Hooge Vuursche,
ontwerp tuinaanleg 1910

51) en dienstwoning (nr. 53) dienden.
De Hooge Vuursche (Hilversumsestraatweg 14) is een kapitaal landhuis op T-vormige plattegrond, naar
ontwerp van Ed. Cuypers. Het is
gebouwd in 1910-'12 voor de koopvaardij-officier J.A.L. van den Bosch. De stijl
waarin het huis gebouwd is, kan als 'Um
1800' worden aangeduid. Er is gestreefd
naar een statusversterkende vormgeving
door gebruikmaking van historische stijlmotieven en een rijke toepassing van
natuursteen. De interieurs zijn uitgevoerd in neo-Lodewijk-stijlen en leunen

als geheel sterk op Duitse voorbeelden.
D.F. Tersteeg ontwierp de tuinaanleg.
De buitenplaats Rusthoek (J.E Kennedylaan 100) werd in 1777 gesticht en
in 1849 uitgebreid. De tabakshandelaar
W. Jiskoot liet het huis in 1905 afbreken
en herbouwen. Naar plannen van
Th.G. Schill en D.H. Haverkamp ontstond een kapitaal landhuis, waarvan de
`Um-1800'-stijl in grote lijnen vergelijkbaar is met die van De Hooge Vuursche.
De tuin is ontworpen door L.A. Springer. Het koetshuis stamt uit 1852.
Herenhuizen. De Amsterdamse
architect-speculant N. Redeker Bisdom
liet in 1881 voor eigen gebruik het grote
herenhuis Benthuijs (Eemnesserweg
91) bouwen. Het neoclassicistische pand
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met souterrain heeft aan de voorzijde een
driezijdige erker met balkon en aan de
achterzijde een serre. Spoorstraat 2
is een herenhuis in eclectische vormen,
gebouwd omstreeks 1880. Vijverhof
(Eemnesserweg 46), een blokvormig
herenhuis in neoclassicistische stijl,
dateert van omstreeks 1885. Het woonen winkelpand Brinkstraat 25-27
heeft de vorm van een herenhuis in neoclassicistische stijl. Het werd in 18991900 gebouwd voor P. de Ruyter (van
de gestampte muisjes), naar plannen van
Rigter en Van Bronkhorst. Murmanda
(Nassaulaan 48) is een herenhuis, ontworpen door G. van Hattem in 'Um
1800'-vormen voor de aannemer J.A. van
Hattem. Een zelfde traditionele vormgeving heeft het herenhuis A msterdamsestraatweg 41, dat in 1912 verrees
naar plannen van L.A. van Essen. D e
Harskamp (Ringlaan 2) is een groot
herenhuis in 'Um 1800'-vormen,
gebouwd naar plannen van de Haagse
architect S. de Clercq voor de reder
L.P.D. Op ten Noort.
Vi l 1 a 's . Een van de grootste en rijkste
villa's van Baarn is Mariaheuvel
(Lt.-Gen. Van Heutzlaan 2), in 1883 in
eclectische stijl ontworpen door A.L. van
Gendt voor N. de Vries uit Amsterdam.
De imposante villaBerg en Dal
(Van Lenneplaan 12) werd in 1888 in
rijke neorenaissance-stijl gebouwd voor
de Amsterdamse bankiersfamilie Luden.
De architecten, J.P.F. van Rossem en
W.J. Vuyk uit Amsterdam, ontwierpen
ook theater Carre. Eemnesserweg 12
en 1 4 zijn twee, oorspronkelijk vrijwel
identieke, villa's die elkaars spiegelbeeld
vormen. Ze werden in 1883 ontworpen
door Th.G. Schill en D.H. Haverkamp
in neoclassicistische vormen. Ook de
inmiddels wat versoberde villa Liliane
(Wilhelminalaan 9) uit 1883 is van de
hand van Schill en Haverkamp. Ze werd
uitgevoerd in een rijke chalet-stijl. De
nu bepleisterde villa Co u rb e Vo i e
werd mogelijk door N. Redeker Bisdom
ontworpen, in neorenaissance-stijl.
Opdrachtgever was de eau de colognefabrikant JJ. Boldoot. De villa Florence
Grove (Prins Bernhardlaan 3) is een van
de mooiste voorbeelden van chalet-stijl
in de provincie. In 1887-'88 bouwde de
aannemer W. van Doornik het pand en
zorgde bovendien voor het ontwerp.

Een ander fraai voorbeeld van chalet-stijl
– en mogelijk nog iets meer Zwitsers van
karakter – is Daloord (Dalweg 1c). Het
ontwerp zou al uit 1828 dateren en daarmee is het, evenals de uit 1838 stammende boerderij 'Klein Geerenstein' te
Woudenberg, een vroeg voorbeeld van
deze stijl. Geheel uit hout opgetrokken is
de villa Svea (Van der Veenlaan 2), die
in 1902 als bouwpakket uit Noorwegen
werd aangevoerd. Neorenaissancistisch
van vorm is de villa Salem (Adelheidlaan 8) uit omstreeks 1897, gebouwd
naar ontwerp van de Baarnse bouwkundige en makelaar H. Sweris. Ook Wilhelminalaan 10 uit 1899 is een goed
voorbeeld van die stijl. Na 1901 nam
C. Sweris het ontwerpen over van zijn
varier. Hij ontwierp de fraaie Jugendstilvilla Wilhelminalaan 12 uit 1904.
De villa Post Tenebras Lux (Bothalaan 5) uit 1905 verrees, naar ontwerp
van G. van Doornik, eveneens in Jugendstil-vormen. Het meest stijlzuivere
Jugendstil-pand in het oude dorp is het
woon- en winkelpand Laanstraat 69
uit 1905, naar ontwerp van G. van
Bronkhorst. OokHuize Welgelegen
(Emmalaan 7) van ongeveer 1905, heeft
Jugendstil-vormen. Het is vanwege zijn
sterke stilistische gelijkenis met het
gemeentehuis toe te schrijven aan F.F. de
Boois. Een kruising van Jugendstil en
chalet-stijl is de villa D e Bakermat
(Jacob van Lenneplaan 51) uit 1904, naar
ontwerp van de Bussumse en Hengelose
architectencombinatie Van der Goot
en Kruisweg. Opdrachtgever was de
directeur van de ANVVB, D.A. Pos. Een
kruising van Jugendstil en Engelse landhuisstijl is de villa Hoogerwerf (Wilhelminalaan 5) uit 1905, gebouwd naar
plannen van de Amsterdamse architect
H.G. Jansen. De Villa Maria (Bothalaan 3) uit 1907 werd vormgegeven door
H. de Graaf. Het is een kleinere villa van
twee bouwlagen onder haaks op elkaar
staande zadeldaken, met in de binnenhoek een serre. Parkwijk (Wlhelminalaan 3) daarentegen is een zeer grote
villa in Engelse landhuisstijl uit 1905.
Het pand is in 1912 verbouwd naar plannen van Rigter en Van Bronkhorst. De
beide vrijwel identieke villa's Hertog
Hendriklaan 1 en 1 7 kwamen beide
omstreeks 1910 tot stand en vertonen
Jugendstil-details. Ook de wat sobere

Baarn, Villa Berg en Dal

Baarn, Villa Florence Grove

Baarn, Villa Svea
dubbele villa Eemnesserweg 81-83
werd, door H. Onvlee, ontworpen in
simpele Jugendstil-vormen. J.L. Overtoom bouwde in 1932 voor zichzelf de
plastisch vormgegeven villa D e Berkjes
(Dalweg 7) in een door W.M. Dudok
geinspireerde stijl die men lubistisch
expressionisme' noemt.
Landhuizen. Villetta (Jacob van
Lenneplaan 55), een villa in neoclassicistische vormen, werd van 1893 tot 1900
bewoond door K.L.M. Alberdingk
Thijm (Lodewijk van Deyssel) en zijn
vrouw. Met geld dat ze hadden gekregen
bij hun koperen bruiloft, bekostigden ze
een nieuw landhuis: De Bremstruik
(Waldeck Pyrmontlaan 26). Dit pand
verrees in 1901 naar plannen van K.P.C.

88

Baarn, Landhuis Nicolaas Beetslaan 48
de Bazel, waarschijnlijk na intensief overleg met de schrijver. In een van zijn artikelen betoogt de schrijver dat een huis
behaaglijk moet zijn en dat de verlangens
van de opdrachtgever zwaarder moeten
wegen dan de vormopvattingen van de
architect. Landhuis 't Sp ij k e r (Smutslaan 1) heeft twee verdiepingen en een
grote kap. De ontwerper was J.C. van
Epen. Dezelfde architect ontwierp in
1907 het landhuis Li jsterh of (Ferdinand Huycklaan 9). Meer nog dan beide
vorige landhuizen is D e Dennenhof
(Rugters van Rozenburglaan 1) een voorbeeld van een landhuis in Engelse stijl.
Het huis, uit 1909, is een ontwerp van
J.W. Hanrath. L.A. Springer ontwierp de
tuin. Majestueuzer is het landhuis Ca rp e
Diem (Van Lenneplaan 57) uit 1912'13, naar plannen van C. de Groot uit
Hilversum. Uitgaande van een vierkante
plattegrond verrees in 1929 het landhuis
Eemnesserweg 98, een ontwerp van
G. van Bronkhorst. Het heeft een groot
rieten tentdak. Het opmerkelijkste voorbeeld van een landhuis is wel het op een
Baarn, Station

BAARN

cirkelvormige plattegrond ontworpen en
met een parabolisch, rieten dak gedekte
landhuis Ni co /a as Beetslaan 48.
In 1933 werd het voor M. de Zwart
gebouwd in laat-expressionistische
vormen, naar ontwerp van architect
A.H. van Wamelen uit Leusden.
Het Rode Dorp (Mesdagplein en
Marisstraat) is een vanwege zijn aanleg
rondom het zes-zijdige Mesdagplein een
opmerkelijk complex van eenvoudige
arbeiderswoningen. In 1920-'21 liet de
woningbouwvereniging 'Ons Belang' dit
bouwen in de trant van de Amsterdamse
School. Het ontwerp is van A.M. van den
Berg uit Hilversum.
Het station (Stationsplein 66) werd
in 1874 gebouwd voor de Hollandsche
IJzeren Spoorweg-Maatschappij langs de
door haar aangelegde lijn AmsterdamAmersfoort. Ter linker zijde bevindt zich
een, in de Nederlandse stationsbouw
unieke, buitentrap die via een loggia naar
het voormalige cafe-restaurant op de
verdieping leidt. Boven de perronoverkapping strekt zich een terras uit. Vanwege de nabijheid van Paleis Soestdijk
heeft het gebouw een koninklijke wachtkamer – een eer die het slechts deelt met
het Amsterdamse Centraal Station en het
Haagse station Hollands Spoor. De ajour
bewerkte houten gootlijsten, windveren
en balustraden verlenen het gebouw een
chalet-achtig uiterlijk.
VanhetAmaliapark, datin 1873
voor het to bouwen station werd aangelegd, staat op het Stationsplein nog het
rijk versierde gietijzeren toegangshek.
In het verlengde daarvan ligt langs de
spoorbaan en de Gerrit van der Veenlaan
een park met ruInebruggen uit 1911.
In 1911 werd over de spoorlijn een
voetgangersbrug gebouwdin

Baarn, Telefooncentrale
gewapend beton. De brug met een overspanning van 22,5 meter is een vroeg
voorbeeld van een brug in gewapend
beton. Ze is vrijwel identiek aan de Brie
nog resterende bruggen over de lijn
Maastricht-Aken tussen Valkenburg en
Simpelveld.
Het voorm. buurtstation (Lt.-Gen.
Van Heutszlaan 1-7), werd in 1898
gebouwd naar ontwerp van J.E Klinkhamer voor de Utrechtsche Locaalspoorweg-Maatschappij. Het was het eindpunt
van de speciaal voor forensenvervoer
aangelegde lijn Utrecht-Baarn. Het
gebouw heeft een hoog middengedeelte
en korte, lagere vleugels. De gevels vertonen siermetselwerk. De oorspronkelijke luifels boven ingang en perron zijn
behouden. In 1949 is het station buiten
bedrijf gesteld en in 1983 werd het verbouwd tot cafe-restaurant.
De voorm. telefooncentrale
(Eemnesserweg 50), nu woonhuis, is een
haast vertederend pand in chalet-stijl.
De Nederlandsche (Bell) Telephoon
Maatschappij liet het in 1890 bouwen.
De bakstenen neorenaissance-w atertoren (Sophialaan 31) verrees in 1903
op het hoogste punt van Baarn, in
opdracht van de Utrechtsche Waterleiding Maatschappij. Het is een ontwerp
van ingenieur P.E. Rijk. De 29 meter
hoge watertoren is gebouwd volgens het
Intze-model, met kenmerkend uitkragend reservoir. Schacht en reservoir zijn
voorzien van een reeks segmentbogen en
de uitkraging is versierd met baksteenpatronen.
De vier grenspalen langs de Hilversumsestraatweg dateren uit 1719. Ze
werden daar geplaatst toen de grens tussen Noord-Holland en Utrecht in dat
jaar opnieuw werd vastgesteld.
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BENSCHOP
(gemeente Lopik)
Laagveendorp dat zich uitstrekt langs de
Benschopperwetering, in een vanaf de
llde en 12de eeuw in langgerekte kavels
ontgonnen gebied. Andere boerderijlinten in dit gebied zijn Polsbroek en Polsbroekerdam. De kern van Benschop is
een, oorspronkelijk kleiner, rechthoekig
plein tussen de Benschopperwetering en
de Herv. kerk.
De Herv. kerk (Dorp 210), oorspronkelijk gewijd aan St.-Nicolaas, is
een eenbeukige, bakstenen kruiskerk met
een lager en smaller, driezijdig gesloten
koor. De onderste geleding van de ingebouwde westtoren en de aansluitende
delen van de westelijke schipmuren dateren vermoedelijk uit de 13de eeuw. De
kerk kreeg haar uiteindelijke vorm door
enkele verbouwingen in de 14de en 15de
eeuw. De tweede torengeleding dateert
uit de 15de eeuw, ook al doet de detaillering met boogfriezen en spaarvelden
romaans aan (vergelijk de torens van
Linschoten en Polsbroek). Omstreeks
1500 veranderde men het oorspronkelijk
driebeukige schip in een eenbeukige
ruimte door het weghalen van de zuilen.
De kerk heeft houten tongewelven met
gesneden en gepolychromeerde gewelfschotels, terwijl het torenportaal een stenen tongewelf heeft. In 1956-'59 restaureerde men de kerk, waarbij enkele in
1839 aangebrachte veranderingen werden weggewerkt; de vensters herkregen

Benschop, Herv. kerk, interieur schip

bakstenen traceringen en er kwamen
opnieuw houten trekbalken met korbelen, sleutelstukken en muurstijlen. Ook
de deels dichtgemetselde vensters van
het koor werden heropend. Bij de restauratie heeft men het koor weer bij het
schip getrokken en het orgel verplaatst
van de koorscheiding naar de torenwand.
In de kerk staat een renaissance-preekstoel, in 1619 vervaardigd door de IJsselsteinse timmerman Olof Adriaensz. De
zeskantige kuip is met boogpanelen versierd. De koperen lessenaar dateert uit
1707. Het door JJ.H. Batz vervaardigde
orgel werd in 1754 aan de kerk geschonken door de familie De Milan Visconti,
die in Benschop haar buitenverblijf Snellenburg had. Zijn wapen is aangebracht
tegen de met een rijke rococo-rand afgewerkte balustrade. Op de middentoren
van het orgel zijn gesneden kroondragende leeuwen zichtbaar; ze dragen de
wapens van Marie Louisa van HessenKassel, in haar hoedanigheid van vrouwe
van IJsselstein en van haar in 1711 overleden man Johan Willem Friso, stadhouder van Friesland en Groningen.
Vermeldenswaard zijn verder de herenbank met het wapen van De Milan Visconti (1754), het houten grafmonument
van kapitein-ter-zee A.E van Zijll (1697)
en het houten gedenkbord voor de metselaar en makelaar Isaak Innsen (t 1756).
Tot de inventaris behoren ook 19deeeuwse interieuronderdelen, zoals een
Tien Gebodenbord (1806), een bord met
de Twaalf Geloofsartikelen (1806), twee
koperen lichtarmen, een koperen voorzangerslessenaar en een doopbekkenhouder (alle uit 1827). De Brie koperen
kronen uit 1827 komen uit de Waalse
Kerk te Rotterdam.
De R.K. kerk St.-Victor (Dorp
147-149) is een neogotische kruisbasiliek, in 1888 naar ontwerp van A. Tepe
gebouwd. Koor en transeptarmen zijn
driezijdig gesloten. De westtoren is half
ingebouwd. Tegen het koor staat een
traptoren en veelhoekige sacristie met
op de verdieping een zangtribune. De
beschildering van de stenen gewelven en
de zuilen in het schip dateren uit de
bouwtijd, evenals de veelkleurige vensterglazen. Een deel van de oorspronkelijke inrichting is nog intact, onder meer
een ciborium in het koor, een ijzeren
koorhek, twee zijaltaren, een biechtstoel

Benschop, R.K kerk St.-Victor

en, in gewijzigde opstelling, de banken.
Bij de kerk hoort een pastorie uit 1896.
Het voorm. raadhuis (Dorp 182)
werd in 1939 gebouwd in traditionele
vormen, naar ontwerp van de Amsterdamse architect A.A. Kok.
Het blokvormige herenhuis Zeldenrust (Dorp 176) is het belangrijkste
woonhuis in de dorpskern en dateert uit
het begin van de 19de eeuw.
Voorm. buitenplaats Snellenburg
(Boveneind Noordzijde 66). De huidige
boerderij is ontstaan door verbouwing
van het voormalige, omstreeks 1700
gebouwde buitenhuis van De Milan
Visconti. Een belangrijk deel van het
18de-eeuwse interieur bleef gespaard.
Een koetshuis (nr. 58) uit die tijd en een
restant van het park zijn eveneens nog
aanwezig.
Boerderijen. Langs de Benschopperwetering staat een aantal waardevolle
langhuis- en dwarshuisboerderijen. In
een aantal gevallen is het woongedeelte
aan een zijde uitgebouwd om ruimte te
bieden aan een kelder en een opkamer.
De boerderij Benedeneind Zuidz d e 2 7 7 dateert van 1561. Binnen
de uitgekraagde Bogen boven de dear en
twee vensters in de voorgevel zitten goti-

Benschop, Langhuisboerderij Benedeneind
Zuidzijde 277
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sche driepassen. Het met riet gedekte
zadeldak is aan de voorzijde afgewolfd en
loopt door over het stalgedeelte; dit heeft
een middenlangsdeel en een grote zoldering, die vermoedelijk diende voor de
opslag van hennep.

De H e rv. kerk (Dorpsstraat 70)
dateert uit 1652 en is een eenvoudige
bakstenen zaalkerk, met hoog geplaatste,
gotiserende vensters en een zadeldak met
wolfeinden. In eerste opzet had de kerk
een dakruiter, maar die werd in 1839 vervangen door de vierkante westtoren. De
toren heeft een overkragende balustrade
en een op rondbogen rustende achtkante
houten lantaarn met koepeldak en topkoepeltje. In de lantaarn hangt een uit
1783 stammende klok. Het zuidportaal,
het dwarspand en de kerkeraadskamer
tegen de oostzijde van de kerk kwamen
in 1895 als uitbreidingen tot stand.
De kansel heeft een rijke, achtkantige
kuip uit 1652. Rugschot, klankbord en
koperen lezenaar zijn laat-l7de-eeuws.
De koperen kroon dateert uit 1747.
H.B. en G.W. Lohman vervaardigden
in 1845 het balustrade-orgel met zijn
gesneden kast. Rondom de kerk ligt het
oude kerkhof.
DeR.K. St.-Michaelskerk
(Kerklaan 31) is een zaalkerk in de traditionele vormen van de Delftse School.
Ze heeft een open klokkenstoel en een
portaal met drie hoge rondbogen. Het
gebouw verrees in 1955 naar ontwerp
van BJ. en H.M. Koldewey, en verving
een neogotische kerk uit 1893-'94 van
A. Tepe.
DeGeref. Immanuelkerk
(Soestdijkseweg Zuid 49) is een kruiskerk
uit 1922, ontworpen door PJ. Houtzagers. Twee kleine, driezijdige kapellen
flankeren de toren, die zich naar boven

DE BILT
Dorp op de westrand van de Utrechtse
Heuvelrug en op de rand van het
Kromme Rijngebied, nabij de stall
Utrecht. Ten zuidwesten van het huidige
dorp werd in 1125 het benedictijner
_
klooster Oostbroek gesticht. Waarschijnlijk in 1139 volgde een afzonderlijk vrouwenklooster. Vanuit beide kloosters nam
men de ontginning van het lage moerassige gebied ter hand. De Hoofddijk
diende als eerste uitgangspunt van de
ontginning. In ongeveer 1290 legde
men vanaf de hogere gronden over het
ontgonnen gebied de Steenweg naar
Utrecht aan, de huidige Dorpsstraat.
Als tweede uitgangspunt van ontginning
diende omstreeks 1350 het trace Blauwkapelseweg-Burgemeester De Withstraat-De Holle Bilt. Op de kruising
van die lijn en de Steenweg ontstond
het dorp De Bilt, dat al in 1307 voor het
eerst wordt genoemd. Voor het beheer
van de ontgonnen gronden bezaten de
kloosters diverse uithoven, waaronder
Jagtlust, Vollenhove, Houdringe en
Beerschoten. Nadat Oostbroek en het
Vrouwenklooster respectievelijk in 1580
en 1585 waren gesloopt, verkochten de
Staten van Utrecht en de Ridderschap
de kloostergronden met de uithoven aan
particulieren, die er hun buitenplaatsen
stichtten. Het dorp ontwikkelde zich
langzaam. Pas in 1652 kreeg het een
eigen kerk en vanaf de 18de eeuw is er
sprake van een min of meer aaneengesloten bebouwing. Na 1870 groeide het
dorp sneller. Op een deel van het terrein
van het vroegere landhuis Het Klooster
(op de plaats van het voormalige Vrouwenklooster) vestigde zich in 1893 het
KNMI; op het resterende deel legde
men een villapark aan. In 1937 verlegde
men de verbindingsweg met Utrecht
naar haar huidige trace (Utrechtseweg).
Op de plaats van het in 1958 afgebrande
Hotel Poll verrees in 1963-'64 de
moderne Cumulusflat.

De BA Buitenplaats Sandzvijck

toe enigszins verjongt. In het interieur
heeft de kerk een open spantenkap. De
naastgelegen pastorie is uit dezelfde tijd
en heeft de originele stalen vensters
behouden.
Het voorm. r a a d h u i s annex postkantoor en politiebureau (Dorpsstraat
25-27) werd in 1884-'85 in eenvoudige
neorenaissance-vormen gebouwd, naar
ontwerp van raadslid C. Pothoven. De
rechter ingang leidde naar het postkantoor en de linker deur gaf toegang tot de
gemeentelijke vertrekken op de verdieping. Via een steeg aan de rechterzijde
waren politiebureau en brandspuitenberging bereikbaar. In 1977 is het pand
tot wooneenheden verbouwd.
De voorm. Oude School (Burg.
De Withstraat 31-31D) dateert evenals
de Herv. kerk uit 1652 en werd gebouwd
als school annex schoolmeesterwoning.
De schoolmeester was tevens koster. In
1846 werd het een bewaarschool. Na het
vertrek van die school in 1873 volgden
verscheidene uitbreidingen en inwendige
verbouwingen, waaronder een ingrijpende in 1913. Het resultaat is het huidige,
wit gepleisterde complex, dat in 1981-'82
werd gerestaureerd.
De voorm. bewaarschool (Burg.
De Withstraat 2) uit 1872 was oorspronkelijk een school ter grootte van drie
lokalen. Het pand is in 1895 aan de achterzijde en in 1932 aan de rechterzijde
uitgebreid.
Sandwijck (Utrechtseweg 305) is een
in oorsprong rechthoekig huis, gebouwd
omstreeks 1770. In opdracht van W.J.
Both Hendriksen werd het in 1847 door
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een uitbreiding aan de achterzijde twee
keer zo groot. Bij een verbouwing in
1875 kreeg de voorgevel zijn huidige,
rijke detaillering, met een door vierkante
kolommen ondersteund balkon en de
met stucwerk versierde borstweringen.
Behalve een houten rondboogportiek uit
dezelfde tijd bevinden zich tegen de linkerzijgevel twee rijk bewerkte gietijzeren
serres, waarvan een met balkon. Het in
1990 gerestaureerde pand ligt in een
fraai landschapspark, in 1833-'34 naar
plannen van H. van Lunteren aangelegd.
De zuidrand van de tuin wordt afgesloten door een architectonische folly. Deze
was omstreeks 1788 als duiventoren
gebouwd, maar werd bij de aanleg van
het landschapspark verbouwd tot een
schijnkapel – met bovenin de duiventil
voorzien van lage steunberen en een
klokkentorentje. Het ontwerp is gemodelleerd naar een voorbeeld uit het, uit
1802 daterende, `Magazijn van tuin-sieraden' van G. van Laar. In 1996 is de
folly gerestaureerd. In de tuin staat een
pergola in Sementerie uit omstreeks
1910. Aan het begin van de oprijlaan
staat de wit gepleisterde, neogotische
portierswoning uit 1858 (Utrechtseweg
303). Deze woning is een nagenoeg
exacte kopie van het uit 1843 stammende
portiershuisje in Tudor-gotiek van het
park Babelsberg to Potsdam.
Sluishoef (Utrechtseweg 315) is een
geel gepleisterd landhuis dat tussen 1823
en 1828 verrees. De oorsprong van het
gebouw ligt in het jaar 1645, toen op die
plek een sluis werd gebouwd in de in
1640 gegraven Biltse Grift. Tot de 19deeeuwse herbouw diende het als vingerhoedjes- en knopenfabriek. Het pand
heeft een verhoogde, door een driehoekig fronton bekroonde middenpartij.
Sinds 1859 behoort het tot het landgoed
Sandwijck. In 1869 werd aan de achterkant een orangerie en tuinmanswoning
aangebouwd.
Vollenhove (Utrechtseweg 59) is
een rechthoekig, wit gepleisterd landhuis, ontstaan door een vroeg-19deeeuwse verbouwing van een ouder huis.
Het heeft boven de eerste verdieping een
mezzanino. De middelste drie venstertraveeen vormen een risaliet, welke
wordt bekroond door een fronton met
beeldhouwwerk. De empire-ingangspartij bestaat uit een arcade van rondbogen

De Bilt, Buitenplaats Vollenhove in 1869

met rijk versierde snijvensters, geflankeerd door ionische pilasters en een deels
naar voren uitspringend portiek met
ionische zuilen. Tegen de linker zijgevel
bevindt zich een 19de-eeuwse gietijzeren
serre met balkon en tentvormige overdekking. Het huis ligt in een landschapspark dat omstreeks 1800-'10 werd aangelegd naar ontwerp van H. van Lunteren.
Het park heeft twee dominante zichtlijnen. Via een trechtervormige weide kijkt
men uit op de Amersfoortseweg, terwijl
de rechter zijgevel een zichtlijn op de
Utrechtse Domtoren heeft. Achter het
huis legde de firma H. Copijn in 1922
een rotstuin aan. Verder staan er in het
park een stalgebouw (1801), een ijskelder
met bakstenen koepelgewelf (1801), een
dubbele woning (1842) en een oranjerie
(begin 19de eeuw), waarachter een kwekerij met druivenkas en een bijzondere
gietijzeren kas (midden 19de eeuw). De
De Bilt, Buitenplaats Houdringe 961)
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fraai gelegen voorm. portierswoning
(Utrechtseweg 89) dateert van 1843.
Houdringe (De Holle Bilt 22) ligt in
de as van een Lange oprijlaan met beuken.
Het sobere blokvormige hoofdgebouw
is, blijkens een steep met jaartal in de
voorgevel, in 1779 gebouwd en verving
een ouder huis. Het ontwerp schrijft men
toe aan de Amsterdamse architect Abraham van der Hart. De middelste drie traveeen van de voorgevel springen licht uit
naar voren en zijn voorzien van een hordes, een arcade van drie rondbogen als
ingang en een driehoekig fronton als
bekroning. Zandsteenblokken sieren de
hoeken van het gebouw en omlijsten de
rondboogpoortjes in de lage bakstenen
muren die het huis oorspronkelijk verbonden met enkele lage bouwhuizen. Bij
de verbouwing van het huis tot kantoor
in 1954 sloopte men die bouwhuizen
grotendeels en verving ze door vleugels
van twee bouwlagen, die door tussenvleugels met het hoofdgebouw verbonden waren. De zijvleugels bouwde men
in 1960 ook naar achteren uit, zodat het
geheel nu een H-vormige plattegrond
heeft. Bij het complex hoort een tuinmanswoning (nr. 20) uit 1902 en een
bakstenen speelhuisje uit 1858. Bij dat
huisje dragen wit gepleisterde pilasters
de schoren van het overstekende zadeldak; de vensters hebben gietijzeren sierramen. De tuin achter het huis met landschappelijke aanleg is van vOOr 1824 naar
ontwerp van J.D. Zocher jr.
Tot het landgoed behoorde ook de
voormalige dwarshuisboerderij 'Klein
Houdringe' (De Holle Bilt 14), die – net
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De Bilt, Buitenplaats Oostbroek,
interieur landhuis
als het huis – uit 1779 dateert. Het pand
heeft een voornaam, hoog dwars huis,
dat voorzien is van een kelder met
opkamer. Het wordt gedekt door een
zadeldak.
Oostbroek (Bunnikseweg 39) is een
landhuis in eenvoudige neorenaissancestijl, gebouwd in 1887-'88, maar in 1924
verbouwd en vergroot. Het fraaie park in
late landschapsstijl is een ontwerp van
I.HJ. van Lunteren. Bij de oprijlaan
staan een oranjerie annex tuinmanswoning en een koetshuis met woning, beide
in de stijl van het hoofdgebouw en versierd met omlopende cordonbanden.
Het landhuis staat op de plaats van het
middeleeuwse klooster Oostbroek.
Beerschoten (De Holle Bilt 2) is
een symmetrisch landhuis dat in 1889'90 in rijke eclectische vormen werd
opgetrokken, nadat brand het vorige huis
volledig had verwoest. Van het oude huis
nam men de hoofdvorm over, to weten
een vierkant middendeel en twee lagere,
vrijwel vierkante zijdelen. Aan de buitenzijde sieren mozgektableaus in de friezen
het huis. In het interieur zijn er onder
meer decoratief gestucte plafonds en een
Italiaans aandoende, neorenaissancistische schouw. Het park stamt 1810-'20
en werd in 1853 door J.D. Zocher jr.

DE BILT

opnieuw mgencht. In het bosgedeelte is
het oudere 18de-eeuwse formele lanenstelsel met beukenlanen nog herkenbaar.
Op het landgoed bevinden zich onder
andere een wit gepleisterd, in 1979
gerestaureerd koetshuis (De Holle Bilt
6), een tuinmanswoning (Holle Bilt 8,
1855), een voormalige portierswoning
(Holle Bilt 10, 1893) en een ijskelder met
bakstenen koepelgewelf en portaal
(1853). Bij de weg markeren twee hardstenen grenspalen uit omstreeks 1850 de
grens tussen de jachtgebieden van de
landgoederen Houdringe en Beerschoten.
Het Klooster (Wilhelminalaan 10).
Van deze buitenplaats gaat de kern van
het huis terug op een bij de sloop van het

Vrouwenklooster gespaard gebleven,
15de-eeuws gebouw. Het huidige
gebouw is echter vooral het resultaat van
een uitbreiding omstreeks 1826 en een
ingrijpende verbouwing in 1893-'96. In
1893 werd het pand de vestigingsplaats
van het KNMI, waarna een ingrijpende
verbouwing volgde naar plannen van
Rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel. Toen
kwam ook de eerste observatietoren,
`de sterrentoren', tot stand, die in 1915
plaats maakte voor een betonnen vervanger. In de jaren vijftig verrees de huidige
toren, naar ontwerp van rijksbouwmeester G. Friedhoff. Op het terrein zijn
diverse uitbreidingen verwezenlijkt,
waaronder ook dienstwoningen en een
directeurswoningen uit 1908. Bijzonder
zijn de twee magnetische paviljoens uit
1898 en 1913, geheel in bout uitgevoerd.
De bakstenen duiventoren bij
Kerklaan 40 is gebouwd in 1832, in
opdracht van jhr. D.W.J. Strick van Linschoten. Hij hoorde bij het verdwenen
landhuis Arenberg. Op een vierkante,
met zes spitsbogen en een rondboog
geopende, onderbouw staat een achtkantige bovenbouw met tentdak en lantaarn.
De toren is in 1975 gerestaureerd.
Woonhuizen. De karakteristieke
dubbele villa's L ooydijk 1 37-39,
16 4 -16 6 en 16 8 -17 0 zijn gebouwd
in de stijl van het zakelijk expressionisme, naar ontwerp van de gebroeders
Van Ven.
Hetsanatorium en medisch
centrum Bergh en Bosch
De Bilt, Sanatorium en medisch centrum
Bergh en Bosch
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De Bilt, Boerderij Utrechtseweg 91 op de
buitenplaats Sandwijck
(Prof. Bronkhorstlaan 10-12) is in 1931
gebouwd naar ontwerp van B.J. Koldewey en C.M. van Moorsel voor de R.K.
Vereniging ter Bestrijding der Tuberculose `Herwonnen Levenskracht'. Het
complex met kapel, hoofdgebouw en
paviljoens en dienstgebouwen is vormgegeven in de stijl van de Delftse School.
Het sportverenigingsgebouw
van de golfclub 'De Pan' (Amersfoortseweg 1) werd in 1928 ontworpen door
H.E Mertens in een expressionistische
stijl. Het bijbehorende natuurpark is een
ontwerp van de Hilversumse landschapsarchitect K.C. van Nes.
Hettolhuis (Soestdijkseweg Zuid 98)
is een wit gepleisterd gebouw met een
rieten dak. Het dak steekt in het midden
van de voorzijde over en steunt op smalle
kolommen. Het pand dateert uit 1827 en
stond oorspronkelijk aan de overkant van
de Soestdijkseweg. In 1960 werd het verplaatst.
Boerderijen. Waardevolle oude
boerderijen zijn onder meer nog te vinden op de landgoederen Houdringe en
Sandwijck. Nabij het landgoed Oostbroek, aan de Zeistergrift, ligt de boerderij met bakhuis D en Hoek (Bisschopsweg 2), uit de 17de of 18de eeuw. Zij
heeft een rechthoekige plattegrond, een
kelder met opkamer en een met pannen
gedekt wolfdak. De Hoeve Seyde
(Noordweg 2-2bis) is een krukhuisboerderij die mogelijk uit de 17de eeuw

stamt. Oost-Indien (Utrechtsweg 301)
is een boerderij met rieten wolfdak uit
omstreeks 1770. Het huidige uiterlijk
kwam ongeveer in 1880 tot stand. Dwars
op de voorgevel van het woongedeelte
staat het voormalige wringhuisje voor de
kaasmakerij.

BILTHOVEN
(gemeente De Bilt)
In 1863 werd langs de spoorlijn UtrechtAmersfoort het station De Bilt in gebruik
genomen. De eerste bebouwing van Bilthoven ontstond in 1900 toen aan weerszijden van de Soestdijkseweg het villapark Vogelzang tot ontwikkeling kwam.
Na 1910 volgden andere villaparken,
zoals in 1917 het Bilthovense Bosch en
Duin. In 1918 verrees op het terrein van
Jagtlust de arbeiderswijk Tuindorp. Aan
de noordzijde ontstond tussen 1918 en
1925 het Ridderoordspark (Schildersbuurt) en het Oosterpark (Componistenbuurt).
DeR.K. kerk O.L.-Vrouw

van Altijddurende Bijstand
(Gregoriuslaan 8) is een massief vormgegeven kruiskerk met opvallende parabolische daken. De kerk verrees in 1926
naar een ontwerp van H. Kroes & Zn.
De kruiswegstaties in het interieur zijn
van de hand van L. Simon, M. Wiechman schilderde de engelen in het koor en
A. Winter maakte de terracotta apostelbeelden.
De Zuiderkapel (Boslaan 3) is een
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zaalkerk in 1916 in traditionele vormen,
ontworpen door J. Stuivinga die in 1935
samen met zijn zoon T Stuivinga voor
een vergroting met twee zijvleugels
tekende. De glas-in-lood ramen zijn
geschonken en vervaardigd door jhr.
K.A.A. von Steiger.
Scholen.HetGebouw voor
Gemeenschapsontwikkeling (Frans
Halslaan 68) is een school uit 1928.
Onderwijsvernieuwer Kees Boeke bracht
hier zijn principes in praktijk, zoals zelfwerkzaamheid, individuele ontwikkeling
en gemeenschapszin. Naar ontwerp van
F.E. Röntgen ontstond op een waaiervormige plattegrond een open en flexibel
gebouw, waarin veel glas is toegepast. In
1950 verhuisde de school naar een nieuw
complex met k/eu ter- en lagere
school (Kees Boekelaan 10), ontworpen
door A. Staal en met een tuin naar ontwerp van Mien Ruys. De Oranje
Nassau School (Soestdijkseweg Zuid
208) dateert uit 1930. In het ontwerp
van stadsarchitect P.J. Vermaak zijn de
invloeden van het werk van Frank Lloyd
Wright en W.M. Dudok herkenbaar. De
voorm. internationale school voor
Esoterische Wijsbegeerte `Renova'
(Maartensdijkseweg 1), nu bejaardentehuis voor de Rozenkruisers, werd in 1935
gebouwd voor de internationale Werkgemeenschap Elckerlyc. Het ontwerp is
van H.Th. Wijdeveld. De modern vormgegeven gebouwen, waaronder ook het
woonhuis van de architect, boden oorspronkelijk onderdak aan een internationale opleiding voor vrije studies. Latere
verbouwingen en een verhoging hebben
de oorspronkelijke opzet danig aangetast.
J a gtlust (Soestdijkseweg Zuid 173),
thans gemeentehuis van de gemeente De
Bilt, is een breed, wit gepleisterd landhuis, waarvan de oorsprong ligt in het
jaar 1640. Het huis verrees op een voormalige uithof van het klooster Oostbroek
(zie De Bilt). Men bouwde delen aan en
sloopte ze weer, onder andere in 1762,
1826 en 1843. In 1884 werd het bezit
gesplitst en in 1892 kreeg het pand zijn
huidige langgerekte, rechthoekige vorm.
Na de aankoop in 1928 als gemeentehuis
volgde in 1931-'32 een uitbreiding naar
plannen van P.H.N. Briet en bureau
Hanrath. Om op de zolderverdieping de
raadzaal in te kunnen richten, werd het
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Bilthoven, Buitenplaats jagtlust, landhuis
middengedeelte verhoogd en kreeg het
vijf kleine geveltoppen. Ook werd het
pand aan de achterzijde uitgebreid met
een trouwzaal en kwam er een nieuwe
portierswonmg.
Het grote herenhuis Roverestein
(Maartensdijkseweg 5) werd omstreeks
1885 in neoclassicistische stijl gebouwd
in opdracht van N.L.B. Eyck tot Zuylichem, burgemeester van Maartensdijk.
Het vormt de kern van een door L.A.
Springer omstreeks 1885 ontworpen
park. Het bijbehorende koetshuis met
dienstwoningen en klokketorentje
(Maartensdijkseweg 7) stamt uit dezelfde
tijd.
Woonhuizen. Van de vele villa's die
Bilthoven rijk is, volgen hier slechts
enkele voorbeelden. De dubbele villa's
Soestdijkseweg Zuid 262-264 en
2 6 6-26 8 werden in 1901 in eenvoudige, geometrische Jugendstil-vormen
gebouwd, in opdracht van de N.V. Villapark Station De Bilt. Het ontwerp is van
J.H. Welsenaar uit Haarlem. De tot het
villapark Vogelzang behorende Villa
Devia (Prins Hendriklaan 74) kwam
in 1903 in chalet-stijl tot stand naar
plannen van C. van de Zweep. De villa
Nachtegaallaan 24 uit 1910, ontworpen door de Gebr. Van der Haar, is
een wat later voorbeeld in dezelfde parkaanleg. De in 1913 door W.S. van der
Sterre ontworpen grote villa in chalet-
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stijl met traptoren, ja n Steenlaan
23, behoort tot het na 1911 ontwikkelde
villapark De Biltse Duinen. Parkwijck
(Soestdijkseweg Noord 319) is een villa
in sobere, zakelijke stijl, die oorspronkelijk in 1900 werd gebouwd naar ontwerp
van H.P. Berlage aan de Van Eeghenstraat to Amsterdam. In 1913 is het pand
naar Bilthoven verplaatst, waarbij het
enige wijzigingen onderging. Het landhuis D e Dennenhut (Beethovenlaan
Bilthoven, Dubbele villa Overboslaan
49-51

7) verrees in 1918, naar een ontwerp van
R.C. Mauve. De Kloek (Beethovenlaan
6) is een wit gepleisterde villa met rieten
dak, in 1920 uitgevoerd in de stijl van
de Amsterdamse School en ontworpen
door WA. Maas en L.J.H. Zonneveldt.
De dubbele villa Overboslaan 49-51
ligt op het voorheen tot het landgoed
Jagtlust behorende Overbosch. Het pand
werd in 1921 gebouwd naar ontwerp van
R.T. Snoek uit Zaandam en is karakteristiek voor de toenmalige villaparkontwikkeling. Villa Gaudeamus (Gerard Doulaan 21) verrees in 1924-'25, in opdracht
van de componist Julius Röntgen en naar
plannen van zijn zoon F. Röntgen, bijgestaan door de architecten Hoenink en
Gathier. De asymmetrische opzet, de afwisseling van rechte en gebogen vormen
en de hoge rieten zadeldaken maken
deze villa tot een voorbeeld van Amsterdamse School-architectuur. Gezich tslaan 90 werd in 1929 door de Bilthovense architect H.E Mertens gebouwd
en is een eenvoudig wit gepleisterd huis
met zadeldak. Gezichtslaan 100, in
meer traditionele vormen en met zeer
hoog opgaand zadeldak, is een ontwerp
van HJ. van der Hoek uit 1934-'36. De
vrijstaande villa met hoog samengesteld
rieten schilddak, Gez ich tslaan 273,
stamt uit 1936 en is ontworpen door de
Utrechtse architect Ant. de Ridder. Het
huis Vredenburgh (Hercules Segherslaan 18) is een ontwerp van G.Th. Riet-
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Bilthoven, Villa Gaudeamus
veld uit 1940. Het heeft behalve wit
pleisterwerk en grote glasvlakken ook
onverwacht traditionele elementen, zoals
een rieten dak en gebogen vormen. De
wit gepleisterde, volgens de principes
van De Stijl en de Nieuwe Zakelijkheid
gebouwde villa Wagnerla an 2 1 , uit
1961-'62, is eveneens een ontwerp van
Rietveld. De villaparktraditie in functionele vormgeving werd voortgezet bij de
uit 1960 stammende villa Lassuslaan
4 5, een ontwerp van Van Donkelaar &
Bodegraven.
Transformatorhuisje met
schilddak (Soestdijkseweg Noord 480);
in 1922 gebouwd voor de PUEM naar
ontwerp van G. Krop.
Het station De Bilt, later Bilthoven
genoemd (Soestdijkseweg 301) ontstond
in 1863 door de inspanningen van jhr.
Van den Bosch, eigenaar van Jagtlust.
De perronoverkapping van het huidige
eilandstation stamt uit 1901. In 1913
werd de perronoverkapping in westelijke
richting uitgebreid en in 1962 werd het
gebouw zelf ingrijpend verbouwd. Aan
de noordzijde (Soestdijkseweg 303) ligt
de uit 1899 stammende voormalige
woning van de stationschef.
De 42 meter hogewatertoren
(Burg. Van der Borchlaan) dateert van
1926. De oorspronkelijk in baksteen uitgevoerde toren werd ontworpen door
H.E Mertens en in 1971 grijs gepleisterd.

BLAUWKAPEL
(gemeente Utrecht)
Van oorsprong een veenontginningsdorpje. De kern bleef behouden binnen
de omgrachting van het in 1818 als deel
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
gebouwde fort Blauwkapel. De nederzetting, die niet veel meer omvat dan
een kerk, een stadsachtig woonhuis en
enkele boerderijen, geniet de status van
beschermd dorpsgezicht. Blauwkapel
grenst thans direct aan de Utrechtse wijk
Overvecht en wordt voor het overige
geheel ingesloten door verkeerswegen
en spoorlijnen.
H e r v. kerk. Klein kerkje uit het
begin van de 16de eeuw, met zeer slanke,
deels ingebouwde westtoren, eenbeukig

schip met smalle dwarskapellen en driezijdig gesloten koor. De kerk heeft houten spitstongewelven met ribben. De
ribben in de koorsluiting rusten op consoles, versierd met de wapens van het
echtpaar Van Wijck-Drakenborch, waarschijnlijk de opdrachtgevers voor de
bouw van de kerk. In 1944 feed het
kerkje oorlogsschade, die bij een restauratie in 1958-'59 werd hersteld. Toen
opende men ook de toren naar het schip,
zoals oorspronkelijk het geval moet zijn
geweest. De gewelven werden ontpleisterd en nieuw beschoten en de vensters
kregen hun huidige traceringen. In de
kerk zijn vroeg-17de-eeuwse geschilderde teksten aangetroffen. Het gebouw
bevat een Belgisch kabinetorgel uit de
17de eeuw en neogotisch meubilair.
Het fort, in 1817-'18 gebouwd op de
plaats van oude versterkingen uit 1787,
behoorde tot de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het diende onder meer ter
afsluiting van de door het inundatiegebied lopende straatweg en later ook de
spoorweg van Utrecht naar Hilversum.
De oude, dwars door het fort voerende
weg bleef behouden, ook al werd er een
nieuwe weg omheen geleid. Het fort was
oorspronkelijk een gesloten aardwerk
met vier bastions en een redoute. In de
19de eeuw en tijdens de mobilisaties in
de 20ste eeuw is het fort diverse keren
verbeterd en aangepast. Naast de
omgrachting zijn ook de in de loop der
tijd opgetrokken militaire gebouwen nog
aanwezig.
Blauwkapel, Herv. kerk
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Gunterstein. Ferdinand van Collen, de
toenmalige eigenaar, heeft deze gesticht.
De kapel is vanuit het schip toegankelijk
via een rijk portaal met ionische pilasters,
ontworpen door J. Mast. Het is afgesloten met een fraai smeedijzeren hek.
De voor de familie Cliquet van het huis
Vechtvliet bestemde vierkante grafkapel
in de hoek van de noordelijke transeptarm is waarschijnlijk ook 18de-eeuws.
Het toegangsportaal in het oosteinde van
het koor dateert uit 1839-'40, toen de
kerk een belangrijke verbouwing onderging. Bij die gelegenheid kreeg de kerk
een stucgewelf en een gedeeltelijk
nieuwe inrichting. Tegen de kerk verrees
in 1916 een consistorie in neorenaissance-stijl, naar ontwerp van A. Mulder,
de toenmalige rijksarchitect van de
monumenten.
Het eenbeukige schip is geheel wit
gepleisterd en wordt gedekt door een
koof en houten tongewelf. De kansel
heeft een laat-l8de-eeuwse kuip en is
uitgerust met een koperen lessenaar, een
doopbekkenhouder en lichtarmen. Het
vermoedelijk 19de-eeuwse houten doophek heeft twee versierde koperen doopbogen. Een daarvan dateert uit 1657
en is vervaardigd door E.E. Verhulst.
Verder staan er in de kerk eenvoudige,

Rivierdorp gelegen op de westelijke
oeverwal van de Vecht. Nabij het dorp
bevinden zich langs die rivier Brie kastelen en een hele reeks buitenplaatsen, die
voor het merendeel kort na de verwoestingen door de Fransen in 1672-'73 door
rijke Amsterdammers werden gesticht.
De overwegend lage dorpsbebouwing
concentreerde zich oorspronkelijk langs
de haaks op de rivier liggende Brugstraat
en Kerkstraat en eindigde bij de Hervormde kerk. Ten zuiden, langs de
dorpskern, verbonden Danne en Kerkgracht de Vecht met de Aa en de Groote
Heicop. In 1892 doorkruiste de aanleg
van het Merwedekanaal (nu AmsterdamRijnkanaal) deze verbinding. Het nieuwe
kanaal scheidde het dorp ook van het aan
de spoorlijn Amsterdam-Utrecht gelegen
station. De huidige brugverbinding vervangt een oudere brug ter hoogte van de
Stationsweg. In de jaren zeventig veranderde de dorpskern sterk door de aanleg
van een langgerekt, smal plein, de Kerkbrink. Daarvoor offerde men toen de
vroegere bebouwing aan de Kerkstraat
en de Nieuwstraat op. De 20ste-eeuwse
uitbreiding van Breukelen vond plaats
tussen rivier en kanaal en ging na 1945
vooral in noordelijke richting.
H e rv. kerk (Straatweg 59). Laatgotische, bakstenen kruiskerk, spaarzaam
versierd met speklagen van tufsteen bij
de vensters van het koor en de steunberen van koor en transept. De kerk was
oorspronkelijk gewijd aan Johannes de
Doper en dateert uit de eerste helft van
de 15de eeuw. De driezijdig gesloten St.Barbarakapel tussen koor en zuidtransept
is waarschijnlijk kort voor 1467 gesticht.
De sobere westtoren met twee geledingen en een ingesnoerde naaldspits is in
1705 herbouwd nadat hij in 1702 bij een
storm was ingestort. Aan die herbouw
herinnert een opschrift boven de toreningang. Vermoedelijk werd bij die werkzaamheden ook het schip vernieuwd.
De toren, waarin een uit 1463 daterende
klok van Steven Butendiic hangt, moest
men na 1705 nog herhaaldelijk herstellen, vooral wegens verzakking.
Uit 1718 dateert de, in classicistische stijl
gebouwde, achtkantige kapel tegen de
zuidzijde van het schip. Het betreft de
grafkapel van de bewoners van het huis

Breukelen, Herv. kerk

Breukelen, Herv. kerk, interieur
17de- en 18de-eeuwse, overhuifde
herenbanken van de bewoners van ridderhofsteden en buitenplaatsen bij Breukelen. G.Th. Batz vervaardigde in 1787
het orgel en C.G.F. Witte breidde het
in 1860 uit met een tweede manuaal;
het snijwerk en de sculpturen zijn van
W. Winter. Ook de baldakijnschildering
op het houten schotwerk achter het orgel
is 18de-eeuws. In het afgescheiden, vijfzijdig gesloten koor staat de marmeren
graftombe van Johan Ortt, heer van
Nijenrode (11701) en zijn vrouw, Anna
Pergens (f1732), hun door griffioenen
gedragen wapens zijn in wit marmer
gebeeldhouwd op de zijkanten van de
tombe. Anna Pergens, die de tombe in
1701 liet plaatsen, legde ook de eerste
steen voor de nieuwe kerktoren. In de
toren bevindt zich de laat-middeleeuwse
grafzerk van Liesbeth van Zuylen
(t1494) en Jan van Nijenrode (t1495),
en in de St.-Barbarakapel een marmeren
rococo-grafmonument met rijke doodssymboliek voor Willem Tersmitten
(11766) en zijn vrouw Jacoba Louisa Pelgrom (11751). Verder hangen in de kerk
veel rijk gesneden en geschilderde 18deeeuwse rouwborden voor leden van de
families Van Collen van huis Gunterstein
en Ortt van kasteel Nijenrode.
R.K. kerk H. Johannes de
Doper (Straatweg 146). Bakstenen,
pseudo-basilicale kruiskerk met half
ingebouwde westtoren voorzien van
hoge spits en hoektorentjes. De kerk is
in neogotische stijl gebouwd in 1880-'85,
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Breukelen, Kasteel Nijenrode
naar ontwerp van E.J. Margry, A.A.J.
Margry en J.M. Snickers. Het overvloedig gedecoreerde interieur heeft deels
houten tongewelven; het koor en de zijbeuken hebben gemetselde gewelven.
De middelste travee van de zijbeuken is
aan beide zijden hoger opgebouwd en
voorzien van een houten tongewelf.
De G e r e f. kerk (Straatweg 37) is
een bakstenen kruiskerk met aan de oostzijde naast de ingang een slanke toren.
De kerk is in 1909 gebouwd naar plannen van A. Griffioen.
HetRegthuys van Breuckelen
en Breuckeleweert (Kerkbrink
3 5) heeft een voorhuis met afgeknotte
klokgevel. Het voorhuis verrees nadat de
Fransen in 1672 een ouder gebouw hadden verwoest; het achterhuis is mogelijk
ouder.
Kasteel Nijenrode (Straatweg
25) ligt op de linkeroever van de Vecht.
De gebouwen liggen aan de west- en
noordzijde van een door een gracht
omringd kasteelplein. De gebouwen aan

het onregelmatige zeskante plein huisvesten tegenwoordig het hoofdgebouw
van het Instituut Nijenrode, Universiteit
voor Bedrijfskunde. Het kasteel werd
omstreeks het midden van de 13 de
eeuw gesticht door Gerard Splinter
van Ruwiel. In eerste aanleg bestond het
waarschijnlijk uit een rechthoekige toren
op de plaats van de huidige, in 1917-'18
herbouwde donjon, waarnaast aan de
noordzijde een vierkante poorttoren.
De donjon was mogelijk door een gracht
gescheiden van de rest van het huidige
plein. In 1481 belegerden Utrechtse burgers het kasteel en staken het in brand.
Het herstel volgde spoedig, maar al in
1511 werd het kasteel opnieuw verwoest
en deels gesloopt. In het eerste kwart
van de 16de eeuw liet Willem Torck de
donjon herbouwen en de aangrenzende
vleugel optrekken, voorzien van twee
uitgebouwde polygonale traptorens.
In 1632 liet de toenmalige eigenaar Bernard III van den Bongard het kasteel in
manieristische stijl moderniseren. Tussen
de beide genoemde traptorens kwam een
gebeeldhouwd natuurstenen portaal. De

97

poorttoren werd verhoogd tot een klokkentoren. Rechts van de toren werden
enkele eenvoudige bouwsels onder een
schilddak gebracht. De daardoor ontstane noordoostvleugel met aanbouw
kreeg toen de huidige zandstenen detaillering. De ingang tot het plein verlegde
men van de noordzijde naar de zuidzijde,
waar een toegangspoort met toscaanse
halfzuilen verrees.
In 1673 raakte als gevolg van de Franse
bezetting de donjon zwaar beschadigd en
verloor de klokkentoren zijn bekroning.
De nieuwe eigenaar van het kasteel, de
Amsterdamse koopman Johan I Ortt, liet
de gebouwen in 1675 herstellen. Daarbij
verlaagde men het dak van de noordoostvleugel tot de huidige hoogte. Van de
noordwestvleugel, waarvan de muren
waren blijven staan, werd de verdieping
enigszins vereenvoudigd hersteld.
In de 19de eeuw werd het kasteel twee
keer verbouwd, rond 1825 en in 1860.
Bij die laatste gelegenheid liet eigenaar
Willem de Heus de gebouwen moderniseren in neo-Tudor stijl, waarbij kantelen
en arkeltorentjes werden aangebracht
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Breukelen, Kasteel Nijenrode, plattegrond
bel-etage
naar ontwerp van architect S.A. van Lunteren. In 1907 begon een ingrijpende
restauratie, die erop gericht was de toestand van het midden van de 17de eeuw
to herstellen. In 1915 reconstrueerde
men de toegangspoort tot het terrein
en er kwamen weer houten klapbruggen.
In 1916 vond een reconstructie van de
klokkentoren plaats; hierin hangt nu een
Engels klokkenspel uit 1928. In 1917-'18
vernieuwde men de donjon en voorzag
deze opnieuw van kantelen en twee
parallelle schilddaken. De toren werd
wel veel hoger dan voorheen en kreeg
arkeltorentjes en kantelen.
Tegelijk met de restauratie van het kasteel in 1907-'18 kwam ook het huidige
park in gemengde stijl tot stand, naar
plannen van L.A. Springer en H. Copijn.
Het neorenaissance-gebouw met poort
en binnenplein op het terrein buiten de
slotgracht, is een uitbreiding (1916) van
een koetshuis uit omstreeks 1675. Het
neorenaissancistische poortgebouw
(1916) bij de Rijksstraatweg vervangt een
smeedijzeren hek uit omstreeks 1750, dat
nu verder zuidwaarts staat. Het hek heeft
natuurstenen pijlers met kronen en de
wapens van Johan III Ortt en zijn eerste
vrouw, Adriana Huydecoper; de zijdelen
dateren van na 1763 en dragen de initia-

len van Johan en zijn tweede vrouw,
Dorothea Eyck. In de rozentuin ten
noorden van het kasteel staat een rond
gietijzeren prieeltje met lantaarn uit de
19de eeuw. Naast het houten botenhuis
aan de Vecht staat een achtkantige houten theekoepel met onderbouw uit het
begin van de 19de eeuw. Deze is afkomstig van het huis Gunterstein.
Kasteel Oudaen (Zandpad 80),
gelegen op de rechteroever van de Vecht,
is een door een gracht omgeven hoog
rechthoekig gebouw met twee zadel-

Breukelen, Kasteel Oudaen

daken die aan de Vechtzijde eindigen in
trapgevels; hiertussen bevindt zich een
zeskantig hangtorentje met klokvormig
koepeldak en windwijzer. Het kasteel
werd omstreeks 1300 gebouwd in de
vorm van een rechthoekige woontoren.
Tussen 1450 en 1550 werd deze in twee
fasen aan de noordzijde uitgebreid met
een tweede, smallere toren. Het huidige
aanzien is vooral het resultaat van een
verbouwing in het eerste kwart van de
17de eeuw. Toen bracht men het, door
een console met alliantiewapens ondersteunde, hangtorentje aan en aan de
oostzijde de uitgebouwde spiltrap en de
rechthoekige aanbouw met renaissanceingangspartij. In de 19de eeuw werd die
aanbouw verhoogd en verving men de
kruisvensters van het kasteel door schuiframen.
Op het voorplein staan twee bouwhuizen
met daartussen de resten van een mogelijk middeleeuws poortgebouw. Achter
het kasteel ligt een oorspronkelijk 17deeeuwse, wit gepleisterde boerderij, voorzien van een met riet gedekt voorhuis
met trapgevel en een bijbehorend bakhuisje. Het terrein onderging in de
vorige eeuw een kleine verandering in
landschapsstijl.
Gunterstein (Zandpad 48), gelegen
op de rechteroever tegenover het dorp
Breukelen, is een geheel door water
omgeven, blokvormig bakstenen gebouw
met onderhuis. De ingang bevindt zich
in de van de Vecht afgewende zijde van
het huis en wordt geflankeerd door korte
vleugels. Gunterstein verrees in 1680, in
opdracht van Magdalena Poulle, op de
fundamenten van een in oorsprong vermoedelijk 14de-eeuws kasteel. Dat kasteel werd in 1673 door de Fransen verwoest. Het ontwerp van het herbouwde
huis wordt doorgaans aan Adriaan
Dortsman toegeschreven. Het gebouw,
waarvan de hoeken door geblokte pilasters worden geaccentueerd, heeft een
kroonlijst met het uiterlijk van een
dorisch fries en een omlopend schilddak
met in het midden een kleine toren, die
tevens als schoorsteen fungeert. Dit
torentje heeft aan alle zijden nissen met
beelden, geflankeerd door dubbele pilasters. In de 18de eeuw werden de korte
vleugels naast de ingang met een verdieping verhoogd. Het gebogen, door houten zuilen gedragen balkon aan de west-
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Breukelen, Buitenplaats Gunterstein
gevel, vanwaar men zicht op Breukelen
heeft, kwam omstreeks 1820 in de plaats
van een ouder, rechthoekig balkon. In
dezelfde tijd kreeg het huis een pleisterlaag, empire-schuiframen en een nieuwe
houten brug naar het voorplein. De
19de-eeuwse bepleistering van het
hoofdgebouw en de bouwhuizen werd
in 1936 verwijderd.
Door het huis loopt een centrale gang en
er is onder meer, in de zuidwesthoek, een
zaal met wandtapijten; deze zijn in 1680
vervaardigd door Maximiliaan van der
Gught uit Delft. Voorgesteld zijn landschappen met bomen, planten en dieren
en tweemaal het huis Gunterstein. Naast
deze zaal ligt een kamer met neoclassicistische decoratie uit omstreeks 1825.
Het eveneens door de slotgracht omgeven voorplein wordt geflankeerd door
twee rechthoekige bouwhuizen, waarvan
het zuidelijke als oranjerie in gebruik is
geweest. De omstreeks 1680 aangelegde
geometrische tuin veranderde men omstreeks 1793 in een vroege landschapsstijl, waarbij de oude hoofdstructuur
gespaard bleef. In 1849 zou S.A. van
Lunteren het `Engelsche Werk' veranderen volgens de rijpe landsschapstijl.
J. Copijn maakte in 1865 een, ten dele
uitgevoerd plan voor de achterplaats.
In het parkbos staat een beeld van Hades

die Persephone ontvoert. Het beeld
dateert uit 1712, wordt toegeschreven
aan I. van Logteren en is afkomstig van
de buitenplaats Boom en Bosch. Aan
weerszijden van de Laan van Gunterstein
staan twee identieke toegangshekken met
siervazen. Ten noorden hiervan liggen
een laat-18de-eeuws koetshuis en een
19de-eeuwse boerderij.
Vechtvliet (Rijksstraatweg 222) is
een rechthoekig bakstenen landhuis met
omlopend schilddak en vier hoekschoorstenen. Het huis verrees omstreeks 1670
naar ontwerp van Philips Vingboons,
maar onderging tegen het midden van
de 18de eeuw belangrijke wijzigingen.
De ingang werd toen naar de straatzijde
verlegd en in het midden van de Vechtzijde kwam een tot de kroonlijst opgetrokken, driezijdig gesloten, uitbouw.
De voor- en de achtergevel kregen een
houten balustrade met siervazen op de
hoeken en een rococo-kuifstuk in het
midden. In het kuifstuk van de voorgevel
zijn alliantiewapens afgebeeld. De met
geblokte natuurstenen pilasters gelede
voorgevel had oorspronkelijk in elk zijveld een grote nis met beeld. Deze nissen
zijn eind 19de eeuw vervangen door
vensters. De beelden, van mythologische
figuren, staan nu op piedestals aan de uiteinden van de gevel. Ze zijn gesigneerd
door I. van Logteren en stammen ongeveer uit 1730. Het interieur van het huis
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is voorzien van rococo-stucwerk.
Bij de Vecht is een aanlegplaats met een
sierhek. Het toegangshek heeft natuurstenen pijlers, gebogen middenvleugels
en rijk geornamenteerde smeedijzeren
tussenstutten; het geheel is uitgevoerd
in Regence, de overgangsstijl naar de
rococo. Het langgerekte dienstgebouw
ten noorden van het huis (Klein Vechtvliet) dateert uit de 18de eeuw en werd
in de 19de eeuw vergroot.
Boom en Bosch (Markt 13) is een
blokvormig bakstenen buitenhuis met
smallere, oorspronkelijk lage zijvleugels
met schilddaken. Het middengedeelte
werd omstreeks 1675 gebouwd voor
vice-admiraal Engel de Ruyter, zoon
van Michiel de Ruyter. Het huis is sinds
1925 in gebruik als raadhuis. De vooren de achtergevel hebben een strakke
en sobere classicistische vormgeving.
De beide zijvleugels, die in de 19de eeuw
waren gesloopt, werden bij de restauratie
in 1983-'84 opnieuw opgetrokken. Het
interieur heeft een fraaie centrale hal met
stucplafond. In de huidige burgemeesterskamer bevinden zich een lambrizering, een balkenplafond en een marmeren schoorsteenmantel met rijk gesneden
bovenbouw met spiegel in Lodewijk
XIV-stijl, aangebracht in 1711. Het grijs
en wit gepleisterde koetshuis dateert ook
uit het begin van de 18de eeuw. Het is in
1979-'81 gerestaureerd en verbouwd.

100

BREUKELEN

,

Breukelen, Buitenplaats Boom en Bosch
Rond het huis lag in het begin van de
18de eeuw een geometrische tuin. Daarvan resteert nog de in de Vecht uitgebouwde aanlegsteiger met smeedijzeren
hek. Dit hek wordt geflankeerd door
gebeeldhouwde natuurstenen voets tukken met vazen, waarop aan vier zijden
medaillons met portretten in relief zijn
aangebracht. Het toegangshek aan de
straat heeft geblokte natuurstenen pijlers, voorzien van wapenschilden.
Queekhoven (Zandpad 40). Buitenplaats met een blokvormig, wit gepleisterd huis uit omstreeks 1680. De gevelafwerking van het gebouw dateert echter
van een verbouwing in 1880. De achtkantig uitgebouwde tuinzaal stamt uit
de bouwtijd, het gietijzeren hordes met
twee gebogen trappen is laat-l9de-eeuws.
Het interieur van de tuinkamer heeft
Lodewijk XEV-ornamenten en een lage,
met stucwerk in Lodewijk XVI-stijl versierde, koepel.
Twee, vrijwel identieke, bouwhuizen
omsluiten samen met het hoofdgebouw
het voorplein. De bouwhuizen dateren
uit het begin van de 18de eeuw. Er zijn
twee rijk versierde toegangshekken.
De langgerekte tuin heeft veel oud
geboomte en zeldzame, bier gekweekte,
gewassen. Het gedeelte direct achter het
huis is in het begin van de 19de eeuw in
landschapsstijl veranderd, waarbij ook de
slingervijver werd aangelegd. Een experimentele fruitmuur sluit de moestuin
aan de noordzijde af.
Groenevecht (Zandpad 37). Bui-

tenplaats met rechthoekig gebouw, in de
kern laat-17de-eeuws, maar in het midden van de 19de eeuw ingrijpend verbouwd en vervolgens gepleisterd. De
tuin heeft een eenvoudige, aan de landschapsstijl aangepaste, formele aanleg.
Vredenoord (Rijksstraatweg 6). Buitenplaats met blokvormig, gedeeltelijk
wit gepleisterd, l8de-eeuws gebouw. In
de 19de eeuw werd het huis gemoderniseerd; het toen afgebroken linker
gedeelte is in 1978 weer opgetrokken.
Het 18de-eeuwse koetshuis heeft een
houten westwand. De oranjerie is voor
een bedrijfsvestiging geweken. Aan de
Vecht ligt een aanlegsteiger met een
rococo-hek.
Vegt en Hoff (Zandpad 43) is een
landhuis uit 1873 met gebosseerd pleisterwerk en stucwerk boven de ramen.
Het balkon heeft gietijzeren balusters en
vazen. Er is een lang smeedijzeren hek
uit de 18de eeuw.
Overige buitenplaatsen bij
Breukelen zijn: Klein Boomrijk
(Zandpad 49) ongeveer uit 1700, Vegtzigt (Zandpad 27), Slangevecht
(Straatweg 40) uit de 18de eeuw, Vre de
en Rust (Straatweg 30) uit de 19de
eeuw en Silv ersteyn (Zandpad 75),
waarvan het huis in 1930 in opdracht van
jhr. mr. H.H. Roell, burgemeester van
Breukelen, werd gebouwd. Het ontwerp
is van HJ. Pothoven.
Woonhuizen. Hethuis Vecht en
D am (Dannegracht 16) dateert uit omstreeks 1680. De veranda en de houten
theekoepel met ver overstekend rieten
dak zijn 19de-eeuws. Vro e glust

(Herenstraat 58) is een 18de-eeuws panel
met een ervoor geplaatst gedeelte uit
1938. Bij de Vecht staat een 19de-eeuwse
houten theekoepel met overgekraagd
plat dak, rustend op gesneden consoles.
Pakhuizen. Naast elkaar aan een
gebogen rooilijn staan de graanpakhuizen aan het straatje genaamd Brouwerij. Ze zijn oorspronkelijk gebouwd
voor brouwerij De Vijfhoek. Het jongste
dateert uit 1897 en is gebouwd na de
sluiting van die brouwerij, waarvoor in
1879 het huidige dubbele herenhuis in
de plaats kwam. Het bakstenen k a asp akhuis Brugstraat 5, nit 1889, heeft
boogfriezen in de puntgevel en een
gevelsteen waarop biedende heren staan
afgebeeld. Het ijspakhuis Oud Aa 4,
met dubbele wanden, is in 1910 gebouwd
voor de vishandel W. Griffioen.
Van de voorm. steenfabriek
Vecht en Rhijn (Straatweg 3) dateren de oudste delen uit omstreeks 1770.
Het gebouw waarin zich de ovens bevonden is opgenomen tussen twee uit latere
tijd daterende loodsen met zadeldak en
overgebouwd lessenaardak. Het bijbehorende landhuis van de steenfabrikant is in
oorsprong vroeg-19de-eeuws, maar is
later ingrijpend verbouwd.
DeKortrijkse molen (Stationsweg 105), gelegen op korte afstand van
de Aa, is een houten wipwatermolen. Hij
heeft een met riet gedekte onderbouw
uit 1696. Het bovenhuis is in 1899 vernieuwd. Tot 1951 bemaalde hij de polder
Kortrijk/Gieltjesdorp.
De ijzeren ophaalbrug over de
Kerkgracht ter hoogte van de Engel de
Ruijterstraat, is in 1891 vervaardigd door
de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij in Leiden.

Breukelen, Huis Vecht en Dam, tuinkoepel
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De twee sluiswachtershuisj es,
bij de sluizen in de Kerkgracht, aan
weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn, evenals het grotere brugwachtershuis aan de kant van de
Stationsweg, opgetrokken in neorenaissance-stij1 en dateren uit 1890-1891.

BUNNIK
Van oorsprong een vroeg-middeleeuws,
langgerekt engdorp op de zuidoever van
de Kromme Rijn. Direct ten westen van
de nederzetting lagen de bouwlandgronden (`engen'). De oude kern bestond uit
een kleine brink, de doorgaande weg
Utrecht-Wijk bij Duurstede en enkele
landwegen. Bunnik heeft zich in deze
eeuw sterk uitgebreid, waarbij het agrarische karakter naar de achtergrond verdween. Ingesloten door de nieuwbouw
van Bunnik ligt het landgoed De Beesde.
Verder ten westen van Bunnik, op de
noordoever van de Kromme Rijn, liggen
de aan elkaar grenzende landgoederen
Rhijnauwen, Oud Amelisweerd en
Nieuw Amelisweerd. Het eveneens ten
westen van Bunnik gelegen voorm. fort
Vechten bevindt zich ongeveer op de
plaats waar omstreeks het begin van de
eerste eeuw na Christus het Romeinse
castellum Vechten (Fectio) werd gesticht.
Het castellum werd na verwoestingen
enkele malen herbouwd en is in de 3de
eeuw uiteindelijk verlaten.
De H erv. kerk (Kerkpad 2), oorspronkelijk gewijd aan St.-Nicolaas, is
een wit gepleisterde, eenbeukige kerk
met rondboogvensters, driezijdig gesloten koor en een ongepleisterde westtoren. Deze toren, die uit omstreeks 1250
zou kunnen dateren, werd in de 17de
eeuw enigszins verhoogd en deels met
een kleiner formaat baksteen beklampt.
De toren is ongeleed, heeft enkele lichtsleuven en aan drie zijden een rondboognis met een oorspronkelijk dubbel galmgat. Het schip van drie traveeen en het
oudste deel van het koor, zouden van
oorsprong eveneens 13de-eeuws kunnen
zijn. Het koor werd in 1566 verlengd.
Bij een verbouwing omstreeks 1840 verlaagde men het koor tot het niveau van
het schip en men verving het oude zadeldak door een mansardedak. Ook de buitenbepleistering dateert van die tijd. De

Bunnik, Herv. kerk
toren kreeg bij een restauratie in 1938'39 zijn huidige tentdak met achtkantige
lantaarn. Het bakstenen tongewelf van
het torenportaal, waarvan de aanzetten
aanwezig waren, werd toen gereconstrueerd. Een restauratie van de kerk volgde
in 1954-'55, waarbij de kerk weer een
zadeldak kreeg. Het interieur kreeg toen
een nieuw houten tongewelf. De koperen lessenaars en lichtarmen op de kansel
en de voorlezersplaats zijn laat-l7deeeuws. Voor de kansel ligt de gebeeldhouwde grafzerk van Henrick van Utenhove, beer van Nieuw Amelisweerd
(1683). Achter in de kerk bevindt zich
een hardstenen dekplaat van de voormalige grafkelder van de bewoners van het
huis Rhijnauwen.
De R.K. St.-Barbarakerk (Stationsweg 36) is een basilicale kruiskerk,
Bunnik, De Beesde of `Cammingha'
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gebouwd in 1939 naar ontwerp van de
Maastrichtse architect AJ.N. Boosten.
Het pand met zijn gedrongen, half in de
kerk opgenomen, toren en `westwerk
met roosvenster' is vormgegeven in de
traditionele stijl van de Delftse School.
Het portaal met grote rondbogen gaat
naar links over in de gebogen vorm van
de doopkapel. De westgevel en de beide
transeptgevels hebben elk een groot
roosvenster. Een halfronde absis sluit het
koor af. In het interieur zijn onder meer
enkele schilderingen van Charles Eyck to
zien.
Het voorm. r a a d h u i s (Langstraat 2)
verrees in 1897 naar een ontwerp in neorenaissance-stijl van E.G. Wentinck.
Momenteel client het pand als kantoor.
Woonhuizen. Het aan de Kromme
Rijn gelegen pand Ke r kp a d 3, ook
bekend als 'De Witte Huisjes', was oorspronkelijk de kosterswoning van de
Herv. kerk. Thans is het in gebruik als
kerkelijk centrum. Het pand bestaat uit
twee delen, het voorste is omstreeks
1762 gebouwd, het achterste ongeveer in
1800. De houten huizen Koningsla an
3 2 e n 3 4 verrezen respectievelijk in
1926 en 1924. Omdat deze huizen binnen de zogeheten Verboden Kring van
het fort Vechten lagen, was daar uit militair oogpunt alleen houtbouw toegestaan. Het in 1934 voor A.H.Th. Nijland
gebouwde huis Provincialeweg 94 is
een vroeg werk van architect P. Elling.
Het wit gepleisterde bakstenen gebouw,
kubusvormig en met grote ramen, is
ontworpen in de stijl van het Nieuwe
Bouwen.
De B e e s de of `Cammingha' (Camminghalaan 36) is een, voor het eerst in
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Bunnik, Kasteel Rhijnauwen, plattegrond
bel-etage en kelder
1395 vermeld, versterkt huis. De kern
daarvan is een vermoedelijk vroeg-15deeeuwse woontoren, die in de kelder troggewelfjes op gordelbogen heeft. Haaks
op de toren bouwde men in de 18de
eeuw een vleugel met trappenhuis. In de
loop der tijd is er veel aan het complex
veranderd. Tegen de noordzijde van de
toren verrees in de 19de eeuw een lage
tuinmanswoning. In 1965-'66 vond een
ingrijpende restauratie plaats, waarbij
onder meer de tuinmanswoning werd
herbouwd en verhoogd.
Het huis Rhijnauwen (Rhijnauwenselaan 14), gelegen op de noordoever van
de Kromme Rijn, kreeg in de 18de eeuw
zijn huidige vorm door verbouwing
en uitbreiding van het middeleeuwse
kasteel. Op kelderniveau zijn de resten
van een woontoren en een zaalgebouw
bewaard gebleven. Beide bouwdelen
werden in 1450 grotendeels verwoest
en na 1458 boven de oude kelders herbouwd met gebruikmaking van oude
baksteen. Muurwerk van die herbouw is
nog te zien bij de achter- en zijgevels. De
plaats van de woontoren is zichtbaar bij
het uitspringende deel van de achtergevel. Andere vleugels van het oude kasteel
werden bij de 18de-eeuwse verbouwing
gesloopt en vervangen door een nieuwe
frontvleugel met classicistische gevel en
bordestrap. Zo ontstond een blokvormig
landhuis met lijstgevels en omgaand

schilddak. Het gebouw dient sinds 1933
als jeugdherberg. Het 18de-eeuwse interieur is vrijwel geheel verloren gegaan.
In het huis bevindt zich nog wel een trap
in Lodewijk XIV-stijl.
Het huis was eerst zelfstandig omgracht,
maar de gracht \TO& het huis heeft men
in 1832 gedempt, zodat het terrein nu
met de, ook door water omgeven, voorburcht is verenigd. Het poortgebouw,

annex koetshuis en dienstwoning, is
omstreeks 1800 gebouwd. Het heeft een
mansardedak met houten torentje en aan
beide zijden boven de poortdoorgang
een classicistisch fronton. Ernaast staat
een 18de-eeuwse vierkante duiventoren
met tentdak. De parkaanleg bestaat uit
een geometrisch lanenstelsel met enkele
landschappelijke elementen. Bij de hoek
van de Rhijnauwenselaan ligt het houten
theehuis Rhijnauwen met grote rieten kap, in 1925 gebouwd door G. van
der Gaast, die ook het theehuis in het
Wilhelminapark te Utrecht ontwierp.
Op het landgoed bevindt zich verder nog
de kleine 18de-eeuwse, met riet gedekte,
dienstwoning aidderhofstad' (Vossegatsdijk 4).
Oud Amelisweerd (Koningslaan
9) is een landhuis met lijstgevels en
zadeldaken, gelegen op de noordoever
van de Kromme Rijn. De toegang
bevindt zich in de van het riviertje afgewende zijde. De ingang wordt geflankeerd door twee naar voren springende
vleugels met schilddaken. Het huis kreeg
omstreeks 1770 zijn huidige vorm door
Bunnik, Buitenplaats Oud Amelisweerd,
interieur met Chinees behang
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vergroting van een kleiner huis uit 1707.
In het huis is nog veel van het oorspronkelijke interieur aanwezig, zoals betimmeringen, stucplafonds en schouwen in
Lodewijk XVI-stijl. Uniek voor Nederland zijn de twee kamers met 18deeeuwse Chinese behangsels, in de ene
kamer met jachtscenes en scenes van
het drakenboot-festival en in de andere
kamer met afbeeldingen van vogels. In
twee andere kamers bevinden zich
beschilderde linnen behangsels.
Terzijde van het huis staat een koetshuis
met schilddak en klokkentorentje, eveneens van omstreeks 1770. In 1761-'70
werden de zuidelijke toegangslaan, een
brug over de Kromme Rijn en het trapeziumvormige parkbos achter het huis
aangelegd. Het bos heeft slingerpaden en
zichtlanen; een combinatie die kenmerkend is voor die periode. De Beeldenlaan
ligt in de as van het huis, de Domlaan
bood zicht op de Domtoren van Utrecht.
Westelijk van het parkbos en kort daarna
aangelegd, ligt het `Engelse Werk', met
heuvel, waterlopen en bruggetjes.
Van 1808 tot 1810 diende Oud Amelisweerd tot buitenverblijf van koning
Lodewijk Napoleon, die toen in de stall
Utrecht resideerde. In het nabijgelegen
Nieuw-Amelisweerd huisvestte hij zijn
manschappen.
Nieuw Amensweerd (Koningslaan 1) is een breed, wit gepleisterd landhuis, met veranda aan de leant van de
Kromme Rijn en met aan de noordkant
twee naar voren springende vleugels van
ongelijke diepte. Het huis is kort na 1682
gebouwd op de fundamenten van een bijgebouw van een verwoest landhuis uit
het begin van de 15de eeuw. In de 18de
eeuw heeft men het huis met een lage
verdieping verhoogd en omstreeks 1860
is het met de genoemde vleugels vergroot en wit gepleisterd. Bij het huis
staat een 18de-eeuws koetshuis annex
koetsiers- en tuinmanswoning. Aan de
overzijde van de Kromme Rijn ligt het,
nu door de A 27 doorsneden, Markiezenbos, een voorbos met een laat-l8deeeuwse zichtlaan (Sneeuwklokjeslaan).
Uit dezelfde tijd dateert ook de uitzichtweide achter het huis. Voor- en achterbos zijn omstreeks 1860 in landschapsstijl veranderd. De noordelijke oprijlaan
en de gietijzeren brug over de Kromme
Rijn dateren ook uit die tijd.

Boerderijen.Dorpsstraat 1
is een wit gepleisterde boerderij met
een L-vormige plattegrond. Het woongedeelte heeft rechts een verdieping
en links een uitgebouwde kelder met opkamer; de muurankers vormen het jaartal
1674. Bij de boerderij horen een schuur
uit 1890 en een bakhuis uit 1907. Boerderij De R a ap h of (Schoudermantel
52) heeft een monumentaal, herenhuisachtig voorhuis in neoclassicistische stijl.
De herenboer G.C. Schroder liet het
bouwen in het midden van de 19de eeuw,
ten tijde van de hoogconjuctuur in de
vee- en fruitteelt. Op de landgoederen
Rhijnauwen, Nieuw en Oud Amelisweerd staan nog een aantal 17de-, 18deen 19de-eeuwse pachtboerderijen, die
sterk het beeld van het gebied bepalen.
Vooral de gepleisterde en wit geschilderde boerderijen en dienstwoningen
langs de Provincialeweg zijn daarbij
van belang. Boerderij R u n n e n b u rg
(Provincialeweg 77) heeft een deels
gepleisterd, met riet gedekt, dwars
woongedeelte, dat vermoedelijk uit de
17de eeuw stamt. Haaks hierop staat een
in 1898 vernieuwd stalgedeelte. Interessante boerderijen langs dezelfde weg
zijn: nr.1 I 6, met een aangebouwde
stalruimte langs de weg, nr.1 1 8, een
kleine, laat-17de-eeuwse en met riet
gedekte keuterboerderij, nr.12 0-12 2,
met een omstreeks 1800 gebouwde
dienstwoning en nr.1 2 4-12 6, met
een 19de-eeuwse dubbele dienstwoning
met mansardekap. Vermeldenswaard zijn
verder: de met riet gedekte, 17de-eeuwse
krukhuisboerderij D e Boeije (VosseBunnik, Fort Rhijnauwen (1976)
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gatsedijk 2-2a), met opkamer en een
door een tongewelf overkluisde kelder;
dwarshuisboerderij Coed ten Rijn
(Rhijnauwenselaan 5) met een waarschijnlijk 17de-eeuws voorhuis; Hofstede
Rhijnauwen (Rhijnauwenselaan 1820), een 18de-eeuwse langhuisboerderij
met rieten wolfsdak; D e vriendsch ap
(Provincialeweg 96), een in 1777
gebouwde krukhuisboerderij en de
Bossch Ho e v e (Rijnsoever 5) uit omstreeks 1800.

DeAlgemene Begraafplaats
(Provincialeweg 63) werd in 1889 aangelegd naar ontwerp van A. Nijland. De
voorgevel van het wit gepleisterde, 19deeeuwse poortgebouwtje is voorzien van
teksten en doodssymbolen.
Vestingwerken. Het voorm. Fort
Rhijnauwen (Vossegatsedijk), was het
grootste vestingwerk van de Nieuwe
Hollandse Waterline. Het werd in
1867-'69 volgens het polygonale stelsel
gebouwd en moest, samen met het ten
zuidwesten ervan gelegen fort Vechten,
de niet inundeerbare strook aan weerszijden van de Kromme Rijn verdedigen.
Het grote binnenterrein wordt omringd
door hoofdwal en gracht. Daaromheen
ligt een enveloppe, die gedeeltelijk door
een buitengracht is omgeven. Voor de
frontwal aan de oostkant ligt een caponniere, een vooruitgeschoven kazemat. In
het midden van de westelijke hoofdwal
bevindt zich een vijfhoekig bakstenen
reduit met ronde bastions op de hoeken.
De gevels zijn versierd met geblokte
pilasters en gele baksteen; de ingang
wordt bekroond door een met beeldhouwwerk gevuld fronton. In 1877-'80
kreeg het fort een bomvrije kazerne en
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remises en werden de poortgebouwen
verbouwd tot wachthuizen. De fortwachterswoning (Vossegatsedijk 3), gebouwd
in neorenaissance-stijl, dateert uit omstreeks 1867. Fort Vechten (Marsdijk),
direct ten zuiden van de rijksweg
Utrecht-Arnhem, is eveneens in 1867'69 gebouwd, maar in een combinatie
van het polygonale en het gebastioneerde stelsel. Een enveloppe met buitengracht ontbreekt, maar verder vertoont fort Vechten veel overeenkomst
met fort Rhijnauwen door zijn grootte,
de aanwezigheid van een reduit, de in de
loop der tijd opgetrokken gebouwen en
aangebrachte verbeteringen (1879-'81).
In de omgeving van de beide forten legde
men in 1914-'18 loopgraven en betonnen schuilplaatsen aan en in 1939-'40
werden gietstalen kazematten toegevoegd.

met een spui afgesloten Spakenburger
gracht. In 1749 werd deze spui vervangen door een stenen sluis. Aan het eind
van de 17de eeuw was de sluismond al als
zeehaven in gebruik. De sterke groei van
de vissersvloot leidde in 1886 tot de aanleg van een nieuwe haven. Na de afsluiting van de Zuiderzee ging het met de
vissersvloot bergafwaarts.
De H e rv. kerk (Dorpsstraat 21,
Bunschoten), gesticht als St.-Catharinakerk, is een laat-l5de-eeuwse, eenbeukige kruiskerk met vroeg-16de-eeuwse
westtoren. De vensters zijn voorzien van
geprofileerde dagkanten en bakstenen
traceringen. De eerste geleding van de
toren wordt afgesloten met een bakstenen balustrade; de zijmuren zijn voorzien
van een spitsboognis. De tweede geleding, die nauwelijks inspringt, heeft afgeschuinde hoeken en aan elke zijde een
diepe nis met galmgaten. Het hoge
torenportaal wordt afgesloten door een
stenen kruisgewelf. In de noordmuur
bevindt zich een dichtgemetselde ingang,
bekroond door een spitsboog met driepas. Omdat de kerk te grout was voor
de kleine gemeenschap, zijn in 1779-'80
het bouwvallige koor en de dwarsarmen
afgebroken. Hierna bleef het huidige, uit
schip en viering samengestelde, rechthoekige gebouw over. In 1954-'57
ondergingen schip en toren een grootscheepse restauratie.
Het schip bezit inwendig een beschilderd
houten tongewelf met trekbalken. Een
aantal interieuronderdelen, waaronder
de boog van het doophek, gesigneerd
`RI. 1637', stamt uit de zeventiende
eeuw. Ook de kansel en de twee met
boogpanelen en gegroefde pilasters
versierde muurbanken zullen, met uitzondering van een 18de-eeuwse wang,
uit dezelfde tijd dateren. Een andere
17de-eeuwse bank met 18de-eeuws klokvormig bovenstuk was bestemd voor de
dijkgraaf en de heemraden. Vier van de
acht koperen kronen dateren uit het
derde kwart van de 17de eeuw. Het orgel
met neogotische kast werd in 1860 door
C.G.F. Witte vervaardigd. Links van de
kansel hangt een Tien Gebodenbord,
rechts een bord met de Twaalf Geloofsartikelen, beide daterend uit 1879.

BUNSCHOTENSPAKENBURG
Bunschoten, vanouds een agrarische
nederzetting en Spakenburg, een vissersdorp, liggen beide in de Eemvallei en
zijn in de loop der tijd aan elkaar
gegroeid. Aan het eind van de 12de eeuw
werd het gebied in cultuur gebracht op
initiatief van de bisschop van Utrecht.
De Veenestraat, overgaand in de Dorpsstraat, kan als ontginningsbasis gediend
hebben voor de cope-ontginningen.
Omstreeks 1200 ontstond de nederzetting Bunschoten. Om de verbinding met
de Zuiderzee veilig te stellen, verkreeg
deze tussen 1336 en 1355 stadsrechten,
evenals andere dorpen aan de monding
van de Eem. Omstreeks 1398 kwam een
ovaalvormige omwalling met gracht
gereed. Nadat bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten de zijde van de Hollandse
ruwaard Philips de Goede was gekozen,
volgde in 1428 de verwoesting van de
stall als represaille voor de getoonde
ontrouw. De vestingwerken zijn nooit
meer hersteld, maar met name aan de
westzijde nog wel gedeeltelijk zichtbaar.
Binnen het ovaal vormde de Dorpsstraat
de hoofdas. De eigen haven van Bunschoten, de Kolk, werd in 1932 gedempt.
Aileen een smalle gracht naar Spakenburg bleef behouden. Het dijkdorp Spakenburg ontstond bij de omstreeks 1469

Geref. kerken.DeNoorderkerk
(Kerkstraat 20, Spakenburg) is in 1878
gebouwd naar ontwerp van A. Jurling

Bunschoten, Dolerende kerk `Kostverloren'

uit Nijkerk en in 1924 uitgebreid naar
plannen van EJ. Rothuizen uit Arnhem.
De Dolerende kerk Kostverloren
(Kolkplein 2) is een zaalkerk uit 1890.
A. Jurling tekende voor het ontwerp van
de kerk en de naastgelegen pastorie. De
Geref. Zuiderkerk (Kostverloren 2),
een flinke zaalkerk met dakruiter, is
gebouwd in 1913, naar ontwerp van J.N.
Munnink en H. Onvlee. De kerk bevat
sedert 1914 een orgel uit 1844, naar
ontwerp van J. Ambrost, oorspronkelijk
gemaakt voor de Herv. kerk te Goor.
Nieuwe Gereformeerde kerken in traditionele vormen zijn de Maranath ak e rk (Prinses Margrietstraat 14), in
1954 opgetrokken naar ontwerp van
bouwkundige P.F. Koops en D e Fontein (Bikkersweg) uit 1989-'90, naar
ontwerp van J. Valk uit Soest.
Het voorm. r a a d h u i s (Dorpsstraat
92) werd in 1913-'15 opgetrokken. Het
ontwerp van dit in simpele neorenaissance-vormen uitgevoerde gebouw is
van de hand van de Baarnse architect
H. Onvlee. Momenteel is het in gebruik
als kantoor. Ernaast gelegen is de voormalige burgemeesterswoning (Dorpsstraat 90), gebouwd in 1896 naar ontwerp van A. Jurling.
Woonhuizen. In 1873 bouwde
timmerman W van Hazelen uit Amersfoort de kubusvormige dokterswoning
D o rpss tra a t 5. Het eenlaags herenhuisNijk erkerw eg 30-32 is in 1912
in opdracht van HJ. Houpst uit Amersfoort gebouwd. Het interieur bevat fraai
stucwerk (medaillons en plafond) en een
tegeltableau. W. Heuveling, een rijke
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Bunschoten, Boerderij Het Lam
koopman in zuivelproducten, liet in 1933
de grote villa Veenestraat 31-33
bouwen, omgeven door een Engelse
landschapstuin. De architect R. de Jong
uit Heelsum liet zich bij dit ontwerp
inspireren door de villabouw van omstreeks de eeuwwisseling. Kenmerkend
zijn het blokvormig uiterlijk en de over
twee bouwlagen doorlopende erkers,
bekroond als torentjes.
Boerderijen. Langs de Dorpstraat
staat een aantal belangrijke boerderijen.
De dwarshuisboerderij Dorpsstraat
36-38 stamt uit circa 1610. Het voorgedeelte heeft aan weerszijden een
schoudergevel met twee tandlijsten.
Boven de voordeur is een schelpvormige
versiering in natuursteen aangebracht. In
1954-'55 is het pand tamelijk ingrijpend
gerestaureerd. De boerderij annex herberg He t Lam (Dorpsstraat 58-60),
heeft een L-vormige plattegrond en
dateert volgens een der sierankers uit
1625. Buiten het dorp ligt op een terp de
markante langhuisboerderij Bisschopsw e g 1, stammend uit het midden van de
18de eeuw.
Bunschoten, Zuivelfabriek Eemlandia'

Spakenburg, Haven met botterscheepswerf

Bedrijfsgebouwen. Bij de oude
haven van Spakenburg is sedert 1750 een
scheepswerf gevestigd (Oude Schans
86-87) met helling (verbouwd in 1829),
loodsen (circa 1840 en 1901) en smederij
(1904). Uit 1877 dateert de voor dit vissersdorp karakteristieke rokerij met
visserswoning (Oude Schans 56-56a),
gerestaureerd in 1990. Dezuivelfabriek Temlandia' (Veenestraat 44)
werd in 1918 gebouwd naar plannen
van de Friese architect S.F. Hoekstra
uit Akkrum en kent een aantal aardige
Jugendstil-details. De visafslag
(Havendijk 28, Spakenburg), naar ontwerp van H. Dekkers, stamt uit 1923.
Transformatorhuisje (Eemdijk),
in 1954 voor de PUEM gebouwd naar
ontwerp van H.E. Schulte; oorspronke-

lijk gebruikt voor het transformeren van
bovengrondse hoogspanning.
Eemdijk. Deze ten westen van Bunschoten gelegen nederzetting is ontstaan
op de dijk die vanaf 1409 werd aangelegd
ter bescherming van de achterliggende
polders. Op korte afstand van de Ch r.
Geref. kerk (Eemdijk 47) uit 1933
staat de Geref. Westerkerk (Eemdijk
63), in datzelfde jaar opgetrokken naar
ontwerp van P.F. Koops. Tegen de dijk
is in 1941 een gemaal (Eemdijk 96)
geplaatst, naar ontwerp van J.A. Kielman
en J. Bootsma uit Leeuwarden.
Zevenhuizen. Dit langgerekte veenontginningsdorp ligt ten zuidoosten van
Bunschoten en is ontstaan in de 15de
eeuw. Het zuiver agrarische karakter is
tot op heden behouden gebleven. Van de
diverse langhuisboerderijen heeft D elw ij k (Zevenhuizerstraat 263) nog haar
17de-eeuwse interieurindeling behouden.
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Cabauw, Dwarshuisboerderij
Het Leeuwenhuis

Cabauw, R.K kerk
CABAUW
(gemeente Lopik)
Oorspronkelijk een laagveendorp met
lintbebouwing in een cope-ontginning,
waarvan de Lopikerwetering de ontginningsbasis vormde. Bij de kerk ontwikkelde zich een kleine bebouwingskern.
Aan de Lekdijk bevindt zich een deel van
de nederzetting Willige-Langerak, waarvan de kern in Zuid-Holland ligt.
De R. K. kerk (Cabauwskade 53-54)
is een bakstenen kruiskerk uit 1928 met
hoog zadeldak en westtoren. Het ontwerp is van H. Kroes. Het gebouw is uitgevoerd met een betonconstructie, maar
kreeg toch een traditionele bakstenen
omhulling. Het inrijhek en de bidkapel
van de begraafplaats dateren uit 1938.
Boerderijen. Langs de LopikerwegWest, de Cabauwsekade en de Lekdijk
staan nog enkele oude boerderijen.
Opvallend door de ligging op een grotendeels door water omgeven terrein, is
de 18de-eeuwse boerderij Ca bauwsek ade 22, met in de gevel een wapensteen uit 1636. Eveneens 18de-eeuws
zijn de boerderijen Ca bauwsekade
8 5 en 9 2. Bijzonder is verder He t
Leeuwenhuis (Cabauwsekade 89), een
dwarshuisboerderij met verdieping uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Het deels
onderkelderde panel heeft mezzaninovensters op de verdieping. Cabauwse-

kade 88 dateert uit 1880 en heeft een
serliana en ingang met gesneden omlijsting.
Poldermolen. In het open polderlandschap staat 'De Middelste- of
Tweede Molen' (Lopikerweg-West 106).
Deze houten wipwatermolen uit 1733 is
de enige overgebleven molen van de oorspronkelijk circa veertig poldermolens in
de Lopikerwaard. De molen heeft een
met riet gedekte onderbouw en een open
scheprad. Al in 1454 stond op deze plek
een molen.

COTHEN
Van oorsprong gestrekt engdorp op de
oeverwal van de Kromme Rijn. De middeleeuwse kerk met het nog gedeeltelijk
ommuurde voorm. kerkhof en de lage
Cothen, Herv. kerk (1986)

woonhuizen en boerderijen langs de
Dorpssstraat en De Brink vormen de
kom van het dorp. Aan de overzijde van
de Kromme Rijn, tegenover de kerk,
ligt kasteel Rhijnestein. Het geheel is
beschermd dorpsgezicht.
De Her v . kerk (Brink 9) is een kerk
met eenbeukig schip met noordelijke
dwarsarm en een driezijdig gesloten
koor. Het oudste deel van de dorpskerk
is het onderste gedeelte van het koor.
Gezien het tufsteenmuurwerk met resten
van ronde ontlastingsbogen van vensters,
zal dit uit de eerste helft van de 13de
eeuw of eerder dateren. Tussen 1455 en
1459 werd een eenbeukig schip gebouwd
en het bestaande koor verhoogd en
overkluisd met stenen ribgewelven op
gebeeldhouwde kraagstenen. Tegen de
noordmuur van het koor verrees omstreeks 1520 een laat-gotische dwarsarm,
waarin de sacristie met daaronder de
grafkapel van de bewoners van kasteel
Rhijnestein. In 1673 brandde de kerk uit
en ging het 15de-eeuwse schip verloren.
Gedeeltelijke herbouw van koor en
sacristie volgde pas omstreeks 1735. Het
koor werd bij de triomfboog gedicht. In
1890 werden in westelijke richting twee
nieuwe traveeen aangebouwd en opende
men de triomfboog naar het koor weer.
De kleine rondboogvensters met ijzeren
ramen in de hoge gotische vensternissen
in het koor zullen uit deze tijd dateren.
De nieuwe westgevel kreeg toen ook een
kleine dakruiter, waarin een luidklok uit
1478 werd opgehangen.
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Kasteel Rhijnestein (Rhijne-

Cothen, Kasteel Rhijnestein

DeR.K. kerk H.H. Petrus en
Paulus (Kerkweg 9) is een eenvoudige, neogotische basiliek met westtoren,
gebouwd in 1905-'06 naar ontwerp van
W. te Riele Gzn. op de plek van een uit
1838 daterende kerk. Het hoofdaltaar uit
1897 en het Josefaltaar komen uit het
atelier van de Utrechtse firma Mengelberg. De kruiswegstaties uit 1918 werden
vervaardigd door A. Windhauer. De pastorie stamt uit de bouwtijd van de kerk.
Op de begraafplaats staat een opmerkelijke gedeeltelijk houten grafkapel uit het
einde van de 19de eeuw.

Voorm. raadhuis (Dorpsstraat 1921). Dit eenvoudige gemeentehuis annex
woonhuis en koffiehuis is gebouwd in
1881, nadat het bij wet verboden werd
raadsvergaderingen te houden in gelegenheden waar alcoholhoudende dranken werden geschonken. Het eenvoudige
neoclassicistische panel heeft tot 1973 als
raadhuis dienst gedaan.
Dorpsschool (Dorpsstraat 30).
School van een lokaal uit 1865, waar in
1867 een schoolmeesterswoning tegenaan werd gebouwd. Ten gevolge van de
leerplichtwet is het gebouw in 1902 uitgebreid. Tussen 1973 en 1995 heeft het
als gemeentehuis dienst gedaan.

■

stein 1-2). Het oudste deel van het kasteel is een nagenoeg vierkante toren met
tentdak. Deze woontoren dateert uit het
eerste kwart van de 14de eeuw en heeft
Brie bouwlagen boven een kelder met
tongewelf. Het aangrenzende blokvormige huis is in 1873 gebouwd in
opdracht van WA. van Beeck Calkoen.
Het is voorzien van een omlopend
schilddak en gestucte lisenen tegen
voor- en achtergevel. De ter linkerzijde
aangebouwde toren met kantelen stamt
uit 1887. De middeleeuwse toren kreeg
door enkele verbouwingen een aan de
overige gebouwen aangepast aanzien
door middel van nieuwe vensters en kantelen op een spitsboogfries (1879). Aan
de achterzijde kwam een aanbouw met
erker. Het in oorsprong 14de-eeuwse
poortgebouw met trapgeveltjes, hoog
dakschild, steunberen en duivegaten
heeft een thans 17de-eeuws karakter.
In 1910 is langs de Kromme Rijn een
langgerekte tuin in neorenaissance-stijl
aangelegd, de zogenoemde 'Boulevard'.
Het ontwerp is van L.A. Springer.
Kasteel Hardenbroek (Graaf
Van Lynden van Sandenburgweg 20-26)
is een ten noordwesten van Cothen gelegen buitenplaats. Het sobere en strak
omgrachte landhuis dankt zijn huidige
Cothen, Kasteel Hardenbroek, plattegrond
bel-etage en doorsnede
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Cothen, Schutsluis in de Kromme Rijn

boerderij uit circa 1700, in 1890 verbouwd in opdracht van de familie Van
Beeck Calckoen van Rhijnestein.
Korenmolen. Het dorpssilhouet
wordt merle bepaald door de molen 0 og
in 't Z e i l (Molenplein 1), een ronde
bakstenen stellingkorenmolen, in 1869'70 gebouwd na het afbranden van de
oude houten standerdmolen. In 1936
onttakelde men de molen tot een stenen
romp; in 1986-'87 volgde een restauratie
waarbij hij weer compleet werd gemaakt.
De Schutsluis in de Kromme Rijn,
met bijbehorende sluiswachterswoning
(Kerkweg 24), is in 1870 aangelegd in het
kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Kromme Rijn diende toen als
inundatiekanaal en daarvoor moesten
een aantal bochten afgesneden en Brie
sluizen gebouwd worden.

uiterlijk aan verbouwingen in 1694, 1762
(voorzijde) en 1784-'93 (achterzijde). De
voorgevel heeft een middenrisaliet met
classicistische ingangspartij en fronton.
De iets vooruitspringende hoekpartijen
doen door de zelfstandige bekroning
met schilddaken aan torens denken. De
achtergevel wordt geflankeerd door uitspringende hoektorens met tentdaken.
De zijgevels hebben elk een uitbouw tot
aan de daklijst. Bij de rechterzijgevel is
nog muurwerk to zien van een vermoedelijk uit de tweede heeft van de 13 de
eeuw daterende rechthoekige zaalvleugel. Deze was oorspronkelijk tegen een
donjon aangebouwd. In de 14de eeuw
ontstond door uitbreiding een U-vormig
complex. De donjon werd in de eerste
heeft van de 17de eeuw gesloopt. Het
kasteel is in 1694 verbouwd tot een blokvormig landhuis. Het huidige interieur
kwam grotendeels tot stand onder leiding van Jacob Otten Husly in 1791-'93.
WOr het huis bevindt zich een brug met
onderdoorgang, geflankeerd door twee
voetstukken met siervazen in rococostijl. Op het voorplein staan twee bouwhuizen, het rechter dateert uit 1792, het
linker uit 1826. In dezelfde tijd werd de
formele twin, die grotendeels in 1735
door J. Iven was aangelegd, veranderd in
een landschapspark, waarschijnlijk naar
ontwerp van J. Copijn.
Boerderijen. In en rond het dorp
staan enkele interessante boerderijen,
zoals Brink 5, een dwarshuisboerderij
uit 1815, Brink 6, een combinatie met
een herberg uit 1902 en de Cloetingshofstede (Caspergauw 8), een krukhuis-

DEN DOLDER
(gemeente Zeist)
Den Dolder kwam in 1895 tot ontwikkeling na opening van een spoorweghalte
aan de lijn Utrecht-Amersfoort. De
buurtschap kreeg haar naam in 1911.
Vlakbij de halte werd in 1902 de zeepfabriek 'De Duff' gevestigd; de fabriek is
verdwenen maar de bijbehorende arbeiderswoningen zijn bewaard gebleven.
In de bosrijke omgeving ontstonden verscheidene herstellingsoorden en inrichtingen, waaronder de Willem Arntszhoeve.
De G e r e f. kerk (Hertenlaan 3 7) is
een zaalkerk met uitbouwen aan beide
uiteinden en voorzien van een dakruiter.
De kerk is gebouwd in 1929 naar ont-

werp van J. Wentink en J.P. Wormser.

Buitenplaatsen en landhuizen. De Ewijckshoeve (Soestdijkerweg 12), een wit gepleisterd neoclassicistisch landhuis uit 1834, is in opdracht
van DJ. Gildemeester gebouwd op de
plaats van een in 1694 aangelegde buitenplaats. Het huis heeft een mansardedak en is aan de voorzijde voorzien van
een loggia met ionische zuilen en pilasters. In het interieur bevindt zich een
betegelde badkamer in Art Deco-stijl.
Het vroege landschapspark bestaat uit
een groot open grasveld voor en een
parkbos met kronkelende paden achter
het huis. Het bijbehorende koetshuis in
neoclassicistische-stijl is in 1925 verbouwd tot woning (Soestdijkerweg 12a).
De voormalige hofstede Staalbergen
(Soestdijkerweg 3), een uit 1836 daterend neoclassicistisch bakstenen gebouw
met rieten dak, in 1925 verbouwd,
behoorde ook tot Ewijckshoeve. Op het
terrein staat een houten duiventil uit
circa 1890. Het wit gepleisterde buitenhuis Prins Hendriksoord (Soestdijkerweg 17) werd in 1883 gebouwd voor
de bankier A. Boissevain op een van de
buitenplaats Ewijckshoeve afgesplitst
perceel. Het landhuis is thans herstellingsoord. Bij een verbouwing in de jaren
twintig werd het met een lage verdieping
verhoogd. Achter het huis is een belangrijk deel bewaard gebleven van het fraaie
landschapspark met waterpartij en gietijzeren brug. Het tuinhuis in vakwerkstijl
dateert uit circa 1890. In 1926 werd het
terrein verder opgesplitst. Het koetshuis
uit 1883 is toen omgebouwd tot de
Ernst Sillem Hoeve (Soestdijkerweg
10b). Op een ander deel ontwierp archi-
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Den Dolder, Willem Arntzhoeve, hoofdgebouw
tect J.W. Hanrath uit Hilversum voor
G.H. Crone de buitenplaats Vijv erh of
(Soestdijkerweg 7-7c), waarvan het stalgebouw met koetsiers- en chauffeurswoning in een landelijke stijI zijn vormgegeven. D en Engh (Dolderseweg 120) is
een kubusvormig herenhuis, gebouwd in
1918 in opdracht van mej. B.BJ.E. Vermunt, naar ontwerp van HJ. Kolk uit
Utrecht in traditionele stijl, met geblokte
hoekpilasters, risaliet met fronton en
dakruiter. Expressionistisch van vorm is
het rustieke landhuis Hertenlaan 3 5
uit 1927, naar ontwerp van J.P. Wormser
en J. Wentink. Het pand heeft een sterk
asymmetrische plattegrond en gevels en
een rieten dak.
DeWillem Arntzhoeve (Dolderseweg 158-256) is het buitengesticht van
de bekende Utrechtse psychiatrische
inrichting. Op het terrein dat in 1905 in
het bezit kwam van de Willem Arntsz
Stichting, werd in 1907 een boerderij
gebouwd naar ontwerp van G. van
Heerde en H. Masselink. Aan deze kern
van het buitengesticht werden in 1909'12 een huffs voor de geneesheer-directeur, een woning voor de landbouwopzichter, drie dubbele arbeiderswoningen
en enkele paviljoens toegevoegd, alle
naar ontwerp van EW.M. Poggenbeek.
Een directie- en een bedrijfsgebouw
volgden in 1912. In de loop der jaren
kwamen daar nog diverse andere gebouwen bij, waaronder een badhuis (1931)
en een paviljoen (1955), naar ontwerp
van H.F. Mertens en HJ. Kolk.
Bethesda (Paltzerweg 210) werd in

1910 gebouwd als herstellingsoord voor
Joodse kinderen. Het pand is opgetrokken in neobarok-stijl met Duitse invloeden en heeft baksteen-decoraties in de
wit gepleisterde gevels. Het ontwerp is
van J. Stuivinga.
Het Eilandstation (Dolderseweg
148a) is gebouwd in 1913 voor de
Utrechtse Centraal Spoorweg Maatschappij. Het bestaat uit twee afzonderlijke gebouwen onder overstekende
zadeldaken die door korbelen worden
ondersteund. In het dienstgebouw is het
bovengedeelte van bout waarin vensterreeksen zijn aangebracht. In het andere,
langgerekte, gebouw waren ruimtes voor
twee wachtkamers, een bagageloods en
een bureau ondergebracht. In 1959 hebben wijzigingen plaatsgevonden.

DOORN
Doom, een engdorp op de flank van
de Heuvelrug, was oorspronkelijk een
kleine kern met lage bebouwing rond
een brink. Deze lag op de plaats van het
huidige Dorpsplein. Het maakte toen
deel uit van het in 838 reeds vermelde
domeinhof of Villa Thorhem'. Deze hof
was omstreeks 1200 in handen van de
Utrechtse domproost, die er aan het eind
van de 13de eeuw een kerk en het kasteel
Huis Doom liet bouwen. Tot 1635 bleef
Huis Doom bezit van de domproost,
waarna het werd verkocht en veranderd
in een buitenplaats. Tot 1874 vond er
Been verdeling van de grond van Huis
Doom plaats, wat de ontwikkeling van
het dorp heeft afgeremd. In de 18de
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eeuw ontstond langs de Amersfoortseweg op de heide buiten het landgoed wel
enige bebouwing. Vanaf 1860 werden
langs de Driebergsestraatweg en de
Dorpsstraat buitenplaatsen en villa's
gebouwd. In het laatste kwart van de
19de eeuw verkavelden `projectontwikkelaars' de bossen rond het dorp en
bouwden er kleinere villa's zoals in het
Sitiopark en aan de Drift, de Kampweg
en de Kortenburglaan. Rond de dorpskern werden enkele arbeiderswoningen
gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog
heeft de bebouwing van Doom zich sterk
uitgebreid. De dorpskern heeft door
wegverbreding en modernisering veel
van zijn oude karakter verloren.
De Herv. kerk (Kerkplein 2),
oorspronkelijk gewijd aan St.-Maarten,
bestaat uit een eenbeukig romaans, tufstenen schip, daterend uit omstreeks
1200, dat in 1924 aan de zuidzijde met
een zijbeuk in romaanse trant werd uitgebreid. Het heeft een sobere 13deeeuwse bakstenen westtoren waarvan het
portaal wordt gedekt door een stenen
tongewelf. Het driezijdig gesloten koor
werd omstreeks 1400 opgetrokken in
baksteen met speklagen van tufsteen.
Een deel van het tufsteenwerk van een
ouder romaans koor is opgenomen in de
noordmuur van het gotische koor. Van
het romaanse gedeelte van het schip vertoont de noordmuur uitwendig een versiering van rondboognissen en lisenen.
De dubbele rondboogvensters in de
spaarvelden zijn niet origineel; ze zijn
in 1924 aangebracht op de plaats van de
oorspronkelijk enkele rondboogvensters.
In de noordmuur zit tussen twee nisjes
een dichtgemetselde romaanse ingang
waarvan de boogvulling worth gevormd
door een met ruitpatroon versierde sarco-

Doom, Herv. kerk (1995)
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Doom, Huis Doom, plattegrond bel-etage

faagdeksel van rode zandsteen (vergelijk
Werkhoven). De oostmuur van het schip
bevat een dichtgemaakt rondboogvenster, dat mogelijk als dodenlichtvenster
heeft gediend. De nis in het aansluitende
romaanse muurwerk van het koor zal het
restant van een hagioscoop zijn. De laatgotische aanbouw met zadeldak en puntgevel tegen de zuidzijde van het koor is
de voormalige sacristie. Deze heeft
inwendig kruisribgewelven, rustend op
kraagstenen met gebeeldhouwde kopjes.
In de 19de eeuw heeft men de hoofdingang van de zuidzijde naar de oostelijke
sluiting van het koor verlegd.
Bij een restauratie in 1887-'88 is de dakrand van het schip verhoogd ten behoeve
van een nieuwe kap met houten tongewelven. In 1924 is de kerk uitgebreid met
een zuiderzijbeuk, naar een ontwerp van
J.C. Wentink en heeft men de romaanse
zuidmuur gesloopt en vervangen door
een vierkante zijbeuk. In het inwendige
pijlers met rondbogen. De 19de-eeuwse
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ingang kreeg een laat-gotische vorm.
Ook de kap met de houten tongewelven
werd toen aangebracht. De kerk is in
1982 en 1996 opnieuw gerestaureerd.
Bij de laatste restauratie plaatste men
op het dak van het schip een dakruiter
en maakte men de toegang via de toren.
In de kerk staat een gotische stenen
doopvont. Deze heeft de vorm van een
achtkant, waarvan de zijden afwisselend
met kopjes en rozetten zijn versierd. De
kerk kreeg in de 17de eeuw een nieuwe
inrichting, waarvan de eikenhouten
lambrizeringen, de rijk versierde kansel
(1666) en het doophek resteren. De
kansel is getooid met 18de-eeuws koperwerk, zoals de lezenaar, de doopbekkenhouder, de zandloperhouder met zandloper en de lichtarm. Het 17de-eeuwse
doophek heeft een koperen voorlezerslezenaar uit 1749. Verder bezit de kerk
nog drie koperen kronen uit 1748, elk
voorzien van drie wapenschilden en een
orgel met neogotische kast, in 1873 vervaardigd door J. Batz en Co.
DeR.K. St.-Martinuskerk
(Dorpsstraat 15) dateert uit 1950-'51 en

Doom, Huis Doom, voorgevel (1987)
Doom, Huis Doom, interieur, rustkamer
Wilhelm II (1987)
is een ontwerp van J. Starmans. De eenvoudige, bakstenen kerk is gebouwd in
de vorm van een vroeg-christelijke basiliek met uitgebouwd voorportiek. Het
geheel is, evenals de pastorie, opgetrokken in de traditionele vormen van de
Delftse School.
Hetpostkantoor (Dorpsstraat 23)
met zijn grote, rondboogvormige vensters en stalen ramen dateert uit 1936.
Het is een ontwerp van de Adjunct-rijksbouwmeester der Justitiegebouwen
J.G. Robbers.
Huis Doorn (Langbroekerweg 10)
is in opzet een rechthoekig kasteel met
hoektorens verbonden door bakstenen
weermuren, die op kelderniveau nog
grotendeels aanwezig zijn. Het kasteel
werd aan het eind van de 13 de eeuw
gesticht door de Domproost Adolf van
Waldeck. In 1322 werd dit kasteel verwoest. Pas een kwart eeuw later heeft
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men het met dunnere muren vanaf de
begane grond herbouwd. In de 16de en
de 17de eeuw kwamen er aan Brie zijden
van het binnenplein woongebouwen;
deze zijn in het huidige gebouw opgenomen. In 1796 heeft men het kasteel
ingrijpend verbouwd, waarbij een deel
van de bebouwing, waaronder het poortgebouw en een hoektoren, werd gesloopt.
Aan de westvleugel werd een nieuwe
vestibule toegevoegd. Aan de pleinzijde
kregen de muren een klamplaag. Er ontstond een regelmatig landhuis met een
rechthoekige hoofdvleugel en twee naar
voren springende zijvleugels. Deze verbouwing stond mogelijk onder leiding
van de Amsterdamse stadsbouwmeester
Abraham van der Hart; B.W.H. Ziesenis
ontwierp een deel van het interieur.
Door het middeleeuwse muurwerk aan
de grachtzijde te bepleisteren werd het
witte kasteel een blikvanger in het al aanwezige landschapspark. De grachten en
vijvers werden vergraven tot slingerende
waterpartijen met eilanden. Golvende
bosranden, solitaire boomgroepen en
zichtlanen – die nog zijn te herkennen
– completeerden het beeld.
Van 1920 tot aan zijn dood in 1941
woonde de Duitse ex-keizer Wilhelm II
op Huis Doom. Hij richtte het huis
opnieuw in, met gebruikmaking van
zijn bezittingen uit Duitse paleizen. In
opdracht van Wilhelm heeft de tuinarchitect Hugo Poortman het park veranderd, waarbij de oprijlaan naar de stillere
Langbroekerweg werd verlegd. Hier verrees in 1921 het neorenaissancistische
poortgebouw naar ontwerp van H.A.
Pothoven. In 1928 volgde de garage met
klokkentoren, een ontwerp van gemeentearchitect F.G. Flieringa. In hetzelfde
jaar werd ten westen van het park een
rosarium aangelegd als geschenk van de
keizer aan de bevolking van Doom. Dat
terrein wordt nu als speeltuin gebruikt.
Het mausoleum van de ex-keizer, ten
noorden van het huis, werd in 1942
naar plannen van de Berlijnse architect
E. Kiessling voltooid. In het park staan
onder meer nog een laat-l8de-eeuwse,
nogal gewijzigde oranjerie, een later in
chalet-stijl verbouwde dienstwoning uit
1838 en een neogotisch kapelletje uit
ongeveer 1840. De gedeeltelijk op
gebogen houten ribben rustende, ronde
duiventoren dateert vermoedelijk uit

Doom, Kasteel Moersbergen (1983)
dezelfde tijd. De gepleisterde toren heeft
een overkragende en met leien gedekte
spits.
Kasteel Moersbergen (Moersbergselaan 17) wordt in 1435 voor het
eerst genoemd. Aan de zuidzijde van
het huis bevinden zich nog twee 15deeeuwse kelders. De noordoostvleugel
dateert uit het tweede kwart van de 16de
eeuw en heeft een uitgebouwde, veelhoekige erker en een achtkantige traptoren.
Een groot aantal verbouwingen vanaf
het midden van de 17de eeuw heeft het
gebouw zijn huidige aanblik gegeven.
Het kasteel groeide uit tot een onregelmatig gevormd complex om een binnenplaats. Die wordt aan de noordzijde afgesloten door een gekanteelde muur met
toegangspoort en een grote 17de-eeuwse
duiventoren. In 1866 kreeg het kasteel
een romantisch `middeleeuws' aanzien

door een verbouwing in neogotische stijl.
In 1927 vond naar ontwerp van J.W.H.
Berden opnieuw een ingrijpende verbouwing plaats, waarbij het omgrachte complex zijn huidig 'renaissance'-voorkomen
kreeg. Tekeningen van de 17de-eeuwse
situatie dienden daarbij als voorbeeld.
Vanaf 1824 ontstond de landschappelijke
aanleg, waarbij de gracht werd vergraven
tot een serpentinevijver met eiland.
De geometrische hoofdstructuur bleef
gespaard. Het koetshuis (Moersbergselaan 6-8) werd omstreeks 1860 gebouwd
en in 1926 verbouwd tot garage.
Landhuizen. In de omgeving van
Doom staan enkele grote, wit gepleisterde landhuizen die uit omstreeks 1860'65 dateren. Zij worden over het algemeen gekenmerkt door een vrij sobere,
eclectische vormgeving. De voornaamste
zijn: Aardenburg (DriebergsestraatDoom, Landhuis Aardenburg
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weg 5), een wit gepleisterd buitenhuis uit
1865, voorzien van een veelhoekige erker
en enkele veranda's, gelegen in een goeddeels behouden landschapspark, ontworpen door J. Copijn (omstreeks 1860) en
H. Copijn (begin 20ste eeuw). Het bijbehorende gepleisterde koetshuis (Driebergsestraatweg 5) dateert uit de bouwtijd van het grote huis en heeft een
houten voorbouw uit 1902. Doornveld
(Driebergsestraatweg 27) is een uit 1861
daterend gepleisterd herenhuis met
haakse, enigszins naar voren verspringende en in puntgevels eindigende vleugels met daartussen een houten loggia.
Bij het huis hoort een koetshuis.
Schoonoord (Postweg 18) is een
gepleisterd buitenhuis, waarbij de zijvleugels aan voor- en achterzijde uitspringen. Het dateert van omstreeks
1861. Rondom het huis ligt een landschappelijke tuinaanleg uit 1875 van
J. Copijn.
Beukenrode (Beukenrodelaan 2)
of `Nieuw-Sterkenburg' is een omstreeks
1873 gebouwd, grotendeels gepleisterd,
monumentaal buitenhuis met hoger
opgetrokken middenrisaliet, sterk
geInspireerd door Italiaanse renaissancevilla's. De toren met belvedere bevat het
trappenhuis. In het voorterrein van het
door H. Copijn ontworpen landschapspark ligt een serpentinevijver. Bij het
huis hoort een gepleisterd kinderhuisje.
H y d e p a r k (Driebergsestraatweg
34-52). Het grote landhuis uit 1886-'88,
gebouwd in een overdadige neorenaissance-stijl, is in de Tweede Wereldoorlog
vernield en vervangen door nieuwbouw.
Wel resteren enkele bijgebouwen naar
ontwerp van J.N. Landre en een deel
van het door H. Copijn ontworpen landschapspark. Bij de straatweg staat een
neorenaissancistische portierswoning
met kenmerken van de chalet-stijl, gebouwd in 1887-'88. De tuinmanswoning
(Hydeparklaan 8) werd in dezelfde stijl
ontworpen. Vlak daarbij ligt een grote,
neobarokke, met natuursteen beklede
voormalige oranjerie (Hydeparklaan 10).
Op de buitenplaats zijn verder een boerderij, een tuinschuur, een prieel, arbeiderswoningen en een ijskelder aanwezig.
HetMaarten Maartenshuis
(Amersfoortseweg 98) heette oorspronkelijk 'De Zonheuvel'. Kasteel en poortgebouw dateren uit 1902. Bij de bouw

diende kasteel Zuylenstein bij Leersum
als voorbeeld. De stichter was de schrijver J.W. van der Poorten Schwartz, die
werkte onder het pseudoniem Maarten
Maartens.
Buitenplaats De Ruiterberg
(Maarsbergseweg 2-4) dateert uit 1916'20. Het na de oorlog vernieuwde landhuis is gebouwd in de stijl van de Delftse
School en ligt in een door P.H. Wattez
groots aangelegde, maar thans aanmerkelijk verarmde, neorenaissance-tuin.
Het poortgebouw heeft een V-vormige
plattegrond. Verder zijn er een ijskelder,
een jachthuisje en een boerderij in carrevorm.
Het Vulkaanhuisje (Postweg 1) is
een in 1884 als folly vormgegeven waterreservoir en machinegebouw voor het
inmiddels afgebroken buitenhuis
`Boschoord'.
Woonhuizen. Het eenlaags blok
Schoolstraat 4-8 is blijkens de jaarankers gebouwd in 1650. Deze voormalige dienstwoningen van Huis Doom zijn
in 1780 verbouwd. Baron Van Hogendorp liet tussen 1840-'50 het herenhuis
Oudeweg (Driebergsestraatweg 63)
bouwen. Uit 1869 dateert het huis
Dorpsstraat 75. Rijker gedecoreerd
in eclectische vormen is het buitenhuis
Doornburgh (Dorpsstraat 77) uit
1868. Th. Sanders liet in 1850 in neogotische stijl de villaDoornhoek
(Dorpsstraat 73) bouwen. In het laatste
kwart van de 19de eeuw verrezen enkele
villa's in chalet-stijl, zoals de VredeHoeve (Leersumsestraatweg 2) uit 1884,
D orpsstraat 5 uit 1890, in opdracht
van de familie Labouchere (1921 verbouwd) en de dubbelvilla Kampweg
90-92 (met invloed van de Art nouveau) uit 1905. Het dubbele herenhuis
Bellevue (Sitiopark 2-4) uit 1902 is in
neorenaissance-stijl uitgevoerd. Huize
D r o ss a e r t (Driebergsestraatweg 6)
heeft een opvallende eclecticistische
vormgeving en is in 1913 gebouwd voor
W.C. van Diisseldorp, naar ontwerp van
R. Cruijff & P.M. van der Veen. Villa
Otium (IJskelderlaan 1) is een traditoneel ontwerp van architect D. van Oort
Hzn. uit Amsterdam, in 1906 gebouwd
voor D. Lamping. Tot de kleinere,
eenvoudiger gedecoreerde villa's van
na 1900 behoren Amersfoortseweg
59-6 I , een ontwerp van architect J.C.

Wentink (1907) en Kampweg 10 2,
voor E. Schwaanhuyzen in chalet-stijl
ontworpen door architect H.A. Boeschoten (1905). De villa Het Witte Huis
(Moersbergselaan 1) in cottagestijl is in
1901 gebouwd naar een ontwerp van het
bureau Cuypers en heeft twee vleugels
met daartussen een veelhoekige, hogere
ingangspartij. De Paddestoel (Moersbergselaan 3) is een houten woonhuis
met atelier uit 1913. De villa Maarsbergseweg 3 is een ontwerp van
G. Rietveld uit 1939 in de stijl van
het Nieuwe Bouwen. Opmerkelijk zijn
het lage tentdak (op verzoek van de
opdrachtgever) en de ver overstekende
dakranden.
DeAlgemene Begraafplaats
(Amersfoortsweg) aangelegd in 1872-'73
heeft een neogotisch knekelhuis (1873).
De watertoren met pomphuis,
ketelhuis en directeurswoning (Woestduinlaan 55) werd in 1903 ontworpen en
gebouwd door het Papendrechtse aannemersbedrijf Visser & Smit. Opdrachtgever was de in 1902 opgerichte N.V.
Bronwaterleiding Doom. In 1960 kreeg
het reservoir een betonnen dak.
Boerderij en. Rond Doom vinden
we vooral in Tuil interessante boerderijen van het landgoed Sandenburg,
zoals Sandenburgerlaan 1 (1869),
3 (1901) en 4 (1867) en Buurtweg 9
(1909) en 1 2 (1906). Van de vele
schaapskooien zijn er twee bewaard
gebleven, namelijk bij Sandenburgerlaan
4 en bij Buurtweg 12.

DRIEBERGENRIJSENBURG
Twee aaneengegroeide dorpen, oorspronkelijk engdorpen, op de zuidflank
van de Utrechtse Heuvelrug langs de
oude weg Utrecht-Arnhem, de huidige
Hoofdstraat. Ten noorden hiervan
beyond zich een uitgestrekte heide. Weilanden lagen aan de zijde van de Langbroekerwetering. Het dorp Driebergen
moet in de 14de of 15de eeuw zijn ontstaan bij de St.-Catharinakapel, die op
de plek van de huidige Herv. kerk stond.
Rijsenburg ontleent zijn naam aan kasteel Rijsenburg, gelegen aan de Langbroekerwetering. De huidige dorpskern
is een vroeg-19de-eeuwse schepping.
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In 1800 kocht een Haagse fabrikant
van Vlaamse afkomst, Petrus Judocus
van Oosthuyse, de landerijen van de
ambachtsheerlijkheid Rijsenburg. Hij
was leverancier van materiaal (onder
meer uniformen) aan de bij Zeist gelegerde Franse troepen. Van Oosthuyse,
die op de buitenplaats Sparrendael
woonde, stichtte in 1809-'10 zowel de
R.K. kerk als de nieuwe dorpskern. De
Haagse architect A. Tollus leverde het
ontwerp voor de kerk en de dorpskern.
Waar de Rijsenburgsesteeg (tegenwoordig Rijsenburgselaan) uitkwam op de
straatweg, kwam het halfcirkelvormige
plein tot stand. In de as van de steeg
plaatste hij de kerk. Tegenover de kerk,
aan de overzijde van de Hoofdstraat, verrees in 1811 een herberg, nu nog herkenbaar in hotel Het Wapen van Rijsenburg.
Het half-cirkelvormige voorplein, met
huizen uit dezelfde tijd, is mogelijk
geInspireerd op het St.-Pietersplein to
Rome. De bebouwing rond het plein
bestaat uit lage, deels aaneengesloten en
door een mansardedak gedekte huizen,
die bestemd waren voor de werknemers
van Van Oosthuyse. Sommige zijn in de
loop der tijd door het aanbrengen van
winkeletalages gewijzigd, andere hebben
nog hun oorspronkelijke empire-vensters, dakkapellen en uivormige geveltoppen. Een soortgelijke bebouwing
stond ook aan weerszijden van de herberg, maar is reeds lang verdwenen.
Rijsenburg, als dorpsgezicht beschermd,
is het enige voorbeeld van vroeg-l9deeeuwse neoclassicistische stedenbouw
in Nederland. Langs de huidige Hoofdstraat stichtte Van Oosthuyse – en na
1818 zijn weduwe – buitenhuizen, die
het begin vormden van de buitenplaatsen villaontwikkeling in DriebergenRijsenburg. De opening van het station
Driebergen in 1844 heeft de bouw van
buitenplaatsen en villa's vender bevorderd. Omstreeks 1900 was er een vrij
aaneengesloten lint van buitenplaatsen
en villabebouwing langs de Hoofdstraat
ontstaan. De beide gemeenten zijn in
1931 samengevoegd.
DeR.K. kerk St.-Petrus'
B a n d e n (Kerkplein 5) is een zaalkerkje
in neoclassicistische vormen. Het werd
in 1809-'10 gebouwd naar een ontwerp
van A. Tollus. Het is het vroegste voorbeeld van een kerkje waarbij een klok-

Rijsenburg, Kerkplein in 1829
kentoren op het westeinde van het dak
gecombineerd wordt met een neoclassicistisch vormgegeven voorgevel. Boven
het dorische zuilenportiek bevindt zich
de door ionische pilasters gelede onderbouw van de toren, waarop een achtkantige opbouw met koepelvormig dak staat.
In 1879 werd de kerk in oostelijke richting vergroot. In 1951-'52 maakte dit
gedeelte plaats voor een dubbel dwarspand met koor.
In het interieur zijn de wanden geleed
met halfzuilen met ionische kapitelen
van gips. De kroonlijst daarboven en het

Rijsenburg, Kerkplein, plattegrond
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tongewelf zijn versierd met stucornamenten, die voor de restauratie van de
kerk in 1976-'78 deels verguld waren.
Enkele van de vensters hebben gebrandschilderde ramen; het oudste dateert uit
ongeveer 1840. De medaillons in de
ramen van de dwarspanden bevonden
zich oorspronkelijk in de kapel van het
Groot Seminarie Rijsenburg. In een zijkapel staat een door de Belgische beeldhouwer J. Ducaju in 1863 vervaardigd
grafmonument voor de stichters van de
kerk, het echtpaar Oosthuyse-de Jongh.
Achter de kerk ligt een restant van het
kerkhof, met onder meer de graftombe
van de familie Van Rijckevorsel. De
tombe, in 1856 vervaardigd door de
Utrechtse beeldhouwer E.F. Georges, is
afgedekt met een kleed in steen. Tegen
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Driebergen, Kasteel Sterkenburg
de absis van de kerk is het wapen bevestigd van Johannes Zwijsen, aartsbisschop
van Utrecht en stichter van het Groot
Seminarie voor het bisdom Utrecht te
Rijsenburg. Het wapen is afkomstig van
de voorgevel van het in 1984-'85 afgebroken seminarie.
DeGeref. Immanuelkerk
(Engweg 30-32) is een zaalkerk met in
het midden voor de ingang een vierkante
toren met achtkantige spits. Het pand
verrees in 1880 naar een ontwerp van
E.G. Wentink. De kosterwoning kwam
in 1922 tot stand. Het architectenbureau
Van Velze-Oskam leverde het ontwerp.
De H erv. kerk (Hoofdstraat 115) is
een bakstenen kruiskerk met een terzijde
geplaatste toren met paraboolvormige
spits. Het geheel is in 1926-'27 gebouwd,
naar een ontwerp van H.A. van Amerongen van het architectenbureau Van
Velze-Oskam.
De R. K. school annex het missiehuis (Rijsenburgselaan 11) dateert
ongeveer van 1900-'10 en is een plomp
gebouw met neogotische details.
HetIona-gebouw (Hoofdstraat 20)
is een school in antroposofische stijl uit
1977-'78, naar ontwerp van J.I. Risseeuw.
De organische vormen zijn sterk ge'inspireerd door die van het tweede Goetheanum van Rudolf Steiner te Dornach
(Zwitserland).
Sterkenburg (Langbroekerdijk 10)
ligt aan het zuideinde van de Sterken-
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burglaan. Van de middeleeuwse veelhoekige burcht resteert nog een deel van
de oude ringmuur en een hoge, half vrijstaande, ronde toren aan de oostzijde, de
aanvalszijde. De toren, waarvan de kelder
en de onderste twee bouwlagen van de
13de eeuw dagtekenen, werd in de 14de
of 15de eeuw met Brie verdiepingen verhoogd. Het oudste deel heeft muurtrappen en het jongere deel bezit een vierkante gemetselde spiltrap en wordt aan
de bovenzijde afgedekt door een bakstenen koepelgewelf. Aan de noordzijde van
de toren stond een middeleeuwse zaalvleugel. In de loop van de tijd werden
verscheidene gebouwen rond een binnenplaats opgericht en vernieuwd. In
1767 brak men een deel van de bebouwing of en verrees ten westen van de
toren een geheel nieuwe frontvleugel.
Mr. K.J. Kneppelhout liet in 1848-'51 de
middeleeuwse en de 18de-eeuwse vleugel
afbreken en vervangen door een ruim
herenhuis op de oude funderingen. De
binnenplaats werd overdekt en veranderd
in een monumentaal trappenhuis. In
1868-'69 verrees ten slotte de westelijke
vierkante toren. De ronde toren werd in.
de 19de eeuw in neogotische stijl aangepast; hij kreeg onder meer boogvensters
met driepassen, een gekanteelde borstwering en een rondboogfries. De brug
over de slotgracht werd in 1863 vernieuwd. Midden in het weiland ten
zuidoosten van Sterkenburg staat een
achtkantige bakstenen duiventoren in
neogotische stijl uit omstreeks 1850.

Een eenvoudige landschappelijke aanleg
nit dezelfde tijd omgeeft het kasteel.
Leeuwenburg (Langbroekerdijk
39) is een blokvormig landhuis met een
bouwhuis, beide in 1657 gebouwd voor
Gerard van Zoudenbalch door Christiaan Antonisz. van Vianen en Juriaan
Joosten van Cooten. In 1859 onderging
het huis een ingrijpende verbouwing,
waarbij de gracht aan de voorzijde werd
gedempt en twee vleugels werden toegevoegd. Ook de vensters en de ingang van
het corps de logis dateren uit deze tijd.
Het bouwhuis, waarin nu ook de oranjerie is ondergebracht, heeft geblokte
pilasters en een schilddak. Het dateert
uit de 17de eeuw, maar is in 1859 gemoderniseerd. Achter het bouwhuis staat
een achtkantige houten duiventoren.
Waarschijnlijk ontstond aan het eind van
de 17de eeuw op basis van de aanwezige
verkaveling een uitgestrekte Frans-classicistische aanleg tot aan de Gooijerdijk.
Die aanleg is in hoofdlijnen nog aanwezig; de Leeuwenburgerlaan was een van
de zijlanen. Tegelijk met de uitbreiding
van het huis heeft men de gracht vergraven tot een grillige vijverpartij met
eiland, die een belangrijk onderdeel
vormt van het verlandschappelijkte
gedeelte direct rond het huis. Voor het
huis staat een marmeren beeldje door
J. Roman (1738). Bij de weg staat een
smeedijzeren toegangshek. In de nieuwe
aanleg van 1859 vervulde een ten westen
van het huis gelegen pachtboerderij
(Langbroekerdijk 37) de rol van blikvanger. Deze heeft een `rustieke' achtergevel – evenals het aan de overzijde van
de Langbroekerwetering gelegen huis
Molestein. Dat gepleisterde, neogotische gebouw kreeg zijn huidige gedaante
in 1865 door verbouwing van een vroeg17de-eeuws huis met veelhoekige traptoren. Deze traptoren dient nu als duiventoren. De lage dienstwoningen dateren
blijkens de jaartalankers uit 1779.
Sparrendaal (Hoofdstraat 87-91) is
een in oorsprong 17de-eeuwse buitenplaats. In 1754 liet Mr. Jacob Berck het
landhuis en de bijgebouwen bouwen.
Sparrendaal is een van de oudste buitenplaatsen op de flanken van de Utrechtse
Heuvelrug. Het huis stond in de as van
een bestaande schapendrift naar de hei.
Het hoofdgebouw heeft een rechthoekige grondvorm; aan de voorzijde springt
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Driebergen, Buitenplaats Sparrendaal,
landhuis met bouwhuizen vanuit de
voormali ge overtuin
de middelste van de zeven venstertraveeen iets uit en aan de achterzijde zijn
de middelste drie traveeen dieper uitgebouwd. De ingangspartij aan de voorzijde heeft een zandstenen Lodewijk XVomlijsting; die aan de achterzijde heeft
een houten omlijsting in dezelfde stijl.
Geblokte pilasters accentueren de hoeken van het gebouw en boven de kroonlijst loopt aan de voorzijde een houten
balustrade. Aan het eind van de 18de
eeuw verving men de oorspronkelijke
schilddaken met tussenliggende zakgoot
door het huidige hoge mansardedak. Het
klokkentorentje dat dit dak bekroont,
stond oorspronkelijk op de steekkap
van de achteruitbouw. Plafond- en wandversieringen in rococo-stijl, waaronder
enkele dessus-de-portes, verrijken de hal
en de gang. In verschillende vertrekken
komen, behalve een met stucwerk versierd plafond, ook behangselschilderingen met arcadische voorstellingen voor.
De oorspronkelijke bouwhuizen aan
weerszijden van het ruime voorplein zijn

vermoedelijk in het begin van de 19de
eeuw in omvang verdubbeld. Zij kregen
toen een mansardekap in de trant van die
van het hoofdgebouw, maar behielden
het oorspronkelijke klokkentorentje.
Bij de restauratie in 1957-'64 zijn zij
vooral inwendig ingrijpend verbouwd.
Ten noordoosten van het huis loopt een
gerestaureerde 18de-eeuwse bakstenen
slangenmuur. Het 18de-eeuwse inrijhek
aan de Hoofdstraat is uit Harderwijk
afkomstig. De geometrische hoofdstructuur van het park stamt uit het midden
van de 18de eeuw. Aan de overzijde van
de straatweg ligt de landschappelijk aangelegde overtuin. Later werd bier de
inmiddels verdwenen buitenplaats De
Wildbaan aangelegd. De bijbehorende
tuinaanleg, waarschijnlijk van de hand
van J.D. Zocher jr., met slingervijver,
heuvel en vrijstaande bomen is bewaard
gebleven.
Dennenburg (Engweg 34) is een
17de-eeuwse buitenplaats met een geometrische hoofdstructuur; zo is er een
sterrenbos met een invulling in landschapsstijl. Het blokvormige herenhuis
in neo-Lodewijk XTV-stijI verrees in
ongeveer 1890. Het koetshuis, de oranje-
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rie en de tuimanswoning dateren uit
dezelfde tijd.
De buitenplaats Beukenstein
(Hoofdstraat 57) is omstreeks 1820 aangelegd in opdracht van de weduwe Van
Oosthuyse. J. Neervoort van de Poll vergrootte het in 1911 tot een landschapspark met een grote driearmige vijver en
ingericht met Japanse elementen. Een
herenhuis in Japanse stijl, aan de achterzijde gelegen, bleef gespaard (Sparrenlaan 12a), maar de villa week voor een
bejaardenhuis. De in de as van de vijver
gesitueerde dienstwoning (Sparrenlaan
12) dateert uit 1887.
Van het ten westen van het dorp gelegen
kasteel Rijsenburg, dat in het begin
van de 19de eeuw werd gesloopt, resteert
het poortgebouw (Langbroekerdijk
ong.). Het rechthoekige bakstenen
gebouw met schilddak en poortdoorgang
dateert uit 1635 en geeft toegang tot de
vroegere voorburcht. De verbouwde
18de-eeuwse boerderij Langbroekerdijk
4 behoorde ook bij het kasteel.
Villa's. Langs de Hoofdstraat staan
verscheidene grote 19de-eeuwse villa's.
Degenen die omstreeks 1860 werden
gebouwd, zijn over het algemeen wit
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Driebergen, Villa Bloemenheuvel
gepleisterd en spaarzaam versierd in
neoclassicistische of eclectische stijl.
Voorbeelden zijn: R e h o rs t (nr. 20),
Bloemenheuvel (nrs. 23-25), Hu iz e
Catharina (nr. 62), De Horst (bij
de Horstlaan), die in het begin van deze
eeuw in classicistische trant is verbouwd,
Veldzicht (nr. 244) en D e Lindenhorst (nr. 258). Bij villa Sonnehaert
(Burgemeesterpark 11) uit 1921 is de
invloed van de Amsterdamse School
zichtbaar.
De tuinkoepel in het in landschapsstij1 aangelegde park Beerschoten-Willinkshof (bij de Driebergseweg) is een
neoclassicistisch zandstenen bouwwerk
uit 1889 naar ontwerp van C.B. Posthumus Meyjes sr. Het heeft een open ronde
Driebergen, Park Beerschoten-Willinkshof,
tuinkoepel

Driebergen, MonumentDr. H.I. A.
Schaepman
arcade met ionische halfzuilen, een met
gebeeldhouwde slingers en rozetten versierd fries en een leien koepeldak met
daarop een beeld van Flora. De tuinkoepel eert de nagedachtenis van de laatste
eigenaar van het Huis Beerschoten. Dat
huis stond op die plek en was kort daarvoor afgebroken.
Het neogotische monument aan de
Hoofdstraat (nabij nr. 85) is in 1908
opgericht ter ere van de rooms-katholieke voorman Dr. HJ.A. Schaepman
(1844-1903). Het ontwerp is van P.J.H.

Cuypers en stond voor het in 1856-'57
naar plannen van H.J. van den Brink
gebouwde Groot Seminarie voor het
bisdom Utrecht dat in 1984-'85 werd
gesloopt. In de nis aan de voorzijde
wordt Schaepman ten voeten uit geportretteerd, terwijl de reliefs met toelichtende tekst in de nissen van de andere vijf
zijden hem tonen in zijn kwaliteiten van
staatsman, priester, hoogleraar, dichter
en man van het yolk. Een beeld van St.
Joris met de draak bekroont het geheel.
De elektriciteitscentrale
(Buntlaan 38) werd in 1898 gebouwd als
particuliere centrale door de pionier op
dit gebied, R.W.H. Hofstede Crull uit
Borne. Het gebouw is een unieke herinnering aan de particuliere oorsprong van
de elektriciteitsvoorziening.
De perronkap van het eilandstation
(Stationsweg 4) dateert uit 1900 en heeft
een zelfstandig luifeldak op kolommen,
ook wel paraplukap genoemd. Hij heeft
spanten in de vorm van een 'T'. Het
stationsgebouw zelf is in 1962 gebouwd
naar ontwerp van K. van der Gaast en
M.W. Markenhof.
Boerderijen. Waardevolle boerderijen zijn S te rk enbu rge rla a n 1
uit 1667, Gooijerdijk 8 uit 1731 en
Gooijerdijk 10 uit dezelfde tijd. Ze
zijn gebouwd op een rechthoekige plattegrond en hebben een met riet gedekt
en aan de voorzijde afgewolfd dak. De
boerderijen G o o ij e rdijk 14 en Sterkenburgerlaan 3, beide 18de-eeuws
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en Dwarsw eg 4, uit 1853, hebben een
dwars op het bedrijfsgedeelte gebouwd
en aan de zijkanten jets uitspringend
woonhujs met een rjeten wolfdak. De
meeste genoemde boerderijen hebben in
het woongedeelte een melkkelder met
opkamer en in het bedrijfsgedeelte een
middenlangsdeel. Op de buitenplaats
Dennenburg staat de langhuisboerderij
Engweg 34 uit 1729. Opmerkelijk is
ten slotte nog En gw e g 5 0 uit 1876.

EEMNES
Langgerekt dorp in de Eemvallei met
boerderijbebouwing langs de noord-zuid
lopende Wakkerendijk-Meentweg.
In de 12de eeuw werd vanaf het reeds
bestaande dorp Eembrugge, westelijk
van de Eem, een dijk aangelegd met aan
de noordzijde haaks daarop de Meentdijk. Begrensd door hogere zandgronden
aan de zuid- en westzijde ontstond een
door middel van cope-ontginningen in
cultuur gebracht gebied. Omdat de polder door het dalen van de bodem al spoedig to drassig werd voor akkerbouw, verlegden de boeren hun akkers westwaarts
naar de hogere gronden van het Gooi.
Toen men dit gebied in 1339 in permanent bruikleen verkreeg van de graaf van
Holland volgde vestiging aan de Wakkerendijk. Dit geschiedde het eerst in het
noordelijke deel, het latere EemnesBuiten. Aan de beter tegen wateroverlast beschermde westzijde van de dijk
verschenen op regelmatige afstand boerderijen. Vanwege de strategische ligging
ten opzichte van Holland kreeg het dorp
in 1352 stadsrechten en begon men met
de bouw van de huidige parochiekerk. In
1439 volgde de verhuizing van het zuidelijke deel van Eembrugge. Zuidelijk van
Eemnes-Buiten ontstond toen EemnesBinnen, dat ook stadsrechten en een
parochiekerk kreeg. Bij (het verdwenen)
kasteel Ter Eem bleef een restkern van
Eembrugge over. De beide `stenen' zijn
altijd .kleine agrarische nederzettingen
gebleven en tot een langgerekte lintbebouwing aaneen gegroeid. De kleine
dorpskom van Eemnes-Buiten, met
fraaie 17de- en 18de-eeuwse boerderijen,
heeft inmiddels de status van beschermd
dorpsgezicht.
De Herv. kerk van Eemnes-Buiten

Eemnes, Herv. kerk Eemnes-Buiten

Eemnes, Herv. kerk Eemnes-Binnen

(Kerkstraat 16), oorspronkelijk gewijd
aan St. Nicolaas, ligt op een verhoging.
Het kloeke, laat-gotische gebouw bestaat
uit een forse toren, een eenbeukig schip
en een smaller driezijdig gesloten koor.
Schip en koor zullen in de 15de eeuw in
een bouwcampagne zijn voltooid. De
kapelvormige sacristie tegen de noordzijde van het koor moet jets later zijn
aangebouwd. Het stenen stergewelf van
de voormalige sacristie wordt ondersteund door gebeeldhouwde kraagstenen
in de vorm van menselijke figuren. Het
portaal tegen de zuidzijde van het schip
dateert blijkens het jaartal in het metselwerk uit 1731. Bij de restauratie van de
kerk in 1962-'67 zijn de vensters voorzien van bakstenen traceringen.
De kerk bevat belangrijk renaissancemeubilair: een zeskante kansel (1604),
waarvan de rijk versierde kuip voorzien
is van gegroefde corinthische hoekpilasters, een koorhek met cartouches, hermen en grotesken (1618), een doophek
met fijn bewerkt fries en koperen doopbogen (1649), een Tien Gebodenbord
(1607) en een bord met de Twaalf
Geloofsartikelen (1612). Ook de banken
aan weerszijden van de dooptuin zijn
17de-eeuws. Voorts staan er twee
18de-eeuwse herenbanken en een bankje
waarvan de voorzijde is voorzien van
laat-gotisch paneelwerk. In het koor
bevinden zich twee gebeeldhouwde
zerken uit 1737 en 1812, van ambachtsheren van Eemnes, de oudste met een
bijbehorend houten wapenbord.
De toren, in 1521 opgetrokken, heeft
Brie geledingen en een vrij korte acht-

kante spits. Hij behoort tot de grotere
dorpstorens in de provincie Utrecht en is
geInspireerd op de Utrechtse Domtoren.
In de rijke uitvoering, waarbij naast baksteen veelvuldig natuursteen is toegepast,
vertoont de toren overeenkomst met die
van Amerongen. Evenals bij de kerktorens in Amerongen en Soest is hij aan
weerszijden voorzien van smalle, aangebouwde torens. De noordelijke is een
traptoren, de zuidelijke bevat op de
begane grond een doopkapel met stenen
gewelf. Daarboven bevinden zich twee
ruimten waarvan de functie onbekend is.
In het metselwerk van de, voor het overige vlakke, eerste geleding zijn ruitpatronen zichtbaar. De tweede en derde
geleding hebben aan alle zijden geprofileerde nissen met natuurstenen tracering. Verder is het muurwerk voorzien
van spek1agen en sierpatronen, zoals
keperverbanden en rollagen. Aan de
oostkant is voor het uurwerk een ronde
nis uitgespaard; de wijzerplaat dateert uit
1837. De toren is in 1953-'57 gerestaureerd.
De Herv. kerk van Eemnes-Binnen
(Wakkerendijk 49), oorspronkelijk
gewijd aan St. Petrus, ligt buitendijks op
een terp direct aan de dijk. De laat-gotische kerk brandde in 1921, met uitzondering van de toren, geheel uit en werd
daarna hersteld. Het opgaande muurwerk is grotendeels behouden gebleven
en bij de herbouw opnieuw gebruikt.
De kerk bestaat uit een vijfzijdig gesloten
l5de-eeuws koor en een mogelijk contemporain of iets jonger eenbeukig schip.
Het koor is deels als bergruimte en deels
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als consistorie ingericht; de meeste vensters zijn dichtgemetseld. Het koor heeft
inwendig een open kap. De toren, omstreeks 1500 toegevoegd, heeft Brie geledingen en een zeer korte, vierkante spits.
De gevels zijn spaarzaam met natuurstenen hoekblokken versierd en voorzien
van verdiepte spitsbogige velden, deels
met vorktraceringen. De tegen de zuidzijde aangebouwde driekante traptoren
dateert uit 1541. Bij de restauratie in
1954 werd de met Bogen geopende bakstenen balustrade gereconstrueerd. Het
torenportaal heeft een kruisribgewelf.
De kerk kreeg na 1921 weer een houten
tongewelf. De kansel is in de 17deeeuwse vorm hersteld en heeft een koperen lezenaar in de vorm van een adelaar.
Het in 1924 vervaardigde orgel boven de
kansel is van Flentrop te Zaandam. In de
kerk hangs voorts een 16de-eeuws houten bord met bijbelteksten.
DeR.K. St.-Nicolaaskerk
(Wakkerendijk 60) is een eenvoudige
bakstenen zaalkerk in waterstaatstijl,
voorzien van een neoromaanse toren.
De kerk werd gebouwd in 1844-'45 naar
plannen van NJ. Kamperdijk en kreeg in
1924 westwaarts een kleine uitbreiding.
Het interieur, met gestuct tongewelf en
composiete zuilen, is nog vrij gaaf. De
houten pieta in de kerk is van NoordNederlandse origine en dateert uit circa
1500. De pastorie (Wakkerendijk 48)
stamt uit de bouwtijd van de kerk.
Deschool met klooster (WakEemnes, R.K St.-Nicolaaskerk met pastorie
en klooster
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Eemnes, Langhuisboerderij Wakkerendijk
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kerendijk 62-62a) voor de zusters franciscanessen van Heythuisen stamt uit
1913. Het pand met beeld boven de
ingang is uitgevoerd in neogotische stijl.
Het voorm. raadhuis (Wakkerendijk
30) werd circa 1880 gebouwd als woonhuis voor de gemeenteontvanger. In
1907 is het neoclassicistische pand door
de gemeente aangekocht. Tot 1975 heeft
het als raadhuis dienst gedaan.
Het tolhuis aan de Wakkerendijk zal
uit circa 1830 dateren. Het is tegen een
boerderij aangebouwd (Wakkerendijk
168-170).
Boerderijen. Langs de oostzijde van
de Wakkerendijk en de Meentweg staan,
soms wat teruggelegen, vele boerderijen
uit de 17de, 18de en 19de eeuw. Vrijwel
alle hebben een rechthoekige plattegrond en een zadeldak gedekt met riet,
soms ten dele met pannen. Fraaie voorbeelden zijn Wakkerendijk 88 (17de
eeuw), 10 4 (late 18de eeuw), 16 6 (circa
1730), met in chalet-stijl verbouwd voorhuis, Meentweg 19 (17de eeuw) en 75
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(18de eeuw). Bij sommige boerderijen is
het rieten dak aan de voorzijde afgewolfd, zoals bij Wakkerendzjk 178.
Deze boerderij uit 1661 heeft segmentvormige ontlastingsbogen met natuurstenen sluit- en hoekblokjes en voorts
een bakstenen tandlijst. De in oorsprong
17de-eeuwse stalhouderij Wakkerend zj k 5 2 is gebouwd als koetshuis bij de
verdwenen buitenplaats `Stadwijk'. In het
dorp Eemnes-Buiten staat een aantal
interessante boerderijen, zoals Ke r k s t r a a t 8-12 (17de eeuw) en 5 (1738).

ELST
(gemeente Rhenen/
Amerongen)
Esdorp op de zuidflank van de Utrechtse
Heuvelrug, vanouds bestaande uit lintbebouwing langs de rijksstraatweg UtrechtArnhem en enige bebouwing langs de
Franseweg. De vroegere gemeenschappelijke akkerbouwgronden of engen zijn
deels nog te herkennen. Met Am erongen, Remmerden en Rhenen was Elst
vooral in de 19de eeuw een centrum van
tabakscultuur. Na 1850 is de lintbebouwing richting Rhenen doorgetrokken
met huizen van tabaksplanters en middenstanders.
De H erv. kerk (Rijksstraatweg 24) is
een kleine bakstenen zaalkerk uit 1819,
naar ontwerp van H. de Ridden
Dorpsschool (Rijksstraatweg 164).
Kort na de invoering van de algemene
leerplicht tot stand gekomen schoolgebouw uit 1902; met gymnastiekgebouw
uit dezelfde tijd. De school is nu in
gebruik als dorpshuis.
HethuisRijksstraatweg 158,
met licht overstekend gebogen dak, werd
in 1949 voor S. van Ommeren naar ontwerp van G.Th. Rietveld gebouwd in
creme-wit gesausde machinale baksteen.
Tabaksschuren. Bij het dorp zijn
nog enkele 19de-eeuwse tabaksschuren
te vinden, onder andere aan de Ho u w eg
en de En gw e g (nr. 3). Ten oosten van
Elst ligt langs de straatweg de plantage
Willem III, waar in 1853 een begin
werd gemaakt met het ontginnen van
heide ten behoeve van tabaksvelden. Een
enkele tabaksschuur, Rijksstraatweg
3 6- 3 6 a , resteert nog, alsmede de
tabaksboerderij Rijksstraatweg 234
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beelden en een gepolychromeerd altaar
uit 1888. De hardstenen doopvont stamt
uit 1919.
Wickenburgh (Wickenburghseweg
19), een wit gepleisterd landhuis, is gelegen in een fraai, groot landschapspark.
Het is tussen 1860 en 1870 ontstaan door
verbouwing van een 18de-eeuws gebouwencomplex, dat was gegroeid uit een als
buitenverblijf ingericht voorhuis van een
in oorsprong middeleeuwse kasteelboerderij. Het kasteel verdween al in de 14de
eeuw en lag op het ronde, in de landschappelijke aanleg opgenomen, eiland
vOOr het huis. De ronde bakstenen du i ventoren bij de vijver zal in het begin
van de 17de eeuw zijn gebouwd.
Boerderijen. De krukhuisboerderij
't Rechthuis van Goy (Wickenburghseweg 68) bezit een kelder met
kruisgewelf, een opkamer met 17deeeuws kruiskozijn en een stookplaats
met bakoven in het achterhuis. Andere
kenmerkende boerderijen zijn: H e t
Stenen Kamertje (Groenedijk 9),
Kortland (Wickenburghseweg 26) uit
1785 en D e Meern (VVickenburghseweg 23) uit circa 1860.

Elst, Korenmolen 't Wissel
uit 1857 en enige daglonerswoningen.
De korenmolen 't Wissel (Oude weg
8) is een ronde bakstenen grondzeiler uit
1855. De met riet gedekte houten kap
bevat een bovenas uit 1868. Gerestaureerd rond 1960.

't GOY
(gemeente Houten)
De oude nederzetting ligt op de kruising
Wickenburgseweg-Groenedijkje, waar
ook de omstreeks 1800 afgebroken middeleeuwse dorpskerk was gelegen. De
Wickeburgseweg kronkelt zich om de
plaats waar zich het, in de late middeleeuwen reeds verdwenen, belangrijke
kasteel Ten Goye beyond. In de loop van
de 19de en 20ste eeuw ontstond nabij
de R.K. kerk de huidige lintbebouwing
langs de Beusichemseweg.
DeR.K. kerk O.L.-Vrouw
ten Hemelopneming (Beusi-

chemseweg 104) is een kleine bakstenen
kruiskerk in sobere neogotische stijl met
houten tongewelf, gebouwd in 1870-'71
naar ontwerp van L. Snijders. Het laatgotische kerkje van Blauwkapel werd als
voorbeeld genomen. In het redelijk gave
interieur bevinden zich gepolychromeerde kruiswegstaties, enkele heiligen-

GROENEKAN
(gemeente Maartensdijk)
Wegdorp in het veenontginningsgebied
ten oosten van de Vecht, doorsneden
door de (spoor)weg Utrecht-Hilversum.
Het dorp heeft een overwegend agra'T Goy, Buitenplaats Wickenburgh
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Groenekan, Fort Voordorp, bomvrije
kazernes

verdedigde. Binnen de omgrachte wallen
bevinden zich bomvrije kazernes in neorenaissance-trant, remises en schuilplaatsen. In 1914-'18 en 1939-'40 plaatste
men in de omgeving van beide forten een
aantal betonnen schuilplaatsen.

risch karakter, met naast landbouw een
accent op tuinbouw en boomkwekerij
(de kwekerij van Copijn & Zn.).
Woonhuizen. De twee neoclassicistische villa's Groenekanseweg 60 en
185 dateren uit circa 1870. Het landhuis
Groenekanseweg 119, uit 1907,
heeft een door H. Copijn in gemengde
stijl aangelegde tuin. Het huis Veldlaan
41 werd in 1922 gebouwd in de stijl van
het zakelijk expressionisme. Het landhuis
In 't groen (Kastanjelaan 2), uit 1929,
is ontworpen door F. den Tex, de tuin
door mevr. Stam-Dresselhuis.
Stuwtjes. Onder andere bij Groenekanseweg 151 bevinden zich nog enkele
19de-eeuwse stuwtjes, zogeheten valschutten met metalen juk, voorzien van
handwiel en houten schotdeur.
Dekorenmolen `Geesina' (Ruigenhoeksedijk 32) is een slanke, ronde, bakstenen stellingmolen uit 1843.
Forten. Bij het dorp bevinden zich
twee in 1867-'70 gebouwde forten van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort
Voordorp (Voordorpsedijk 28-28b)
werd in 1879 gewijzigd om de spoorlijn
Amersfoort-Utrecht te kunnen bestrijken. Het onregelmatig gevormde, gebastioneerde werk heeft een bomvrije
kazerne, remise, schuilplaatsen en een
fortwachterswoning (tegenover het fort).
Uit dezelfde tijd dateert Fort Ruigenhoek (Ruigenhoeksedijk 125), dat een
inundatiekeerkade met sluizen en duikers

HAARZUILENS
(gemeente VleutenDe Meern)
Om het tot ru'ine vervallen kasteel De
Haar te kunnen herbouwen en een groot
park eromheen mogelijk te maken, brak
men in de jaren negentig van de vorige
eeuw het nabij het kasteel op een oeverwal gelegen engdorpje Haarzuilens af,
op delen van de kerk na. Meer naar het
oosten bouwde het bureau van P.J.H.
Cuypers het dorp nieuw op. Dit nieuwe
Haarzuilens moest de indruk wekken
uit de late middeleeuwen te dateren.
Rondom de Brink werden in geromantiseerde, middeleeuwse stijl en voorzien
van gefantaseerde historische huisnamen, de eerste huizen gebouwd. De
architecten die bij de restauratie van het
kasteel betrokken waren, leverden ook
de ontwerpen voor de huizen. Door deze
aanpak biedt de Brink een interessant
ensemble huizen in vakwerk- en cottagestijl uit de late 19de eeuw. Het dorp
heeft, ondanks enige verdichting in de
bebouwing, zijn originele opzet en
karakter grotendeels behouden.
K a s t e e l de Haar (Kasteellaan 1-2)
dateert in oorsprong waarschijnlijk uit

de 14de eeuw en is met zijn afmetingen
van ongeveer 35 x 40 meter een van de
grootste kastelen van Nederland. In 1482
werd het kasteel door de Kabeljauwen
ingenomen en in brand gestoken, waarna
een herbouw volgde in de eerste helft
van de 16de eeuw. Vanaf de 17de eeuw
verwaarloosde men het gebouw steeds
meer en het verviel tot een bouwval.
Tussen 1892 en 1912 werd het kasteel
onder leiding van P.J.H. Cuypers met
vrijwel onbeperkte middelen herbouwd.
Hij herschiep het tot een weelderig en
van modern comfort voorzien verblijf.
Opdrachtgevers waren Etienne baron
van Zuylen van Nyevelt van de Haar en
zijn vrouw, barones Helene de Rothschild. Hoewel hij vrijwel de gehele
oorspronkelijke bouwmassa gebruikte,
streefde Cuypers niet naar een volledig
historisch betrouwbaar eindresultaat.
Voor de aanvulling van de verdwenen
delen en voor de geheel nieuwe delen liet
hij zich vrij door de middeleeuwen inspireren. Daarbij schuwde hij eigentijdse
vormen, materialen en constructietechnieken niet.
In 1892 stonden de buitenmuren van de
zuidoost- en zuidwestzijde nog grotendeels tot de dakaanzet overeind evenals
enkele aansluitende muurdelen. De
ronde zuidoostelijke hoektoren en de
ronde duiventoren tegen de zuidwestzijde rezen nog iets hoger op. Van de
beide vierkante torens aan weerszijden
van de oorspronkelijke ingang in de
noordwestzijde was er een, namelijk die
welke zich binnen de Bevel bevindt, in
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Haarzuilens, Kasteel De Haar, ruMe met
architect Pierre Cuypers en Victor de Stuers
(1892)
de lengte doormidden gescheurd. De
noordwest- en noordoostzijden van het
kasteel en de ronde noordelijke hoektoren bestonden slechts uit laag muurwerk.
Deze delen hadden nooit de hoogte
gekregen van de rest van het kasteel.
Bij de herbouw werd een en ander `voltooid'. De noordoostvleugel kreeg een
geheel nieuwe ingangstoren. Naar 18deeeuwse afbeeldingen en nog aanwezige
bouwsporen heeft men de houten, half
uitgebouwde weergangen gereconstrueerd. De torenweergangen zijn toegevoegd. De binnenplaats van het kasteel is
veranderd in een hal door het aanbrengen van een overkapping van gietijzeren
spanten, verborgen achter een rijk
bewerkt eikenhouten tongewelf. Galerijen met zandstenen arcaden en balustraden, voorzien van een rijke neogotische decoratie verbonden de vleugels
met elkaar. Ook de overige decoraties
van de hal en van de vertrekken op de
begane grond getuigen van Cuypers'
ideaal zijn Roermondse atelier als een
Haarzuilens, Kasteel De Haar, kasteel en
chatelet
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Haarzuilens, Kasteel De Haar, planegrond begane grond; 1 = oorspronkelijk
middeleeuws muurwerk, 2= reconstructie
middeleeuws muurwerk, 3= ei gentijdse
toevoeging
middeleeuws ambachtelijk bedrijf to
laten functioneren.
Voor de poort ligt een bassecour met
keermuren en op de hoek een bastion.
Ten noordwesten van het door een
gracht omgeven kasteel ligt het langgerekte chatelet met poortdoorgang. Het
is door een overdekte brug met de oude
kasteelingang verbonden. Het gebouw is
gedeeltelijk op oude funderingen nieuw
opgetrokken, maar berust verder evenzeer op fantasie als de vormgeving van
de overige poortgebouwen, bruggen en
muurwerken van het complex. Ten zuidwesten van het kasteel ligt een in neorenaissance-stijl uitgevoerd gebouwencomplex. Het bestaat uit
dienstwoningen, stallen en een garage.
Het geheel is gegroepeerd rond een binnenplein, hetstalplein en wordt om-

geven door baksteenmuren. Een poortgebouw met flankeringstorens en mezekouw, ontworpen door Jos. Cuypers,
geeft toegang tot het terrein. Op een
apart eilandje ten zuidoosten van het kasteel ligt een kleine eenbeukige k r u iskerk. Deze werd op de fundamenten
van een vroeg-16de-eeuws kerkje her-

bouwd in laat-middeleeuwse trant, met
behoud van de onderste twee geledingen
van de toren. Die kreeg wel een hogere
spits dan oorspronkelijk het geval was
geweest.
Voor de aanleg van de parken en de tuinen rond het huis moest niet alleen de
rest van het oude dorpje wijken, maar
heeft men ook veel landerijen aangekocht. De opzet ervan is in belangrijke
mate geconcipieerd door P.J.H. Cuypers
en L.A. Springer en uitgewerkt door
H. Copijn. Drie tuinen kwamen vanaf
1895 tot stand. De eerste heeft een geometrische aanleg met een baroktuin, een
Romeinse tuin en een rozentuin. Het
Noorderpark heeft deels een geometrische opzet met een grand canal; daaromheen ligt een landschapspark met slingervijvers. Het Zuiderpark is aangelegd
in Engelse landschapsstijl en is vanaf de
Bochtdijk to bereiken via een betonbrug
die een houten brug nabootst.
Het voorm. raadhuis annex herb e r g 'In 't Wapen van Haarzuilens'
(Brink 1-2) dateert uit 1897. Het is in
chalet-stijl gebouwd, naar ontwerp van
Jos. Cuypers in opdracht van Etienne
Gustave Frederic baron van Zuylen van
Nyevelt. De herberg beyond zich op de
begane grond. De gemeentelijke vertrekken konden bereikt worden via de trap
aan de rechterzijde. De kruisvensters
kregen luiken die zijn beschilderd met de
heraldische kleuren van de familie Van
Zuylen van Nyevelt. De raadzaal beyond
zich op de verdieping achter een groot,
Haarzuilens, Brink met raadhuis (links)

HARMELEN

getrapt vijflichtvenster in de centrale
topgevel aan de Brink. Sinds de opheffing van de gemeente in 1954 is het
geheel als cafe in gebruik.
De eenvoudig vormgegeven St.Bonifatiusschool (Brinkstraat 2)
werd in 1906 als openbare lagere school
gebouwd en in 1922 aan het R.K. kerkbestuur overgedragen.
Woonhuizen. Onder de groene
Linden (Brink 4) is een winkel-woonhuis uit 1896, gebouwd naar ontwerp
van Jac. van Gils. Het eenlaags huis met
samengesteld schilddak heeft, boven de
winkelpui, een topgevel met vakwerk. De
vensters op de begane grond zijn gemoderniseerd. Eveneens uit 1896 dateert
het winkel-woonhuis /n het gezegende brood (Brink 11), de bakkerij
van het dorp. Het pand heeft een onregelmatige plattegrond en trapgevels. De
vensters zijn in de loop der jaren gewijzigd. In aangepaste stijl is de bakkerij in
1973 naar achteren uitgebreid. Tot de
originele opzet van het dorpsplein behoren verder het dubbele woonhuis Brink
9-10 enBrink 12-13/Ockhuizerw eg 2, oorspronkelijk een blok van
twee middenstandswoningen en een
smederij, gebouwd door G.W. Trompert. voor de kleine villa Cordis Dos
Optima Candor (Brinkstraat 1) maakten de architecten J. van Straaten en
Jac. van Gils een ontwerp in de stijl van
Engelse cottages.
Boerderijen. De forse dwarshuisboerderij De Koningshof (Eikstraat 9)
is waarschijnlijk deels 16de-eeuws. Aan
de rechterzijde bevindt zich een opkamer
boven een kelder met tongewelf. Thematerweg 18 is een langhuisboerderij
waarvan de kern uit 1658 stamt, R ijneveldsche Bosch (Thematerweg 4) een
met riet gedekte 18de-eeuwse langhuisboerderij. De boerderij Slotzicht
(Thematerweg 2) werd in 1896 gebouwd
in neorenaissance-stijl, naar plannen van
J. van Straaten. Zij verving een boerderij
die voor het kasteelpark moest wijken.

HARMELEN
Dorp aan de Leidse of Oude Rijn, gelegen op de plaats waar deze samenkomt
met de Bijleveld. Deze kleine kern in een
gebied met cope-ontginningen is ont-

Harmelen, R.K kerk St.-Bavo
staan rond een wat hoger gelegen, middeleeuwse kerk en een brug over de
Leidse Rijn, waarvan al in 1628 sprake is.
De Herv. kerk (Kalverstraat) is een
laat-gotische, bakstenen kruiskerk met
een gedeeltelijk ingebouwde westtoren,
die uit de 14de eeuw of de eerste heeft
van de 15de eeuw kan dateren. Het eenbeukige schip is opvallend breed en eindigt aan de noordzijde van de toren in
een uitgebouwde, veelhoekig gesloten
kapel. Het transept en het driezijdig
gesloten koor zijn beide iets lager dan
het schip. De kerk brandde in 1900 na
blikseminslag geheel uit, maar de torenromp en het, aan de binnenkant van nissen voorziene, opgaande muurwerk bleven overeind. De kerk werd in 1901 met
nieuwe baksteen grotendeels in de oude
trant hersteld door E.G. en J.C. Wentinck; P.J.H. Cuypers adviseerde hierbij.
Zij gaven de vensters zandstenen traceringen. De toren, waarvan de grondvesten werden verbreed, kreeg een gotiserende, natuurstenen balustrade. De kerk
werd in 1978-'80 gerestaureerd.
Het wit gepleisterde interieur wordt
door houten tongewelven overdekt.
Tussen het koorhek en het als consistorie
ingerichte oostelijke deel van het koor is
met stenen wanden een rechthoekige
ruimte afgescheiden. In deze ruimte
bevindt zich ook een ommetselde
opgang naar het orgel. Dit uit 1902
daterende orgel werd grotendeels door
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J.E Witte vervaardigd, maar M. Maarschalkerweerd voltooide het na diens
dood. In de zuidwand van het koor
bevindt zich een epitaaf voor Abraham
Wielingius (f 1746).
DeR.K. kerk St.-Bavo
(Ambachtsheerelaan 2) werd in 1916
gebouwd naar ontwerp van J. Stuyt. Ze
heeft een slanke klokkentoren met tentdak en een halfronde absis. Het exterieur
is onder meer versierd met het voor
Stuyt kenmerkende zwart-witte tegelwerk. De kerk heeft een sober, wit
gepleisterd interieur met hoog opgaande
rondbogen. Het orgel dateert evenals de
pastorie uit omstreeks 1850.
De voormalige Ger ef. kerk (Dorpsstraat 185) is een simpele zaalkerk met
eenvoudige neorenaissance-elementen,
gebouwd omstreeks 1895.
Voorm. raadhuis (Dorpsstraat 3234). Het grote, l8de-eeuwse herenhuis
heeft van 1880 tot 1975 als raadhuis
dienst gedaan.
Het voorm. kaaspakhuis Dorpsstraat 157 dateert uit 1888 en is opgetrokken in neorenaissance-stijl.
Het middeleeuwse Hui s t e Harmelen, gelegen ten noorden van het
dorp, werd in 1913 grotendeels gesloopt.
Alleen de kelders, zoals die van de 13deeeuwse woontoren, zijn nog over. In
1941 verrees op deze restanten een pand
in historiserende vormen (Kasteellaan 1).
De directe omgeving van het huis werd
in de 19de eeuw in landschapsstijl aangepast. De nog bestaande duiventoren
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Harmelen, Langhuisboerderij, Gerverskop 9
in het weiland ten noorden van de Leidse
Rijn speelde daarbij een belangrijke rol
als 'point de vue'. Deze vierkante bakstenen toren, met hoeksteunberen, spitsboogvenster en ingesnoerd tentdak,
dateert vermoedelijk uit het begin van
de 19de eeuw.
Boerderij en. In de omgeving van
Harmelen liggen enkele interessante
boerderijen en boerderijstroken. Daarbij
zijn ook 17de-eeuwse voorbeelden, zoals
de krukhuisboerderij Breudzjk 22
en dejohanna Hoeve (Breudijk 29),
nit 1642. Langs de Gerverskop staan
de karakteristieke langhuisboerderijen
Gerverskop 9, uit 1898 en Gerverskop 1 7, uit ongeveer 1890-1910. Langs
de Haanwijk bevindt zich de A n n a
Petronella Hoeve (Haanwijk 1) uit
het eind van de 19de eeuw. Haanwijk
Hekendorp, Goejanverwellesluis,
schutsluis

HARMELEN

15 is een boerderij in neoclassicistische
stijl uit omstreeks 1875. Aan de Harmelerwaard zijn vermeldenswaardig de
krukhuisboerderij Harmelerwaard 3
en de dwarshuisboerderij Harmelerwaard 21 en aan de Reyerskop de
eind-18de-eeuwse boerderij R eyersk o p
6 en de begin-l9de-eeuwse boerderij
R eyersk o p 2 6. De grote, herenhuisachtige, dwarshuisboerderij Huize
Marienberg (Utrechtsestraatweg 5),
dateert uit het midden van de 19de eeuw.
Ze is vergelijkbaar met de boerderij
Hekendorpsebuurt 75 te Hekendorp
(1886).
Gemalen. Bij Harmelen zijn twee
gemalen met dienstwoning te vinden,
namelijk Utrechtsestraatweg 1 uit
1878 (verbouwd 1923) en Gerverskop
5 uit 1907.

HEKENDORP
(gemeente Oudewater)
Dijkdorp, ontstaan in de 14de eeuw bij
de sluis waar de Dubbele Wiericke in de
Hollandse IJssel uitmondt. De eigenlijke
kern is de bebouwing op de IJsseldijk,
Goejanverwelle genaamd. Het dorp is
vooral bekend door de Goejanverwellesluis, waar de patriotten in 1787 prinses
Wilhelmina van Pruisen aanhielden.
De Herv. kerk (Goejanverwelle 48),
een kleine zaalkerk met een veelhoekige
koorsluiting, werd in 1845 in eenvoudige
neoclassicistische vormen gebouwd, naar

Hekendorp, Schand- of justitiepaal (1968)
ontwerp van G. Schalij van de Quast.
Het orgel uit 1887 is van de hand van
A. Uittenboogaard uit Oudewater.
De huidige schutsluis van Goejanverwelle dateert uit 1607 en de brug uit
1659. In de loop der tijd heeft men het
geheel wel een aantal malen gemoderniseerd. De naastgelegen sluiswachterswoning (Goejanverwelle 74) dateert uit
1728.
Deschand- of justitiepaal bij
de schutsluis dateert uit de 17de eeuw.
De hardstenen dorische zuil diende om
veroordeelden `aan de kaak te stellen'.
Er staat een beeld op van een ongeblinddoekte Vrouwe Justitia.
Boerderijen. Aan de achterkade van
Hekendorp ligt de 17de-eeuwse boerderij Hoeve Vredebest (Ruige Weide
43). Naast de boerderij staat een 19deeeuws zomerhuis met boenhok. De
gevelindeling van de boerderij is vrijwel
identiek aan die van de boerderij Voorz o rg (Zuidlinschoterzandweg 44). De
monumentale boerderij Goejanverwelle 33 heeft een 17de-eeuws voorhuis onder twee gekoppelde schilddaken.
Het kreeg in het begin van de 19de eeuw
een nieuwe lijstgevel, waarbij men de
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oude ankers opnieuw gebruikte. De
boerderij is bekend geworden doordat
prinses Wilhelmina na haar aanhouding
in de nog bestaande kaaskelder werd
vastgehouden. Langs de Hekendorpsebuurt staan belangwekkende boerderijen
van omstreeks de eeuwwisseling. Rainquenda (Hekendorpsebuurt 9) uit 1908
heeft een Jugendstil-detaillering. Raadw ij k (nr. 15) is een dwarshuisboerderij
uit 1883. De van een monumentaal voorgebouw voorziene dwarshuisboerderij
Huize de Morgenster (nr. 75) stamt
uit 1886. Haar opbouw is vergelijkbaar
met die van 'Huize Marienberg' te
Harmelen en 'Huize Welgelegen' te
Benschop. Ten zuiden van Hekendorp,
op de grens met de gemeente Lopik, ligt
de boerderijstrook `Hoenkoop' met de,
in oorsprong 17de-eeuwse, langhuisboerderij Ho en k o op se b uur tw eg 27
en een aantal interessante 19de-eeuwse
boerderijen: Watersnood (nr. 15) uit
1878, de forse Louise Ho ev e uit 1906
(nr. 41) en Oudervrucht (nr. 75) uit
1925 met haar karakteristieke gezaagde
windveren.

HOUTEN
Engdorp, ontstaan op een uitloper
van een oude stroomrug. De brink ten
zuiden van de middeleeuwse kerk was
vanouds een kruispunt van wegen. De
vondst van een Romeinse villa naast de
kerk getuigt van een zeer oude bewoningsgeschiedenis. De kerk van Houten
wordt reeds genoemd in het midden van
de 9de eeuw. De brink, nu Plein, is door
een reconstructie in 1957 nogal ontluisterd. Langs de uitvalswegen heeft de
kern van Houten zich verder ontwikkeld
en zich vanaf 1900 sterk verdicht. In
1979 werd het dorp aangewezen als
groeikern, wegens zijn ligging nabij
Utrecht en aan de spoorlijn Utrecht's-Hertogenbosch. Sindsdien heeft het
zich aanzienlijk uitgebreid. In 1983
begon de bouw van een geheel nieuw
centrum ten noordoosten van de oude
dorpskern en aan weerszijden van de
spoorlijn met het nieuwe station. Het
`Oude Dorp' ligt nu excentrisch in de
reeks nieuwbouwwijken rond het nieuwe
centrum. De nieuwbouw en de aanleg
van een rondweg hebben de infrastruc-

Houten, Herv. kerk
tuur rondom het oude dorp ingrijpend
gewijzigd.
De H e r v. ke r k (Plein) is gelegen op
een oorspronkelijk kerkhof, waarvan de
in 1957 herontdekte ommuring opnieuw
werd opgetrokken. De kerk bestaat uit
een kloeke westtoren in laat-gotische
stijl, een laag eenbeukig schip en een wat
smaller, recht gesloten koor. De twee
laatstgenoemde bouwdelen hebben door
de witte bepleistering en de neogotische
detaillering een 19de-eeuws voorkomen.
Bij de restauratie van 1991-'92 werd
ontdekt dat de zuidmuur van het schip
is uitgevoerd in tufsteen. De vorm van
de dichtgemetselde romaanse vensters
maakt een datering in de 12de eeuw
mogelijk. In de 13de eeuw heeft men het
schip waarschijnlijk verlengd en kwam
een bakstenen, recht gesloten koor tot
stand, mogelijk met een crypte. In de
15 de eeuw voorzag men de kerk van
enkele kapellen en een noorderzijbeuk,
die door een rij pilaren van het schip was
gescheiden. Naar plannen van S.A. van
Lunteren kregen het schip en het koor
in 1869 een nieuwe kap met gietijzeren
spanten. Daarin bracht men een gestuct
tongewelf aan, ondersteund door gietijzeren consoles. Schip en koor kregen aan
de buitenzijde ook een pleisterlaag en
onder de dakrand een keperboogfries.
Voor het zuidportaal plaatste men een
neogotisch portaal.
In de kerk bevindt zich een achtkantig,
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kalkstenen doopvont uit omstreeks 1300,
versierd met consoles in de vorm van
kopjes; de bijbehorende stenen voet
draagt nu de laat-l7de-eeuwse preekstoel getooid met ionische hoekpilasters
en vroeg-17de-eeuws koperwerk. Boven
de preekstoel hangt het uit 1882 daterende orgel. In het als consistorie ingerichte koor staat een marmeren grafmonument voor Diederik van Velthuysen
(t 1716), die kasteel Heemstede verfraaide. Het monument, vervaardigd
door J. Mast, toont onder meer het
gebeeldhouwde portret van de overledene en doodssymbolen. Verder staan er
in het schip zes ambachtsherenbanken
uit het begin van de 18de eeuw. In de
kerk liggen vrij veel grafzerken, waarvan
de oudste uit de 16de eeuw dateert.
Een afgevaardigde van het kapittel van
St-Marie legde in 1535 te Utrecht de
eerste steen voor de bouw van de laatgotische toren, die een oudere, waarschijnlijk romaanse toren vervangt. De
toren vertoont enige gelijkenis met de op
de Domtoren te Utrecht geinspireerde
torens van de kerken van Loenen, Eemnes-Buiten en Amerongen. Hij onderscheidt zich daarvan echter door vrij
lichte, overhoekse steunberen en een in
tufsteen uitgevoerde, triforium-achtige
reeks nissen en openingen aan de voet
van de derde geleding. De eerste in tufsteen uitgevoerde torengeleding is ongeleed en heeft een ingang met een groot
westvenster. De tweede en derde geleding, waarin baksteen afwisselt met ban-
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den van tufsteen, hebben aan alle zijden
drie spitsboognissen met natuurstenen
traceringen. Van de natuurstenen rolstaafprofielen, die het venster en de nissen omlijsten, heeft men die in de derde
geleding tijdens een restauratie in 1895
door bakstenen profielen vervangen.
Boven deze laatste geleding bevindt zich
de aanzet van een achtkantige onderbouw voor de vroegere spits. Bij de
tornado van 1674 stortte de torenspits
neer op de noorderzijbeuk, die niet werd
herbouwd. Na het herstel in 1678 door
Anthoni van Vianen en Rochus de
Ridder en na vernieuwingen in 1750 en
1865, kreeg de toren in 1893 zijn huidige
spits en neogotische balustrade. Het ontwerp van J. van Kesteren is geinspireerd
op de door Tepe ontworpen toren van de
Rooms-katholieke kerk van Schalkwijk.
In 1983 heeft men in het torenportaal de
oorspronkelijke pleisterlaag blootgelegd.
Daarin waren met kraslijnen natuursteenblokken nagebootst. Ook kwam
op het stenen kruisribgewelf een gewelfschildering met een reeks van acht verschillende kruisvormen tevoorschijn.
In de toren hangt een klok van Gerhard
Schimmel uit 1697.
DeR.K. kerk O.L.-Vrouw
ten Hemelopneming (Loerikseweg 10) is een neogotische kruisbasiliek
met achtkantige vieringtoren en vijfzijdig
gesloten koor met zijkapellen. De kerk
verrees in 1884-'85 naar een ontwerp van
A. Tepe. Van de rijke, door leden van het
St.-Bernulphusgilde ontworpen, inventaris zijn nog enkele delen over, zoals de
neogotische lezenaar, de triomfbalk en
het aan weerszijden van het westvenster
opgestelde neogotische orgel. Het orgel
is in 1845 gemaakt door Stulting en
Maarschalkerweerd en in 1889 verbouwd
door M. Maarschalkerweerd. In 1958
heeft men het gepolychromeerde interieur wit gepleisterd. De oorspronkelijke
glas-in-lood vensters waren in 1928-'38
al vervangen door de huidige, afkomstig
uit het Utrechtse atelier Kocken. De met
de kerk verbonden pastorie stamt uit
dezelfde tijd.
Woonhuizen. In het dorp staat
een klein aantal karakteristieke 18deen 19de-eeuwse dwarse huizen, zoals
Plein 12-13, 21, 22, 24 en25.
De monumentale stadse vakwerkvilla
Bel Respiro (Herenweg 33-35) uit

1902 is een ontwerp van E.G. Wentinck
uit Schalkwijk. De villa heeft een
(verkleinde) tuin in landschapsstijl.
Hetvoorm. station aan de
Stationslaan is een laag, wit gepleisterd
gebouw met getoogde vensters en spaarvelden en klimmende keperboogfriezen.
Het werd in 1868 gebouwd als station
van het, toen door de Staatsspoorwegen
juist nieuw ingevoerde, type vijfde klasse.
Van kasteel Schonauwen (Schalkwijkseweg 15), gelegen ten zuiden van.
Houten bij de Houtensewetering, resteert nog een ronde, gekanteelde hoektoren uit de 14de eeuw. De rest van het
kasteetis in 1813 gesloopt. De toren
heeft drie bou' wlagen boven een kelder;
de lage aanbouw dateert uit 1941-'44.
Heemstede (Heemsteedseweg 16),
gelegen ten westen van Houten, is een
door een gracht omgeven kasteelachtig
landhuis. In 1987 werd het door brand
verwoest en wacht op restauratie. Hendrick Pieck en zijn vrouw Maria van
Winssen lieten het omstreeks 1645 bouwen. Het heeft de vorm van een Grieks
kruis met in de hoeken vijfkante torens
die bovendaks zeskantig eindigen. Midden uit het dak rijst een vierkante toren
omhoog, waarvan de bekapping wordt
bekroond door een monumentale, stervormige schoorsteen met ijzeren kroon.
Het geheel onderkelderde gebouw heeft
een voor de 17de eeuw kenmerkende
driebeukige plattegrond. De natuurstenen classicistische ingangspartij wordt

Houten, Buitenplaats Heemstede, foto van
voor de brand (1987)
door een erker overhuifd, mogelijk als
een verwijzing naar een middeleeuwse
mezekouw. Aan de achterzijde hing een
balkon met smeedijzeren hekwerk uit
1682. De vensters in 18de-eeuwse trant
waren bij een restauratie van 1919 aangebracht. Omstreeks 1695-'98 liet de toenmalige eigenaar Diederik van Velthuysen
het huis inwendig verbouwen en verfraaien. De inrichting, die deels wordt
toegeschreven aan Daniel Marot en deels
aan Isaac de Moucheron, bleef tot 1987
opvallend gaaf bewaard. De brand heeft
vooral de kern en het middendeel van de
achtergevel verwoest. De kap is geheel
verdwenen. Van het interieur konden
enkele onderdelen worden gered.
Van de twee bouwhuizen die het voorplein afsluiten, dateert er een uit de 17de
eeuw; het andere hebben de gebroeders
Van Nieukerken in 1905 gereconstrueerd. De langgerekte tuin in Frans-classicistische stijl, die in de periode 16801700 werd aangelegd en die ons bekend
is door een groot aantal aquarellen van
Isaac de Moucheron, onderging in de
18de eeuw wijzigingen. De contouren
zijn nog in het landschap to herkennen
en de vijvers bleven behouden. Aan de
zijde van de Heemsteedseweg heeft de
tuin een exedra-achtige bakstenen afsluiting. Aan het begin van de oprijlaan staan
twee bakstenen hekpijlers met natuurste-
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schien hoort bij een voorganger van het
laat-13de-eeuwse kasteel.
Van het in 1635 gebouwde buitenhuis
Oud-Wulven bestaat nog het
sterk verbouwde, uit de bouwtijd daterende koetshuis (Oud Wulfseweg 12).
Het hoofdhuis is in 1957 gesloopt. Het
poortje van het landhuis is opgenomen
in het huidige gemeentehuis van
Houten.
Deboerderijen in de omgeving
van Houten hebben een rechthoekige of
T-vormige plattegrond en vaak een afgewolfd rieten dak. De meeste hebben een
middenlangsdeel. Van de boerderij L o e rikseweg 8 9 is het stalgedeelte naar de
weg gekeerd. Hier is de in dit gebied veel
voorkomende stalindeling goed zichtbaar: in het midden de deeldeuren, daarboven een hooiluik en aan weerszijden de
mestdeuren. Rondom Houten vond men
een respectabel aantal omgrachte hoerderijen. Die omgrachting moet vooral als
statussymbool worden beschouwd. Restant van zo'n versterkte boerderij is de
Stenen Poort (Warinenpoort 90), die
sinds kort binnen de bebouwde kom ligt.
Dit 16de-eeuwse bakstenen poortgebouw heeft een rieten zadeldak, een trapgevel en een (verminkte) schoudergevel,
beide nu wit gepleisterd. De huidige
boerderij is 19de-eeuws, maar werd in de
loop der tijd aanzienlijk gewijzigd. Boerderij 0 udwulvenbroek (Oud Wulfseweg 17) is een 16de-eeuwse dwarshuisboerderij. De kelder heeft ton- en
Houten, Boerderij De Steenen Poort met
16de-eeuws poortgebouw

Houten, Buitenplaats Heemstede,
vogelvlucht uit 1700
nen siervazen uit het laatste kwart van de
17de eeuw.
Wulven (Koedijk). Van dit in 1296
gestichte en omstreeks 1830 gesloopte
kasteel resteert nog een grote, in rococostijl gebeeldhouwde steen met alliantiewapen. Deze bevindt zich in de voorgevel van de vermoedelijk 17de-eeuwse
boerderij bij het kasteelterrein. Bij de
boerderij staan vier 18de-eeuwse, met
natuursteen afgewerkte, bakstenen hekpijlers op de plaats van de ingang tot het
terrein. In de directe nabijheid ligt het
Rondeel, een ronde structuur die mis-
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kruisgewelven. Verder bevat het pand
een samengestelde balklaag met gotische
sleutelstukken en een originele kapconstructie. Aardige 18de-eeuwse boerderijen zijn He emste e ds e w eg 2, 4 en
6,Lagedijk 15 en Wickenburghseweg 26. D e Poel (Poeldijk 2) is een
omvangrijk, deels 19de-eeuws boerderijcomplex. De dwarshuisboerderij heeft
een voorhuis uit 1880 en een achterhuis
uit 1892.
Fort 't Hemeltje (Fortweg 9-11)
dateert uit 1877-'81 en is een van de laatste forten die voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie zijn aangelegd. Het verdedigde het niet-inundeerbare terrein
naast de Wulvenbroekse Wetering en
de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch.
Het fort heeft een onregelmatige vijfhoekige vorm, met hoofdwal en brede
gracht. Op het terrein staan een bomvrije
kazerne, enkele andere bomvrije gebouwen en bergplaatsen en een fortwachterswoning.

HUIS TER HEIDEBOSCH EN DUIN
(gemeente Zeist)
Het gehucht Huis ter Heide, op de
Utrechtse Heuvelrug ten noorden van
Zeist, ontstond na aanleg van de Amersfoortseweg in 1652-'53, waarlangs landhuizen als Beukbergen en Zandbergen
verrezen. Het dankt zijn naam aan de bij
deze weg gelegen herberg, die al in 1792
bestond. Nadat de weg in 1809 werd
verbeterd tot een bruikbare postweg,
groeide het gehucht uit tot een dorp. In
1902 werd langs de spoorlijn UtrechtZeist het inmiddels buiten dienst
gestelde station Huis ter Heide geopend
(Amersfoortseweg 10F). Kort daarna
ontstonden ten noorden van de weg de
villaparken Zandbergen (nu Blookerpark
geheten) en het uitgestrekte Bosch en
Duin.
De Herv. kerk (Amersfoortseweg
47) is een wit gepleisterde zaalkerk uit
1858-'59, met steunberen en rondboogvensters. Boven de westgevel staat een in
1915 verbouwd torentje met puntvormig
koepeldak, waarin een klok uit 1659
hangt van F. Hemon.
Buitenplaatsen. De kern van de
buitenplaats Zandbergen (Amersfoort-
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Huis ter Heide, Buitenplaats Zandbergen
seweg 18) is een blokvormig landhuis
met hoekpilasters, uit het einde van de
zeventiende eeuw. De met gebogen zijden uitgebouwde middenpartij van de
voorgevel heeft in het midden een
ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl,
voorzien van een brede trap. Bij een verbouwing in 1920 door J.W. Hanrath kregen de vensters een roedenverdeling in
18de-eeuwse trant. De bijbehorende
overplaats werd in 1860 een landschapspark, volgens een ontwerp van H. Copijn.
In de tuin staat eenfo Ily (Het Keienhuisje'), uit ongeveer 1860; in de Bevel
zit een jaartalsteen met gefingeerde
datum MDCC (1700) en een wijzerplaat
met gefixeerde tijd. Aan de kant van de
Ericaweg staat op een heuvel een ijskelder, gebouwd omstreeks 1860; de
oorspronkelijk daarop geplaatste watertank heeft men in 1976 gedemonteerd.
In 1900 liet cacaofabrikant J. Blooker de
overplaats reorganiseren en nam hij haar
in exploitatie als villapark, genaamd
Blookerpark. Aan het einde van de overplaats van Zandbergen, in de as van de
Gezichtslaan, verrees in 1912 de buitenplaats Rodichem (Park Rodichem 1-2),
in opdracht van J.C. Soeters en naar ontwerp van F.A. Bodde. Het tuinontwerp
was van H. Copijn. Op enige afstand
staat een voormalige portierswoning.
D ijnselburg (Amersfoortseweg 10) is
een buitenplaats waarvan het hoofdgebouw dateert uit 1883. Het vervangt een

gebouw uit 1854 dat in 1883 werd gesloopt. Het nieuwe pand werd in vroege
neorenaissance-vormen ontworpen door
J.G. Wentink voor Jhr. C.F.A. Roell. Het
landschapspark dateert in opzet nog uit
1854. Het herenhuis Beukbergen
(Amersfoortseweg 59) werd in 1910
gebouwd naar ontwerp van G.C. Bremer.
A.H. Baron Sloet van Marxveld liet het
bouwen op de plaats van het 17de-eeuwse
buiten Beukbergen. Het ontwerp is
geInspireerd door de Engelse landhuisbouw, zoals vooral zichtbaar is aan de
zware schoorstenen in Tudor-stijl.
Landhuizen.HetHuis Ter Wege
(Amersfoortseweg 17-17a) werd in 1905
ontworpen door J.W. Hanrath en in
1912 vergroot. De architectuur grijpt
– kenmerkend voor het werk van
Hanrath – terug op de Amerikaanse
koloniale bouwstijl. Het tuinontwerp, in
gemengde stijl, is van L.A. Springer. Op
het terrein staan een bijbehorend koetshuis en tuinmanswoning. Van vergelijkbare stijl is het in 1910 gebouwde landhuis Vossenlaan 44, naar ontwerp van
de Rotterdamse architect J. Verheul voor
Jac. van Vollenhove uit Rotterdam, met
een tuinontwerp van D. Meeuwenberg.
Twee andere landhuizen van landelijk
bekende architecten zijn Co nifera
(Taveernelaan 10) uit 1910, ontworpen
door J.H.W. Leliman in 'Um 1800'-vormen en D e Horst (Baarnseweg 25-27).
Het laatstgenoemde is een landhuis met
tuinmanswoning uit 1912, gebouwd
voor E.G. Duyvis naar een ontwerp van
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Huis ter Heide, Villa Henny (1979)
K.P.C. de Bazel. Het pand met rieten dak
is sterk georienteerd op de Engelse landhuisstijl.
Villa's. In het 'Blookerpark' liet de
Hilversumse aannemer J. Romkes Zeilstra liet in 1902 de villa Amersfoortseweg 15 bouwen. Het ontwerp, in aan
de Jugendstil verwante vormen, is van
W. Kromhout. Villa Beukenoord
(Amersfoortseweg 43) is een van de
oudste stadse vakwerkvilla's in dit park.
Ze dateert van 1904 en is gebouwd naar
ontwerp van J.N. Verloop uit Utrecht.
Karakteristiek zijn de kleurig geglazuurde dakpannen. Langs de Duinweg
naar Den Dolder staat een aantal grote
villa's van hoge architectonische kwaliteit. De Uilenhorst (Duinweg 18) uit
1904 is een deels in hout uitgevoerde
villa gebouwd voor een directeur van een
houtbewerkingsfabriek to Weesp. Ho og
D uin (Duinweg 21) uit 1905 is een
grote asymmetrische Jugendstil-villa
naar ontwerp van H. Folkers & H. van
Oostrum uit Rotterdam. De Tannenberg (Duinweg 29) ten slotte is de
grootste stadse vakwerkvilla van het
dorp. H. Tjabring uit Utrecht ontwierp
het in 1905, in een aan de Jugendstil verwante stijl, met bijbehorende stal annex
koetshuis en twee dienstwoningen uit
1902 in chalet-stijl. Architect R. van
't Hoff ontwierp drie van de belangrijkste
villa's van Huis ter Heide. De eerste,
Villa Lovdalla (Amersfoortseweg
13-13a), ontwierp hij voor zijn varier HJ.
van 't Hoff. Dit door Engelse landhuizen
geinspireerde gebouw telt drie evenwijdige zadeldaken en heeft twee lagere
aanbouwen. Het dateert uit 1911. De

bakstenen muren gaan schuil achter een
gepotdekselde houten bekleding. Zijn
ontwerp voor Villa Verloop (Ruysdaellaan 2) is sterk door het werk van
de Amerikaanse architect Frank Lloyd
Wright geinspireerd. Het betreft een
laag zomerhuis met kruisvormige plattegrond. Dit is in 1914-'15 in opdracht van
J.N. Verloop gebouwd. Het pand heeft
overstekende, flauw hellende, met leien
gedekte schilddaken en wit gepleisterde
gevels met horizontale vensterstroken,
grijze wanden en grote bloembakken.
In 1915 maakte Van 't Hoff het ontwerp
voor Villa Henny (Amersfoortseweg
11 a), ook villa Nora genoemd. Het is een
vrijwel symmetrische villa, voorzien van
ongedeelde vensters, terrassen en hoekbalkons. Het heeft ver overstekende,
Huis ter Heide, Villa Lovdalla
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platte daken. De villa is in 1916-'19
gebouwd, in opdracht van de Amsterdamse zakenman A.B. Henny. De ruimtelijkheid van het concept en de nadruk
op de horizontale lijnen tonen opnieuw
de invloed van Wright. Het pand is uitgevoerd in betonskeletbouw. De met
baksteen gevulde wanden zijn alle wit
gepleisterd, de plinten en afdekkingen
zijn grijs geverfd. In de stijl van de
Nieuwe Zakelijkheid ontwierp G.Th.
Rietveld de villa Van Weerden Poelmanlaan I. Het pand verrees in 1936,
in opdracht van J.J.A. Smedes. Het heeft
een uitgekiende indeling met verschuifbare wanden en een fraaie ijzeren trap.
In functionalistische stijl ontwierp
Rietveld voor W. Klaassen de villa
Taveernelaan 9, gebouwd in
1951-'52.

IJSSELSTEIN
Stad aan de Hollandse Ijssel, ontstaan bij
kasteel IJsselstein. De groei van IJsselstein ging ten koste van het dorp Eiteren,
waarvan het in 1310 de parochiezetel
overnam. De stichting van de kerk ging
uit van Gijsbrecht van Amstel, die in
1279 in dit gebied belangrijke rechten
had verworven en zich weldra heer van
IJsselstein noemde. Het is niet precies
bekend wanneer de nederzetting stadsrechten kreeg. Mogelijk gebeurde dit
voor 1331, maar misschien ook pas in
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IJsselstein, Binnenstad
1 Herv. kerk (zie p. 130)
2 R.K St.-Nicolaasbasiliek (p. 132)
3 cistercienzerklooster Marienberg (p. 132)
4 stadhuis (p. 132)
5 stadswaag (p. 132)
6 wacht- of tolhuisje (p. 132)
7 restant kasteel IJsselstein (p. 134)
8 korenmolen 'De Windotter' (p. 134)

1360. IJsselstein werd enkele keren verwoest, in 1418 door de Utrechters en in
1466 door Gelderse benden.
De stad heeft een regelmatige rechthoekige plattegrond en ligt met een van de
korte zijden aan de IJssel. De gracht die
in de lengteas door de stad loopt, was
voor 1390 vermoedelijk het zuidoostelijke deel van de omgrachting. Omstreeks 1390 werd IJsselstein – wellicht
opnieuw – ommuurd, wat ook een vrij
aanzienlijke uitbreiding aan de zuidoostzijde inhield. De Nieuwpoort (nu een
nieuwbouwwijk) werd erbij getrokken,
ongeveer tot aan de huidige Paardenlaan.
Na de verwoesting van 1466 verkleinde
men het stadsgebied echter weer, zodat
alleen nog een smalle strook van de
Nieuwpoort binnen de nieuwe ommuring kwam. De omvang die IJsselstein
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toen kreeg, hield het tot ver in de 19de
eeuw. In 1551 kwam IJsselstein door
het huwelijk van Anna van Egmond en
Buren met prins Willem van Oranje in
het bezit van het huis Oranje-Nassau.
Tot 1795 bleven de stad IJsselstein en het
gebied rond Benschop een vrije baronie
binnen de Republiek.
De vrij regelmatige stadsstructuur van
IJsselstein heeft misschien te maken
heeft met een oud verkavelingspatroon.
De lengteas van de stadsplattegrond ligt
in ieder geval parallel met de richting van
de kavels in dit gedeelte van de Lopikerwaard. Vanaf de poorten aan de korte
zijden verdelen twee hoofdaders het
stadsgebied in drie gelijke, langwerpige
stroken; de ene loopt vanaf de Benschopperpoort langs de Benschopperstraat en
de Utrechtsestraat, de andere loopt vanaf
de IJsselpoort langs IJsselstraat, Voorstraat en Schuttersgracht. Centraal in de
middelste strook ligt het stadhuis. De
Herv. kerk en de St.-Nicolaaskerk liggen
excentrisch in de noordelijke strook, die
aansluit op het voormalige kasteelterrein.
De eenvoudigste bebouwing concentreert zich in de zuidelijke strook, bij de
versmalde binnengracht of haven. De
bebouwing kenmerkt zich door relatief
veel eenlaags huizen, waaronder veel

dwarse huizen. De 15de-eeuwse omgrachting is nog aanwezig. De stadsmuur
werd vanaf 1852 vrijwel geheel afgebroken; voor een deel kwamen daarvoor
plantsoenen in de plaats. Vooral na de
Tweede Wereldoorlog heeft IJsselstein
zich aanzienlijk uitgebreid, ook aan de
overkant van de Hollandse IJssel.
De H e r v. k erk [1] (Kronenburgplantsoen 2), oorspronkelijk St.-Nicolaaskerk, is in 1309 door Gijsbrecht van IJsselstein gesticht als parochiekerk en werd
in 1397 kapittelkerk. Het is een ruime,
laat-gotische kruiskerk met pseudo-basilicaal schip, een koor met omgang en een
westtoren in vroege renaissance-stijl,
voorzien van een bekroning in de stijl
van de Amsterdamse School. Waarschijnlijk vanwege de verwoesting van de
stad in 1466 heeft men de kerk volledig
herbouwd; ze dateert in hoofdzaak uit
het einde van de 15de eeuw. Waarschijnlijk kort na 1500 is de kooromgang nog
veranderd. In het begin van de jaren dertig van de 16de eeuw verrees de toren. In
1911 brandden toren en kerk geheel uit.
Het herstel van de kerk, onder leiding
van J.EL. Frowein, voltooide men in
1916; de toren werd pas in 1925-'28
hersteld.
Opvallend aan de kerk is de kooromgang. Deze heeft grote vensters, waarvan
de koppen door puntgevels en steekkappen worden omvat. De omgang vertoont
overeenkomsten met die van de Oude
kerk te Amsterdam en de St.-Janskerk in
Gouda. De geveltoppen hebben natuurstenen spekbanden, een ronde nis met
vierpas en zandstenen afdeklijsten met
hogels en een kruisbloem. Dat het de
bedoeling was de zuiderzijbeuk te vergroten en een hoger dak aan te brengen,
kan worden afgeleid uit een staande tand
aan de toren en de wijze waarop de oostgevel van de toren is afgewerkt. Tegen
de huidige zijbeuk staat een portaal met
bovenruimte en tegen het koor een na
1911 veranderde sacristie. De natuurstenen venstertraceringen in 15de-eeuwse
trant zijn een product van de herbouw
na de brand in 1911. Bij het herstel kreeg
het interieur opnieuw houten tongewelven. De zuilen met hun achtkantige
basementen en lijstkapitelen, de scheibogen en de traceringen boven de scheibogen van het koor werden als schoon
metselwerk behandeld; voor de brand
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Ijsselstein, Herv. kerk, plattegrond (1912)

IJsselstein, Herv. kerk, middeleeuws
grafmonument van de Heren van Ijsselstein
waren ze gepleisterd. De zijbeuken van
het schip zijn smal, zoals vermoedelijk
ook de oorspronkelijke kooromgang was
voor de verbreding na 1500.
Van de inrichting van de kerk ging
in 1911 al het meubilair en het 18deeeuwse Batz-orgel verloren. Gespaard
bleven slechts de 17de-eeuwse lezenaars
en vier 17de-eeuwse koperen kronen.
Het neogotische koor- en doophek, de
kansel en de banken werden ontworpen
door Frowein. In het koor staan twee
grafmonumenten, gerestaureerd in 1856,
1911 en 1982-'83. Op het grootste,
geheel uitgevoerd in Naamse steen en
daterend uit ongeveer 1370, liggen vier

beelden. Voorgesteld zijn van links naar
rechts: Gijsbrecht van Amstel, heer van
IJsselstein en stichter van de kerk
(1-1344), zijn vrouw Bertha van Heukelom, hun noon Arnoud (1-1363), ook heer
van IJsselstein en diens vrouw Maria
van Henegouwen. Boven de hoofden zijn
gotische baldakijnen aangebracht. Aan
de voeten van de heren ligt een leeuw
als symbool van moed en bij hun echtgenotes een bond als teken van trouw.
De andere tombe is die van Aleid van
Culemborg (t1471), de vroeg gestorven
vrouw van Frederik van Egmond, beer
van IJsselstein (1-1522). Het wit geverfde
beeld, met twee engeltjes bij het hoofdkussen en een hondje aan de voeten, is
van terracotta. De tombe, van Naamse
steen, heeft nissen waarin beeldjes hebben gestaan en halfronde corinthische
zuiltjes van terracotta. Het monument,
dat vermoedelijk niet eerder dan ongeveer 1540 werd vervaardigd, is een goed
voorbeeld van de Zuid-Nederlandse
renaissance-stijl van die tijd en doet
denken aan het werk van Jean Mone uit
Mechelen. In het koor liggen voorts nog
enige fraaie laat-gotische en renaissancistische grafzerken.
De toren is een hoogst belangrijk en
uniek voorbeeld van vroege renaissancearchitectuur in ons land. Hij is een regelrechte uiting van de Italiaanse renaissance-stij1 en, naar alle waarschijnlijkheid,

ontworpen door de Italiaanse architect
en vestingbouwkundige Alessandro
Pasqualini uit Bologna, die vanaf 1530
voor de beer van IJsselstein werkte. Het
waarschijnlijk in 1535 voltooide bouwwerk staat nog tot en met de eerste achtkant overeind; de oorspronkelijke bekroning ging in 1568 door brand verloren.
De vierkante romp bestaat uit drie
triomfboogachtige geledingen die aan
drie zijden voorzien zijn van natuurstenen pilasterstellingen volgens de
dorische, de ionische en de corinthische
orde. De tweede en derde geleding hebben rondboognissen met schelpversiering in natuursteen. Het eerste achtkant
heeft rondboognissen en -openingen in
dezelfde trant. In 1633-'35 kreeg de
toren zijn huidige tweede achtkant, min
of meer in de trant van de eerste en een
nieuwe houten bekroning. Dit alles was
een ontwerp van de Delftse steenhouwer
Adriaen van Spieringshoeck. Bovendien
heeft men de kroonlijst en het onderliggende metselwerk van de eerste achtkant
vernieuwd. Nadat de 17de-eeuwse bekroning bij de brand van 1911 verloren
was gegaan, kwam ten slotte het derde
achtkant tot stand. In 1921 had de
Amsterdamse architect M. de Klerk
hiervoor het ontwerp geleverd, maar
het werk werd pas na zijn flood uitge-

Ijsselstein, Herv. kerk, toren (1984)

132

IJS S EL S TEIN

voerd. De bouw van de bekroning en het
herstel van de rest van de toren kwamen
in 1925-'28 tot stand onder leiding van
H.A.J. Baanders. In de stijl van de
Amsterdamse School zijn de hoeken van
het bakstenen achtkant naar buiten rond
uitgebogen. De bekroning, in de vorm
van een kroon, bestaat uit in loodbekleding gevat gewapend beton; de bijbehorende vlaggenmast is later vernieuwd.
Op de hoeken van de omloop, aan de
voet van de eerste achtkant, bracht men
pinakels met de symbolen van de vier
evangelisten aan, vervaardigd door de
beeldhouwer H. Krop. Deze maakte ook
nieuwe kapitelen voor de derde geleding
van de torenromp. Het metselwerk
onder en de natuurstenen schelpen in de
nissen van deze geleding verving men
door siermetselwerk. Voorts kreeg de
toren een nieuwe ingang naar de kerk,
volgens een ontwerp van Baanders.
DeR.K. St.-Nicolaasbasiliek
[2] (St.-Nicolaasstraat 12) is een driebeukige, neogotische hallenkerk met een
westtoren en een vijfzijdig gesloten middenkoor. De zijbeuken, met steekkappen,
eindigen aan weerszijden van de toren in
de doopkapel en de Mariakapel. De kerk
werd in 1885-'87 gebouwd naar een ontwerp van A. Tepe en geldt als een van
zijn beste werken. Hij werd hierbij geInspireerd door de gotische hallenkerken
in Westfalen en door de Nederrijnse
gotiek van zijn geboortestreek. De kerk
onderging in 1968-'72 een grondige

restauratie, waarbij men onder meer de
opengewerkte balustrades – oorspronkelijk in beton verving. Inwendig heeft de
kerk slanke ronde pijlers met colonnetten, netgewelven boven het middenschip, stergewelven boven zijbeuken en
koor, een geornamenteerde tegelvloer
en een bescheiden polychromie. Altaren,
koorbank, triomfkruis, gipsen kruiswegstaties en enkele van de beelden komen
uit het atelier van F.W. Mengelberg te
Utrecht. De koorbank is, evenals de
smeedijzeren kronen, afkomstig uit de
inmiddels afgebroken neogotische R.K.
kerk O.L.-Vrouw ten Hemelopneming
aan de Biltstraat te Utrecht. De zeer rijk,
in barokstijl gesneden preekstoel dateert
uit omstreeks 1700. Men schrijft hem toe
aan de Antwerpse kunstenaar Cornelis
van der Voort. Ook de gebogen communiebank, waarvan nu twee delen terzijde
in het koor staan opgesteld en waarvan
het middenstuk is verwerkt in het
moderne altaar en de lezenaar, is waarschijnlijk een Antwerps werk uit ongeveer 1700. De kerk is rijk aan glazen: een
van H. Geuer uit 1889, verscheidene uit
het atelier van C. van Straaten te Utrecht
(1925-'26), uit het atelier Louis van der
Essen te Roermond (1949-'50) en een uit
het atelier Bogtman te Haarlem (1972).
In de Mariakapel staat het vermoedelijk
13de-eeuwse, houten beeldje van 0.L.Vrouw van Eiteren. Maarschalkerweerd
& Zoon te Utrecht vervaardigde in 1892
het orgel, dat is opgesteld in twee kasten
aan weerszijden van het westvenster. Het
is bij een restauratie in 1972 enigszins
gewijzigd.
Het voorm. cistercienzerklooster Marienberg [3] (Benschopperstraat 43) werd omstreeks 1490 gebouwd
en na een brand in 1537 herbouwd.
Vanaf 1577 was het complex in gebruik
als gasthuis en stond het bekend als het
Ewoudsgasthuis. Het nu nog resterende
gebouw moet een gedeelte van de zuidoostvleugel van het voormalige klooster
zijn geweest. Het heeft enkele steunberen, spitsboogvensters en 17de-eeuwse
kruisvensters op de verdieping. Behalve
zeven, deels nog overwelfde traveeen
van de kloostergang, meent men op
de begane grond nog de sacristie en de
kapittelzaal, beide overwelfd, te kunnen
onderscheiden en op de verdieping het
dormitorium. De kloosterkerk, die haaks

IJsselstein, R.K. Basiliek St.-Nicolaas,
interieur naar het koor

Ijsselstein, Cistercienzerklooster Marienberg
op deze vleugel langs de Kloosterstraat
lag, werd in 1697 afgebroken. In 1983'84 is het resterende kloostergebouw
gerestaureerd, opnieuw gepleisterd en
verbouwd tot een restaurant en woningen.
Het voorm. s t a d h u i s [4] (Utrechtsestraat 79) werd tussen 1557-'68
gebouwd. De dakruiter, met klok en uurwerk, dateert uit 1605 en de ionische
toegangspoort uit 1608. De afwisseling
van baksteen en natuursteenbanden, de
keldervensters met korfbogen, de trapgevels en de, verdwenen, Vlaamse gevels,
zijn kenmerkende elementen van de hier
toegepaste manieristische bouwstijl.
In 1756 bracht men aan de voorzijde het
hardstenen hordes met stadswapen aan.
Bij een verbouwing in 1837-'38 werden
de gevels gepleisterd en voorzien van
empire-vensters. Ter vervanging van de
cellen in de kelder heeft men in 1879-'80
aan de achterzijde een woonhuis verbouwd tot Huis van Bewaring (Weidstraat 1). Bij de restauratie in 1974-'77
werd het gebouw ontpleisterd en de dakruiter vernieuwd. In de burgerzaal op de
hoofdverdieping zijn nog twee oorspronkelijke moerbalken met gebeeldhouwde
kraagstenen onder de korbelen zichtbaar.
De s t a d s w a a g [5] (Benschopperstraat
39-41) dateert uit 1779 en verving het
oude waaggebouw uit 1599 op dezelfde
plaats. Op de verdieping beyond zich de
waagmeesterswoning. De rondboogpoort met geblokte omlijsting wordt
geflankeerd door deuren, waarvan er een
toegang geeft tot de bovenwoning. In het
interieur is de oude gevelsteen uit 1599
opgenomen met een weegschaal en de
tekst: Weecht wel doet ellick recht'.
Hetwacht- of tolhuisje [6]
(IJsselstraat 2) dateert uit 1622. Het pand
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Ijsselstein, Stadhuis
heeft een voor die tijd kenmerkende
trapgevel met toppilaster rustend op een
bakstenen console. Tot de restauratie in
1972, toen een historiserende onderpui
werd toegevoegd, diende het pand als
opslagplaats voor de brandspuit.
Woonhuizen. De oudste woonhuisgevels van IJsselstein dateren uit het
eind van de 16de eeuw en zijn gebouwd
in manieristische stijl. Vergelijkbare,
maar in detaillering afwijkende gevels uit
die periode zijn met name to vinden in
Oudewater en verder in de stad Utrecht
(Oudegracht 111) en in Zuid-Holland

IJsselstein, Stadswaag

(`Dordtse gevels'). De voor- en zijgevel
van Utrechtsestraat 50 dateren uit
het eind van de 16de eeuw. De vensters
hebben met natuursteenblokken gedecoreerde ontlastingsbogen. Deze bogen
lopen tussen de vensters door en eindigen op gebeeldhouwde consoles. De
boogvelden zijn voorzien van siermetselwerk in vierpas- en diamantkopmotief.
De Bevel heeft twee natuurstenen leeuwenkoppen. De topgevel is verdwenen;
de pui is uit 1931. Het interieur bevat
onder meer een kelder met troggewelf,
een samengestelde balklaag met fraai
gesneden, gekleurde consoles en een
oorspronkelijke kapconstructie. Jets
eenvoudiger van decoratie is de voorgevel van Utrechtsestraat 69-71,
eveneens aan het eind van de 16de eeuw
gebouwd. Het was oorspronkelijk een
dubbel huis met twee topgevels. De nissen rond beide deuren en de vensters zijn
voorzien van natuursteenblokjes en een
gebeeldhouwde sluitsteen. Bij de verbouwing van het rechter deel tot winkel in
1927 werden twee vensters vervangen
door een etalage. De kernen van de huizen Hofstraat 4-6 en 8 zijn mogelijk
nog 16de-eeuws, maar het uiterlijk wordt
bepaald door de gevels uit de vroege
19de eeuw.
Uit de 17de eeuw zijn diverse huizen
bewaard gebleven. Benschopperstraat 34, een huis met opkamer,
dateert volgens een gevelsteen uit 1623,
maar in de zijgevel is ouder muurwerk
aanwezig. Een gevelsteen met de tekst
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In't Moriaanshooft en bijbehorende
afbeelding dateert de gepleisterde trapgevel van Utrechtsestraat 54 in 1639.
Het pand herbergt onder meer een 17deeeuwse spiltrap en een 19de-eeuws winkelinterieur. Havenstraat 8/Walkade 16a enHavenstraat 20-21
zijn van oorsprong 17de-eeuwse koopmanshuizen, met later gewijzigde deuren vensterpartijen. Deze brede, eenlaags
dwars huizen hebben in het midden van
voor- of achtergevel een topgevel. Eenvoudige 18de-eeuwse klokgevels hebben
bijvoorbeeld Bens ch opp e rs tra a t 1
en 40 (1767). Groter en voornamer zijn
enkele omstreeks 1800 en in de eerste
helft van de 19de eeuw gebouwde of verbouwde herenhii izen, zoals Utrechtsestraat 62,Kloosterstraat 5-5a en
17-17a,Kerkstraat 1, 4 en 1717a.Kerkstraat 2 heeft een empirevoorgevel met erker en een gaaf interieur. Het omstreeks 1800 gebouwde huis
vormt de kern van een soort buitenplaats
in de stad. Bij dat complex horen ook
Kronenburgplantsoen 4, 6 en 8,
respectievelijk een herenhuis (omstreeks
1850), een dienstwoning (18de eeuw) en
een wit gepleisterd koetshuis (begin 19de
eeuw).
De drie woningen Utrechtsestraat
1-3-5 zijn omstreeks 1902 gebouwd
voor het hogere personeel van de houtverwerkende fabriek Schilte. Hotel-restaurant 't Wapen van IJsselstein
(Utrechtsestraat 20) is omstreeks 1910
in neorenaissance-stijl gebouwd. Het 32
arbeiderswoningen omvattende complex
Imminkplein/Poortdijk, ook wel
`het rode dorp' genoemd, verrees in 1911
in opdracht van de Usselsteinse Bouwmaatschappij. Het ontwerp is van de
Utrechtse architect K. van den Berg.
In IJsselstein staan enkele kleinschalige
vakwerkvilla's, zoals bijvoorbeeld Hoge
B i e z e n 32, de in 1911 gebouwde pastorie van de Geref. Gemeente. E Bosch
liet in 1929 het landhuis R ep o s Ailleurs (Achtersloot 102) bouwen, in vormen die aan de Amsterdamse School en
de Engelse cottage-stijl verwant zijn. Het
ontwerp is van J.H. Rollmann. Architect
J. Wielder maakte het ontwerp voor
Kronenburgplantsoen 7, een landhuis dat in 1931 voor A. Leerling werd
gebouwd in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid.
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Kasteel IJsselstein [7] (Kronenburgplantsoen 9), dat in 1279 voor het
eerst wordt genoemd, werd in 1417 gesloopt. Pas een halve eeuw later zou Frederik van Egmond het laten herbouwen.
Aan twee zijden van een groot binnenplein verrees in de laatste decennia van
de 15de en de eerste decennia van de
16de eeuw een uitgestrekt complex.
Dat kreeg in 1528-'31 als het ware zijn
bekroning met de bouw van een hoge,
nagenoeg vierkante, traptoren met
schilddak. Toen het kasteel in 1888
werd afgebroken, bleef alleen de toren
gespaard. Hij is na de Tweede Wereldoorlog gerestaureerd. De gevels van de
toren hebben natuurstenen speklagen en
smalle vensters met stenen tussendorpels
en ontlastingsbogen. Inwendig bevat
hij alleen een bijzonder ruim opgezette
wenteltrap, met bordessen en met sierlijk
gemetselde tudorbogen en ribgewelven
en een kleine bovenzaal met schouw en
uitgebouwd secreet. De bovenzaal kan
als belvedere worden beschouwd. De
toren wordt toegeschreven aan de bouwmeester Rombout Keldermans II.
Vestingwerken. De oude stads-
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IJsselstein, Kasteel Ijsselstein, interieur
traptoren
gracht, die ter hoogte van de IJsselpoort
in verbinding staat met de Hollandse
IJssel, is redelijk goed bewaard gebleven.
De middeleeuwse stadsmuur is echter
vrijwel geheel gesloopt. Aan de zuidoostzijde van de binnenstad ligt over een
lengte van ongeveer honderd meter een
stuk van de 17de-eeuwse vestingwerken,
bestaande uit walkade, keermuur en glacis. DeIjsselpoort en de Benschopperpoort, respectievelijk aan de noordoost- en aan de zuidwestzijde van de stad,
dateren uit 1852 en werden beide door
de Utrechtse architect C. Kramm ontworpen. Zij kwamen in de plaats van de
toen afgebroken stadspoorten. De huidige, in kloostermoppen opgetrokken,
bouwwerken zijn niet meer dan borstweringen aan weerszijden van de straat. De
IJsselpoort heeft lage, neogotische torentjes aan de kant van de stadsgracht. De
Benschopperpoort is voorzien van hoekpilasters met acroterien. Tot 1950 vormden deze `poorten' de enige toegangen
tot de binnenstad.

Korenmolen [8] `de Windotter'
(Walkade 73) staat op een restant van de
stadsmuur. Het is een ronde bakstenen
stellingmolen, waarvan de romp uit 1732
dateert. De in 1918 onttakelde molen
werd in 1984-'88 volledig hersteld.
Langs de Walkade staan verder nog
enkele hoepschuren ook griendschuren genoemd uit de 19de eeuw.
Uit de hoep- en wagenmakersnijverheid
is ook de in 1838 gestichte meubelfabriek van B. Schilte & Zn. voortgekomen. Voor die fabriek verrezen in
1904-'11 enkele, voor de bouwtijd karakteristieke, gebouwen tussen de Utrechtseweg en de Hollandse IJssel.
Transformatorhuisj e
(Mr. Abbink Spainkstraat) voor de
PUEM, gebouwd in de vormgeving van
de Delftse School, naar een ontwerp van
H.E. Schulte. Het uit 1949 daterende
gebouwtje heeft een reliefsteen waarop
een allegorische voorstelling op de elektriciteit is to zien.
Boerderijen.Havenstraat 28
en 32-33 zijn voormalige, l7de-eeuwse
stadsboerderijen van het dwarshuistype.
Uit de tweede helft van de 18de eeuw
dateert Voorstraat 38, een stadsboerderij met kelder en opkamer. Een vergelijkbaar dwars panel met opkamer is
IJsselstraat 16-18. Ook langs de
Noord-IJsseldijk en de Achtersloot liggen waardevolle boerderijen. Uit de 17de
eeuw dateren Ijsselhoef (Noord IJsseldijk 14), uit 1610 en De Meernhoef
(Noord IJsseldijk 28). Beide hebben een
afgewolfd rieten dak, een aan een zijde
iets uitgebouwd dwars huis met een
kelder en opkamer, en een stal met een
middenlangsdeel. Enkele aardige 19deeeuwse boerderijen liggen nu tussen de
IJsselsteinse nieuwbouw, bijvoorbeeld
Zonderzorg (Achtersloot 47) en Buitenzorg (Achtersloot 124), uit 1881.
Gerbrandytoren (Hogebiezendijk
21), ten zuiden van IJsselstein. De 382
meter hoge televisietoren, bekend als de
zender Lopik, bestaat uit een betonnen
toren, aan de bovenkant voorzien van
enkele uitgekraagde omlopen. Daarop
staat een getuide antenne, die vanwege
de uitbreiding van het televisienet in
1987 is vernieuwd.
HetNozema-zendergebouw
voor de wereldomroep (Hogenbiezendijk 64a), uit 1954-'55, is gebouwd naar
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IJsselstein, Nozema-zendergebouw
ontwerp van B. Merkelbach en P. Elling
in opdracht van de Nederlandse Omroep
Zender Maatschappij (NOZEMA). Het
gebouw is geheel ontworpen op een vaste
traveemaat en uitgevoerd in betonskeletbouw. Het is een goed en verzorgd voorbeeld van de functionalistische tak van de
wederopbouwarchitectuur. Het bestaat
uit een lage voorbouw met kantoren en
daarachter een hoger, driebeukig, zendergebouw, gelegen in een door Mien
Ruys ontworpen tuin. Het wachthuisje
aan de weg en de lantaarnpalen stammen
uit dezelfde tijd.
DeLooije brug (bij Lagedijk 23) is
een uit 1638 daterende boogbrug over de
Enge IJssel.

JAARSVELD
(gemeente Lopik)
Dorpje aan de voet van de Lekdijk, met
een eenvoudige rechthoekige structuur,
geent op de middeleeuwse verkaveling
van het gebied. Jaarsveld is beschermd
dorpsgezicht vanwege de gave ruimtelijke structuur en de karakteristieke lage
bebouwing. Belangrijk voor het dorpsbeeld zijn verder de middeleeuwse kerk
en het terrein van het voormalige Huis te
Jaarsveld.
De Herv. kerk (Kerkweg 5) is een
eenbeukige, wit gepleisterde, bakstenen
kerk met een kort en smal, driezijdig
gesloten koor. Het schip is vermoedelijk
nog 14de-eeuws. Het koor en de ongepleisterde toren dateren uit het eind van
de 15de eeuw. De toren heeft Brie gele-

Jaarsveld, Herv. kerk
Bingen, haakse steunberen en een overwelfd portaal. Bij de restauratie van de
kerk in 1954-'58 werd de 19de-eeuwse
gecementeerde afwerkingslaag vernieuwd en de balustrade met arkels
aangebracht. De scheidingswand tussen
koor en schip verdween, op het koorhek
na. Houten tongewelven en trekbalken
vervingen na de restauratie gepleisterde
gewelven en trekstangen. De preekstoel,
het koorhek, het doophek, het offerblok
en de herenbank, met in bout gesneden
draperie, dateren vermoedelijk uit de
17de eeuw. Het orgel werd in 1871-'72
vervaardigd door C.EG. Witte.
Van het voorm. Huis te
Jaarsveld, dat direct achter de Lekdijk lag, zijn alleen de terreinen van
kasteel en voorburcht bewaard gebleven,
beide omgeven door een gracht. Van
een tweede omgrachting is het gedeelte
langs de Lekdijk gedempt. Het kasteel,

gebouwd in de tweede helft van de 14de
eeuw, werd in 1673 door de Fransen verwoest. Het rietgedekte 17de-eeuwse
huisje op het terrein tussen de binnenen buitengracht (L.A. van Alterenweg
28), was het tuinmans- of jagershuis.
Verder resteren nog enkele bakstenen
boogbruggen.
HetHuis Jaarsveld (L.A. van Alterenweg 27), gelegen ten noordwesten
van het voormalige kasteel, is een eenlaags landhuis met rechte kroonlijst
onder schilddak. Het is omstreeks 1760
gebouwd en werd in 1867 aan de linkerzijde en naar achter uitgebreid. Schuur
met klokgevel en stal dateren uit 1843,
het koetshuis stamt uit 1847 en werd
vergroot in 1867. Boven de linkerdeur
is het wapen van Jaarsveld aangebracht.
Het smeedijzeren toegangshek is 18deeeuws. De tuin is recentelijk aangelegd.
Dijkhuis (Lekdijk Oost 12). Dit panel
was tot 1994 zetel van het waterschap
Lopikerwaard. Het werd in 1903 in neorenaissance-stijl opgetrokken, naar ontwerp van J.E Klinkhamer. Het interieur,
in dezelfde stijl, is voor een belangrijk
deel bewaard gebleven. Het gebouw verving een midden-l7de-eeuws dijkhuis,
waarvan in het bestaande interieur nog
enkele onderdelen bewaard bleven.
Boerderijen. Aan de voet van de
dijk staan verschillende karakteristieke
boerderijen, waaronder Z o r gw ij k
(Lekdijk Oost 5). Deze grote, wit
gepleisterde boerderij met gekoppelde
topgevel is in aanleg 17de-eeuws, maar
heeft nadien verschillende wijzigingen
ondergaan. Het toegangshek is 18deeeuws, de wapens op de houten pijlers
dateren uit 1874.

Jaarsveld, Dijkhuis waterschap
Lopikerwaard
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KAMERIK
(gemeente Woerden)

De slanke, bakstenen westtoren heeft
drie geledingen en een achtkante spits en
dateert waarschijnlijk uit het eerste kwart
van de 16de eeuw. De gevels van de toren
hebben lisenen, rondboogfriezen, rondboog- en spitsboognissen. Aan het begin
van deze eeuw is de toren vrij ingrijpend
hersteld; toen heeft men ook een bakstenen balustrade aangebracht. De rest van
de kerk werd in 1833 nieuw opgetrokken
op een T-vormige plattegrond. Het dak
van de kerk is later veranderd.
Woonhuizen. Het huis Mijzijde 3 4 3 5 heeft een topgevel met deklijsten en

Veenontginningsdorp, ontstaan langs
de in het begin van de 12de eeuw al
bestaande Kameriksche wetering. Het
dorp is genoemd naar het Franse Kamerijk (Cambrai). De kern bestaat uit een
grotendeels aaneengesloten bebouwing
aan weerszijden van de door bomen
geflankeerde wetering. Aan de oostzijde
van de bebouwing staat de al in 1293
vermelde parochiekerk. Ten noorden van
de dorpskern, te Kanis, ligt de roomskatholieke kerkbuurt, met een neogotische kruiskerk.
Herv. kerk (Burg. Talsmaweg).

Kamerik, Stoomgemaal Kamerik
Teylingens, exterieur en interieur

halfronde bekroning in natuursteen. Het
draagt het jaartal 1785. Langs de Mijzijde zijn nog enkele eenvoudige 18deen vroeg-l9de-eeuwse huizen te vinden.
Voorm. kaaspakhuizen (Mijzijde
33). Twee pakhuizen met zadeldaken en
gekoppelde puntgevels. De muurankers
vormen het opschrift 'V D P 1784'.
Hetstoomgemaal Kamerik
Teylingens (Mijzijde 1-2), ten zuiden van het dorp, heeft een rechthoekig
gebouw met zadeldak, uit 1871. De
gevels hebben spaarvelden met klimmende friezen en daarin rondboogvensters met een gepleisterde, geprofileerde
omlijsting. De schoorsteen is vrijstaand.
De compound stoommachine uit 1907
(met elektromotor uit 1953) drijft direct
een centrifugaalpomp aan. Het is nog de
enige machine van dit type in Nederland.
Ten noorden van Kamerik, in de buurtschap Kanis, staat de R . K. St.-Hippolytuskerk (Mijzijde 132). Deze
kruiskerk, geinspireerd op de Duitse
neogotiek, verrees in 1914. Naast de kerk
bevinden zich de pastorie en het kerkhof,
uit dezelfde tijd.
Boerderij en. Ten noorden van het
dorp aan de Mijzijde en de Van Teylingenweg en ten oosten aan de Houtdijk
liggen boerderijstroken met interessante
boerderijen. Bij de twee eerstgenoemde
stroken, gesitueerd aan weerszijden van
de Kamerikse Wetering, liggen veel
boerderijen op een flinke afstand van de
weg. De belangrijkste boerderijen zijn:
lagtlust (Mijzijde 8) uit omstreeks
1865, Veldzicht (Houtdijk 8) uit 1874,
Nooitgedacht (Houtdijk 17) uit 1909,
Van Teylingenweg 32 uit 1912 en
Ouder Vrucht (Van Teylingenweg
154) uit 1920.

KOCKENGEN
(gemeente Breukelen)
Dorp gesitueerd op de smalle strook
grond tussen de polderboezems De Heicop (1395) en De Bijleveld (1413). De
vrijwel gesloten bebouwing ligt aan deze
beide vaarten. De tegenwoordige Herv.
kerk met kerkhof, waarvan in het midden
van de 14de eeuw voor het eerst sprake
is, raakte in de loop van de tijd steeds
meer ingeklemd en was tenslotte nog
slechts via een overbouwde doorgang

KOCKENGEN

Kockengen, Dorpsgezicht, 18de eeuw
bereikbaar. Vanwege de goede waterverbindingen met Amsterdam en Utrecht
was Kockengen, vooral in de 17de eeuw,
een dorp van enige betekenis. In 1958
werd de Bijleveld binnen het dorp deels
gedempt. De kern rond de middeleeuwse
kerk en enkele boerderijen aan de
Wagendijk en de Korte Kerkweg, de
overzijden van beide weteringen, zijn in
het beschermd dorpsgezicht opgenomen.
H e rv. kerk (Kerkplein 9). De laatgotische bakstenen kerk heeft een vrij
breed eenbeukig schip met dwarskapellen op de plaats van transeptarmen, daterend uit het derde kwart van de 15de
eeuw. Het iets lagere, driezijdig gesloten
koor en de huidige sacristie kwamen in
het begin van de 16de eeuw tot stand.
Kockengen, Dorpsgezicht met Bijleveld

Resten van een ouder, lager schip en
een sacristie uit de 14de eeuw zijn in het
muurwerk bewaard gebleven. De uit vier
geledingen bestaande toren, waarvan de
onderste in secundair gebruikt materiaal
werd opgetrokken, is een toevoeging uit
1635. De zandstenen wapensteen met dat
jaartal boven de ingang toont het wapen
van Johan van Zuylen van de Haar, die
ambachtsheer van Kockengen was. Bij de
restauratie van de kerk in 1955-'58 verwijderde men de 19de-eeuwse pleisterlaag. De dichtgemetselde koorvensters
werden heropend en van bakstenen
traceringen voorzien. De overige vensters werden eveneens gereconstrueerd.
Het interieur bevat houten tongewelven;
de beschieting, de geschilderde ornamenten op de ribben en de eveneens
gepolychromeerde, gesneden gewelfknopen, zijn bij de restauratie vernieuwd.
De gebeeldhouwde kraagstenen onder
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de boog naar de zuidelijke dwarskapel
zijn laat-15de-eeuws en stellen Maria
Magdalena en de apostel Johannes voor.
In de oostmuur van de zuidkapel bevindt
zich een laat-15de-eeuwse zandstenen
votiefsteen met relief, voorstellende
St.-Anna-ten-Drieen met St.-Andreas en
de knielende stichter. Gezien het weergegeven wapenschild was dat Herman
Pot, pastoor van Kockengen aan het eind
van de 15de eeuw. In de kerk hangen
kaarsenkronen uit 1633 en 1635. De
rococo-kansel met koperen lezenaar
wordt geflankeerd door de twee rijk
gesneden delen van het koorhek (midden
18de eeuw). Als koorafscheiding doet
een 18de-eeuws houten doophek dienst.
Daarbij behoort contemporain koperwerk, waaronder een doopboog met
wapen (1742), een lezenaar (1760) en
een doopbekken met houder. In het
schip staan twee 18de-eeuwse overhuifde
herenbanken voorzien van overeenkomstige, rijk gesneden bekroning met
wapens. Het orgel is in 1889 vervaardigd
door L. van Dam & Zonen uit Leeuwarden.
De voorm. R K . kerk (Voorstraat
2 5), een eenvoudige zaalkerk in neoclassicistische vormen, is gebouwd in 1854.
Direct aan de straat bevindt zich de pastorie uit circa 1895.
De Geref. kerk (Nieuwstraat 12) is
in 1835 gesticht, doch in 1879 herbouwd.
De voorgevel van de zaalkerk heeft een
gepleisterde onderbouw. De puntgevel
wordt bekroond door een achtkante
houten dakruiter met spits. Het panel is
gebouwd in neoclassicistische vormen.
Woonhuizen. In het dorp staan verschillende 18de- en 19de-eeuwse huizen.
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De bebouwing langs de Voorstraat
bestaat uit eenlaags huizen met de nok
evenwijdig aan de straat. Bijzonder is
Nieuwstraat 20, een vroeg 17deeeuws pand met dubbele trapgevel, versierd met speklagen van gele baksteen.
De pui is meermalen gewijzigd.
Kaaspakhuis (Voorstraat 22).
Rechthoekig bakstenen gebouw uit 1801,
voorzien van zadeldak en gecementeerde
voorgevel.
Op de R.K. begraafplaats (Wagendijk)
staat een eenvoudige, gepleisterde, eclectische kerkhofkapel met rondboogvensters uit 1873.
Boerderijen. In het buitengebied
van Kockengen zijn veel 18de- en 19deeeuwse boerderijen te vinden. Wa gendij k 30-31 is een 18de-eeuwse boerderij met breed dwars huis, voorzien van
rechte kroonlijst en tuitgevels. Aan de
rechterzijde bevindt zich een opkamer,
links een erker. Het stalgedeelte is met
riet gedekt. Lagendijk 5 5 is een 18deeeuwse langhuisboerderij met rieten
wolfdak. Het stalgedeelte met mestluiken ligt in het verlengde van het woonhuis. De dwarshuisboerderij Groenlust
(Korte Kerkweg 2) heeft een onderkelderd voorhuis. In Portengen zijn voornamelijk langhuisboerderijen uit het eind
van de 19de- en het begin van de 20ste
eeuw te vinden. Portengen 46 is een
fraai voorbeeld van een langhuisboerderij met serliana-venster.

Poldermolens. Langs de Bijleveld,

Kockengen, Kockengense molen

aan de Spengense Molenvliet, staat de
Sp engense Molen (Wagenkade 72),
een houten wipmolen met een met riet
gedekte onderbouw uit 1841, gerestaureerd in 1985-'86. Aan een molengang
op de Bijleveld staat de Kockengense
Molen (Wagendijk 15), een houten wipmolen met een rietgedekte onderbouw
uit 1675 en een bovenhuis uit 1726.
De molen die tot circa 1960 de polder
Kockengen bemaalde, werd in 1983
gerestaureerd. Voor de molenaar, die
voordien in de molen woonde, werd
circa 1920 een afzonderlijke molenaarswoning gebouwd.

LAGE VUURSCHE
(gemeente Baarn)
Het dorp de Vuursche (nu Lage Vuursche), ontstond bij het in 1640 gebouwde
huis Drakestein en is een van de weinige
gestichte buitenplaatsdorpen in Nederland. De kern wordt gevormd door de
Dorpsstraat, met aan weerszijden eenvoudige lage bebouwing, deels daterend
uit de 17de, 18de en 19de eeuw. De
haaks op de Dorpsstraat gelegen Slotlaan
leidt naar kasteel Drakestein. Ten noorden van de Slotlaan ligt de 17de-eeuwse
Hervormde kerk.
De Herv. kerk (Hoge Vuurseweg 4)
is een eenvoudige eenbeukige kruiskerk,
in 1659 gebouwd in gotische trant, in
opdracht van de heer van Drakestein.

Lage Vuursche, Herv. kerk met kerkhof
Opmerkelijk is dat hier pilasters de plaats
van steunberen innemen. Het schip
bestaat uit twee traveeen, het koor is
driezijdig gesloten. Een zeskante dakruiter bekroont de viering. Inwendig bezit
de kerk houten tongewelven met trekbalken. De kroonlijst in de koorsluiting
wordt ondersteund door twee consoles
in de vorm van gebeeldhouwde kopjes.
In 1938 is de kerk gerestaureerd en voorzien van een nieuw portaal en een consistorie. Het interieur bevat enig 17deeeuws meubilair en een in 1881 door
P. van Oeckelen te Haren vervaardigd
orgel, dat in 1938 sterk werd vereenvoudigd.
De grote pastorie (Hoge Vuurseweg 2) is
in 1861 gebouwd naar ontwerp van NJ.
Kamperdijk. Het k erkh of is sinds 1659
in gebruik. Opmerkelijk zijn een uit 1919
stammend grafmonument in Egyptische
stijl voor de amateur-egyptoloog J.H.
Insinger naar ontwerp van J.W. Hanrath
en het familiegraf waar Anton Pieck
(t 1987) begraven ligt.
De ridderhofstad Drakestein (Slotlaan 9) wordt al in 1359 genoemd, maar
het huidige huis kwam in 1640-'43 tot
stand in opdracht van Gerard van Reede.
De achtkante centraalbouw wordt omgeven door een gracht en is toegankelijk
via een toegangsbrug. Op het omgaand
schilddak bevindt zich een uitkijkplateau
met balustrade en koepeltje. De ongepleisterde voorgevel heeft een classicistische ingangspartij en geblokte pilasters
op de hoeken, aangebracht bij een verbouwing omstreeks 1780. Daarbij zijn
tevens de kruisvensters door schuifvensters vervangen. Begin 19de eeuw werd
het huis wit gepleisterd, met uitzonde-
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Lage Vuursche, Huis Drakestein
ring van de voorgevel. In 1960-'62 is het
hoofdgebouw gerestaureerd. De in oorsprong 18de-eeuwse bouwhuizen aan
weerszijden van het voorplein werden in
1964 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het park is rond 1830 verlandschappelijkt naar plannen van H. van
Lunteren. Daarnaast bevinden zich op
het landgoed onder meer een neogotische bakstenen duiventoren uit het begin
van de 19de eeuw en een ijskelder uit de
tweede helft van de 18de eeuw.
Klein Drakestein (Kloosterlaan
4), een sober blokvormig landhuis, is in
1780 gebouwd voor de Amsterdamse
gezusters Van Loon. Het huis is in 1967
gerestaureerd.
Het buiten Pijnenburg (Biltseweg 4)
stamt uit 1647 en werd in opdracht van
de Amsterdamse Sara de Wael ontworpen door Philips Vingboons. Het panel
heeft een hoog souterrain en een afgeplat
schilddak. In 1835 is het in opdracht van
Andries de Wilde aan de voorzijde uitgebreid met een hoger, rechthoekig deel
met schilddak en portico naar ontwerp
van E.F. Homan, haaks op het bestaande
gebouw. Beide bouwdelen zijn wit
gepleisterd en hebben een neoclassicistisch aanzien. Het gebouw ligt in een
landschapspark aangelegd in 1823 naar
ontwerp van H. van Lunteren. Het
koetshuis annex dienstwoning in traditionele vorm kwam in 1917 tot stand
naar ontwerp van J.A.H.W. Cramer.

Woonhuizen. Het pand D orpsstraat 2 is van oorsprong een uit 1652
stammende herberg annex rechthuis.
Aan de Dorpstraat staan enkele aardige
18de-eeuwse woningen en twee blokken
arbeidershuisjes uit het begin van de
19de eeuw (Dorpsstraat 16-20 en
19-23).
Boerderij en. De boerderij Dorpsstraat 22, met de jaartalankers '1766',
heeft een lager dakvlak als windprofiel.
De boerderij Hoge Vuurseweg 1,
met gevelsteen uit 1817, is na een brand
in 1942 herbouwd naar ontwerp van
W. Bakker. De langhuisboerderij B randenburg (Pijnenburg 9) stamt uit 1834
en heeft 'wenkbrauwen' boven de vensters.

LANGBROEK
(gemeente Wijk bij
Duurstede)
Dorp, gelegen in een uitgestrekte copeontginning met als ontginningsbasis de
Langbroekerwetering, die in het tweede
kwart van de 12 de eeuw werd gegraven
voor de afwatering van het nog moerassige gebied. In het gebied zijn twee kernen ontstaan: Nederlangbroek en Overlangbroek. De laatste was een kleine
agrarische nederzetting, mogelijk ontstaan bij het naastgelegen kasteel Zuilenburg. Het had sinds omstreeks 1335 een
eigen parochiekerk. Nederlangbroek of
Langbroek heeft zich ontwikkeld bij de
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in de 12de eeuw gestichte kerk. De kerk
staat op een vrijwel haaks op de wetering
gelegen, rechthoekige brink. De brink
heeft verder lage 19de- en 20ste-eeuwse
bebouwing, zoals het voormalige
gemeentehuis. Omstreeks 1900 verdichtte de bebouwing zich in de buurt
van het kruispunt LangbroekerdijkCotherweg/Doornseweg. Langbroek is
beschermd dorpsgezicht. Langs de wetering wisselen de boerderijen of met kastelen en landhuizen, waarvan de meeste
een 13de- of 14de-eeuwse oorsprong
hebben.
ljerv. kerk van Nederlangbroek
(Brink 8). De westtoren en het driezijdig
gesloten koor zijn overgebleven van een
laat-gotische kerk uit het derde kwart
van de 15de eeuw. Het tussenliggende,
brede schip werd in 1870 gebouwd ter
vervanging van een lager, waarschijnlijk
laat-gotisch schip. De neogotische vensters zijn geplaatst in spitsboogvormige,
gepleisterde nissen. Ook de toren en, het
nu als consistorie en bergplaats ingerichte koor ondergingen omstreeks 1870
enige wijzigingen. De toren heeft drie
geledingen en een spits. In de toren zit
een klokkenstoel uit 1640, met een klok
van Steven Butendiic uit 1473. In de kerk
staat een met eenvoudig rococo-snijwerk
versierde preekstoel, die evenals het
koperwerk dateert uit het derde kwart
van de 18de eeuw. J.C. Friedrichs bouwde in 1809 het op versierde consoles rustende orgel. In het torenportaal bevindt
zich een 16de-eeuwse zerk van een van
de bewoners van het huis Lunenburg.
Op het kerkhof rond de kerk liggen de
grafkelders van de bewoners van de kastelen in Langbroek.
De Herv. kerk van Overlangbroek
(Langbroekerdijk B 30) is een eenbeukig,
gepleisterd gebouw met een ongepleisterde toren. De eenvoudige, 15deeeuwse toren bestaat uit drie, zich naar
boven toe verjongende geledingen en
een helmvormig dak. Het torenportaal
heeft een kruisribgewelf met gebeeldhouwde kraagstenen. In de toren hangt
een klok van Johan Dop uit 1650. De
gotische kerk werd in 1832 gesloopt en
op de plaats van het schip verrees het
huidige gebouw. Tegen de oostzijde staat
een aanbouw uit 1913. De kerk heeft een
wit gepleisterd houten tongewelf. Het
interieur herbergt een met eenvoudig
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Langbroek, Herv. kerk van Overlangbroek
snijwerk versierde preekstoel uit 1768
en een koperen lichtkroon uit 1807.
DeGeref. kerk (Cotherweg 25)
dateert uit 1910 en is een zeer eenvoudige zaalkerk met uitgebouwd portaal.
Weerdesteyn (Weerdensteynselaan
1) is een op enige afstand van de Langbroekerwetering gelegen ridderhofstad,
die bestaat uit een door enkele grachten
omgeven, ongeveer vierkante woontoren. De toren dateert waarschijnlijk van
omstreeks 1300 en heeft drie bouwlagen
boven een overwelfde kelder. In 1870'71 werd de toren gerestaureerd, waarbij
onder meer de vensters werden gewijzigd
en in 1875-'76 volgde een verdere verbouwing. De boven het maaiveld uitstekende kelder kreeg toen een neogotische
ombouw met aan de westzijde een
onderkelderd terras. Het geheel werd
voorzien van een omlopende gietijzeren
balustrade. De ommuring met poort en
brug is ook uit die tijd. De toegang tot
de voorburcht wordt gevormd door een
poortgebouw dat, blijkens een rijk
gebeeldhouwde wapensteen uit 1642,
dateert. De huidige kasteelboerderij
(Weerdensteynselaan 3) werd in 1876
gebouwd en vervangt een oudere op de
voorburcht.
Hindersteyn (Langbroekerdijk
A 119). Deze ridderhofstad bestond oorspronkelijk alleen uit de nagenoeg vierkante, lode-eeuwse woontoren. Deze
toren heeft boven een overwelfde kelder
twee verdiepingen, die bereikbaar zijn
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via de oude muurtrappen. In de 17de
eeuw verrezen woonvleugels aan de
west- en de zuidzijde van de toren. De
westvleugel werd in 1847 gesloopt en
vervangen door een nieuwe vleugel in
neogotische stijl. De toren werd hieraan
aangepast en kreeg ook neogotische vensters. Omstreeks 1865 en 1880 heeft men
het panel opnieuw ingrijpend verbouwd
en vergroot. Tijdens de restauratie tussen 1976 en 1989 is het gebouw zoveel
mogelijk naar de toestand van 1865
teruggebracht. De uit 1847 daterende
trapgevel naast de toren draagt het in
steen uitgehouwen alliantiewapen van de
bouwheer, Philips Julius baron van Zuylen van Nyevelt en zijn vrouw. Zij lieten
ook het uit 1647 daterende poortgebouw
verbouwen en met een verdieping verhogen; er werd een koetshuis tegenaan
gebouwd. De gracht om het kasteel werd
in de 19de eeuw grotendeels gedempt.
Het parkbos dateert van omstreeks 1860.
Ten noorden van het hoofdgebouw
bevinden zich een smeedijzeren hek, de
oprijlaan en een neogotische tuinmanswoning.
L u n e n b u r g (Langbroekerdijk A 99)
is een forse, omgrachte en vrijwel vierkante woontoren, waarschijnlijk uit de
tweede helft van de 13de eeuw. De toren
werd aan het einde van de 18de eeuw
opgenomen in een neoclassicistisch landhuis, maar dit huis werd in 1944 door
een bombardement deels verwoest en
vervolgens in 1968 gesloopt. Bij de restauratie in 1968-'70, onder leiding van
architect E.A. Canneman, kreeg de toren

zijn middeleeuwse gedaante terug. Het
gebouw heeft nu kleine vensters, een
gekanteelde borstwering met schietgaten, een schoorsteen en een schilddak,
alles overeenkomstig 18de-eeuwse tekeningen en prenten van de ridderhofstad.
Aan de hand daarvan reconstrueerde
men ook de slotgracht, de houten brug
die van de voorburcht naar de hoofdverdieping van de toren leidt en het 17deeeuwse woonhuis met stal op de voorburcht. Uit 1865, toen men het landhuis
moderniseerde, dateren ook de brug,
het monumentale toegangshek en het
gepleisterde koetshuis.
Tegenover het huis was in het begin
van de 19de eeuw een overtuin in landschapsstijl aangelegd, die visueel werd
afgesloten door de boerderij `Rijnvoort'
(Langbroekerdijk A78-80), een geel
gepleisterde dwarshuisboerderij uit
omstreeks 1815. Het woongedeelte
heeft een lage verdieping en schilddak.
De voorgevel telt in het midden drie
tuindeuren tussen pilasters. Links van
het gebouw ligt een neogotisch tuinhuisje.
Walenburg (Langbroekerdijk A 29)
is een omgrachte, nagenoeg vierkante
woontoren. De overwelfde kelder en de
bouwlaag daarboven dateren uit het midden van de 13 de eeuw. Aan het eind van
de 13de of het begin van de 14de eeuw
heeft men twee verdiepingen toegevoegd, waarvan een met een kruisribge-

Langbroek, Kasteel Weerdesteyn,
poortgebouw (1982)
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Langbroek, Kasteel Lunenburg (1975)
welf. Vanaf de 16de eeuw heeft de toren
aanbouwen gehad. In 1965-'68 is het
kasteel gerestaureerd. De woonvleugel
verkeerde in dermate slechte staat, dat
men hem grotendeels moest vernieuwen.
Het exterieur kreeg toen een 18deeeuwse sfeer. Het bij de restauratie opgetrokken poortgebouw (in gebruik als
garage) is een reconstructie van een in de
19de eeuw verdwenen poort. In de as van
de toren heeft men op een tweede, groter
eiland een door E. Canneman-Philipse
ontworpen tuin aangelegd (vanaf 1965).
Groenestein (Langbroekerdijk
A 16-20). Van dit kasteel rest een bakstenen poortgebouw annex duiventil. Deze
draagt een gebeeldhouwde 18de-eeuwse
wapensteen, voorzien van het jaartal
1617. Het is gebouwd op een bakstenen
boogbrug over de wetering. Links hiervan stond het kasteel, dicht bij de wetering. Drie dienstwoningen onder een
schilddak dateren uit 1862.
Zuilenburg (Langbroekerdijk B 32)
ligt even ten zuiden van de Here kerk
van Overlangbroek. Het is een rechthoe-

kig bakstenen gebouw, van oorsprong
vermoedelijk een 13de-eeuwse woontoren. In de tweede helft van de 17de eeuw
werden een verdieping en een tweede
middeleeuwse vleugel gesloopt. Het
gebouw heeft een boven het maaiveld
uitstekende kelder met bakstenen tongewelf voorzien van drie steekkappen met
schiet- of lichtspleten. In de jaren zestig
van de 20ste eeuw werd het huis geres-
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taureerd, waarbij het weer een zadeldak
kreeg en een stenen trap naar de hoofdverdieping.
Sandenburg (Langbroekerdijk A 2228) is een wit gepleisterd, kasteelachtig
landhuis in neogotische stijl, dat in zijn
huidige vorm dateert uit ongeveer 1860.
Constantijn Theodoor baron van Lyn-

Langbroek, Kasteel Walenburg
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Langbroek, Buitenplaats Sandenburg
den liet toen een uit het derde kwart van
de 18de eeuw daterend fors, vierkant en
torenvormig landhuis uitbreiden met een
woonvleugel. Architect S.A. van Lunteren maakte het ontwerp. De vierkante
toren kreeg een ingesnoerd tentdak en
arkeltorentjes op de hoeken; de nieuwe
langgerekte woonvleugel voorzag men
van achtkantige hoektorens. Door details
als gekanteelde borstweringen, uitgekraagde spitsboogfriezen, tudor- en
keperbogen moest het geheel middeleeuws aandoen. De toren was overigens
een opvolger van een omgracht kasteelcomplex. Op het terrein staan een poorthek, een portierswoning, een oranjerie
en een koetshuis; alle in tudorstijl, wit
gepleisterd en eveneens ongeveer uit
1860. Rond het huis ligt een door Van
Lunteren in die tijd veranderd vroeglandschappelijk park. Voor de aanleg
daarvan heeft men zelfs de Langbroekerdijk iets verlegd.
Boerderijen. Langs de Langbroekerwetering en de Gooijerdijk liggen
overwegend 18de- en 19de-eeuwse boerderijen. De 18de-eeuwse exemplaren zijn
voornamelijk kleine langhuisboerderijen,
meestal met rieten wolfdaken, zoals

Langbroekerdijk A4, A6, A13,
A32, A44 en B7. Wegens de gecombineerde functie als herberg is de dwarshuisboerderij De Lindenboom
(Langbroekerdijk A 137-139) uit 1785
opmerkelijk. De krukhuisboerderijen
dateren voornamelijk uit de 19de eeuw,
zoals Langbroekerdijk A86-90.

LANGBROEK

Het grootgrondbezit heeft een sterke
invloed op de boerderijbouw gehad. Tot
het landgoed Sandenburg behoren fraaie
19de- en 20ste-eeuwse voorbeelden,
zoals Het Boompje (Gooijerdijk 171)
uit 1912; verder Groot-Sandenburg
(Langbroekerdijk A 30) en Langbroekerdijk A10. Dit zijn allebei dwarshuisboerderijen, respectievelijk uit 1862
en 1864. De familie De Beaufort liet aan
het eind van de 19de eeuw op het landgoed Dompselaer de boerderijen Langbroekerdijk B9 en B12 vernieuwen,
waarbij de voorgevels lisenen kregen.

LEERSUM
Esdorp aan de zuidwestflank van de
Utrechtse Heuvelrug, gelegen aan de
Rijksstraatweg Utrecht-Arnhem. De
eerste vermelding van het dorp dateert
uit 1312, maar pas in 1699 kon het dorp
samen met het westelijk gelegen gerecht
Darthuizen een eigen kerkelijke
gemeente vormen. Door de aanwezigheid van heidevelden in de directe omgeving vormde de schapenhouderij tot de
komst van de kunstmest aan het eind van
de 19de eeuw een belangrijke bron van
inkomsten.
De H e rv. kerk (Rijksstraatweg 78)
was oorspronkelijk gewijd aan St.Michael. De oudste delen zijn het eenbeukige schip en het smallere, recht
gesloten koor. Beide delen dateren vermoedelijk uit het einde van de 13de- of
het begin van de 14de eeuw. Het koor
wordt gedekt door stenen kruisrib-

gewelven tussen brede gordelbogen. De
slanke, iets verjongende toren met Brie
geledingen werd omstreeks 1500 toegevoegd. Onder de spits bevindt zich een
uitgekraagd rondboogfries. In 1819 werd
aan de noordzijde van de kerk een zijbeuk gebouwd, die in 1894 werd vergroot tot een rechthoekige kerkzaal. Aan
de zuidzijde van het koor verrees een
polygonale consistorie. Bij een restauratie in 1937, onder leiding van J. en Th.
Stuivinga, werden de oorspronkelijke
rondboogvensters in de zuidgevel van
het schip gereconstrueerd. De preekstoel
met boogpanelen en een uit gesneden
voluten en kopjes samengestelde voet
stamt uit 1676. De koperen lezenaar,
lichtarm en doopbekkenhouder dateren
uit ongeveer 1750.
Hetrechthuis annex herberg
`King William' (Rijksstraatweg 80)
dateert in oorsprong uit de 17de eeuw.
Het heeft zijn naam, te lezen op een oud
uithangbord, te danken aan het feit dat
stadhouder-koning Willem III hier een
keer heeft overnacht. Na een verbouwing in 1811 heeft het gebouw tevens tot
circa 1840 als raadhuis dienst gedaan.
R a a d h u i s (Rijksstraatweg 46). In
1840 werd het rond 1820 als villa
`Hoogereng' gebouwde woonhuis tot
gemeentehuis omgebouwd. Kenmerkend
voor de neoclassicistische vormgeving is
de horizontale band die doorloopt Tangs
de bovenzijde van de getoogde vensters
die louvre-luiken bezitten. In 1995-'96
is het raadhuis aan de rechterzijde in
dezelfde stijl tot een symmetrisch geheel
uitgebreid.
Naast het gemeentehuis staat een Wilhe1minaboom, omsloten door een
zeskantig hekwerk met profielafbeeldingen van de koningin.
Zuilenstein (Rijksstraatweg 9a),
ten zuidoosten van het dorp was een van
oorsprong 14de-eeuwse ridderhofstede.
In 1551 en in 1631-'35 is het kasteel verbouwd en vergroot. In 1945 verwoestte
een bombardement het gebouw. In
1981-'83 is op enige afstand van het
voormalige kasteel een nieuw huis Zuilenstein opgetrokken. Van de oudere
situatie zijn bewaard gebleven: het in
1895 sterk gerestaureerde 17de-eeuwse
poortgebouw met een wapensteen van
Nassau-Zuilenstein boven de doorgang,
een belangrijke en zeldzame formele tuin
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de voorzijde en aan de achterzijde een
gesloten uitbouw. In 1906 brandde het
panel uit, waarna het voor een belangrijk
deel in de oude vorm werd hersteld. Het
interieur kreeg weer betimmeringen en
stucwerk in Lodewijk XVI-stijl. VOOr het
huis staan twee uit wit marmer gehouwen sfinxen uit circa 1800. Twee bijbehorende vazen bevinden zich thans in de
tuin van het Vredespaleis to Den Haag.
Het huis ligt midden in een groot landschapspark, waarvan de aanleg eind 18de
eeuw door J.G. Michael is begonnen en
omstreeks 1820 door J.D. Zocher jr. voltooid. Open ruimten in de as van het huis
worden omzoomd door boomgroepen en
solitaire bomen. De centrale zichtlaan,
de vroegere oprijlaan, is een van de overgebleven elementen van de eerdere, vermoedelijk laat-17de-eeuwse, formele
aanleg. Schuin tegenover het huis ligt
een neoclassicistische oranjerie, naar
ontwerp van Ziesenis. Een kunstmatige
heuvel is tegen de voorzijde van het
gebouw opgeworpen tot de vloerhoogte
van de eerste verdieping. De verdieping
heeft geblokte zijrisalieten met nissen die
18de-eeuwse beelden bevatten en een
geblokt middenrisaliet met toscaans zuilenportiek. Boven de verdieping bevindt
zich een mezzanino. Het koetshuis in
18de-eeuwse trant werd in 1897 naar
ontwerp van JJ. van Nieukerken
gebouwd. Halverwege de voormalige
Leersum, Buitenplaats Broekhuizen,
oranjerie

Leersum, Buitenplaats Broekhuizen
met 18de-eeuws tuinhuis, de oranjerie,
enkele tuinbeelden en tuinvazen, een
tuinhek en een toegangshek. De beide
hekken dragen een rijke smeedijzeren
bekroning.
De buitenplaats Broekhuizen
(Broekhuizerlaan 2), gelegen nabij de
buurtschap Darthuizen, heeft een groot
wit gepleisterd landhuis in neoclassicistische stijl. Het werd in 1794 ten oosten
van een middeleeuwse voorganger
gebouwd in opdracht van CJ. van Nellesteyn naar ontwerp van J. Berkman. In
1810 volgde naar plannen van B.W.H.
Ziesenis een flinke uitbreiding, bestaande uit een ver vooruitspringend zuilenportiek met dubbele gebogen trap aan
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oprijlaan staat een breed inrijhek dat uit
omstreeks 1800 dateert.
Schevichoven (Middelweg 85). Op
het in 1394 reeds genoemde landgoed
staat een 17de-eeuws huis, dat tegenwoordig deel uitmaakt van een moderne
proefboerderij. Naast een schaapskooi,
achter de boerderij, staat een 17deeeuwse vierkante duiventoren. Het
wit gepleisterde bakstenen bouwwerk
wordt gedekt door een zadeldak.
Landhuizen. Op de Utrechtse Heuvelrug bij Leersum bevindt zich een aantal landhuizen. Dartheide (Rijksstraatweg 319-321) werd in 1824 gebouwd als
buitenhuis en in 1899 voorzien van een
uitbouw met eetzaal. De Hoogstraat
(Hoogstraat 8) is in 1915 gebouwd naar
ontwerp van de Gebr. Van Nieukerken,
evenals het bijbehorende poortgebouw.
Darthuizen (Darthuizerweg 4), een
ontwerp van J. Stuivinga, dateert uit
1918. Het rietgedekte landhuis D e
Ginkel (Scherpenzeelseweg 90) werd
in 1920 als bouwpakket uit Scandinavia
aangevoerd. Het landhuis Peisenlaan
12 is in 1933 door F. Eschauzier ontworpen in de stijl van het Nieuwe Bouwen, loch met aan de landelijke omgeving aangepaste vormen.
DeUilentoren endePeperbus
zijn twee cementen bouwsels in een park
aan de Lomboklaan (bij nr. 35). De ene
heeft de vorm van een uitkijktoren en is
versierd met gestileerde uilen, de andere
is een ijskelder met theekoepel uit 1904.
Deze follies zijn geplaatst in opdracht
van H.G. van Dam, die in de omgeving
heide ontgon door bosaanplantingen.
Het ontwerp is van J. Pothoven Azn.
Boerderij en. De Brie oudste langhuisboerderijen in Leersum zijn Boven
haarweg 12, met een 17de-eeuws
voorhuis en een achterhuis uit 1824, de
in oorsprong uit 1770 daterende boerderij Groenbergen (Middelweg 81) en
Bremweg 2 uit 1775. Uit de 19de
eeuw stammen enkele keuterboerderijtjes, to weten: Buur tw eg 23, Molen
weg 3 enRijksstraatweg 22. De
krukhuisboerderij Weidelaan 42 is
een ontwerp in wederopbouwstijl van
A.A. van Ommen. De dwarshuisboerderijen Vreedendaal (Boerenbuurt 3),
D e Verezijk (Bremweg 10), Roeken e s 1, Dorpzigt (Roekenes 3) en
Kerkweg 4 zijn tussen de 17de en de
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Leersum, Schaapskooi bij Darthuizerweg 12
eerste helft van de 19de eeuw gebouwd.
De monumentale Ja co bsho eve (Gooijerdijk 22-24) uit 1922, met fraaie ronde
erker in het voorhuis, is ontworpen door
T.A. Bangert en J.A. Lunteren.
Schaapskooien bevinden zich nog
onder meer bij de boerderijen Boerenbuurt 3, Achterweg 6, Darthuizerweg 12
en bij Rijksstraatweg 9a. Zij hebben een
stenen voet, houten en/of bakstenen
wanden en een met riet gedekt wolfdak,
dat aan de zijkanten deels met pannen is
belegd. De korte wanden waarin zich de
deuren en luiken bevinden, zijn enigszins
uitgebouwd. De oudste schaapskooien
zijn vermoedelijk 18de-eeuws.
De voorm. tramremise (hoekHoflaan 2 en Rijksstraatweg 215a) werd in

Leersum, Mausoleum annex belvedere op de
Donderberg

1905 gebouwd als graanpakhuis en deed
van 1923 tot 1949 dienst als tramstation
en onderdak voor het materieel van de
tramlijn Utrecht-Arnhem.
Darthuizen. Hetrechthuis van
dit buurtschap (Darthuizerweg 3) is oorspronkelijk een uit de 15de eeuw stammende herberg. In opdracht van de familie Van Nellesteyn werd het gebouw in
1835 van een verdieping voorzien. Het
huis heeft de bijnaam 'De Kapel', als herinnering aan de nabij gelegen verdwenen
kapel van Darthuizen.
Op de Donderberg staat een m a u soleum annex belvedere in de vorm
van een antieke graftempel. Het bij de
buitenplaats Broekhuizen behorende
mausoleum werd in 1818-'19 gebouwd
voor de familie Van Nellesteyn naar ontwerp van J.D. Zocher jr.

LEUSDEN
Dorp in de Eemvallei nabij Amersfoort,
ten noordoosten van de Utrechtse Heuvelrug. Leusden heeft een zeer oude oorsprong en ontleent zijn naam aan het
landgoed (villa) `Lisiduna', dat al in 777
in een schenkingsoorkonde van Karel
de Grote aan de bisschop van Utrecht
wordt genoemd. Reeds in de 11 de eeuw
had het engdorp Leusden, het tegenwoordige Oud-Leusden, een parochiekerk. De kerk ressorteerde onder de
benedictijner abdij Hohorst op de
Heiligenberg, gesticht in 1005. Van deze
abdij zijn nog fundamenten bewaard
gebleven. Omstreeks 1052 werd de
kloostergemeenschap naar Utrecht verplaatst. Oud-Leusden ging in de 13de
eeuw in betekenis achteruit. Het huidige
– de laatste decennia sterk in omvang
gegroeide – Leusden omvat behalve
Oud-Leusden ook het vroegere Leusbroek, nu Leusden-Zuid geheten en het
voormalige Hamersveld. De oude lintbebouwing langs de Hamersveldseweg
vormt tegenwoordig de kern van Leusden-Centrum.
De vrijstaande toren to Oud-Leusden
(Vlooswijkseweg 2) behoorde tot de oorspronkelijk aan St.-Antonius gewijde,
later Herv. kerk. Deze in 1826 wegens
bouwvalligheid gesloopte kerk bestond
uit een tufstenen romaans schip en een
gotisch transept en koor. De toren, een
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Oud-Leusden, Toren
sober bakstenen bouwwerk met geheel
vlakke gevels en spitsbogige openingen
en galmgaten, dagtekent mogelijk uit de
15de eeuw. De archaische gekoppelde
galmgaten zijn voorzien van een zandstenen deelzuiltje met teerlingkapiteel, hetgeen op een datering in de 13 de eeuw
kan wijzen. In de oost- en zuidzijde van
de toren bevinden zich aanvlieggaten
voor duiven. In de oostgevel zijn de moeten van een tongewelf en twee daklijnen
van het schip zichtbaar.
De Herv. kerk (Arnhemseweg 75a)
is een zaalkerk met aan de westzijde een
haaks geplaatste, tweelaagse voorbouw.
Deze is voorzien van een dorisch
ingangspoortje en hoofdgestel met fronton. Op het schilddak staat een achtkante
dakruiter. De kerk werd in 1828 opgetrokken hoofdzakelijk in neoclassicistische vormen maar met neogotische vensterdetaillering. De uitbreiding aan de
achterzijde dateert uit 1972. Het orgel
werd in 1871 door H. Knipscheer vervaardigd.
De R.K. St.-Josefkerk (Hamersveldseweg 51), een zaalkerk, kwam in
1841 tot stand naar ontwerp van C.
Kramm. Omstreeks 1900 werd een door
H. Kroes ontworpen toren toegevoegd.
Het kerkhof, aangelegd in 1823, kreeg
in 1916 een neogotische kapel eveneens
naar ontwerp van H. Kroes.
Het voorm. r a a d h u i s van Hamersveld (Burg. De Beaufortweg 63) werd
in 1883 in neoclassicistische vormen

gebouwd. Net als de raadhuizen to
Cothen en Westbroek is dit eenvoudige
pand ontstaan nadat in 1881 het schenken van alcoholhoudende dranken in
openbare gelegenheden werd verboden.
Hierdoor kon men geen raadsvergaderingen meer houden in herbergen.
Het bij landgoed Den Treek behorend
scholencomplex (0oievaarshorsterweg 3-6) is tussen 1910 en 1915
opgetrokken in opdracht van de familie
de Beaufort. Het overwegend neoclassicistisch vormgegeven complex bestaat uit
een lagere school, een bewaarschool en
twee onderwijzerswoningen.
De houten school (Dodeweg 8) werd
in 1916-'17 ontworpen door K.P.C. de
Bazel voor de internationale school voor
wijsbegeerte. Het pand is in 1983 en
1988 verbouwd.
Woonhuizen.HuizeDon Bosco
(Dodeweg 6) is in 1916 ontworpen in
neorenaissance-stijl door MJ. Klijnstra.
Deze architect ontwierp ook het in 1928
voor C.C. Pels gebouwde landhuis
Lockhorsterweg 4. Dit in traditionele vormen opgetrokken huis ligt op de
plaats van de ridderhofstad Lockhorst.
D e Heuvelkamp (Kerkweg 5-7), is in
1932 gebouwd in traditionele landhuisstijl, vermoedelijk naar een ontwerp van
J.B. van Asbeck.Parkstad Leusden
(Asschatterweg e.o.), een woningbouwcomplex met drive-in woningen, is in
1969-'72 aangelegd volgens een stedenbouwkundig plan bestaande uit overlappende cirkels. Het ontwerp is van
H. Klunder en D. Zuiderhoek.
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Boerderijen. Binnen de huidige bebouwde kom bevinden zich enkele oude
boerderijen, bijvoorbeeld Roozen da a
(Hamersveldseweg 13) en 't Claeverenblad (De Brink 16), beide met een
dwars op het stalgedeelte gebouwd woonhuis. De laatste werd blijkens een gevelsteen gebouwd in 1603. Het bedrijfsgedeelte is naar de weg gekeerd. Deze
voormalige boerderij werd in 1982 overeenkomstig de oude toestand gerestaureerd en staat tegenwoordig in het midden van een nieuw gebouwde 'brink'.
Op het uitgestrekte grondgebied van de
gemeente liggen ook oude boerderijen.
Wellom (Heetvelderweg 1), stamt uit
1614 en is omstreeks 1875 verbouwd.
Boerderij 't Ve e n tj e (Treekerweg 9)
heeft een laag, wit gepleisterd dwars huis
met rieten dak. De Ooyevaarshorst
(Ooievaarshorsterweg 7) is een gedeeltelijk vernieuwde boerderij uit 1771 op
rechthoekige plattegrond met rieten
wolfdak. Een vergelijkbare boerderij is
De Mossel (Driftakkerweg 6a). Langs
de Heetvelderweg staan twee schaapskooien en enkele aardige 19de-eeuwse
boerderijen, waaronder het uit 1856
daterende Groot Loevenstein (Heetvelderweg 3). Uit 1870 stamt de boerderij aan de Stoutenburgerlaan 9.
Kenmerkend voor de bouwtijd zijn het
overstekende dak, de gezaagde windveren en het mozdelanetselwerk aan
de voorzijde.
Buitenplaats De Heiligenberg
(Heiligenbergerweg 5), gelegen ten westen van Leusden, heeft een langgerekt,
wit gepleisterd landhuis. Dit gebouw
bestaat uit een omstreeks 1770 gebouwd
middengedeelte en haakse, weinig nitspringende vleugels die in 1872 werden
aangebouwd. Ongeveer op de plaats van
het huidige landhuis stond oorspronkelijk de benedictijner abdij Hohorst en
nadien het laat-middeleeuwse versterkte
huis Heiligenberg. Bij de weg staat een
wit gepleisterd koetshuis uit omstreeks
1900. Het landschapspark met overtuin
is begin 19de eeuw aangelegd naar ontwerp van J.D. Zocher jr..
Den Treek (Treekerweg 23), een
belangrijk ensemble met als kern een
landhuis, tegenwoordig hotel-restaurant,
is gelegen op het uitgestrekte landgoed
Den Treek-Henschoten ten westen van
Leusden-Zuid. Aan een bestaande boer-
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Leusden, Buitenplaats Den Treek,
landhuis

stijl naar plannen van H. Copijn, bevinden zich een prieel uit circa 1895 en een
oranjerie. Aan de Geeresteinselaan staan
het koetshuis en een jachthuis met een
vroeg-20e-eeuws interieur.
Tolhuis (Treekerweg 1). Dit eenvoudige, neoclassicistische pand uit 1846-'47
is evenals de tolhuizen to Maarn (zie
Maarsbergen) en Woudenberg gebouwd
aan de op particulier initiatief aangelegde
weg Leersum-Amersfoort.

derij werd kort na 1807 aan beide zijden
een vleugel gebouwd. De naar achter uitspringende, wit gepleisterde vleugels
hebben rondboogvensters op de begane
grond. Het door de boerderij ingenomen
middengedeelte is later in de 19de eeuw
verhoogd en verbouwd tot de huidige
vorm. In het interieur bevinden zich
belangwekkende behangsels. De wanden
van de eetzaal zijn voorzien van een
19de-eeuws panoramisch papierbehangsel, de wandbespanning van de jachtkamer toont een hout-imitatie met opgeplakte medaillons, met voorstellingen
van onder meer jachttrofeeen. Het buiten heeft een tuinaanleg met een geometrisch lanenstelsel uit het begin van
de 19de eeuw. Nabij het landhuis staan
een koetshuis, jachthuis, poortgebouw en
hopschuur. Voorts bevinden zich op het
landgoed een schaapskooi, een zeskante
houten duiventoren, enkele oude boerderijen en dienstwoningen uit de tweede
helft 19de eeuw.
Buitenplaats D e Boom (Arnhemseweg 107) ligt ten zuiden van Leusden.
Het heeft als kern een wit gepleisterd
landhuis, dat in 1879 in neoclassicistische
stijl is gebouwd voor M.AJ. de Beaufort,
vermoedelijk naar ontwerp van A. Pothoven. Bij de weg staat een toegangshek
uit 1876 met geblokte natuurstenen
pijlers bekroond door siervazen. Op het
landgoed, aangelegd in late landschaps-

LINSCHOTEN
(gemeente Montfoort)
Dorp ontstaan op een kleirug langs het
sterk kronkelende riviertje de Linschoten, waar deze van de Lange in de Korte
Linschoten overgaat en samenkomt met
de in 1617 gegraven Montfoortse Vaart.
Gedurende de 12de eeuw vormde het
riviertje de ontginningsbasis van het ter
weerszijden gelegen veengebied. In 1270
is er sprake van een kasteel aan de noordoostzijde van het huidige dorp. Dit kasteel was in 1438 tot een ruIne vervallen.
De bebouwing van dit beschermde
dorpsgezicht ontstond langs de parallel
met de Linschoten lopende Dorpstraat
en rond het Kerkplein met de beide
bruggen over de Linschoten en Montfoortse Vaart.
De Herv. kerk (Kerkplein 1), oorspronkelijk gewijd aan Johannes de
Doper, is een laat-gotische kerk met een
eenbeukig schip en een lager en smaller,

driezijdig gesloten koor. Ze werd vermoedelijk omstreeks 1270 gesticht, maar
in 1482, in de strijd tussen de Hoeken en
Kabeljauwen, door de burgers van Oudewater in brand gestoken en daarna vrijwel geheel herbouwd. In 1627 onderging
de kerk opnieuw een opknapbeurt en
werd zij met uitzondering van de toren
gepleisterd. Aileen de onderbouw van de
toren en de aansluitende, lage en licht
vooruitspringende delen van de westelijke schipmuur met de ronde vensters,
zijn vermoedelijk nog 13de-eeuws. De
tweede torengeleding heeft een romaans
aandoende versiering van boogfriezen en
spaarvelden, maar is toch 15de-eeuws.
Een derde geleding en een hoge spits
moest men wegens het scheefzakken van
de toren in 1877 afbreken. Het torenportaal heeft een stenen kruisribgewelf en
tegen de noordwand zijn resten van
muurschilderingen zichtbaar. In de toren
hangen luidklokken uit omstreeks 1400
en 1477. Aan weerszijden van de toren
staan gebouwtjes uit 1862; het ene is een
brandspuitbergplaats en het andere een
lijkbaarhuisje. De toren is in 1952 gerestaureerd, de kerk en het binnenwerk van
de toren in 1974-'77. Bij de grondige
restauratie van de kerk zijn de muren
ontpleisterd, de rondboogvensters van de
koorsluiting weer geopend en heeft het
schip weer een zadeldak gekregen.
Het schip is gedekt met een houten tongewelf, de zoldering van het koor is bij
de restauratie aangebracht. Door verwijdering van een koorhek en beschilderde
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houten schotten (zie Herv. kerk te Montfoort) verbond men koor en schip weer
met elkaar en kwam de spitsboogvormige
triomfboog vrij. De kerk bevat veel
17de-eeuws meubilair, zoals twee rijk
gesneden eiken banken, uit 1634 en
1639, de kansel met koperen lessenaar
en, aan weerszijden van het ruggenschot,
een restant van het vroegere koorhek.
De orgelgalerij wordt gedragen door
gemarmerde houten zuilen. Daarop rust
een orgelkast in empire-snijwerk uit
1828; het werk van dorpstimmerman
C. Cromwijk. Het orgel zelf werd vervaardigd door A. Meere jr., maar het huidige instrument dateert uit 1971. Onder
de galerij staat een vermoedelijk l2deeeuwse tufstenen sarcofaag. In de kerk
ligt een groot aantal grafzerken, waarvan
er vele bij het herstel van de vloer in
1650 van dat jaartal zijn voorzien.
Zuidelijk van de kerk bevindt zich, ter
scheiding van het oude kerkhof en de
pastorie (Dorpstraat 51), een slingermuur. Deze experimentele fruitmuur,
plaatselijk bekend als de abrikozenmuur,
werd mogelijk tussen 1766 en 1778
gebouwd.

Linschoten, Slingermuur bij Herv. pastorie
(1975)

Linschoten, Dorpsplein met Herv. kerk
De school 'De Wingerd' (Kerkplein
7) werd in 1861 gebouwd op de plaats
van een ouder schoolgebouw, als een
lokaal met onderwijzerswoning naar
ontwerp van G.D. Wijndels de Jongh,
bouwkundig opzichter te Utrecht. In
1881 werd het pand onder leiding van
architect J. Paul verbouwd tot een school
van twee lokalen.
Theekoepel (Raadhuisstraat 17).
Bakstenen gebouwtje uit 1780, met twee
afgeschuinde hoeken en een met leien
gedekt, uivormig dak. Het bijbehorende
huis moest in 1917 het veld ruimen
voor het nieuwe raadhuis in expressionistische vormen, naar ontwerp van
J. Dullaart.
Hettolhuisje (Nieuwe Zandweg 14),
met afgewolfd rieten zadeldak, werd in
1838 gebouwd door de Linschoter timmerlieden Hendrik Cromwijk & Zn.
De kap dateert uit 1925.
Woonhuizen. De oudste huizen
van het dorp hebben nog een kern uit
de 16de eeuw. Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard (Dorpsstraat 32-34) is vanaf 1585 tot 1919 het
rechthuis van Linschoten geweest. De
oude, onderkelderde, gerechtskamer
bevindt zich aan de achterzijde bij het
riviertje de Linschoten. In het interieur
zijn 17de-eeuwse tegeltableaus bewaard
gebleven. Het voorste deel van het huis
werd in de 18de eeuw gebouwd en de
zijvleugel onder een lessenaarsdak omstreeks 1800. In 1937 liet G. Ribbius
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Peletier het pand restaureren naar een
ontwerp van architect H. van der Kloot
Meyburg uit Den Haag. De kern van
Dorpstraat 2 8-3 0 is waarschijnlijk
eveneens omstreeks 1585 gebouwd, maar
het huis is in later eeuwen verscheidene
keren verbouwd. De Bevels van het
tweelaags pand zijn grotendeels in gele
IJsselsteen opgetrokken. Het linkerdeel
(nr. 30) heeft een opkamer. Aan de Dorpstraat staan nog meer interessante huizen. De eenvoudige maar harmonieuze,
voornamelijk 19de-eeuwse, panden met
lijstgevels zijn voorzien van schuiframen
en omlijste deuren met bovenlichten.
Het eenvoudige dwars huis Dorpstraat
12 stamt volgens een datering in de
(gewijzigde) tuitgevel uit 1771. D orpstraat 4-6 is een breed dwars huis uit
1821, dat een tijdlang als hoefsmederij
heeft gediend. Dorpstraat 8 werd
tegelijk met het hiervoor genoemde huis
gebouwd. Opdrachtgever van dit herenhuis was Coenraad Willem van Dam.
D orpstraat 10 bestaat uit een tweelaags herenhuis (na 1821) en een eenlaags dwars pand (1876). Buiten de kom
staan de opzichterswoning annex jachthuis Haardijk 1 5-16 uit 1904 en
de dubbele arbeiderswoning Nooit
Gedacht (Haardijk 20-21) uit 1908,
beide naar plannen van A.N. Goederen,
huismeester van huis Linschoten. Het
kleine, in neorenaissance-stijl gebouwde
woonhuis Schapenlaan 1, met schuur
in dezelfde stijl, dateert uit 1910 en is
een ontwerp van G. Ribbius Peletier.
Zijn vader, de eigenaar van het landgoed
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uit 1871, zijn gave voorbeelden van
19de-eeuwse boerderijen. De eveneens
bij het landgoed Linschoten behorende
boerderijen Haugesund (Haardijk 5)
en Kopervik (nr. 7) werden in 1934
gebouwd naar plannen van H. van der
Kloot Meyburg, op de plaats van de afgebrande `Davinahoeve'.
De kw a k e 1 over de Korte Linschoten
is een houten voetgangersbrug met
schuin oplopende treden, vernieuwd in
de oorspronkelijke vorm. Kwakels of
`hoge bomen' kwamen in deze streek
vanaf de middeleeuwen veel voor.
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Linschoten, Huis te Linschoten (1972)
Linschoten, was de opdrachtgever.
DeHerv. begraafplaats (Nieuwe
Zandweg) werd aangelegd in 1873. Uit
die tijd dateren het baarhuisje en het met
zandlopers, omgekeerde toortsen en zeisen versierde gietijzeren toegangshek.
Het Hui s te Linschoten (Noord
Linschoterdijk 15), gelegen ten zuidwesten van het dorp aan de Lange Linschoten, is een omgracht, kasteelachtig landhuis. Het werd in 1637 gesticht door
Johan Strick van Linschoten. In 1721-'22
werd het panel aan de voorzijde met een
verdieping verhoogd. Hierdoor komen
de torens, die van een vierkante basis
overgaan in een achtkant en die worden
bekroond door een leien koepeldak, nu
minder tot hun recht. Tegelijkertijd heeft
men de stenen brug en het natuurstenen
pronkrisaliet aangebracht en herplaatste
men delen van de oude ingang in het
souterrain onder de brug. Het interieur
bevat een zaal uit 1721-'22, een houten
spiltrap uit 1637 en een zaal met daarin
een grote, deels marmeren en deels
gemarmerde, schouw, mogelijk naar ontwerp van Chrispijn Vreem uit omstreeks
1664. Ook van belang zijn de schouw
uit omstreeks 1834, naar plannen van
J.D. Zocher jr., een van boekruggen
voorziene schijndeur en een aantal
interessante behangsels.
Op het voorplein bevinden zich een
oud en een nieuw bouwhuis en een 17de-

eeuwse bakstenen duiventoren. Het in de
18de eeuw aangelegde parkbos met
Grand Canal, werd rond 1834 omgevormd tot landschapspark naar plannen
van J.D. Zocher jr. Uit die tijd dateren
een gietijzeren brug en de ijskelder. Aan
het begin van de oprijlaan staat een statig
toegangshek, waarvan de pijlers met
natuurstenen vazen zijn bekroond (1721'22, herbouwd 1952). Links hiervan ligt
een tuinmanswoning, die in de 19de
eeuw naar achteren is verlengd.
Boerderijen. De meeste boerderijen in Linschoten en in de omliggende
buurtschappen zijn kaasboerderij en. In
het woongedeelte bevindt zich vaak een
kaaskelder met opkamer en in het stalgedeelte een middenvoergang. Soms is er
een boenhok. De uit de 19de eeuw daterende boerderijen hebben veelal een
voorgevel met gezaagde windveren en
makelaar. De langhuisboerderij D orpstraat 9-11 dateert uit 1678. De
dwarshuisboerderij Heulestein (M.A.
Reinaldaweg 81) heeft een kern uit 1659
en is gelegen op het terrein van het in
1418 gesloopte kasteel Heulestein. Bij de
van oorsprong 17de-eeuwse, maar later
sterk verbouwde, boerderij Liefhov en
(Liefhovendijk 2) behoren onder meer
twee hardstenen rococo-hekpijlers en
een houten timmermanswerkplaats met
mansardedak uit het begin van de 19de
eeuw. Else Hof (Noordlinschoterdijk
11), met afzonderlijk zomerhuis uit
omstreeks 1855 en Lindenh of (nr. 26),

Rivierdorp, gelegen op de linkeroever
van de Vecht, waarvan de kern wordt
gevormd door de parallel met de rivier
lopende Dorpsstraat. Deze straat eindigt
in het zuiden bij het rechthoekige terrein
waar het 13 de-eeuwse kasteel Cronenburg heeft gestaan. De kerk en het
kasteel behoorden tot het Hollandse
gerecht Cronenburg (CronenburghsLoenen), dat in 1754 met Stichts-Loenen en het fort Nieuwersluis tot een
gemeente Loenen werd samengevoegd.
Aan de oude situatie herinneren de twee
rechthuizen. De dorpsbebouwing heeft
een vrij stedelijk karakter. Tussen de
diepe en dwarse woonhuizen, die vooral
uit het eind van de 17de eeuw dateren,
zijn smalle ruimten (osendroppen) uitgespaard. Veel huizen zijn in de 18de eeuw
voorzien van een verdieping en uitgebreid. Buiten het dorp, aan weerszijden
van de rivier, ligt een reeks buitenplaatsen uit het eind van de 17de en de uit
18de eeuw. De oude structuur en het
karakter van het dorp en omgeving zijn
vrij goed bewaard gebleven. Loenen
heeft dan ook de status van beschermd
dorpsgezicht.
Herv. kerk (Torenstraat 4), oorspronkelijk gewijd aan H. Liudger. Laatgotische, pseudo-basilicale kruiskerk, die
in de plaats kwam van een vermoedelijk
13 de-eeuwse kerk, waarvan mogelijk
muurwerk is behouden. Het lage, vijfzijdig gesloten koor en de sacristie, beide
met tufsteen bekleed, dateren van het
midden van de 15de eeuw. In de noordmuur van het koor zit een blindvenster
met lelietracering, welke vorm toen
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Loenen, Gezicht over de Vecht
voorkwam in de Brabantse gotiek. Het
nu als consistorie ingerichte koor heeft
stenen gewelven met gebeeldhouwde
kraag- en sluitstenen; de kraagstenen zijn
versierd met bladwerk en masker dan wel
een luitspelende engel; en op de sluitstenen zijn de hoofden van Christus, Maria
en een bisschop – mogelijk Liudger – to
zien. In het eerste kwart van de 16de
eeuw verrees het transept. Vervolgens
kwam de westtoren tot stand en verving
men het oude schip door het huidige,
met banden van tufsteen versierde, driebeukige schip. Houten tongewelven
overspannen het transept, en het schip.
De zuilen van het schip zijn van baksteen. Bij de laat-gotische verbouwing
van de kerk kan de familie Amstel van
Mijnden, die op Cronenburg woonde,
een rol hebben gespeeld. Hun graven
liggen in het koor. Transept en schip
leden door een brand in 1945 ernstige
schade; het vuur verwoestte de kappen
en een groot deel van de gewelven. Het
herstel van de kerk onder leiding van
EB. Jantzen EGzn. vond in 1950 zijn
voltooiing. In 1985 werd de kerk nogmaals gerestaureerd.
In het interieur wordt de scheiding met
het koor gevormd door een onder de
triomfboog aangebrachte wand, waarvan
het orgel en de preekstoel deel uitmaken.
Loenen, Herv. kerk, interieur met orgel
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Loenen, Herv. kerk
Abraham van der Hart (1786) maakte het
oorspronkelijke ontwerp voor de wand.
Het snijwerk is van A. Ziesenis. De
Lodewijk XVI-preekstoel, versierd met
guirlandes en kransen, heeft een voet in
de vorm van een ionische zuil. De koperen spijlen van de rondboogdeuren naar
het koor zijn met bladwerk versierd. Van
het door Christoffel Bdtz vervaardigde
orgel wijzigde men na de brand van 1945
de zijtorens. Op de middentoren heeft
men beeldjes aangebracht van gevleugelde kinderen die het wapen van de
opdrachtgeefster, de ambachtsvrouwe
van Cronenburg en Loenen, vasthouden;
beeldjes van musicerende kinderen
tooien de zijtorens. In de kerk bevinden
zich voorts een schepenbank (17de
eeuw), enkele herenbanken (18de eeuw),
Lien rouwborden voor de heren en vrouwen van Cronenburg uit de 17de en 18de
eeuw en koperen kaarsenkronen (midden
17de eeuw). In het koor liggen 17de- en
18de-eeuwse zerken, alsmede – uit 1494
– de grafzerk van Anthonie van Amstel
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van Mijnden, heer van Cronenburg en
diens vrouw en zoon.
De hoge bakstenen toren kwam in de
eerste helft van de 16de eeuw tot stand.
Hij bestaat uit Brie geledingen, die op
regelmatige afstand met tufstenen lagen
zijn versierd en een korte, achtkantige
spits. De onderste geledingen hebben
een omgang met een omstreeks 1700
vernieuwde natuurstenen balustrade.
Tegen de noordzijde staat een zeskantige
traptoren. De toren schrijft men toe aan
Jan Poyt, die ook de kerktoren van Ransdorp bouwde. Hij vertoont veel verwantschap met de torens van de Herv. kerken
in Eemnes-Buiten en Amerongen. Het
torenportaal heeft een kruisribgewelf en
gebeeldhouwde kraagstenen. De toren
heeft vanouds de neiging scheef to zakken. De aanpassingen bij herstelwerk in
het verleden zijn zichtbaar.
DeGeref. kerk (Dorpsstraat 11) is
een zaalkerk uit 1922 met een driezijdig
gesloten uitbouw en een portaal. De
kerk is gebouwd naar plannen van
H.AJ.E Hissink.
Rechthuis van Stichts Loe-

nen (Rijksstraatweg 104). Dit rechthoekige gebouw met rechte kroonlijst,
schilddak en versierde middenpartij
dateert uit 1720. Na 1754 bleef het als
enige rechthuis van Loenen in gebruik.
Tot ongeveer 1810 was het tevens logement. Nu vormt het, met aanbouw, het
raadhuis van de gemeente Loenen.
Rechthuis van LoenenCronenburg (Rijksstraatweg 113115). Dit rechthoekige gebouw met
rechte kroonlijst en omlopend schilddak
dateert uit 1712. De middenpartij is eenvoudig omlijst; bij de dakkapel en aan
weerszijden van het wapen- en naambord
zijn versieringen aangebracht. Na 1754
bleef het tot in deze eeuw in gebruik als
logement.
De voorm. openbare lagere
school (Rijksstraatweg 100) verrees in
1891, naar een ontwerp van A. Nijland
in neorenaissance-vormgeving, waarvan
vooral het trapgeveltje boven de ingang
getuigt. Sinds 1970 client het gebouw als
brandweergarage.
Woonhuizen. Van de laat-l7deeeuwse en 18de-eeuwse huizen aan de
Dorpsstraat valt een aantal op door een
voornaam karakter; ze zijn voorzien van
een kroonlijst en versierde deuromlijstingen. In het noordelijk deel zijn dat onder
meer het 17de-eeuwse Leeuw endij k
(Dorpsstraat 69) en Vrederust (Dorpsstraat 77). Deze vrijstaande woonhuizen
hebben aan de achterzijde kleine tuinen
aan de oever van de Vecht. So eterust
(Dorpsstraat 26) is een herenhuis met
rechte kroonlijst, bordes met balustrade
en een rijke deurpartij, die een overgang
laat zien van Lodewijk XIV- naar Lodewijk XV-stijl. In de achtertuin bij het
water staat een 19de-eeuwse, zeskantige,
houten theekoepel. De huizenDuivevegt (Dorpsstraat 10), So eter y e gt
(Dorpsstraat 12) en Welgele gen
(Dorpsstraat 17) dateren in opzet uit de
17de eeuw. Achter Huize Kerkzicht
(Dorpsstraat 62), een laat-l9de-eeuws
huis in neoclassicistische trant, staat bij
het water een vierkant, bakstenen ruinhuis met uivormig koepeldak (tweede
helft 18de eeuw) en houten erker (begin
20ste eeuw).
De rij eenvoudige, lage huisjes met
schilddak aan de Spinnerie (nrs. 5 1 3) dateert uit de 18de eeuw. Het aansluitende panel met opkamer en gekop-
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Loenen, Buitenplaats Kalorama

Loenen, Buitenplaats Nieuwerhoek
(1982)
pelde puntgevel, uit dezelfde tijd, zou
vroeger het spinhuis geweest zijn. Het
grote, vroeg-19de-eeuwse pand Do rpsstraa t 44 - 46 was een brouwerij. Het
Bierenshofje (Molendijk 16-26) is een
rij lage, eenvoudige huizen met tandlijst,
schilddak en dakkapellen, gelegen aan
een smal straatje. Ze zijn gebouwd in
1836 en genoemd naar de stichter. Uit
1862 dateert een, in het midden onderbroken, lange rij arbeidershuisjes aan
hetOud-Over (nrs. 120- 14 8).Ze
worden de `(Glas)flue genoemd, omdat
ze bestemd waren voor arbeiders van de
glasfabriek die hier in de 19de eeuw heeft
gestaan. Mijndensedijk 2 is een
voormalige veldwachterswoning en
brandspuitberging in de vorm van een
landhuis, omstreeks 1910 gebouwd
naar een on-twerp van F. van Laren uit
Hilversum.
De buitenplaats Nieuwerhoek
(Rijksstraatweg 78) is in de 17de eeuw
gesticht door de Amsterdamse familie
Van Hoek. Het huis, een rechthoekig
gebouw met omlopend schilddak en
hoekschoorstenen, dateert uit die tijd,
maar omstreeks 1827 liet WP. Pook van
Baggen dit moderniseren. De ingang
kwam toen aan de straatzijde to liggen.
De Vechtzijde kreeg een door vier houten zuilen gedragen balkon. Men pleisterde het huis wit en bracht de huidige
vensterindeling en zolderramen aan.

De schoorstenen kregen hun gezwenkte
kappen. De halfronde serre tegen de
zuidzijde werd in het begin van de 20ste
eeuw gebouwd. In de gang van het huis
bevindt zich nog stucversiering in Lodewijk XIV-stijl. Bij de Rijksstraatweg liggen een tuinmanshuis en een koetshuis,
beide uit ongeveer 1800. Zowel bij de
Vecht als bij de weg staan een vroeg19de-eeuws ijzeren hek, geplaatst op
een bakstenen boogbrug.
De buitenplaats Beek en Hoff
(Dorpsstraat 81) werd omstreeks 1700
gesticht. Het huis was oorspronkelijk
slechts drie vensters breed, maar werd
aan de linkerzijde in aangepaste stijl aanzienlijk uitgebreid nadat de zusters franciscanessen het in 1938 hadden verworven. Achter in de twin staat een zeskante
houten theekoepel uit het eind van de
18de eeuw. In de overtuin bevindt zich
een 18de-eeuws houten tuinhuis met een
uivormig koepeldak, gedekt met halfronde leien. Verder is er een houten terras met zitbanken en snijwerk in Lodewijk XIV-stijl.
Wallesteyn (Vreelandseweg 2 3).
Van deze omstreeks 1700 gestichte, maar
nu verdwenen, buitenplaats resteren de
bakstenen pijlers van het toegangshek,
getooid met cartouches en bekronend
beeldhouwwerk in natuursteen.
Bijdorp (Oud-Over 8). Een omstreeks 1700 opgetrokken en nog vrij
gaaf vierkant, blokvormig gebouw, drie
vensters breed, met geblokte bakstenen
pilasters op de hoeken en een omlijsting

van de middenpartij met snijwerk in
Lodewijk XIV-stijl. Aan de zuidzijde ligt
een 20ste-eeuws terras met balustrade.
Kalorama (Oud-Over 59). De kern
van het huis is een wit gepleisterd, rechthoekig middengedeelte uit het begin
van de 18de eeuw. Aan de uiteinden van
de zakgoot tussen de twee, haaks op de
Vecht geplaatste, zadeldaken staan een
mannen- en een vrouwenbuste opgesteld. In 1920 is het pand aan beide
zijden uitgebreid door de architecten
H.AJ. en J. Baanders. Er is een langgerekte overtuin met toegangshek.
Vegtlust (Oud-Over 3). Het vierkante, blokvormig gebouw met wit
gepleisterd onderhuis dateert vermoedelijk uit het midden van de 18de eeuw,
maar is in de loop der tijd gewijzigd. Het
toegangshek heeft geblokte hardstenen
pijlers met siervazen. Op de brede maar
ondiepe strook langs de Vecht staan verder nog een klein koetshuis (18de eeuw),
een groter, tot woning omgebouwd,
koetshuis (1873) en een houten theekoepel met botenhuis, bekroond door een
siervaas (tweede heeft van de 18de eeuw).
Het terrein werd in het midden van de
19de eeuw uitgebreid met dat van drie
andere buitenhuizen. Aan de overzijde
van de weg heeft men toen een parkbos
aangelegd.
Dud -Over (Oud-Over 3 3). Het blokvormige huis heeft een omlopend schilddak met langgerekte schoorstenen. Aan
voor- en achterzijde wordt de deur met
bovenlicht bekroond door een driehoekig fronton. Het huis dateert vermoedelijk het midden van de 18de eeuw. Zo
oud is ook de houten theekoepel, die bij
het water staat en vooral vanaf de overkant goed zichtbaar is. Het is een ongelijkzijdige achtkant met geblokte hoekpilasters en tentdak. Boven de deuren
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Kaart van Loenen, Mijnden en Nieuwersluis
(1726)
bevinden zich een snijraam en een kuif
in Lodewijk XV-stijl.
Terra Nova (Oud-Over 154) is in
1913 gebouwd als dienstgebouw in neorenaissance-stijl voor een nieuwe buitenplaats. Het geplande landhuis daarvan is
echter nooit gerealiseerd. Een in 1912
gebouwd tijdelijk huis in Noorse houtbouw werd in 1935 met steen omkleed.
De theekoepel uit 1913 is afkomstig van
een tentoonstelling uit Amsterdam. Op
het terrein staat verder nog een houten
schuitenhuis.
Cronenburgh (Rijksstraatweg 84).
Dit landhuis uit 1925, in de vorm van
een 18de-eeuws blokvormig buitenhuis,
is een ontwerp van W.H. Wilms. Ook
het tuinhuis met zuilengalerij en de tuinmanswoning dateren van 1925.
Theekoepel (Rijksstraatweg, hoek
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Grutterstraat). Het vierkante bakstenen
gebouwtje met koepeldak is een reconstructie uit 1977 van een in 1895 afgebroken, 18de-eeuwse theekoepel.
Seinhuis uit 1954 fangs de spoorlijn
Utrecht-Amsterdam, mogelijk ontworpen door S. van Ravesteyn; nu in gebruik
als blokpost.
Molens. In de polder Loenderveen
staat aan een watergang naar de Vecht de
landschappelijk fraai gelegenLoenderveense molen (Oud-Over 104), een
met riet gedekte, houten achtkantige
bovenkruier uit 1652. Vermoedelijk is de
als binnenkruier gebouwde poldermolen
omstreeks 1706 verbouwd tot buitenkruier. Even buiten het dorp staat de
korenmolen D e Ho op (Dorpsstraat
106), een ronde bakstenen bovenkruier
op een achtkantige stenen onderbouw
met stelling. Na een brand in 1902 werd
op de behouden achtkant een nieuwe
ronde bovenbouw gemetseld. Oorspron-

kelijk had de molen een zogeheten
`invaare, een smal kanaaltje vanaf de
Vecht tot midden onder de molen. Aan
de noordzijde ligt een laag molenaarshuis.
De Cronenburgherbrug (Bloklaan) is een dubbele bakstenen basculebrug over de Vecht. De brug is in 1933'34 gebouwd naar een ontwerp van E van
Laren in een op de stijl van de Amsterdamse School lijkend expressionisme.
De brugwachterswoning (Bloklaan 1)
is uit dezelfde tijd.
Boerderij en. Aan de Rijksstraatweg
even ten noorden van het dorp staan
enkele waardevolle boerderijen.
Koppellust (Rijksstraatweg 169), een
gepleisterde langhuisboerderij met rieten
kap, stamt mogelijk uit de 17de eeuw.
Ernaast staat een karakteristiek zomerhuis. Huis te Velde (Rijksstraatweg
168-170) heeft een gevelsteen en het
jaartal 1733. De daartegenover gelegen
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boerderij Runderhorst (Rijksstraatweg
167) is in 1938 in historiserende vorm
gebouwd naar ontwerp van A. Bronwasser.

LOENERSLOOT
(gemeente Loenen)
Klein dorp, gelegen op de zeer smalle,
oostelijke oeverwal van de (Kromme)
Angstel, tegenover het op de westelijke
oeverwal gelegen kasteel Loenersloot.
De nederzetting ontstond bij het 13deeeuwse kasteel en is een typisch voorbeeld van een kasteeldorp. Loenersloot
had al in de 14de eeuw een kapel. Het
geheel is met de buitenplaats Valk en
Heining een beschermd dorpsgezicht.
Het Amsterdam-Rijnkanaal en de provinciale weg hebben een oude lintbebouwing in zuidoostelijke richting van het
dorp afgesneden. Daarvan staan aan de
Slootdijk nog enkele boerderijen en aan
de Kerklaan een voorm. neogotische
zaalkerk (1857) met 18de-eeuwse
pastorie.
Kasteel Loenersloot (Rijksstraatweg 211) is een imposant bouwwerk, omgeven door een brede slotgracht, die in open verbinding met de
Angstel staat. Het kasteel is in aanleg
13de-eeuws. Uit die tijd dateert mogelijk
Loenersloot, Kasteel Loenersloot

de ronde bakstenen donjon die boven het
geheel uitsteekt. Oorspronkelijk werd
deze door een veelhoekige ringmuur
omgeven, maar die sloopte men toen het
kasteel werd uitgebreid met woonruimten aan de oost- en zuidzijde. Aan de
vorm van de ringmuur herinnert op de
zuidwesthoek nog de kademuur met
balustrade en siervazen, die het in 1767
gesloopte laatste deel van de ringmuur
vervangt. In de eerste helft van de 14de
eeuw verrees aan de oostzijde een onderkelderde vleugel, die op de begane grond
bestaat uit een grote rechthoekige zaal
met een aansluitende, kleinere vierkante
ruimte. In de tweede helft van de 14de
eeuw volgden de lange noordvleugel en
de kleine, onderkelderde zuidvleugel.
In de 16de en de eerste helft van de 17de
eeuw vonden nog enkele verbouwingen
plaats, maar het kasteel werd echt ingrijpend gewijzigd tussen 1767 en 1777. Een
versterkt poortgebouw, dat men via een
valbrug bereikte, werd in 1767 afgebroken. Verder trok men een deel van de
oude binnenplaats bij het kasteel om als
hal to dienen. Het interieur dateert vrijwel volledig uit de periode 1772-'77.
Vermeldenswaard zijn het trappenhuis,
de zaal en de eetkamer met stucplafonds
van Peretti en de wandbespanningen van
C. van Breezijn. Bij herstelwerkzaamheden aan het eind van de vorige eeuw
heeft men het kasteel weer een middeleeuws karakter willen geven. De gevels
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ontdeed men van hun pleisterwerk en
de 18de-eeuwse vensters maakten plaats
voor kruisvensters. Brede kantelen vervingen de 18de-eeuwse balustrade op de
donjon. Ook delen van de ingangsgevel,
de uitgekraagde bakstenen friezen onder
de dakrand, de trapgevel aan de noordkant en de dakkapellen zijn laat-l9deeeuws.
Een vaste brug, met aan weerszijden
bakstenen sokkels met gebeeldhouwde
adelaars en wapenschilden, verbindt het
kasteel met het voorplein, dat vroeger
zelfstandig was omgracht. Op het voorplein staan enkele dienstgebouwen,
waaronder een koetshuis uit 1770. De
achterwand hiervan is opgebouwd uit
stenen met een zelfde formaat als die van
de toren. Ook de boerderij halverwege
de oprijlaan is deels nog laat-middeleeuws. Bij de houten klapbrug aan de
weg staat een portierswoning. In het
landschappelijke parkbos met slingervijver, mogelijk nog uit het eind van de
18de eeuw, ligt een betonnen groepsschuilplaats uit de tijd van de mobilisatie.
Valk en Heining (Rijksstraatweg
247) is een in 1677 door de Amsterdammer Cornelis Valckenier gestichte buitenplaats. Het herenhuis heeft een omlopend schilddak, een Lodewijk XVdeuromlijsting en een met een driehoekig fronton afgesloten middenrisaliet.
De voorgevel is later gepleisterd en
tegenwoordig oker geschilderd. Tegen
de rechterzijde staat de lagere, langwerpige en tweebeukige oranjerie onder een
zadeldak. Dit gebouw herbergde vroeger
mogelijk de stal, een koetshuis en een
dienstwoning. Op de hoek van de tuin,
aan de weg, staat een grote, houten theekoepel op een hardstenen plint, gebouwd

Loenersloot, Buitenplaats Valk en Heining,
theekoepel
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Loenersloot, Rechthuis
aan het begin van de 18de eeuw in de stijl
van Daniel Marot. De koepel heeft afgeschuinde hoeken met ionische pilasters,
is versierd met snijwerk en wordt gedekt
door een uit een hol en een bol gedeelte
samengesteld koepeldak, bekroond door
een siervaas. In het interieur bevinden
zich stucversieringen. De koepel is in
1977 gerestaureerd. Rond het huis ligt
een tuin in geometrische stijl.
Het voorm. r e c h t h u i s annex herberg
(Rijksstraatweg 214) is een eenbeukig
17de-eeuws huis. Het is in 1775 uitgebreid en verhoogd tot een blokvormig
gebouw. De in vernal geraakte 14deeeuwse kapel van kasteel Loenersloot
werd opgenomen in het lagere, haaks op
de weg staande koetshuis tegen de rechterzijde. Het classicistische zandstenen
ingangsportaal is midden-17de-eeuws en
komt van elders.
B oerderijen. Uit de 17de eeuw
dateert de boerderij Welgele gen
(Rijksstraatweg 204), met uitgebouwde
opkamer. Het gebouw is wit gepleisterd
en met riet gedekt. Een zelfde type boerderij, maar meer gemoderniseerd is Stil
G e n o eg e n (Slotlaan 8), voorzien van
het jaartal 1594. De tegenover Valk en
Reining gelegen boerderij Slotzicht
(Rijksstraatweg 62-62a) is een dwarshuisboerderij met opmerkelijke vensterdetaillering.
Poldermolen (Angstelkade 12) uit
1839, gelegen aan de Angstel ten zuiden
van het dorp. Van deze houten wipmolen
is de onderbouw met riet gedekt. De
molen bemaalde de watergang Oukoop.
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basis waarschijnlijk langs het veenstroompje de Drecht lag. Daarvandaan
zal de bebouwing zich in de loop van de
middeleeuwen hebben verplaatst naar
de oorspronkelijke achterkade, de Loosdrechtsedijk (oorspronkelijk Nieuwedijk). Langs deze nieuwe, gebogen ontginningsbasis zijn twee gestrekte dorpen
ontstaan: Oud-Loosdrecht en NieuwLoosdrecht. Doordat de dijk een scherpe
bocht maakt, liggen de kavels in een stervormig patroon. Vanaf de 15de eeuw
werd de veengrond voor turfwinning
benut. Door het baggeren van veenspecie onder de waterspiegel ontstonden de
uitgestrekte Loosdrechtse Plassen. In
tegenstelling tot veel andere plassen in
het West-Nederlandse veengebied heeft
men die to Loosdrecht niet drooggemalen. In de 20ste eeuw kregen zij een
recreatieve bestemming; het dorp, met
zijn twee kernen, groeide uit tot een
belangrijk watersportcentrum. De ten
zuiden van Loosdrecht gelegen copeontginning Breukeleveen, met als ontginningsbasis de Herenweg, onderging
een vergelijkbare ontwikkeling (Breukeleveense Plas). Daar resteren van de
bebouwing slechts enkele boerderijen.
De Herv. kerk van Nieuw-Loosdrecht (Nieuw Loosdrechtsedijk 171),
oorspronkelijk gewijd aan St.-Paulus,
noemt men ook wel Sypekerk. De laatgotische, bakstenen kerk bestaat uit een
rijzige, deels ingebouwde, westtoren, een
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Gelegen in een middeleeuwse cope-ontginning, waarvan de eerste ontginnings-

Loosdrecht, Herv. kerk Nieuw-Loosdrecht

pseudo-basilicaal schip en een hoog,
driezijdig gesloten koor. Tegen de zuidzijde van het koor staat de voormalige
sacristie met lessenaardak. De bouw van
de kerk begon in 1433. De kerk wordt
gedekt door houten tongewelven met
trekbalken, die worden ondersteund
door korbeelstellen met laat-gotische
sleutelstukken. De scheibogen rusten
op slanke zuilen met lijstkapitelen. De
toren, die omstreeks 1500 moet zijn
gebouwd, heeft Brie geledingen en een
achtkantige spits. Consoles en uitgekraagde rondboognisjes dragen de stenen
balustrade om de trans. De toren is in
1937 gerestaureerd en de kerk in 1962'63. Bij die laatste restauratie kregen de
koorvensters traceringen van baksteen;
de overige kerkvensters behielden hun,
vermoedelijk 18de-eeuwse, houten
ramen. Verder heeft men de scheidingswand tussen koor en schip verwijderd.
In de kerk staat een verweerde, hardstenen doopvont in gotische stijl, de acht
zijden tonen in relief onder meer de
symbolen van de vier evangelisten.
Verder bevat de kerk een wit marmeren
graftombe van dominee J. Heirmans
(t 1684), 17de-eeuwse koperen lezenaars,
kronen en doopbogen (1655), rouwborden (1725), een herenbank met familiewapens (1727) en een houten `bellenman' (18de eeuw). De orgelkast dateert
uit 1884 en heeft een nieuw binnenwerk.
Achter de kerk ligt de gerestaureerde,
17de-eeuwse, voorm. pastorie.
De Herv. kerk van Oud-Loosdrecht
(Oud Loosdrechtsedijk 230) is een bakstenen zaalkerk met mansardedak uit
1843-'44, naar een ontwerp van P.J.
Hamer; voordien stond hier een laatgotisch kerkje. De zijgevels worden door
pilasters in vijf traveeen met houten
spitsboogramen geleed en hebben een
rechte kroonlijst. Het houten torentje
aan de westzijde is in 1968 geheel vernieuwd. De voorgevel heeft een halfcirkelvormige bekroning. Het huidige,
rechthoekige wijkgebouw verving in
1928 een halfronde consistorie tegen de
oostzijde.
Het interieur van de kerk is in 1966
gerestaureerd en opnieuw ingericht.
De preekstoel met klankbord, de herenbanken en de wandbetimmeringen zijn
afkomstig uit de Herv. kerk van het
Friese dorpje Nij-Beets. De koperen
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Loosdrecht, Herv. kerk Oud-Loosdrecht
lezenaar (1767) is nog van de oude
preekstoel. Een van de koperen kaarsenkronen dateert uit 1658. Het orgel, in
1867 vervaardigd door P. Flaes & Briinjes, komt uit de Herv. kerk to Barsingerhorn (Noord-Holland). Een smeedijzeren hek met geblokte hardstenen pijlers
sluit het pleintje voor de kerk af.
Het gemeentehuis (Nieuw-Loosdrechtsedijk 2) is in 1880 als combinatie
van gemeentehuis, postkantoor, veldwachters- en dokterswoning gebouwd,
naar een ontwerp van de Haarlemse
architect D.E.L. van den Arend.
In 1888 kwam er een koetshuis bij en
precies honderd jaar later een nieuwe
raadzaal. Het gebouw zelf, een mooi
voorbeeld van een rijkere variant van
het neoclassicisme, is vergelijkbaar met
de grotere stedelijke woonhuizen in
die tijd.
DeSchool met den Bijbel
(Nieuw Loosdrechtsedijk 65), ter grootte
van Brie lokalen, werd in 1930-'31
gebouwd naar een ontwerp van de
Utrechtse architect H. Gasselaar.
De krachtige plastische vorm van het
gebouw is het gevolg van de grote kap
en de ingangspartij aan de speelplaatszijde, geflankeerd door twee uitbouwen.
E i k e n r o d e (Nieuw Loosdrechtsedijk
17-2 3) is een buitenplaats met een rechthoekig, uit 1845 daterend landhuis. Het
huis heeft vier kolossale pilasters tegen
de naar de weg gekeerde zijde en een uitbouw in het midden van de achterzijde.
In het interieur zijn gietijzeren ornamen-

ten gebruikt. Bij het huis staat een koetshuis met woningen; het heeft een gekanteelde daklijst. Rondom het huis ligt een
geaccidenteerd landschapspark met serpentinevijver en doorzichten. In het park
staan een grafkapel uit omstreeks 1860
en een vervallen ijskelder.
Kasteel Sypestein (Nieuw
Loosdrechtsedijk 146) is een sobere
reconstructie van het vermeende stamslot van het geslacht Van Sypestein, dat
op deze plaats in de 13 de eeuw zou zijn
gesticht. Jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn gaf
opdracht tot de, overigens niet voltooide,
`herbouw' in de jaren 1912-'27. Daarbij
is men afgegaan op aangetroffen (boerderij)funderingen en een 18de-eeuwse
prent van Jan de Beijer, die echter een
ander (onbekend) kasteel toont. Voor het
kasteel en de poortgebouwen zijn veel
oude bouwmaterialen van elders
gebruikt.
Rond het huis legde Van Sypestein, die
grote belangstelling voor historische
tuinen had, een staalkaart van tuinen in
verschillende stijlen aan. De smeedijzeren hekken tussen de verschillende tuinen komen van andere buitenplaatsen.
Meteen na de bouw is het kasteel ingericht als museum, waarin de particuliere
kunstverzameling van de jonkheer is tentoongesteld. Op de buitenplaats staan
een dienstgebouw met trapgevel, een
poort met portierswoning en een koetshuis (Nieuw-Loosdrechtsedijk 148-150).
Woonhuizen. De dubbele arbeiderswoning 0 u d Loosdrechtsedijk
127-129 dateert uit het laatste kwart
van de 18de eeuw. De ingangen bevinden
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zich aan de achterzijde. Een goed voorbeeld van de recreatieve landhuizen rond
de Loosdrechtse Plassen is het in 1928
gebouwde landhuis D e Rietschans
(Nieuw Loosdrechtsedijk 290), waarvan
het front naar het water is gericht.
Boerderijen. Langs de Loosdrechtsedijk staan tussen de vaak recente recreatieve bebouwing nog vrij veel 17de- en
18de-eeuwse boerderijen. Verscheidene
daarvan zijn in de loop van de tijd tot
woonhuis verbouwd. Nieuw Loosdrechtsedijk 87 is een dwarshuisboerderij uit 1678. Uit de 17de eeuw
dateert ook Oud Loosdrechtsedijk
69-71, met hoge kelder en opkamer,
brede topgevel en hoge uitbouw met rieten dak aan de linkerzijde. 0 ud Loosdrechtsedijk 209 is een 17de-eeuwse,
met riet gedekte boerderij op rechthoekige plattegrond. De voorgevel heeft
vervlochten ontlastingsbogen en een
18de-eeuwse pui. Van Nieuw Loosdrechtsedijk 47-49, uit de 17de
eeuw, is het dwars op de stal gelegen
woongedeelte goed bewaard. Het heeft
twee parallelle, met riet gedekte zadeldaken, waarvan het voorste is afgewolfd.
Ook het voorste dwars huis van de
Grutterij (Nieuw Loosdrechtsedijk
86), is goeddeels nog 17de-eeuws. In
het midden heeft het een topgevel met
schouders en uit- en inzwenkende
randen; rechts is er een opkamer.
Oud Loodrechtsedijk 74a is ook
een 17de-eeuwse krukhuisboerderij.
Verscheidene 18de-eeuwse boerderijen
hebben een laag dwars huis als woongedeelte. Voorbeeld van een nog vrij gave
18de-eeuwse boerderij op rechthoekige
plattegrond is Nieuw Loosdrechtsedijk 16, met latere aanbouw. 0 u d
Loosdrechtsedijk 33-33a, een
gepleisterde krukhuisboerderij met rieten kap, dateert uit het derde kwart van
de 18de eeuw.
Tolhuis (Nieuw-Loosdrechtsedijk
15). Wit gepleisterd, vroeg-l9de-eeuws
gebouwtje, versierd met snijwerk langs
het overstekende rieten dak.
Transformatorhuisje (Oud
Loosdrechtsedijk 147) voor de PUEM
uit 1933; het heeft een tentdak.
Fort Spion (Bloklaan), gelegen aan
de westoever van de Loenderveense Plas,
werd in 1844-'47 gebouwd voor de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, op de
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plaats van de oude batterij De Spion.
Het fort, een vierkante redoute met afgeronde hoeken en een bomvrij wachthuis,
sloot de weg van Loosdrecht naar Loenen af. In 1880 kreeg het een verbeterde
gronddekking, remises en een kruitmagazijn. Aan de overzijde van de Veendijk
bevindt zich een kazemat van gewapend
beton uit 1933.
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een vrij gaaf interieur met een door een
kruisgewelf overdekte kelder en daarboven een opkamer met schouw in manieristische stijl. Het lagere, driebeukige
achterhuis, mogelijk uit de 18de eeuw,
heeft ankerbalkgebinten.
Boerderijen. Langs de Lopikervaart
staan nog vrij veel waardevolle boerderijen uit de 17de, 18de en 19de eeuw.
Lopikerweg West 8 8 , met rieten
wolfdak boven het woongedeelte en de
stal, heeft in de voorgevel nog 17deeeuwse details, zoals de ontlastingsboogjes en het siermetselwerk. Achter de stal
staat een met riet gedekte kapberg.

ZUID -00STGEVEL

LOPIK
Streekdorp dat zich uitstrekt aan weerszijden van de Lopikervaart. Voor een
deel is die vaart een natuurlijk veenstroompje, ook wel Lopikerwetering of
Lopikervoorwetering genoemd. In de
11 de en de 12 de eeuw werd van hieruit
het zuidelijk deel van de Lopikerwaard
ontgonnen in langgerekte kavels loodrecht op de ontginningsbasis. Er is een
concentratie van lage dorpsbebouwing
bij de kerk, gelegen aan de noordzijde
van de vaart. Na de Tweede Wereldoorlog breidde Lopik zich naar het zuiden
uit.
Herv. kerk (Dorpsstraat 32), oorspronkelijk gewijd als St.-Salvator. De
eenbeukige, bakstenen kruiskerk dateert
in hoofdzaak uit de 15de en het begin
van de 16de eeuw; het koor bevat echter
ook 13de-eeuws muurwerk. De oorspronkelijke westtoren werd wegens
ernstige verzakking in 1818 afgebroken,
samen met de vier westelijke traveeen
van het schip. De toen opgetrokken
nieuwe westmuur en het bijbehorende
vierkante daktorentje moest men bij de
restauratie in 1964-'67 volledig vernieuwen. Het driezijdig gesloten koor werd
toen weer bij de kerk getrokken. Aan de
noordkant van het koor heeft men frag-
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LOPIKERKAPEL
(gemeente Lopik)
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Lopik, Boerderij Laanwijk, voorgevel en
plattegrond (1980)
menten van figuratieve en ornamentele
muurschilderingen blootgelegd, die
mogelijk uit de 13de eeuw dateren.
De kerk herbergt meubilair uit omstreeks 1700, to weten: de preekstoel, een
koorhek, delen van het doophek, een
doopbekkenhouder, een koperen lessenaar en twee koperen kronen. Het koorhek scheidt de als consistorie ingerichte,
westelijkste travee van het schip af van de
rest van de kerk. L. van Dam & Zonen
uit Leeuwarden bouwde in 1890 het
orgel.
Laanwijk (Lopikerweg Oost 102).
Dit tot boerderij verbouwde buitenhuis
werd in 1614 gebouwd als buitenverblijf
van een officier van het Staatse leger.
Het is waarschijnlijk in de 18de eeuw
verbouwd en verlaagd. De deurkalf toont
de gesneden wapens van de opdrachtgevers en het jaartal 1614. Boven de ingang
en de vensters zijn geprofileerde ontlastingsbogen aangebracht. Het panel heeft

Laagveendorp met voornamelijk agrarische lintbebouwing langs de Enge IJssel.
Dit riviertje vindt in zuidwestelijke richting een vervolg in de Lopikervaart via
het Lopiker verlaat (een schutsluis uit
1628) bij Uitweg en een gegraven kanaal
bij Graaf. Aan het oosteinde van de
langs deze smalle wateren uitgestrekte
parochie Lopik, werd vermoedelijk al in
de 13de eeuw een kapel gesticht, waaraan
de plaats haar naam ontleent. Nabij deze
kapel verrees het, in 1375 voor het eerst
vermelde, kasteel Te Vliet.
De Herv. kerk (Lopikerweg Oost
176a) is een wit gepleisterd, eenbeukig
bakstenen kerkje met een vijfzijdig
gesloten koor. Het is in de 15de eeuw
gebouwd ter vervanging van de bovengenoemde oude kapel. De buitenbepleistering en de houten vensters in het schip
dateren van herstelwerk in 1832. In
1949-'50 werd de kerk opnieuw hersteld,
waarbij de koorvensters bakstenen
traceringen kregen en het dak en het
vierkante westtorentje van een nieuwe
leidekking werden voorzien. Voor een
nieuw portaal tegen de zuidzijde van
het koor moest de in 1832 gebouwde
consistorie wijken. Deze bracht men
toen onder in de westelijke travee van het
schip. Het schip heeft een ziende houten
kap en met rankmotief beschilderde,
15de-eeuwse trekbalken; het koor wordt
gedekt door een houten tongewelf. De
kerk heeft 17de-eeuws meubilair, zoals
de kansel met 18de-eeuws koperwerk,
een memoriebord (1620) en een koperen
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Lopikerkapel, Herv. kerk, interieur scbip
kroon. Het houten schotwerk tegen de
scheidingsmuur draagt een schildering
van de Tien geboden en de Twaalf artikelen van het geloof (1771), met in het
midden een 19de-eeuws uurwerk. Om
de kerk ligt een klein kerkhof met een
ijzeren toegangshek uit 1880.
De dorpsschool (LopikerwegOost
181), in neorenaissance-vormen, dateert
uit 1887.
Huis te Vliet (LopikerwegOost
164). Het huidige gebouw heeft het
uiterlijk van een 19de-eeuws landhuis.
Het souterrain bestaat voor een belangrijk deel uit zwaar muurwerk van de
14de-eeuwse woontoren. Die toren bezat
een kelder met tongewelf en daarboven
waarschijnlijk nog drie woonlagen. Op
de bel-etage is nog 14de-eeuws muurwerk aanwezig, maar de oorspronkelijke
muurdikte is gereduceerd. In de noordwesthoek bevindt zich een 16de-eeuwse
stenen spiltrap, behorende bij een toren
naast de oorspronkelijke noordingang.
Aan het einde van de 17de eeuw werd
de ingang naar de huidige zuidgevel
verplaatst en een nieuw voorplein aangelegd. Bij de toegang daarvan stond een
hek waarvan een van de beide Lodewijk
XIV-hekpalen (omstreeks 1740) bewaard
bleef. In 1856 kreeg het huis een nieuwe
voorgevel met boogvormige ingang. Het
huis verloor in 1937 veel van zijn karakter toen een verdieping werd afgebroken.

Boerderijen. Langs de Lopikerweg staan verscheidene waardevolle
boerderijen, waaronder Lopikerweg
Oost 167, een krukhuisboerderij
met in de zijgevel van de kruk ontlastingsbogen daterend van omstreeks
1660.
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Dorp aan de noordoostrand van de
Utrechtse Heuvelrug. Voor de aanleg
van de spoorlijn Utrecht-Arnhem werd
in 1844-'45 bij Maarn de Utrechtse
Heuvelrug doorgraven. Vanaf 1865 vond
in dit gebied zandwinning plaats. Op een
deel van het afgegraven terrein werd in
1901 een rangeerterrein voor het midden
van Nederland aangelegd. Ten behoeve
van de spoorwegarbeiders ontstond in
1924 een tuindorp dat de kern van
Maarn ging vormen. In de omgeving
verrees na 1900 een aantal buitenplaatsen.
Raadhuis (Raadhuisplein 1). Naar
aanleiding van een prijsvraag in 1925
ontwierp de Amersfoortse architect
H.A. Pothoven het bescheiden gebouw
in late neorenaissance-stijl.
Villa 't Stort (Amersfoortseweg 7) is
in 1903 in chalet-stijl gebouwd voor een
Amsterdamse textielfabrikant. Het koetshuis stamt uit dezelfde tijd.
De Hoogt (De Hoogt 6) is een
groot landhuis in 1908 ontworpen door
J.W. Hanrath voor J.B. de Beaufort in
een aan het werk van De Bazel verwante
`Um 1800'-stijl. De bijbehorende garage
annex dienstwoning uit 1917 vertoont
invloeden van de Engelse landhuisstijl.
Het landgoed Huis te Maarn
(Maarnse Grindweg 26) werd in 1906
gesticht. Het herenhuis werd in 1916
gebouwd voor textielfabrikant W.B.
Blijdenstein en zijn vrouw A.G. Blijdenstein-Van Heek. Het neoclassicistische
ontwerp van J. Stuyt verwijst naar de
Amerikaanse koloniale architectuur. Het
panel is goed vergelijkbaar met het voor
J.B. van Heek, de broer van mevrouw
Blijdenstein, gebouwde huis Zonnebeek
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Lopikerkapel, Huis te Vliet, plattegrond
begane grond en eerste verdieping

Maarn, Huis te Maarn
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bij Enschede uit 1906-'07. In beide
gevallen ontwierp P.H. Wattez de tuin.
Op het terrein staat een U-vormig
dienstgebouw uit 1915.
Het voormalige station (Stationsweg
1-3), een langwerpig gebouw met
woning nit 1910, is tot 1972 als zodanig
in gebruik geweest. In de zijgevel bevindt
zich een tegeltableau met de stationsnaam en aan de spoorzijde is er een uitbouw voor de stationschef.
B oerderijen. De kern van de krukhuisboerderij Groot Bloemenheuvel
(Woudenbergseweg 3) zal nog uit de
17de eeuw dateren. Bij Maarn en Maarsbergen staan vooral langhuisboerderijen.
Belangwekkend zijn D e Griftheuvel
(Griftdijk 2) uit 1893 en NieuwAltena (Griftdijk 3) uit 1886. Andere
goede voorbeelden van 19de-eeuwse
boerderijen zijn Woudenbergseweg
38, 40 en42,Dwarsweg 8 en
Maarnse Grindweg 47 en49.
Een interessante dwarshuisboerderij in
combinatie met schuur en schaapskooi
uit de 19de eeuw is Woudenbergseweg
92a.

MAARSBERGEN
(gemeente Maarn)
Dorp aan de noordoostrand van de
Utrechtse Heuvelrug in de nabijheid van

Maarsbergen, Herv. kerk

MAARN

Maarsbergen, Kasteel Maarsbergen
kasteel Maarsbergen. De Herensteeg,
gelegen in het zichtveld van het kasteel
en nu gedeeltelijk opgenomen in de
Woudenbergseweg, vormde de verbinding tussen kasteel en dorp. Een spooren een snelwegviaduct scheiden tegenwoordig kasteel en dorpscentrum.
De Herv. kerk (Woudenbergseweg
52) is een zaalkerk met vierkante toren
en achtkante spits boven de ingang.
De kerk werd in 1883-'84 gebouwd in
opdracht van de familie Du Bois, bewoners van kasteel Maarsbergen naar ontwerp van de architecten J.D. van Gendt
en A.R. Freem. Het gebouw is opgetrokken in neorenaissance-vormen met in
pleisterwerk uitgevoerde speklagen. De
steunberen zijn versierd met driehoekige
en segmentvormige frontons. De achtkante opengewerkte torenspits werd in
1934 toegevoegd naar ontwerp van
J. Pothoven.
Kasteel Maarsbergen (Maarnse
Grindweg 30) is een in oorsprong 15deeeuws omgracht gebouw van twee bouwlagen. Tot 1621 diende het als verblijf
van de proost van de Norbertijner abdij
van Berne bij Heusden. Vanuit die abdij
werd een uithof gesticht op de plaats
van het latere kasteel, in de nabijheid
van de Folcoldusheuvel, genoemd naar
de schenker van het bezit. Na confiscatie
werd het kasteel in 1656 verkocht aan de
Amsterdammer Samuel de Marez, die

het liet verbouwen tot een buitenplaats
met een formele tuin en een uitgestrekt
lanenstelsel. In 1804 kwam het in bezit
van de Utrechtse advocaat J.A. du Bois.
Deze liet de beide ronde hoektorens en
de traptoren aan de achterzijde slopen,
aan de achterzijde een tweede vleugel
toevoegen en het geheel pleisteren. Om
het kasteelkarakter niet to verliezen,
voorzag men de voorgevel van arkeltorentjes en kantelen. Bij de restauratie in
1930 werd het pand ontpleisterd en herkreeg het de beide in 1804 verdwenen
ronde hoektorens. Begin 19de eeuw
werd een groot deel van de formele aanleg rond het huis verlandschappelijkt. In
het parkbos staat een ronde bakstenen
duiventoren met vierkant tentdak, mogelijk van 17de-eeuwse oorsprong. De Folcoldusheuvel wordt sinds 1921 gebruikt
als grafheuvel voor de familie Godin de
Beaufort die kasteel en goed sinds 1882
bezit.
Anderstein (Andersteinweg 2) is
een buitenhuis uit 1913, gebouwd in
Engelse landhuisstijl naar ontwerp van
J. Stuivinga voor H.A. van Beuningen.
Op het terrein bevindt zich onder andere
een vroeg voorbeeld van een betonnen
zwembassin met badhuisje.
Tolhuis (Maarnse Grindweg 51).
Het eenvoudige neoclassicistische pand
uit 1846-'47 werd net als de tolhuizen bij
Leusden en Woudenberg gebouwd aan
de op particulier initiatief aangelegde
weg Leersum-Amersfoort.
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Dorp, gelegen op oeverwallen aan weerszijden van de Vecht. De bebouwing van
de agrarische nederzetting lag rond de
wat van de rivier of gelegen parochiekerk. Omdat de scheepvaart over de
Vecht steeds belangrijker werd, verschoof de dorpskern omstreeks 1600
naar de rivieroevers. Even ten noorden
van een scherpe bocht van de rivier –
waar deze zich vernauwt tot een gracht
– ontstond een aaneengesloten, voornamelijk 18de-eeuwse dorpsbebouwing,
gekenmerkt door een bescheiden schaal
en een sobere detaillering. Voorbij de
brug, langs de Herengracht, heeft de
bebouwing een stedelijker karakter. In de
17de eeuw stichtten rijke Amsterdamse
kooplieden en regenten in en bij het
dorp, zoals ook elders langs de Vecht,
veel buitenplaatsen. Tot de bevolking van
Maarssen, waaronder ook de bewoners
van de buitenplaatsen, behoorden in de
17de en de 18de eeuw veel Portugese en
Hoogduitse joden, die hier al in 1680 een
synagoge bezaten.
De aanleg van de straatweg AmsterdamUtrecht (omstreeks 1810) en de spoorlijn
(1843), de verbetering van de Vecht,
maar vooral de aanleg van het Merwedekanaal (1892 voltooid), maakten dat het
dicht bij de stall Utrecht gelegen dorp
zich vanaf de tweede helft van de 19de
Maarssen, Herv. kerk (1978)
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eeuw tot een belangrijke industrieplaats
ontwikkelde. De vestiging van bedrijven
leidde tot uitbreiding van het dorp. Tussen straatweg en kanaal werd omstreeks
1925 voor de meegekomen arbeiders van
een Friese oliefabriek de Friese buurt
gebouwd. Na de oorlog breidde het dorp
zich aan beide zijden van de Vecht verder
uit; de grootste uitbreiding ligt in de polder Maarssenbroek, ten westen van het
kanaal (nu Amsterdam-Rijnkanaal).
De Herv. kerk (Kerkweg 19) is eel,'
laat-gotische, eenbeukige kruiskerk met
romaanse, tufstenen westtoren. De toren
dateert uit de 12 de of 13 de eeuw en is
een van de oudste van de Vechtstreek. De
Bevels zijn voorzien van spaarvelden, met
lisenen, rondboogfriezen en diamantkoppenlijsten; de gevelindeling met drie
geledingen komt niet overeen met de
verdiepingshoogten. De rondbogige
galmgatvensters kregen bij de restauratie
van 1971-'73 weer deelzuiltjes met teerlingkapitelen. De toren heeft een geprofileerd portaal. De rest van de kerk
werd in het begin van de 16de eeuw
herbouwd. Uit die tijd zullen ook het
gotische venster en de kapelachtige aanbouwen aan weerszijden van de toren
dateren. Tegen de zuidkant van het schip
staat de uit 1720-'21 daterende grafkapel
van de familie Huydecoper (zie buitenplaats Goudestein), met leien koepeldak
en geblokte hoekpilasters, en twee 19deeeuwse grafportalen. De toegang vanuit
het schip tot de 18de-eeuwse grafkapel
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Maarssen, Herv. kerk, interieur met orgel
bestaat uit een geblokte zandstenen
rondboogpoort, met gebeeldhouwde
voluten en twee wapens onder een kroon
en obelisk. De poort heeft een in 1721
door J. Mast vervaardigd smeedijzeren
sierhek. Omstreeks 1845 kregen de kerkvensters houten ramen. De consistorie,
in de hoek van koor en noorderdwarsarm, heeft een breed neogotisch venster
en inwendig 19de-eeuwse stucgewelven.
De kerk heeft houten tongewelven.
Bij de restauratie van het interieur in
1971-'73 is het koor weer naar het schip
geopend. Toen heeft men ook de houten
wandbetimmering grotendeels verwijderd. In de kerk staat meubilair uit omstreeks 1700, zoals de preekstoel, de
herenbank van de familie Huydecoper,
met familiewapen en de herenbank van
het huis Ter Meer, met rijk gedetailleerd
houten baldakijn. De zeer rijk gesneden
barok-preekstoel is gemaakt door Jaspar
van Eeten. Verder zijn er 18de-eeuwse
rouwborden en een gebeeldhouwd epitaaf uit 1763. Abraham Meere bouwde
in 1790 het orgel; de door beelden
bekroonde kast heeft gebogen zijvelden
en snljwerk op de overgang van de
Lodewijk XVI-stijl naar de rococo.
De R.K. H. Hartkerk (Breedstraat 3) is een neogotische kruisbasiliek,
gebouwd in 1884-'85 naar ontwerp van
A. Tepe. Koor en dwarsarmen zijn driezijdig gesloten, waarbij in de hoeken
koorkapellen zijn gesitueerd. Het schip is
voorzien van luchtbogen. De toren heeft
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Maarssen, Herenhuizen langs de
Herengracht

Herengracht staan enkele bredere 18deeeuwse herenhuizen, zoals Herengracht 7 en 8, beide met omlijsting
van deur en bovenraam. Voor het laatste
panel staat een vermoedelijk 19de-eeuws
waterstoephek, zoals ook voor het nabijgelegen kleine buitenhuis aaadhoven'.
Het zeer brede herenhuis D e Boomgaard (Herengracht 21-23), dat later in
drie woonhuizen is opgedeeld, heeft een
rijk omlijste middenpartij en een attiek
met versierde consoles. De 19de-eeuwse
panden langs de grachten zijn in schaal
en karakter aan de oudere bebouwing
aangepast. L a ng eg ra ch t 43, woonhuis annex cafe, heeft een hoge pui met
gietijzeren steunpunten onder het balkon
en neorenaissance-versiering op het
bovenste deel van de gevel. De evenwijdig aan de Vecht gesitueerde Kerkweg
wordt omzoomd door vrijstaande herenhuizen en villa's in forse tuinen uit het
eind van de 19de eeuw.
B o 1 e n s t e i n (Bolensteinsestraat 1).
Van de bij Maarssen gelegen kastelen Ter
Meer, Snaafsburg en Bolenstein bleef
alleen Bolenstein gespaard. Het werd
veranderd in een buitenhuis. Het oudste
deel van het huis is de, waarschijnlijk
15de-eeuwse, onderkelderde noordbeuk,
die in het eerste kwart van de 17de eeuw
werd verdubbeld. Deze tweede beuk

drie geledingen, haakse steunberen en
een ingesnoerde spits. De oorspronkelijke polychromie en de inrichting van
het interieur zijn vrijwel geheel verdwenen. Het kleine orgel, in 1836 door
H.D. Lindsen vervaardigd, heeft een
empire-kast.
De voorm. Geref. kerk (Kerkweg
14) is een kleine zaalkerk, gebouwd
omstreeks 1895 in de vormen van de
neorenaissance. De trapgevel en het
venster boven de ingang verwijzen naar
17de-eeuwse voorbeelden.
Woonhuizen. Van enkele huizen
in Maarssen heeft de gevel nog 17deeeuwse elementen, bijvoorbeeld de
schouder- en zijgevel van Kaatsbaan 2
en de pilastergevel met gebeeldhouwde
leeuwen van Sch ipp e rsgra ch t 15.
Deze beide zijn echter sterk gerestaureerd. De trapgevel van L a ngegra ch t
13 heeft een toppilaster met gebeeldhouwde console. De deuromlijsting
dateert van ongeveer 1800. De meeste
gevels in het dorp zijn 18de-eeuws.
Langegracht 42 en het, in dezelfde
trant gewijzigde, buurpand hebben
gebogen schouders en natuurstenen
voluten en frontons. Vooral langs de

kreeg in 1661 een haakse uitbouw. Het
huidige blokvormige aanzien van het
huis is het resultaat van de verbouwing in
1829, in opdracht van de familie Abels
van Waveren. Het omgrachte gebouw
kreeg geblokte hoekpilasters, een kroonlijst en een omgaand schilddak, bekroond
met een classicistisch, open houten klokkentorentje. Tegen de rechter zijgevel
werd een, op zware consoles uitkragend,
dubbel balkon met zuilen en wapenschild
aangebracht. Verder voorzag men de
gevels van een inmiddels weer verwijderde bepleistering. Het empire-interieur zal ook bij deze verbouwing tot stand
zijn gekomen. In 1866 werd een nieuwe
toegangsbrug gebouwd, waarvan de
balustraden met sfinxen en vazen zijn
versierd. Ten slotte werd in 1917 de
zuidwesthoek dichtgebouwd, waardoor
het huis een volledig rechthoekige plattegrond kreeg. Aan de westzijde kwam
er een erker met balkon.
De beide bouwhuizen, die parallel aan
de straat liggen, dateren in opzet waarschijnlijk uit 1661, maar zijn in de 18de
en de 19de eeuw vernieuwd. Het tussengelegen hek heeft bakstenen zuilen voorzien van gebeeldhouwde wapendragende
leeuwen; de sierlijke smeedijzeren hekvleugels daartussen dateren wellicht uit
1829. Het huis is gelegen in een vroeg-
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Maarssen, Buitenplaats Bolenstein
landschappelijke parkaanleg uit de jaren
tachtig van de 18de eeuw. Het hele complex is tussen 1961 en 1981 gerestaureerd
en ook daarna zijn nog aanvullende restauratiewerkzaamheden uitgevoerd.
Huis ten Bosch (Zandweg 44)
verrees in 1627-'29 op een T-vormige
plattegrond en is vermoedelijk sinds het
begin van de 19de eeuw gepleisterd. Het
ontwerp van het huis, een van de vroegste buitenhuizen aan de Vecht, schrijft
men toe aan Jacob van Campen. Dit type
buitenhuis kreeg in de omgeving van
Maarssen in de jaren daarna veel navolging. Het dwars huis, met een schilddak
en deels ronde schoorstenen van baksteen, is in het midden hoger opgetrokken en heeft een naar voren springend
classicistisch front; ionische pilasters op
hoge sokkels dragen een getand driehoekig fronton. Het iets smallere achterste
deel van het huis, ook met schilddak,
bestaat inwendig uit twee beuken. De
rechthoekige vestibule heeft Brie 17deeeuwse bakstenen portalen. In de grote
zaal, de linker- en rechtervoorkamer en
de kamer boven het voorhuis zijn de
balkenplafonds op manieristische wijze
beschilderd; voorgesteld zijn onder meer
ranken met vogels, cartouches en gemarmerde panelen. In de grote zaal is de
schildering gesigneerd en gedateerd:
`Anton Hendricks 1629'. Aan de achterzijde bevindt zich een diepe, vermoede-

lijk omstreeks 1720 aangebouwde tuin.
kamer met inwendig een Lodewijk xrvbetimmering. Bij het huis ligt het verbouwde koetshuis. Het toegangshek met
bakstenen pijlers en natuurstenen bekroning dateert uit omstreeks 1720.
Gansenhoef (Zandpad 29) is een van
de eerste buitenplaatsen aan de Vecht.
Het sobere, blokvormige buitenhuis
werd in 1655 gebouwd naar ontwerp van
Philips Vingboons. De diepe tuinkamer
aan de achterzijde, die inwendig de vorm
van een achtkant heeft, kwam vermoedelijk in de 18de eeuw tot stand. Tegen de
Maarssen, Buitenplaats Huis ten Bosch
(1973)
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rechterzijgevel staat een ronde serre met
natuurstenen zuilen en balkon.
Raadhoven (Herengracht 20) is een
eenvoudig, tweebeukig buitenhuis met
rechte kroonlijst en zadeldaken tussen
bakstenen topgevels. Het is omstreeks
1660 gebouwd en kreeg omstreeks 1700
de tweede, smallere beuk en een classicistische omlijsting van de ingangspartij.
In het huis vindt men beschilderde balkenplafonds, onder meer met voorstellingen van vogels, aangebracht omstreeks
1660. De hal is voorzien van rijk 18deeeuws stucwerk. Het huis had een oprijlaan aan de kant van de Diependaalsedijk. Aan de Vechtkant ligt een
voorplaats, afgesloten door een zwaar
smeedijzeren hek met bakstenen pijlers.
In het restant van de vroegere tuin staat
een bijzondere tuinmuur met rechte
hoeken, wellicht een experimentele
fruitmuur.
Vredenhoef (Straatweg 31-33). Het
ondiepe, onderkelderde buitenhuis bezit
Been verdieping, afgezien van de met een
driezijdig fronton afgesloten, verhoogde
middenpartij. Het huis dateert waarschijnlijk uit 1666. Het interieur werd in
de 18de eeuw gemodemiseerd, waaraan
de binnendeuren en de schoorsteenmantel herinneren. In de 19de eeuw werd het
exterieur aangepast door het aanbrengen
van de huidige ingangspartij, empirevensters en een – inmiddels weer verwijderde – bepleistering. Ten zuiden van het
huis staan een verbouwd 18de-eeuws
koetshuis en een klein, rijk versierd,
smeedijzeren hek, afkomstig van de
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voorm. buitenplaats Vegtenstijn en daterend nit het midden van de 18de eeuw.
Herteveld (Straatweg 17). Oorspronkelijk een midden-17de-eeuwse
buitenhuis in de trant van Huis ten
Bosch en Vredenhoef, dat wil zeggen
met verhoogde middenpartij en lage zijvleugels. In de 19de eeuw kreeg het huis
het huidige, wit gepleisterde aanzien.
Bij een verbouwing in 1804 werden
ander meer de ramen aan de voorzijde
vergroot. Omstreeks 1880 kregen de zijvleugels een verdieping. Het timpaan op
de middenpartij verving men door een
rechte kroonlijst. De hal van het huis is
gedecoreerd in Lodewijk XIV-stijl. De
oranjerie en de tuinmanswoning dateren
uit de 18de eeuw. Het laatstgenoemde
gebouw heeft een halfrond uitgebouwde,
19de-eeuwse veranda. De pijlers van het
17de-eeuwse toegangshek dragen laden
siervazen.
Leeuwenburg (Zandpad 24). Het
buitenhuis is gedeeltelijk nog 17deeeuws en omstreeks 1800 gemoderniseerd, waarbij het voorste deel wit werd
gepleisterd en de vensters tot de grond
werden doorgetrokken. De wit gepleisterde, achtkantige theekoepel met
schulprand en rieten dak dateert eveneens uit ongeveer 1800. Tot 1857 heette
deze buitenplaats `Spruytenburg'.
Hazenburg (Binnenweg 60). Het
waarschijnlijk laat-l7de-eeuwse, blokvormige huis met lage verdieping heeft
door de bepleistering en de detaillering
van ingang en vensters een 19de-eeuws
aanzien gekregen. In de vernieuwde
tuinmuren aan de straatkant is een 18deeeuwse bakstenen tuinkoepel opgenomen. Het achtkantige bouwwerk heeft
rondbogen in de korte zijden en een
19de-eeuws, ingebogen tentdak.
Doornburgh (Diependaalsedijk 1517) is een rechthoekig gebouw met een
geprofileerde kroonlijst. De vier zijden
van het omlopende schilddak worden
verlevendigd door dakkapellen met
voluutvormige vleugelstukken en een
boogvormige bekroning. In deze vorm
dateert het huis uit 1721. De met
rococo-snijwerk versierde voordeur is
gevat in een natuurstenen omlijsting in
Lodewijk XIV-stijl, die evenals enkele
delen van het interieur afkomstig is uit
een 18de-eeuws patriciershuis in Groningen; een 18de-eeuwse schouw komt
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Maarssen, Buitenplaats Goudestein
uit het huis Janskerkhof 12 in Utrecht.
Het landschapspark bij het huis werd in
de eerste helft van de 19de eeuw door
J.D. Zocher jr. aangelegd. In het park ligt
een ijskelder met bakstenen koepelgewelf
en een omlopend portaal. Aan de Diependaalsedijk staan een koetshuis en een
18de-eeuws smeedijzeren hek. Bij de
Vecht bevindt zich een smeedijzeren hek
in Lodewijk XIV-stijl. Het heeft vierkante stutten waarin vazen zijn opgenomen en waarop torenachtige burchten
met doorntakken de naam van de buitenplaats uitbeelden; in de middelste bekroning is een stralende zon weergegeven.
Op het zuidwestelijk deel van het terrein
ligt de in 1964 gebouwde prior ij
Emmaus van de kanunnikessen van het
H. Graf, naar ontwerp van J. de Jong en
Dom. H. van der Laan. Het is een voorbeeld van architectuur van de Bossche
School.
Goudestein (Diependaalsedijk 19).
Het buitenhuis is in 1754 gebouwd ter
vervanging van een uit 1618 daterend
huis met dezelfde naam. Dat huis,
gebouwd door Joan Huydecoper, was
het eerste buitenhuis bij Maarssen. Het
18de-eeuwse, kubusvormige gebouw
heeft geblokte hoekpilasters, een attiek
met daarin door rondboogjes verdeelde
ramen, een geprofileerde kroonlijst en
een door schoorstenen bekroond omlopend schilddak, waarlangs aan vooren achterzijde een balustrade loopt. De
voorgevel is naar de Vecht gekeerd en
heeft een gebogen bordes, een in natuursteen omlijste ingangspartij met ionische
pilasters en een rococo-bekroning van
het bovenvenster. Het aangebrachte
alliantiewapen is dat van het echtpaar

Huydecoper-Ram. In het interieur
bevinden zich rococo-stucwerk, -betimmeringen en -schouwen. Links van het
hoofdgebouw staan een, vermoedelijk
deels nog 17de-eeuws, langgerekt bouwhuis en een smeedijzeren rococo-hek
tussen houten stijlen. Verder is er op het
terrein nog een uit het derde kwart van
de 18de eeuw daterend smeedijzeren
hek.
Marienhof (Diependaalsedijk 52).
Klein, rechthoekig 18de-eeuws landhuis
met omlopend schilddak en een gave
Lodewijk XVI-omlijsting van ingang
en bovenvenster. Verder is er een laag
smeedijzeren hek.
Ve c h t o e v e r (Diependaalsedijk 33).
Blokvormig 18de-eeuws landhuis met
aan de Vechtzijde een tot het dak
reikende uitbouw en tegen de beide
zijgevels uitgebouwde tuinkamers. De
omlijste ingang van de voorgevel heeft
een rococo-snijraam. Het huis is in de
19de eeuw verbouwd. Het parkbos is
aangelegd in landschapsstijl. Ten zuiden
van het huis, bij de Endelhovenlaan, ligt
een 18de-eeuws koetshuis met dienstwoning. De oranjerie met kassen dateert
waarschijnlijk ook uit de 18de eeuw. Bij
de Vecht staat een zeskantige, deels houten theekoepel in Lodewijk XV-stijl, met
uitspringende corinthische zuilen. Boven
de rondboogvensters zitten gesneden
kopjes, die de vier jaargetijden, de zon efi
de maan voorstellen. Inwendig heeft het
een koofplafond met stucversiering. Bij
de Diependaalsedijk staat een hek waarvan de hardstenen rococo-pijlers oorspronkelijk marmeren beelden droegen.
Aan de Vecht is er een 19de-eeuws
smeedijzeren hek.
Vecht en Dijk (Straatweg 68). Aan
het 18de-eeuwse huis van twee bouw-
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Maarssen, Buitenplaats Vecht en Dijk,
tuinkoepel

lagen is in het begin van de 19de eeuw
aan de Vechtzijde een vleugel in empirestijl toegevoegd. In de tuin staat een rijk
gedetailleerde tuinkoepel van gietijzer en
glas, deels uitkragend boven de Vecht.
De koepel is in 1861 vervaardigd door
Nering Bogel & Co to Deventer. Ook de
serre van het huis en de hekken langs de
weg hebben gietijzeren bestanddelen en
kunnen uit dezelfde fabriek afkomstig
zijn.
Leeuw en Vecht (Straatweg 23)
is een laag, wit gepleisterd huis met een
verhoogde middenpartij en eclectische
versieringen, omstreeks 1860 gebouwd
nadat het oorspronkelijke huis was afgebrand. Bij het huis staat een tot woonhuis
verbouwd koetshuis uit dezelfde tijd.
Voorts is er een groot, wit gepleisterd
theehuis uit het eind van de l8de eeuw,
voorzien van een met food gedekt koepeldak en 19de-eeuwse vensters.
De vrij afgelegen Joodse begraafp l a a t s (Machinekade) dateert uit 1749.

Er liggen enkele omgevallen grafstenen.
Boerderijen. De dwarshuisboerderij De C r o e s e n (Zogweteringlaan 4),
met kelder en opkamer, dateert uit de
eerste helft van de 17de eeuw. De Ma ir e
Hofs t e de (Europalaan 1) is een grote
19de-eeuwse dwarshuisboerderij, ontstaan door een verbouwing van een langhuisboerderij, waarvan het voorhuis links
en rechts is uitgebreid, zodat de voorgevel nu acht traveeen breed is. De laat19de-eeuwse dwarshuisboerderij
Herenweg 23 is geheel in hout opgetrokken. Dit was verplicht, vanwege de
ligging binnen het schootsveld rond Fort
Maarsseveen. Vr e d e g o e d (Heuvellaan
5-7) is een langhuisboerderij in neorenaissance-stijl uit 1906. In het voorhuis
zijn de hal en diverse kamers in eenvoudige Jugendstil-vormen gedecoreerd.
Oliefabrieken. Even buiten Maarssen aan het Amsterdam-Rijnkanaal liggen de uit 1920 daterende fabrieken van
Twijnstra's Oliefabrieken NV (nu: UTD
Mengvoeders) en N.V. Olieraffinaderij
`Zuilen'.
Dieselgemaal (Machinekade 19) uit
1936. Het ontwerp, waarschijnlijk van
gemeentearchitect W. Wijnstra, toont de
invloed van het expressionisme.
De schutsluis (Straatweg), gelegen ten
zuiden van Maarssen, vormt een directe
verbinding tussen de Vecht en het

gebouwd in neorenaissance-vormen.
Verdedigingswerken. Ter verdediging van de Tienhovense Vaart en de
ernaast gelegen inundatiekade werd in
1848-'50 hetFort bij Tienhoven
aangelegd, als onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterline. De omgrachting
van het fort is nog aanwezig, maar de
bomvrije kazerne is na de opheffing in
vernal geraakt. Fort Maarsseveen
(Herenweg 3) behoorde tot dezelfde linie
en bewaakte de Maarsseveense Vaart.
Het in 1880-'81 gebouwde vestingwerk
heeft remises, een bomvrije kazerne met
brede baksteengevel in neorenaissancestijl en een fortwachterswoning (Herenweg 1). Na de opheffing heeft men de
wallen geegaliseerd. Aan de Gageldijk en
de Machinekade zijn in de jaren 1938-'40
betonnen groepsschuilplaatsen gebouwd,
die deel uitmaken van de oostelijke reeks
versterkingen bij Maarssen.

MAARTENSDIJK
Dorp ontstaan langs een middeleeuwse
ontginningsdijk in het veengebied ten
oosten van de Vecht, nabij de westrand
van de Utrechtse Heuvelrug. De oorspronkelijke naam, `Oostveen', wordt
voor het eerst genoemd in 1355. Het
dorp, waarvan de kapel in 1405 wordt

Amsterdam-Rijnkanaal (Merwedekanaal)
op de plaats waar deze elkaar bijna raken.
De sluis is in 1889-'92 gebouwd en in
1969 hersteld. Het sluiswachtershuis is

Maarssen, Schutsluis tussen Vecht en
Amsterdam-Rijnkanaal, links het
sluiswachtershuis
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Maartensdijk, Raadhuis
vermeld, behoorde tot de bezittingen van
de proosdij van de Dom (St.-Maarten) to
Utrecht. In 1555 werd het een zelfstandige parochie. Aan de westzijde wordt
het dorp thans doorkruist door de spoorlijn en de snelweg Utrecht-Hilversum.
De laat-gotische Herv. kerk (Dorpsweg 38) was oorspronkelijk gewijd aan
St.-Maarten. De kerk bestaat uit een
driezijdig gesloten koor (15de eeuw), een
eenbeukig schip met smalle dwarskapellen of transeptarmen (16de eeuw) en een
deels ingebouwde toren (circa 1500).
Opvallend zijn de vensterprofielen van
het schip en de nisjes met zandstenen
blokken ter weerszijde van het venster
van de noorderdwarskapel. De vensters
van het koor zijn geheel of gedeeltelijk
dichtgemetseld en voorzien van gietijzeren traceringen. Op de verdieping
bevindt zich de consistorie. De westelijke
travee van het koor behoort tot het huidige kerkgedeelte, dat gedekt wordt door
houten tongewelven. Het interieur bevat
gegraveerde koperen lezenaars en doopbogen uit het derde kwart van de 18de
eeuw. Aan de binnenkant van de tweede
torengeleding zijn een groot aantal nestplaatsen voor duiven uitgespaard. De
toren is in 1935 hersteld.
Het huidige raadhuis (Tolakkerweg
217) staat op de plaats van de 17deeeuwse hofstede 'De Tolakker'. Het
voorhuis van de boerderij werd in 1833
als herberg ingericht. In 1881 voegde
men een raadszaal en een dienstwoning
toe. Na aankoop van het gebouw door de
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gemeente in 1907 volgde een ingrijpende
verbouwing. In 1931 werd het raadhuis
geheel vernieuwd en in 17de-eeuwse
trant herbouwd onder leiding van
gemeentearchitect Ch. Quere (zie naamsteentje in Bevel). De gevelsteen met
St.-Maarten is in 1931 herplaatst. In
1982-'83 is het pand met een nieuwe
aanbouw uitgebreid.
Het landhuis Rustenhoven (Dorpsweg 187) stamt uit 1731. Het gebouw
van twee bouwlagen heeft twee achter
elkaar gelegen zadeldaken die eindigen
in puntgevels, waarvan de voorste door
schoorstenen worden bekroond. Tegen
de rechterzijde bevindt zich een ronde
uitbouw met koepeldak. In de 20ste eeuw
is het huis aan de achterzijde aanzienlijk
uitgebreid. Ook het koetshuis is 20steeeuws. Op het terrein bevindt zich een
grafkelder uit 1820.

Eyckenstein (Dorpsweg 193) is een
breed, wit gepleisterd, neoclassicistisch
landhuis uit het begin van de 19de eeuw.
De voorgevel heeft een groot, naar voren
springend zuilenportiek en een daklantaarn met borstwering. De aanbouwen
tegen de zijgevels zijn rond 1870 gewijzigd en verhoogd. Het huis ligt in een
door L. Springer in 1882-'83 ontworpen
landschapspark. Het koetshuis dateert uit
het derde kwart van de 19de eeuw.
De buitenplaats Persijn (Achterweteringseweg 10) omvat een neoclassicistisch herenhuis uit circa 1875-'85, een
koetshuis en een portiershuis. Het terrein is aangelegd in rijpe landschapsstijl.
Het rustieke landhuisAanlegsteiger 4 stamt uit 1920-'21 en is gebouwd
voor dhr. Klever, naar ontwerp van
D.F. Slothouwer. Het huis heeft een
deels overkragende, in bout uitgevoerde
bovenbouw en wenkbrauwvormige, rietgedekte raampartijen. De tuin is aangelegd in gemengde stijl.
Nabij de kruising van de Dorpsweg met
de spoorweg bevindt zich een uit 1960'65 stammendefo 11y in de vorm van een
kleurig beschilderde sfinx.
Boerderijen. De in oorsprong
17de-eeuwse boerderij 0 u d Ko d d e stein (Dorpsweg 61-63) bezit een hoog
voorhuis van drie bouwlagen onder een
rieten wolfdak. De stal ligt in het verlengde van het woongedeelte, evenals
bij de boerderijen D o rpsw eg 4 3 en
D e Stouw e (Dorpsweg 99). De 17deeeuwse boerderij De ljzeren MorMaartensdijk, Buitenplaats Person
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Maartensdijk, Stuwtje in de sloot langs de
Dorpsstraat
tier (Dorpsweg 119) heeft een Lvormige plattegrond met opkamer,
schilddak en een met riet gedekt stalgedeelte. A ch te rw e te ringse w eg 70 is
een eind-l8de-eeuwse boerderij met een
zomerhuis ter linker zijde. Ter plaatse
van het verdwenen huis `Beukenburg'
staan een boerderij en een koetshuis
(Beukenburgerlaan 66-67) uit circa 1860.
In de sloot bij de Dorpsweg, onder meer
tegenover de Herv. kerk, liggen nog
enkele 19de-eeuwse stuwtjes. Het
zijn zogeheten valschutten met metalen
juk, voorzien van handwiel en houten
schotdeur.
Bij de Hollandse Rading, op de grens
met Noord-Holland, staat een aantal
grenspaIen uit het midden van de
19de eeuw.
De spoorlijn Utrecht-Hilversum is op
het baanvak tussen Blauwkapel en
Hilversum voorzien van bijzondere
betonnen bovenleidingportalen uit 1941 naar ontwerp van
J.L.A. Cuperus.

DE MEERN
(gemeente VleutenDe Meern)
Oorspronkelijk een nederzetting langs
een gegraven recht gedeelte van de

Leidse of Oude Rijn. In recente tijd heeft
het dorp zich vooral in zuidelijke richting sterk uitgebreid, waarbij ook het
centrum, dat eerst bij de Meernbrug lag,
is verplaatst. Ten noorden van De
Meern, in het terrein 'de Hoge Woerd',
zijn bij opgravingen resten gevonden van
een Romeins castellum en een militaire
nederzetting uit de lste tot 3de eeuw met
een badhuis.
De voorm. R.K. kerk 0.L.Vrouwe ten Hemelopneming
(Rijksstraatweg 20) werd in 1859
gebouwd naar ontwerp van HJ. van
den Brink. De in oorsprong neogotische
kerk, met een ziende dakconstructie, is in

1941 verbouwd tot fabriek. De pastorie
(Rijksstraatweg 19) dateert uit circa
1800.
De Herv. kerk (Zandweg 126), een
kruiskerk uit 1912-'13, is gebouwd naar
ontwerp van J. Dillewijn uit Hilversum.
Het gebouw staat op de plaats van een
laat-middeleeuwse kapel.
DeR.K. kerk O.L.-Vrouwe
ten Hemelopneming (Pastoor
Boelenslaan 9-11), een basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor heeft
een gedeeltelijk ingebouwde, gedrongen
westtoren. Het gebouw is opgetrokken
in 1939-'40, in de traditionele vormen
van de Delftse School, naar ontwerp van
H.C. van de Leur. Uit 1947 dateren het
beeld boven de ingang, een werk van Leo
Jungblut en de kruiswegstaties en wandschildering in de absis, gemaakt door
Adriaan van der Weijden.
Het voorm. raadhuis van de
gemeente Oudenrijn (Rijksstraatweg 74)
dateert uit 1896-'97 en is, evenals dat van
Soest, een ontwerp van de Utrechtse
architect P.J. Houtzagers.
Huis te Voorn (Park Voorn 1). Van
deze in 1850 grotendeels gesloopte ridderhofstad resteren op een omgracht terrein een muurgedeelte en twee achtkante
torens met schietspleten en duivegaten.
De torens, daterend uit circa 1630, flankeerden de toegangspoort naar het voorplein van het middeleeuwse huis, dat in
De Meern, Huis te Voorn, torens van het
kasteel
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De Meern, Huis te Voorn
die tijd ingrijpend werd verbouwd. Het
geheel is opgenomen in een uitgestrekte,
vroeg-l9de-eeuwse landschappelijke
parkaanleg. Aan de rand van het terrein
ligt een 18de-eeuws dienstgebouw. Het
aan de Leidse Rijn gelegen buitenhuis
`Huis te Voorn', een neoclassicistische
villa met verhoogd middendeel, werd in
1873 gebouwd.
De ridderhofstad Nyvelt werd in de
16de eeuw herbouwd en geraakte in de
18de eeuw in verval. Muurresten zijn
zichtbaar in het omgrachte kasteelterrein
ten westen van de boerderij Hofstede
Nyv elt (Rijksstraatweg 130). De 19deeeuwse boerderij bezit ouder muurwerk
uit de 16de of 17de eeuw.
Boerderijen. Langs de Rijksstraatweg (met name richting Utrecht) en
langs de Zandweg (met name richting
Harmelen) staat nog een aantal, overwegend 18de-eeuwse, boerderijen. Deze
langhuis- en dwarshuisboerderijen hebben sours een vrij kort stalgedeelte. Vaak
is er een opkamer met kelder aanwezig.
De meeste boerderijen zijn geheel of
gedeeltelijk met riet gedekt, sommige
hebben gepleisterde gevels. Een monumentale 18de-eeuwse boerderij met
dwars huis is Vleuterweide (Zandweg
200). Het rieten dak wordt aan de voorzijde in het midden onderbroken door
een topgevel met wolfeind. Het stalgedeelte heeft een middenvoergang. Bij
boerderij Het Sp ij c k (Het Spijck 2)
staat een neogotisch tuinhuisje uit omstreeks 1900.

DE MEERN

MIJDRECHT
(gemeente De Ronde Venen)
Laagveendorp, omstreeks de 12de eeuw
ontstaan langs de kaden die werden
opgeworpen bij de ontginning van het
veengebied. Het beloop van die kaden is
nu nog te herkennen in de Dorpsstraat,
Hofland en Bozenhoven. Deze volgen de
ronding van de polder Groot-Mijdrecht,
het hart van de zogenaamde Ronde
Venen. De bebouwing langs de Dorpsstraat heeft zich verdicht ter hoogte
Mijdrecht, Herv. kerk met kerkhof
(1976)

van de naar achteren gelegen Herv. kerk.
In de 17de, 18de en 19de eeuw werd het
gebied rond het dorp verveend. In 1872'80 heeft men dit uitgeveende gebied
drooggelegd en ontgonnen als landbouwgrond, waarop verspreid boerderijen kwamen te liggen. Aan de westkant
wordt Mijdrecht omgeven door de polders De Eerste, De Tweede en De Derde
Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij
(1794-1857). Hier verrezen kort gelegen
verscheidene nieuwbouwwijken; aan de
oostkant van het dorp ligt nu het industriegebied van Mijdrecht. Door recente
nieuwbouw bleef slechts weinig van het
oude dorp gespaard.
De Herv. Ke rk (Kerkstraat 11) is
een gepleisterde, eenbeukige kruiskerk
uit 1857-'58. De laat-middeleeuwse
toren werd in 1885 gesloopt en vervangen door de huidige, waarschijnlijk met
dezelfde hoofdvorm en detaillering. De
toren heeft natuurstenen hoekblokken,
geprofileerde natuurstenen waterlijsten
en een schelpversiering in de koppen van
de nissen. In het interieur zijn onder het
inspringende geweif gietijzeren, neogotische consoles aangebracht. J. Batz
bouwde in 1842 het orgel; het is in 1914
uitgebreid.
DeR.K. kerk St.-Johannes
de Doper (Herenweg 302), gelegen
op de grens van Mijdrecht en Wilnis, is
een neogotische, pseudo-basilicale kruis-
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kerk met westtoren. Ze is in 1875-'76
gebouwd naar ontwerp van A. Tepe. De
muren en geveltoppen zijn versierd met
boognissen, die soms van traceringen
zijn voorzien. Bij de restauratie in 1970 is
het gepolychromeerde interieur egaal wit
bepleisterd. Bewaard zijn het neogotische hoofdaltaar (omstreeks 1880), een
Mariabeeld (1877) en een missiekruis
(1879), alle waarschijnlijk naar ontwerp
van F.W. Mengelberg. De beelden van
Johannes de Doper en St. Joseph dateren uit omstreeks 1820. De kruiswegstaties werden in 1916-'17 vervaardigd door
N. Poland. In de uitgebouwde doopkapel
staat een doopvont uit 1887. De zuidingang werd in 1935 dichtgemetseld ten
behoeve van een kapel voor O.L.-Vrouw
van Altijddurende Bijstand. Het orgel
met neogotische kast (1879) is van M.
Maarschalkerweerd uit Utrecht. De aan
de rechterzijde van de kerk aangebouwde
pastorie (Bozenhoven 175), verrees in
1882, waarschijnlijk naar ontwerp van
A. Tepe.
Woonhuizen.Dorpsstraat 23
is een 18de-eeuws tweebeukig pand
met opvallende, gekoppelde, in- en uitgezwenkte geveltoppen. In het midden
voor de gevel bevindt zich een dubbele
hardstenen bordestrap. De brede lijstgevel van Dorpsstraat 29 dateert uit
de tweede helft van de 19de eeuw. Naast
dit huffs, op nr. 31, staat het voormalige
koetshuis. Verder zijn er de eenvoudige
eenlaags villaBozenhoven 51 uit
omstreeks 1900 en Hofland 37 uit
omstreeks 1930, een vrijstaand eenlaags
landhuis met overstekend, gebogen rieten dak.
Het voorm. station (Rondweg 21)
uit 1915 hoorde bij de in 1913-'15 aangelegde, nu alleen nog voor goedererivervoer gebruikte, Haarlemmermeer-

spoorlijn, die liep van Uithoorn naar
Nieuwersluis. Het later bepleisterde
gebouw heeft twee wachtkamers. De
haltenaam staat op een tegeltableau.
De watertoren (Industrieweg 6)
dateert uit 1937. De forse, maar sobere,
vierkante bakstenen toren met zadeldak
is ontworpen door het Utrechtse ingenieursbureau MABEG.
Kantoorgebouw van Johnson Wax
(Groot Mijdrechtstraat 81), in 1964-'67
ontworpen door het bureau Maaskant,
Van Dommelen, Kroos en Senf, met G.P.
de Bruyn als projectarchitect. Het pand
staat met enkele betonnen pijlers gedeeltelijk in het water en heeft min of meer
de vorm van een boemerang.
De boerderijen bij Mijdrecht dateren voornamelijk uit de 19de en de 20ste
eeuw. Karakteristiek is ook de boerderij
0 udersvreugd (Bozenhoven 4).
De 19de-eeuwsePondskoekersluis (De Hoef 0.Z.) is een schutsluis
bij de samenkomst van de Kerkvaart met
de Kromme Mijdrecht.
Molens. In het landschap rondom
Mijdrecht staan nog rompen van windmolens die de bedijkingen hebben droog
gemalen. Een bijzondere reeks is het
restant van de molentocht die het water
uit de eerste bedijking de Kerkvaart in

Mijdrecht, Station

Mijdrecht, Kantoorgebouw Johnson Wax
maalde. De molens werden in het begin
van de 20ste eeuw vervangen door
gemalen.
Het gemaal `Blokland' (De Hoef
W.Z. 18) stamt uit 1914. Het heeft aan
de buitenzijde rondboogvensters. Binnen
staat een elektrisch aangedreven centrifugaalpomp.

MONTFOORT
Stad op de zuidoever van de Hollandse
IJssel, ontstaan bij het kasteel dat de
Utrechtse bisschop Godfried van Rhenen omstreeks 1170 liet bouwen om het
Sticht tegen de aanvallen van de graven
van Holland te beveiligen. Tussen de
burcht en de IJssel ontwikkelde zich een
nederzetting waarvan de huidige hoofdstraat, de Hoogstraat, de loop van de
toenmalige IJsseldijk volgde. De gedeeltelijk planmatige opzet van het stratenpatroon duidt erop dat de burggraven
van Montfoort de ontwikkeling van de
nederzetting hebben bevorderd. In 1329
verkreeg Montfoort stadsrechten en
begon men de rechthoekige ommuring
te bouwen. Van de historische bebouwing is in de loop der tijd veel verloren
gegaan. Ondanks die verstoringen heeft
Montfoort in redelijke mate de middeleeuwse stadsstructuur behouden. De
bebouwing kenmerkt zich door een
afwisseling van dwarse en diepe huizen,
waaronder de nodige eenlaags huizen.
Achter de in de 19de eeuw bepleisterde
gevels gaan nog enkele veel oudere huizen schuil, in het bijzonder aan de Hoogstraat.
De H erv. kerk [1] (Korte Kerkstraat
5), oorspronkelijk gewijd aan St. Jan de
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Montfoort, Binnenstad
1 Herv. Kerk (zie p. 167)
2 R.Kkerk St. Johannes de Doper (p. 169)
3 commanders (p. 169)
4 kasteel Mon tfoort (p. 169)
5 stadhuis en Ijsselpoort (p. 169)
6 school 'Rehoboth' (p. 170)
7 korenmolen 'De Valk' (p. 171)
8 sluisje (p. 171)
9 restart stadsmuur (p. 171)
Evangelist, werd in 1400, op verzoek van
de burggraaf, verheven tot kapittelkerk.
Omdat de financien tekortschoten voor
een kapittel, volstond men echter met
een college van memorieheren. De St.Janskerk is een vrij grote, laat-gotische
bakstenen kruiskerk met een vijfzijdig
gesloten koor, een pseudo-basilicaal
schip en een half ingebouwde slanke
westtoren. Van de voorganger, een 14deeeuwse eenbeukige kruiskerk, zijn vrij
diepe en zware funderingen gevonden.
De huidige kerk dateert uit de tweede
heeft van de 15de eeuw. Het koor heeft
evenals het schip zijbeuken; deze eindigen met een rechte sluiting. In de noorderzijbeuk van het koor bevindt zich de
sacristie, waarvan de verdieping toegankelijk is via een aangebouwde ronde traptoren. Tegen de zuidzijde van het schip
staat de rechthoekige Heilig Grafkapel,
met een `syter' (schat- en archiefkamer)
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op de verdieping. De toegangen aan de
zuid- en de noordzijde hebben opgeklampte eiken deuren met opmerkelijke
houtverbindingen in de vorm van een
mensenhoofd, een hart of een vis. Het
schip is niet in een bouwfase met de
toren gebouwd, de zijbeuken zijn later
ter weerszijden van de toren verlengd.
Die toren telt vier, naar boven toe in
hoogte afnemende geledingen. De
bovenste drie zijn voorzien van korfboognissen, waarvan sommige vorktraceringen van baksteen hebben. In 1629
verwoestte een brand na blikseminslag

het binnenwerk van de toren en de kap
van de kerk. Het herstel werd in 1634
voltooid. De vijfzijdige traptoren aan de
zuidkant van de kerktoren dateert van na
de brand, evenals de achtzijdige houten
dakruiter op de viering van de kerk. In
1877 werd direct op de omloop van de
toren een spits geplaatst. Deze verving
een achtkantige geleding met open lantaarn, die men moest afbreken omdat de
toren verzakt was. De jongste restauratie
van de kerk dateert van 1978-'82 en werd
uitgevoerd onder leiding van architect
R. Visser.
Het wit gepleisterde interieur wordt
gedekt door lichtblauw geschilderde,
houten spitstongewelven met trekbalken
en korbeelstellen die van na de brand
dateren. De beplanking werd in 1852
vernieuwd. Stenen kruisribgewelven,
met nog enkele gebeeldhouwde kraagsteentjes, zijn er in het torenportaal, de
sacristie en de zuidkapel. De zuilen in
schip en koor en de bundelpijlers van de
viering staan op hoge achtkantige basementen en hebben koolbladkapitelen.
Deze kapitelen zijn vrij ernstig beschadigd, vermoedelijk door de brand van
1629. In de kerk is een kleinere preekkerk afgescheiden door de orgeltribune
en houten schotten. Jan Oudhuizen
maakte in 1670 de rijk bewerkte, eiken
preekstoel. De zeskantige kuip heeft
ionische zuilen op de hoeken, versierde
boogpanelen en een uit gesneden griffioenen samengestelde voet. Uit dezelfde
Montfoort, Herv. kerk, koor en transept

)1111111111111

169

MONTFOORT

Montfoort, Commanders van de Ridders
van St. Jan
tijd dateren het doophek en een van de
herenbanken. Het 18de-eeuwse orgel is
afkomstig uit de Noorderkerk in Hilversum en werd hier in 1904 geplaatst. Op
het schotwerk tussen koor en dwarsschip
zit een schildering uit het midden van de
19de eeuw, waarop de tekst van de Tien
Geboden staat. Het schotwerk komt uit
de Herv. kerk in het nabije Linschoten
en werd hier 1982 geplaatst. In de kerk
liggen veel nude grafzerken, waaronder
in het koor die van Charlotte van Brederode, vrouwe van Montfoort (t1529).
Ook is er een gebeeldhouwde cartouche
met wapens en memorietafel voor de
familie Van Wijnbergen, uit het begin
van de 17de eeuw.
DeR.K. kerk St.-Johannes
de Doper [2] (Om 't Wedde 2-3) is
een laat-neogotische pseudo-basiliek met
zeskantige vieringtoren en een vijfzijdig
gesloten koor met zijkapellen, gebouwd
in 1924-'25 naar ontwerp van W. te Riele
Gzn. De neogotische pastorie (Hoogstraat 80) uit 1889 is een ontwerp van
C.A.L. Lasance uit Amsterdam.
De voorm. commanderij [3] van de
Ridders van St. Jan (Hofstraat 3-5) werd,
als jongste vestiging van deze orde in
Nederland, gesticht door de Utrechtse
balijer Bernard van Duven. De commanderij werd in 1630 geseculariseerd en
diende vanaf de 18de eeuw als grutterij.
Het kleine complex bestaat uit een overwelfde kloostergang en een eenbeukige,
driezijdig gesloten kapel met puntgevel
en zadeldak (hoek Peperstraat). De ove-

.
nge gebouwen, waaronder de commandeurswoning, zijn verdwenen. Beide
overgebleven, laat-gotische bouwdelen
hebben vroeg-renaissancistische versieringen. Zo wordt de toegang tot de kapel
bekroond door een natuurstenen timpaan, rustend op consoles. Aan weerszijden van het daarboven aangebrachte
grote venster zitten twee, eveneens met
timpanen op consoles gedekte, nissen.
Zij worden geflankeerd door de voor de
vroege renaissance zo kenmerkende
pilasters met arabeskendecoratie in de
schachten. Ook in de kloostergang is
deze decoratie terug te vinden. Architect
C.L. Temminck Groll liet bij de restauratie van de kloostergang (1965-'67) en
de kapel (1975-'76) de gevels ontpleisterd. Verder reconstrueerde hij de trap-

gevel boven de toegang tot de kloostergang en de natuurstenen traceringen van
de vensters in de kapel.
Het voorm. kasteel Montfoort
[4] (Om 't Hof 1-4) werd omstreeks 1170
gesticht. De ronde burcht had een donjon en een (woon)toren, waar men later
een woonvleugel en kapel aan toevoegde.
Uitgezonderd een deel van de voorburcht (nu Om 't Hof 2) werd het geheel
in 1672 door de Franse troepen opgeblazen. Overgebleven zijn het uit de 15de
eeuw daterende poortgebouw met twee
halfrond vooruitspringende torens, een
achtkantige hoektoren met tentdak en
daartussen een deel van de ommuring
van de voorburcht met aangebouwde
ruimten, die oorspronkelijk onregelmatiger van vorm waren en nu als restaurant
in gebruik zijn. Achter de portierswoning
bevindt zich een lage, wit gepleisterde
dienstvleugel uit de 18de eeuw. In 1984'85 vond een restauratie van het complex
plaats. In 1930-'31 werd de provinciale
weg over het terrein van de hoofdburcht
aangelegd. Ten zuiden daarvan metselde
men in 1991 de resten van de woontoren
tot boven het maaiveld op. Sinds 1990
staan op het terrein van de voorburcht
zowel het nieuwe gemeentehuis als
seniorenwoningen.
Voorm. stadhuis en Usselpoort
[5] (Hoogstraat 3 6). De oudste delen van
Montfoort, Kasteel Montfoort,
poortgebouw
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Montfoort, Stadhuis en IJsselpoort
deze voor Nederland unieke combinatie
dateren uit de 14de eeuw. De samengestelde balklagen met muurstijlen, sleutelstukken en korbeelstellen in het interieur
van het stadhuisdeel zijn uit 1375. De
onderste lagen van het muurwerk van de
poort zijn gemetseld met 14de-eeuwse
kloostermoppen. Op de bel-etage van
het stadhuis beyond zich de vierschaar,
waarvoor in 1676 een nieuwe rechtbank
werd gemaakt. In 1762-'63 bouwde aannemer Aart van den Houdijk aan de veldzijde een achtervleugel aan. Op de beletage daarvan richtte men de nieuwe
raadzaal in; in het souterrain het cachot.
Ook werden toen de kruisvensters door
schuifvensters vervangen. De IJsselpoort
heeft aan de veldzijde twee zware pilasters. Het bovendeel, dat eerst als poortwachterswoning en daarna als schutterijkamer diende, kreeg in 1781 een tentdak
en een timpaan versierd met twee leeuwen en het wapenschild van Montfoort.
In 1824 kreeg het stadhuis een nieuw
hordes en in 1840 een tentdak. De restauratie in 1963-'65 stond onder leiding
van architect Y. Kok. Hierbij verwijderde
men de 19de-eeuwse bepleistering en
reconstrueerde het oorspronkelijke
zadeldak, de trapgevels met ezelsrugafdekkingen en, naar 18de-eeuwse vormen, de schuiframen.
In de ruimte boven de poort bevindt zich
een renaissanceschouw. Deze schouw
werd omstreeks 1894 geplaatst, toen
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het gebouw diende als museum van oudheden; hij is afkomstig uit het Rijksmuseum. In de voorm. raadzaal, nu in
gebruik als cafe-restaurant, hangt sinds
1649 het schilderstuk Pompeius bij de
wijsgeer Posidonius', door Hendrick
Heerschop in rembrandteske trant.
De voorm. school 'Rehoboth' [6]
(Korte Kerkstraat 8-12) is in 1823 ontstaan na een ingrijpende verbouwing
vanoudere panden door aannemer J.
Doesburg. De school met onderwijzerswoning werd al in 1827 uitgebreid en
voorzien van een kapelachtige aanbouw.
Momenteel is ze in gebruik als verenigingsgebouw.
Woonhuizen. Het pand Ho ogstraat 6 heeft een laat-middeleeuwse
kern, bestaande uit een dwars huis (met
achter-aanbouw) en een diep huis. Deze
eenlaags panden werden omstreeks 1500
samengevoegd en kregen in de 17de
eeuw een verdieping. De voorgevel is in
de 19de eeuw gepleisterd en voorzien
van een erker naast het trapbordes. Het
linker bouwdeel heeft twee kelders met
kruisgewelven, het rechter bouwdeel een
half verzonken kelder met tongewelf.
Het pand bevat verder laat-middeleeuwse kapspanten, gotische sleutelstukken, renaissance-consoles en een 18deeeuws tegeltableau. Van het in 1907
gesplitste herenhuis Hoogstraat 53 5 7 dateert de kern uit het eerste kwart
van de 16de eeuw. Zo bevindt zich in het
pand een samengestelde balklaag met
muurstijlen en sleutelstuk met peerkraal-

profiel. De gepleisterde Bevel verbergt
de ouderdom van het huis. In dezelfde
straat staan verder nog twee huizen die in
de periode 1575-1625 zijn gebouwd. In
de, later gepleisterde, voorgevel van het
huis In de pot (Hoogstraat 7) zit een
renaissance-cartouche. De voorgevel van
Hoogstraat 31 toont ontlastingsbogen van verdwenen kruisvensters en aanzetten van gemetselde muurpilasters op
bakstenen consoles. De pilasters zijn
doorsneden door de later aangebrachte
tuitgevel. In de geveltop zit een venster
bekroond met een bakstenen fronton.
Havenstraat 15-17 is een van oorsprong 17de-eeuws eenlaags pand met
T-vormige plattegrond, waarvan de
voorgevel omstreeks 1906 is bepleisterd.
Het grote, dwarse herenhuis S t. -j oseph
(Heiliglevenstraat 2) heeft een 16deeeuwse of wellicht nog oudere kern.
Het rechterdeel van het pand is onderkelderd, in de rechter zijgevel zijn Brie
kanonskogels ingemetseld. De huidige
voorgevel is ontstaan bij een grondige
verbouwing aan het eind van de 19de
eeuw. In 1905 werd het huis gekocht
door de R.K. jongensvereniging
St. Joseph. Tot op heden is het pand
in gebruik gebleven als verenigingsgebouw. In de Hofstraat staan enkele
grote, in de 19de eeuw gebouwde of verbouwde, herenhuizen. Het pand Kl o o s te rh of (Hofstraat 8) werd in 1808 als
R.K. pastorie gebouwd, Hofstraat 9
kwam in 1895-'96 tot stand als Herv.
pastorie.
Montfoort bezit verder nog enkele
interessante herenhuizen en villa's uit de
tweede helft van de 19de eeuw, gebouwd
door handelaren en fabrikanten. De
Montfoortse houtkoper J. Simonsz jr. liet
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tussen 1866 en 1870 de villa B uit en lu s t (Doeldijk 10) bouwen in eclectische
vormen. Het pand heeft een hoger opgaand risaliet onder overstekend zadeldak. Wille sk op 9 is een fabrikantenwoning uit omstreeks 1880, die hoorde
bij de in 1904 afgebroken steenfabriek
`De Vlije. De villa O ver-IJssel (Hofdijk 63) verrees in 1880 in opdracht van
fabrikant D.J. van Frankenhuijsen. Ze
heette toen nog villa 'Maria'. Het blokvormige pand, met gepleisterde omlijstingen en hoeklisenen, is vrij gaaf
bewaard gebleven. Het huis en de landschapstuin zijn omringd door water.
Ter plaatse van het 18de-eeuwse cafe De
Zw a an (Lieve Vrouwegracht 18-18a),
verrees in 1925 onder dezelfde naam een
geheel nieuw cafe. Het gebouw, in de
stijl van het zakelijk expressionisme, is
een werk van A. van Zutphen uit Montfoort. Opdrachtgever was P.J. van Rossum, die ook een naburig benzinestation
en een autobusdienst naar Utrecht
exploiteerde.
Verdedigingswerken. Montfoort kreeg in het tweede kwart van de
14de eeuw een stadsmuur. In de achtergevels van de huizen Achterdijk 14-20
zijn restanten van de stadsmuur verwerkt. Aan de zuidwestzijde van de kern
zijn nog enkele muurfragmenten zichtbaar, zoals een poortje ter hoogte van de
Zevenhuisstraat [9]. Voor de aanleg van
de provinciale weg in 1930-'31 dempte
men een deel van de stadsgracht aan de
zuidzijde van de stad. Het kasteel van
Montfoort lag, zelfstandig omgracht,
half buiten de stadsmuur; de provinciale
weg doorkruist nu het kasteelterrein. De
Voorgracht en de Kleine Gracht zijn nog
ongedempte delen van de stadsgracht.
Aan de noordwestzijde werd de stadsgracht in hoofdzaak gevormd door de
Hollandse IJssel. Van de Brie stadspoorten is alleen de Ijsselpoort overgebleven (zie het voorm. stadhuis).
Korenmolen `De Valk' [7] (Molenstraat 27), gelegen achter de zuidwesthoek van de stadsmuur, is een achtkantige bovenkruier met stelling, waarvan
de houten bovenbouw en de kap met riet
gedekt zijn. Sinds de 15de eeuw is er op
deze plek sprake van een dwangmolen
van de burggraven van Montfoort. In
1753 maakte de toenmalige standerdmolen plaats voor de huidige stellingmolen.

De molen die tot 1822 in het bezit was
van de heer van Montfoort, werd in 1844
gemoderniseerd en in 1988 gerestaureerd.
Sluisje in de Montfoortse Vaart [8],
waar deze uitkomt in de Hollandse IJssel
(IJsselplein). Het dateert uit 1616. In
1770 is het vernieuwd en kreeg het een
steen met inscriptie en de wapens van
Montfoort en het Sticht. In 1988 is het
sluisje gerestaureerd.
Boerderij. Richting Harmelen ligt
de 17de-eeuwse boerderij Schurenb u r g (Blindeweg 6), gelegen nabij het
afgebroken middeleeuwse huis van
dezelfde naam. Het dwars huis dateert
uit 1865.
Het voorm. stoomgemaal (Heeswijk 79-81) werd in 1880 voor het waterschap Heeswijk gebouwd naar ontwerp
van J. Paul, met machinistenwoning in
neoclassicistische vormen.

NIEUWEGEIN
Groeikern ten zuiden van de stad
Utrecht, in 1971 ontstaan door samenvoeging van de voordien zelfstandige
gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. Het
nieuwe centrum is in het midden van de
jaren tachtig gereed gekomen. De dorpsNieuwegein, 1 8de-eeuwse Arent van sluis en
haven te Vreeswijk
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kernen Jutphaas en Vreeswijk zijn opgenomen binnen de bebouwing van
Nieuwegein, maar hebben hun oude
karakter behouden.
Nabij het nieuwe stadscentrum, op de
plaats waar de Doorslag en de Hollandse
IJssel samenkomen, lag het middeleeuwse stadje 't Gein. Het was gesitueerd
aan de dam tussen de beide waterwegen
en ontleende zijn belang aan de overslag
van goederen van en naar de stad
Utrecht. De Doorslag maakte vroeger
deel uit van de in 1122 gegraven Vaartse
Rijn, waarmee Utrecht zijn positie als
belangrijk handelscentrum trachtte te
behouden. In 1295 kreeg 't Gein nog
stadsrechten, maar de betekenis van de
nederzetting liep snel achteruit en uiteindelijk verviel het tot een gehucht. De
aanleiding hiertoe was de afdamming van
de Hollandse IJssel ter hoogte van het
latere Klaphek (ten zuidwesten van
Nieuwegein) in 1285.
De stad Utrecht liet omstreeks 1385
vanaf Jutphaas een aftakking van de
Vaartse Rijn naar de Lek graven. Deze
Nieuwe Vaart, later ook Vaartse Rijn
genoemd, kreeg bij de uitmonding in de
Lek een sluis (al gereed in 1373). Daar
ontstond een kleine, op de scheepvaart
gerichte nederzetting, die tot het midden
van de 19de eeuw zowel Vreeswijk als
De Vaart werd genoemd. Al in de 14de
eeuw werd de sluis beschermd door een
versterking of blokhuis (Gildenborg). De
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Nieuwegein, Oude dorpskern Vreeswijk
1 Herv. kerk (zie p. 173)
2 R.K St.-Barbarakerk (p. 174)
3 R.K Verenigingsgebouw (p. 174)
* Oude of Vaartse sluis (p. 176)
* Spuisluis (p. 176)
* Koninginnensluis (p. 177)
* Fort Vreeszvijk (p. 177)
toenmalige Lekdijk liep ter hoogte van
de huidige Lekstraat en Molenstraat. In
de late middeleeuwen zou de stroomgeul
van de Lek zich naar het zuiden verplaatsen. Omdat de monding van de Vaartse
Rijn steeds meer verzandde, legde men
ten slotte in 1562 buitendijks een tweede
sluiskolk aan. Hierbij maakte men
gebruik van een reeds in de 15de eeuw
aangelegd hoofd.
In de 16de eeuw concentreerde de dorpsbebouwing zich rond de sluis en langs
het begin van het pad naar Utrecht, de
huidige Dorpsstraat. De middeleeuwse
kerk stond aan de oostzijde, even buiten
de nederzetting. Nadat de kerk in 1585
door de Spanjaarden was verwoest, werd
in 1638-'41 ten westen van de 16deeeuwse sluiskolk een nieuwe (Herv.) kerk
gebouwd. De sluis gebruikte men in
1585 en ook daarna om bij vijandelijke
aanvallen het land te inunderen. Aan de
oostrand van het dorp werden verdedigingswerken aangelegd, die in de l7de
eeuw deel gingen uitmaken van de Hollandse Waterlinie. In 1672 en in 1786-
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'87 wierp men nieuwe versterkingen op.
Een restant hiervan werd opgenomen in
het 19de-eeuwse fort Vreeswijk van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
In 1638 legde de stall Utrecht even ten
oosten van de sluis een duiker en een
kanaal, het Volmolengat, aan. Zij dienden om het peil van de Vaartse Rijn en
de doorstroming van het water in de
Utrechtse grachten te waarborgen.
Wegens de verbetering van de waterverbinding van Amsterdam via Utrecht met
de Rijn, de zogenaamde Keulse Vaart,
werd de oude sluis in 1821-'24 ingrijpend verbouwd. Het in 1892 voltooide
Merwedekanaal volgde deels de oude
Vaartse Rijn naar Vreeswijk, maar werd
daar om het dorp heengeleid naar de
meer westelijk aangelegde Koninginnensluis. Langs de splitsing van het oude
en het nieuwe kanaaldeel vestigden zich
bedrijven. Daarvan is de bebouwing
grotendeels nog aanwezig.
Vreeswijk verloor echter zijn belangrijke
betekenis voor de scheepvaart toen in
de jaren dertig van de 20ste eeuw het
Amsterdam-Rijnkanaal tot stand kwam.
Weliswaar werd het Lekkanaal als aftakking hiervan aan de oostkant langs
Vreeswijk geleid, maar de hierin aangelegde Prinses Beatrixsluis beyond zich
op te grote afstand van het dorp om het
daarvan mee te laten profiteren. Het
sluizencomplex in de dorpskern werd
uiteindelijk aan de kant van de Lek af-

gesloten en alleen de Koninginnensluis
bleef in gebruik.
Anders dan Vreeswijk is Jutphaas ontstaan als een gestrekt laagveendorp
langs de Over- en Nedereindseweg.
De Vaartse Rijn doorkruiste dit dorp.
Ten zuiden van de Jutphase wetering
stond de romaanse parochiekerk, in 1219
voor het eerst genoemd en in 1819 gesloopt. De verbindingsweg tussen kerk
en wetering werd tot een plein verbreed
en kreeg de naam Kerkveld. Deze pleinvormige ruimte, waarlangs de oude
dorpsbebouwing zich concentreerde,
werd aan de noordzijde afgesloten door
de nog bestaande pastorie.
Omstreeks 1800 verschoof het zwaartepunt van het dorp naar de Vaartse Rijn.
Langs de Herenstraat, nabij de toenmalige brug ter hoogte van de Nedereindseweg, ontstond een vrij dichte bebouwing.
Nadat de Vaartse Rijn in de jaren twintig
van de 19de eeuw was verbreed tot Keulse
Vaart, won dit deel van Jutphaas aan belang. Illustratief in dit verband is de bouw
in 1819 van de nieuwe Herv. kerk aan de
Nedereindseweg bij de brug. Aan de overzijde van het kanaal werd in dezelfde tijd
het fort Jutphaas aangelegd. Meer naar
het noorden aan de Herenstraat verrees
in 1874-'75 op de buitenplaats Zwanenburg de nieuwe R.K. kerk. Deze kerk
vormde met pastorie, begraafplaats, zusterklooster en enkele scholen een roomskatholiek centrum. Nog verder noordelijk langs de Vaartse Rijn verrees in 1920
het complex arbeiderswoningen De Geer.
Na 1971 zijn de oude kernen binnen
Nieuwegein ingesloten geraakt door uitgestrekte nieuwbouwwijken. De dorpen
Nieuwegein, Herv. kerk (Vreeswijk)
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Nieuwegein, R.K St.-Nicolaaskerk
7utphaas)
Jutphaas en Vreeswijk zijn echter nog
wel herkenbaar: het eerste bij de Herenweg en de Nedereindseweg, het tweede
bij de oude sluizen en de Dorpsstraat.
De Herv. kerk [1] (Molenstraat 7,
Vreeswijk) heeft een plattegrond in de
vorm van een Grieks kruis en een dakruiter op het snijpunt van de schilddaken.
Het panel werd in 1682 in classicistische
stijl herbouwd, nadat de Fransen de uit
1638-'42 stammende kerk hadden verwoest. De kerk werd gebouwd in opdracht van de burgemeesters van Utrecht,
Albert van Benthem en M. Paulus Voet
van Winssen. De kruisarmen hebben
overhoekse, uitzwenkende steunberen,
wat een verwijzing is naar de tempel van
Salomo. In het wit gepleisterde interieur
bevindt zich een omstreeks 1850 door
B.E Bergmeyer vervaardigd orgel. De
kansel, met ionische hoekpilasters en
versierde boogpanelen, de koperen lezenaar, de koperen doopbekkenhouder en
een van de koperen kronen (geschonken
door schipperskinderen) dateren alle van
omstreeks 1682. In 1963-'65 werd de

kerk gerestaureerd naar plannen van
W. Stooker.
De Herv. kerk (Nedereindseweg 3,
Jutphaas) is een kleine zaalkerk met
driezijdig gesloten korte zijden en een
zeskantige dakruiter op de nok van het
schilddak. De kerk werd in 1819-'20
gebouwd ter vervanging van de middeleeuwse kerk op het Kerkveld. Het wit
gepleisterde interieur met tongewelf
werd in 1959 verbouwd. Afkomstig uit de
oude kerk zijn het 17de-eeuwse doophek
en de kansel; de bijbehorende lezenaar
dateert uit 1774. Verder bevinden zich
in de kerk een 19de-eeuws orgel en vier
neogotische kronen.
DeR.K. St.-Nicolaaskerk
(Utrechtsestraatweg 10, Jutphaas) is een
driebeukige neogotische kruisbasiliek
met slanke westtoren, uitgebouwde
doopkapel, kleine sacristie (hoek koor
en zuiderdwarsarm) en dakruitertje op de
viering. De kerk werd gebouwd in 1874'75 op de buitenplaats Zwanenburg en is
een belangrijk vroeg werk van A. Tepe.
Voor de inrichting zorgde het, door
bouwpastoor G.W. van Heukelom opgerichte, Bernulphusgilde, met als belangrijkste kunstenaars: F.W. Mengelberg,
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Nieuwegein, RK. St.-Nicolaaskerk
c utphaas), interieur met orgel
H.J. Brom, H. Geuer en G.B.E Jansen.
Van hun werk is nog vrij veel aanwezig,
zoals de beschildering op wanden, zuilen
en gewelven, de nissen met kruiswegstaties, het hoogaltaar, de preekstoel,
de triomfbalk, de biechtstoelen en de
gebrandschilderde glazen in koor en
transept. Jan van Covelen ontwierp in
1520 het laat-gotische orgelfront, het
komt uit de Nieuwezijdskapel te Amsterdam. De orgelluiken bevinden zich nu in
het Rijksmuseum Het Catharijneconvent
te Utrecht. In 1877 kwam de kast in deze
kerk, waarna zij opnieuw werd gepolychromeerd en een nieuw binnenwerk
kreeg. Verder hangt in de kerk een
geschilderd, laat-gotisch, Zuid-Duits
altaarstuk met predella uit ongeveer 1500.
Het kerkhof heeft in het midden een
bakstenen dodenlantaarn en langs twee
zijden een kluisgang, die is gesitueerd
boven de graven van de bouwpastoor en
de schenkers. De kluisgang leidde naar
het vanaf 1875 als pastorie ingerichte
buitenhuis Zwanenburg, dat in 1939
plaats maakte voor de huidige pastorie
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(Utrechtsestraatweg 8). Aan de vroegere
buitenplaats herinneren het smeedijzeren toegangshek uit het derde kwart van
de 18de eeuw en de landschappelijke
parkaanleg met serpentinevijvers.
Ten zuiden van de kerk ligt de
Francois Heytink-Baesjoustichting (Herenstraat 6, Jutphaas),
in 1894-'95 waarschijnlijk naar ontwerp
van A. Tepe gebouwd, met in het midden
het zusterklooster. De twee haakse, oorspronkelijk lage, vleugels waren bestemd
voor lager onderwijs.
DeR.K. St.-Barbarakerk [2]
(Koninginnenlaan 3, Vreeswijk) is een
traditionele bakstenen kruiskerk met
westtoren in sobere neogotische stijl.
De kerk verrees in 1908-'10 op de plaats
van een kerk uit 1806, naar ontwerp van
H. Kroes. De begraafplaats en de pastorie dateren uit dezelfde tijd.
De voorm. Geref. Kerk (Dorpsstraat 16, Vreeswijk) is een zaalkerk met
haakse voorbouw. Het gebouw is in 1898
in neorenaissance-stijl opgetrokken, naar
ontwerp van R. Barneveld en in 1985
verbouwd tot woning met atelier.
Het voorm. r a a d h u i s van Jutphaas
(Herenstraat 9) is een neorenaissanceontwerp uit 1910 van de Utrechtse architect G.A. Ebbers. Het gebouw kan worden beschouwd als een vereenvoudigde
variant van het uit 1894 daterende raadhuis van Nieuwer-Amstel. In 1939 is het
aan de rechterzijde uitgebreid en in 1988
is het verbouwd tot een aantal woningen.
Scholen. De Openbare Lagere
School (Schoolstraat 10, Jutphaas)
dateert uit 1888 en is een ontwerp van
A. Nijland. De lokalen zijn gegroepeerd
rond een middengang. De R . K.
Lagere School (Utrechtsestraatweg
2-5, Jutphaas), bestaande uit Brie lokalen,

Nieuwegein, Chr. School voor
Schipperskinderen (Vreeswijk)
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Nieuwegein,BuitenplaatsRijnhuizen
Jutphaas)
werd in 1912 als jongensschool gebouwd
in eenvoudige, neogotische vormen.
De Chr. School voor Schipperskinderen (Prins Clausplein, Vreeswijk)
werd in 1915 gebouwd naar plannen van
de Utrechtse architect M.E. Kuiler. De
bijbehorende directeurswoning stamt
uit dezelfde tijd. Dezelfde architect had
in 1913 de nabijgelegen Openbare
Lagere School (Prins Hendriklaan 27,
Vreeswijk) ontworpen. Het R.K. verenigingsgebouw annex school [3]
(Dorpsstraat 57-59, Vreeswijk) uit 1932
is in expressionistische stijl ontworpen
door de architecten Willemse en Overhagen.
De cirkelvormige Algemene
Begraafplaats (Kerkveld) herbergt
nog resten van de in 1820 afgebroken
middeleeuwse kerk van Jutphaas. Een
restant van de toren doet dienst als baarhuisje. De bakstenen pijlers van het toegangshek zijn versierd met in gietijzer
uitgevoerde symbolen van dood, vergankelijkheid en eeuwigheid. Op de begraafplaats bevinden zich verscheidene grafkelders, onder meer van de families De
Waell van Vronestein en De Malapert.
Woonhuizen. De gepleisterde
voorm. Herv. pastorie (Nedereindseweg 112) heeft samengestelde balklagen
met gotische sleutelstukken en zou uit
de 15de eeuw kunnen dateren. Langs de

Herenstraat komen voornamelijk 19deen 20ste-eeuwse brede en diepe huizen
voor. De villa Herenstraat 50 werd
in 1888 in eclectische vormen gebouwd,
naar ontwerp van A. Nijland. Ze was
oorspronkelijk de woning voor het
hoofd van de Openbare Lagere School
(Schoolstraat 10). Het St. -Elisabethshofje (Kerkveld 14-19) verrees in 1907
in opdracht van het R.K. kerkbestuur.
Het hofje bestaat uit twee vleugels haaks
op het Kerkveld en een door lage delen
hiermee verbonden, hoger middengebouw. Villa Johanna (Utrechtsestraatweg 9) werd in 1929 naar ontwerp
van architect J. Maas in de trant van
het Nieuwe Bouwen uitgevoerd voor
A.J. Bentem. Vreeswijk heeft een vrij
gesloten bebouwing van diepe en dwarse
huizen, voornamelijk daterend uit de
19de eeuw met een enkel 18de-eeuws
exemplaar.
Rijnhuizen (Edisonbaan 14).
Omgracht buitenhuis, dat in het souterrain nog resten van het middeleeuwse
kasteel bevat. Het betreft, waarschijnlijk
15de-eeuws, muurwerk van een vierkante toren en aangebouwde woonvleugels. De kelders worden overspannen
door troggewelven op gordelbogen.
Het huidige, min of meer vierkante huis
dateert uit 1637 en is in opdracht van
Reynoud Tuyll van Serooskerken in een
strakke classicistische stijl gebouwd. Het
is sterk geInspireerd op het Mauritshuis
in Den Haag. Het huis heeft een omlo-
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Nieuwegein, Buitenplaats Rijnhuizen
Jutphaas), interieur met stucplafond en
wandbespanning
pend schilddak met klokkentorentje en
schoorstenen met siersmeedijzer. Een
driehoekig fronton bekroont de middenpartij van de voorgevel. In de 18de eeuw
is het huis nog op bescheiden wijze
gemoderniseerd (onder meer de dakkapellen). Boven de ingang zit een fronton
met een 18de-eeuws alliantiewapen.
De grote zaal op de hoofdverdieping
heeft een plafond met omstucte balken
uit het midden van de 17de eeuw. Op de
wanden is onder meer een wandbespanning van geschilderd linnen aangebracht,
voorstellende episodes uit het leven van
Alexander de Grote. De bespanning
werd in 1771 aangebracht en daarbij
verknipt. Vermoedelijk is ze gemaakt
naar kopieen van gobelins die de Franse
schilder Charles le Brun ontwierp in
de tweede heeft van de 17de eeuw. De
tuinkamer op dezelfde verdieping heeft
wandschilderingen met onder meer
vazen, bloemen en vogels, geinspireerd
op ontwerpen van Daniel Marot, maar

vermoedelijk pas in het tweede kwart
van de 19de eeuw aangebracht. Ze zijn
in 1971 aan het licht gekomen en werden
vervolgens gerestaureerd naar het voorbeeld van vergelijkbare schilderingen in
kasteel Heemstede bij Houten.
Het voorplein wordt afgesloten door
twee, in elkaars verlengde gelegen, l7deeeuwse bouwhuizen met vierkante aanbouwen. Het toegangshek, waarvan de
bakstenen pijlers met gebeeldhouwde,
wapenhoudende leeuwen worden
bekroond, is 18de-eeuws. In het begin
van de 19de eeuw is de formele tuin veranderd in een landschapspark. In het
park staat bij het Merwedekanaal een
vierkant theehuis annex botenhuis met
tentdak. Het dateert uit de 17de eeuw,
maar men heeft het in 1884 vernieuwd.
Oudegein (Oudegein 1). Deze, nu in
het groene hart van Nieuwegein opgenomen, buitenplaats heeft een omgracht
rechthoekig buitenhuis uit 1633. In het
aan de buitenzijde wit gepleisterde souterrain zit muurwerk verwerkt van een
rechthoekige, 13de-eeuwse woontoren.
Het 17de-eeuwse huis heeft een hoog
schilddak met een dubbele rij dakkapel-
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len en door siersmeedijzer bekroonde
schoorstenen. Boven het classicistische
ingangsportaal hangt een gebeeldhouwde wapensteen. De grote zaal op de
bel-etage heeft een monumentale 17deeeuwse schouw met vier marmeren ionische zuilen.
Een dubbele houten brug voert naar het
zelfstandig omgrachte voorplein met
daarop een langgerekt, laat-17de-eeuws
bouwhuis. Daartegenover staat een wit
gepleisterd toegangshek met gebeeldhouwde wapendragende leeuwen. De
middeleeuwse voorburcht ligt ten noordoosten van het huis (rechts van de oprijlaan). Op het, eveneens apart omgrachte,
ovale eiland staat een vroeg-17de-eeuwse
krukhuisboerderij. Dit gebouw is deels
met riet gedekt en heeft een voorhuis
met uitgebouwde kelder en opkamer, en
een nog half aanwezige schoudergevel
met in- en uitzwenkende randen. Omstreeks 1805 legde H. van Lunteren rond
het buitenhuis een landschapspark aan,
waarvan het ovale eiland een onderdeel
vormt. De voorburcht heeft een eigen
toegangshek met geblokte hardstenen
pijlers en gebeeldhouwde, wapendra-
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Nieuwegein, Dwarshuisboerderij Ijsselstee
gentle leeuwen. Het gehele complex is
door nog een gracht omgeven.
Stormerdijk (De Malapertweg 17)
is een buitenplaats met een eenvoudig
blokvormig neoclassicistisch herenhuis,
in zijn huidige vorm daterend uit ongeveer 1870. Het is de opvolger van een
middeleeuws edelmanshuis dat iets oostelijker lag.
Van het kasteel Rijnenburg bestaat
nog een deel van de 18de-eeuwse bebouwing van de voorburcht (Nedereindseweg 309). VanWijnestein en
E v e r s t e i n resteren de omgrachte
terreinen waarop deze kastelen hebben
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gestaan. Van het gesloopte kasteel
De B a t a u is onder meer een boerderij (Nedereindseweg 403) op het vroegere voorterrein bewaard gebleven. De
boerderij werd in 1791 in opdracht van.
Evert Pauw gebouwd op oudere fundamenten.
Boerderijen. Langs de Neder- en
Overeindseweg staan voornamelijk 19deen 20ste-eeuwse en enkele oudere boerderijen. Een deel ligt nu binnen de
bebouwing van Nieuwegein, zoals Ij s selstee (Geinoord 12), een 17de-eeuwse
boerderij met aan de rechterzijde een
tweebeukige kruk. Op het erfligt een
bakhuis. Waardevol is ook de 18deeeuwse krukhuisboerderij Nedereind-

seweg 302. Van de jongere exemplaren
verdienen vooral de uit 1891 daterende
langhuisboerderij Nedereindseweg
505 en de dwarshuisboerderij Nedereindsew eg 511 nit 1917 aandacht.
De Oude of Vaartse sluis, een
gekoppelde schutsluis in de Vaartse Rijn,
ook bekend als de Utrechtse gemeenteschutsluis, dateert uit 1821-'24 en werd
ontworpen door waterstaatkundig ingenieur Jan Blanken. In feite is het een verbouwing van de oude schutsluis in de
Vaartse Rijn, waarvan de geschiedenis
teruggaat tot 1373 en die in 1435, 1562
en 1654 werd vernieuwd. De schuin ten
opzichte van elkaar gelegen kolken hebben bakstenen wanden en aan weerszijden van het midden brede bakstenen
trappen. De hoeken en hoofden zijn versterkt met blokken natuursteen. Twee
van de hoofden zijn nog voorzien van
schotbalksponningen. Over het middelste hoofd ligt een gietijzeren dubbele
ophaalbrug met zogeheten vakwerkbalanspriemen uit 1879. De smalle houten
dubbele ophaalbrug over het noordelijke
sluishoofd draagt het wapen van de stad
Utrecht. De sluis wordt sinds 1981 niet
meer gebruikt voor de scheepvaart. Bij
het bovenhoofd staat een gerestaureerde
houten schotbalkloods.
DeRijkshulpschutsluis of
Nieuwegein, Oude of Vaartse sluis to
Vreeszvijk
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Nieuwegein, Plofsluis in het AmsterdamRijnkanaal
Spuisluis werd in 1817 gebouwd als
tijdelijke vervanging van de te verbouwen Vaartse sluis. Daarbij is gebruik
gemaakt van een in 1638 aangelegd stuk
kanaal, het Volmolengat. Na het gereedkomen van de verbouwing van de Vaartse
sluis in 1824 bleef hij als spuisluis in
gebruik, voor het geval dat oorlog inundatie nodig zou maken. De sluiskolk
heeft naar buiten gebogen wanden en
waaierdeurkassen. In 1960 werd hij aan
de Lekzijde met een betonnen dam afgesloten.
DeKoninginnensluis, een
gekoppelde schutsluis in het Merwedekanaal, kwam in 1882-'92 tot stand. De
naam van de sluis heeft betrekking op
koningin-regentes Emma en koningin
Wilhelmina, die de sluis en het toen tot
aan Vreeswijk voltooide Merwedekanaal
officieel openden. Langs de oostkade
staan woningen van het sluispersoneel.
DePrinses Beatrixsluis,een
tweelingsluis uit 1938 in het Lekkanaal,
de verbinding tussen Amsterdam-Rijnkanaal en Lek. De sluisbakken en portalen,
waarin de hefdeuren met staaldraad zijn
opgehangen, zijn van gewapend beton.
De hoge dwarsverbindingen van de wit
geverfde portalen hebben aan weerszijden uitgekraagde ronde vormen en over
vrijwel de gehele breedte doorlopende
lintvensters. Dezelfde vormgeving, naar
ontwerp van L.S.P. Scheffer, kenmerkt
de wachtgebouwtjes op het middenhoofd. Van zijn hand is ook het kantoor

annex werkplaats. De dienstwoningen
dateren uit 1962.
De Plofsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal is een keersluis die moest voorkomen dat in geval van oorlog het water
van de te inunderen terreinen ten oosten
van de Vaartse Rijn (Merwedekanaal)
door het nieuwe vaarwater zou afvloeien.
Boven de twee doorvaartopeningen is
een vijftal silo's van gewapend beton
opgehangen. Door de bodem hiervan te
laten exploderen, kon men met het in de
silo's opgeslagen zware stortmateriaal het
kanaal zeer snel afsluiten. De plofsluis
kwam pas in 1940 gereed en is nooit voor
militaire doeleinden gebruikt. Omdat zij
steeds meer het scheepvaartverkeer
belemmerde, leidde men het kanaal er in
1982 omheen.
De watertoren van IJsselstein, die na
een recente grenswijziging in Nieuwegein staat (Hooglandse Jaagpad 4-6),
dateert uit 1911. Hij is net als de in 1966
afgebroken watertoren van Oudewater
gebouwd door de firma F.J. Stulemeyer
in een systeem van betonblokken met
wapening. Dit systeem werd kort na
1900 uitgevonden; in 1910 verwierf de
genoemde firma hiervan de rechten. De
esthetische vormgeving werd verzorgd
door R. Kuipers.
Depoldermolen `Oudegein' (Geinoord 9), gelegen aan de Doorslag, is een
houten wipwatermolen zonder wiekenkruis. Hij heeft een met riet gedekte
onderbouw. De houten onderbouw van
de molen, die als zodanig tot 1955 dienst
deed, dateert uit 1640.
Vestingwerken. HetFort

jutphaas, ten oosten van het Merwedekanaal, behoorde tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie en diende ter afsluiting
van de Nedereindseweg. De langgerekte,
gebastioneerde schans uit 1819-'20 staat
dwars op de vroegere weg naar Houten,
die bij de aanleg rond het omgrachte
aardwerk werd geleid. Het verdedigbare
wachthuis stamt uit 1846-'48. Twee
omstreeks 1872 meer naar het oosten
aangelegde batterijen, aan weerszijden
van de Overeindseweg en nabij een inundatiekanaal, namen de taak van het fort
grotendeels over. Bij de verbreding van
het Amsterdam-Rijnkanaal is de zuidelijke batterij verloren gegaan. Fort
Vreeswzjk, gelegen ten oosten van de
vroegere dorpskern Vreeswijk is een
omgracht, onregelmatig gevormd aarden
verdedigingswerk uit 1820, verbeterd in
1853. Het maakte ook deel uit van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en diende
vooral ter verdediging van de Vreeswijkse sluizen. In het fort zijn onderdelen
van een verdedigingswerk uit 1786 opgenomen. Het binnenterrein bevat een soldatenbarak, een dienstwoning, een
munitieopslagplaats en enkele schuren.

NIEUWERSLUIS
(gemeente Loenen)
Dorp langs de Vecht, ontstaan als halteplaats bij de sluis in de, vermoedelijk
15de-eeuwse, Nieuwe Wetering of
Rechte Angstel. Deze verving de zuidelijker gelegen Stadswetering, waarvan nu
nog een bedding te zien is tussen de buitenplaatsen Sterreschans en Over-Holland. De Nieuwe Wetering was – als verbinding tussen de Vecht en de (Kromme)
Angstel – van belang voor de scheepvaart
tussen Amsterdam en de Vechtstreek.
Mede ter bescherming van de sluis
maakte men Nieuwersluis in 1673 tot
een groot gebastioneerd fort, dat beide
Vechtoevers besloeg en deel uitmaakte
van de Oude Hollandse Waterlinie. In
de 19de eeuw werd het fort ingrijpend
gewijzigd. Aan de zuidzijde ligt tweelaags, niet-militaire bebouwing, gegroepeerd rond een kleine halfopen pleinvormige ruimte. Langs de Vecht en de
Rijksstraatweg liggen enkele grote buitenplaatsen, gesticht aan het einde van de
17de eeuw. In het westen worden de ter-
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reinen hiervan begrensd of doorsneden
door het Amsterdam-Rijnkanaal, dat ook
de Nieuwe Wetering kruist.
Sluizen. De kleineschutsluis in de
Nieuwe Wetering dateert uit de 16de
eeuw. Zij heeft bakstenen wanden met
natuurstenen hoekblokken en afdekplaten; de deuren zijn vernieuwd. De d a m slu is in de Vecht werd in 1875 gebouwd
als inundatiesluis. Langs het Zandpad
liggen nog twee inundatiesluizen
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie uit
1874 en 1887.
Fort Nieuwersluis, gelegen op
de linkeroever van de Vecht en ten zuiden van de Nieuwe Wetering, is in 1880'82 aangelegd op de plaats van versterkingen nit 1673 en 1746. Daarvan werd
het deel benoorden de Nieuwe Wetering
geslecht. Van de 18de-eeuwse enveloppe
op de rechteroever van de Vecht bleef
een klein gedeelte als batterij behouden.
Het beloop van de grachten is nog
gedeeltelijk in het landschap te herkennen. Het huidige fort maakte deel uit
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en bestreek de Vecht (met damsluis), de
Keulse Vaart (het huidige AmsterdamRijnkanaal) en de spoorlijn AmsterdamUtrecht. In 1849-'51 had de versterking
al een bomvrije ronde toren gekregen.
Bij de verbouwing in 1880-'82 werd het
aardwerk hier omheen verruimd en
verrezen er remises en een bomvriie
kazerne.
Nieuwersluis, Koning Willem III-kazerne
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Nieuwersluis, Buitenplaats Over-Holland
(1975)
Koning Willem III-kazerne
(Zandpad 3). Ten behoeve van het fort
stonden al vanaf de 18de eeuw op deze
plaats kazernegebouwen. In 1877 werd
aan het Zandpad de voorm. Pupillenschool gebouwd, een langgerekt bakstenen gebouw met gepleisterde hoekpartijen in eclectische stijl. De ingangspartij is eveneens gepleisterd en draagt
ornamenten die verwijzen naar het dienen voor het vaderland. Tot het complex
behoren opslagloodsen uit 1878 en 1880,
en een blok dienstwoningen (Zandpad
6-9).
Voorm. Ar s e n a a! (Rijksstraatweg 31).
Gebouw uit 1793, met bakstenen gevel
op hardstenen plint, voorzien van

geblokte pilasters en afgesloten door een
rechte kroonlijst en schilddak. De vormgeving is sterk vergelijkbaar met de
voorm. kazerne te Woerden uit 1790. De
affuitloods (Rijksstraatweg 41), waarvan de houten wanden in natuursteenimitatie zijn uitgevoerd, dateert eveneens
nit het eind van de 18de eeuw.
Het voorm. Gemeenlandshuis
(Rijksstraatweg 66) is een tussen straatweg en Vecht gelegen karakteristiek pand
van twee bouwlagen, mogelijk uit het
einde van de 17de eeuw. De wapens van
Amsterdam en Utrecht in de gevel herinneren eraan dat hier de afgevaardigden
van de steden Utrecht en Amsterdam
vergaderden over zaken die de scheepvaart betroffen. Het gebouw diende ook
als brugwachterswoning.
Over-Holland (Rijksstraatweg 14).
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Nieuwersluis, Buitenplaats Sterreschans

In 1676 gestichte buitenplaats, waarvan
het huis in 1755 werd gemoderniseerd en
vergroot, zodat het een min of meer
kruisvormige plattegrond kreeg. Aan de
Vechtzijde is de ingang, met een bordestrap naar de bel-etage. Het omlopend
schilddak wordt bekroond door hoekschoorstenen. Aan de straatzijde staat het
huis aan een vijver. De gevel van de uitbouw aan deze kant heeft geblokte
natuurstenen hoekpilasters en een balkonpartij uitgevoerd in Lodewijk XVstijl. Dit bouwdeel herbergt de grote
zaal, die aansluit op een brede middengang. De zaal heeft een stucwerkplafond
en een haardomlijsting in Lodewijk XVstijl, de wandvlakken zijn gevuld met
hoge spiegels en geschilderde landschappen en stillevens.
Terzijde van het huis ligt de oranjerie
annex koetshuis, een langgerekt 18deeeuws gebouw met schilddak. Aan de
Vecht bevinden zich een achtkantige
houten theekoepel (eind 18de eeuw) en
een klein terras met een rijk smeedijzeren hek, uitgevoerd met balustervormen
en een spiegelmonogram met kroon
(midden 18de eeuw). Bij de weg staan
twee smeedijzeren toegangshekken met
naamband en rococo-kuif en vierkante
houten pijlers.
De tuin en de overtuin, oorspronkelijk in
formele stijl aangelegd, waren de eerste
geometrische tuinen aan de Vecht die in
de 18de eeuw in landschapsstijl werden
veranderd.
Sterreschans (Rijksstraatweg 18).
Omstreeks 1690 gebouwd buitenhuis,
tegenwoordig wit gepleisterd, waarvan
de Vechtzijde nog het meest zijn oorspronkelijke staat heeft behouden. Daar
bevindt zich de ingang, met een halfrond, door houten zuilen gedragen balkon en een rond dakraam. Kort na 1815
werd het huis, mogelijk naar ontwerp van

Abraham van der Hart, gemoderniseerd
en aan de straatkant verbreed. Dit
gedeelte is in 1870 weer veranderd. De
middenpartij kreeg toen een gietijzeren
veranda, gestucte Bogen en een verhoogde kroonlijst. Het langgerekte
koetshuis met tuinmanswoning dateert
uit ongeveer 1700. De tuin en de overtuin zijn, mogelijk door J.D. Zocher jr.,
omstreeks 1825 veranderd in een landschapspark met slingerpaden, vijvers en
kunstmatige heuvels. De overtuin is, met
inbegrip van de vroegere overtuin van
Rupelmonde, uitgegroeid tot een parkbos.
Vreedenhoff (Rijksstraatweg 53).
Op het terrein van een ouder buiten verrees in 1749-'53 een nieuw huis, dat
wordt toegeschreven aan de Amsterdamse meester-timmerman Jean Coulon.
Het vierkante huis met onderhuis heeft
geblokte bakstenen pilasters op de hoeken en een van hoekschoorstenen voorzien omlopend schilddak. In het midden
van de achtergevel bevindt zich een
gedeeltelijk uitgebouwde, tot aan de
kroonlijst opgetrokken koepelkamer. De
met een houten balustrade bekroonde
uitbouw is rijk versierd met snijwerk in
Lodewijk XV-stijl. Het middenraam aan
de ingangszijde is in dezelfde stijl omlijst;
de deurpartij hieronder is in Lodewijk
XVI-stijl uitgevoerd. Een deel van de
inrichting is nog uit de periode van de
bouw. In 1906-'09 werden tegen de zuidzijde van het huis het halfronde terras
met door ionische zuilen gedragen balkon en de aansluitende galerij en trap

Nieuwersluis, Buitenplaats Vreedenhoff,
toegangshek
gebouwd; het geheel kreeg een natuurstenen balustrade.
Het park, dat zich ver in westelijke richting uitstrekt, is omstreeks 1800 grotendeels in landschapsstijl aangelegd. Het
terrein wordt naar de weg toe afgesloten
door een opvallend groot en rijk versierd
rococo-toegangshek (omstreeks 1760),
dat op grond van aanwezige initialen
wordt toegeschreven aan Constantinus
Lautenschlager. Het middendeel van het
symmetrisch opgezette hek wordt
bekroond door een asymmetrische kuif
met daaronder de naam Treedenhoff.
De met opzetstukken bekroonde natuurstenen pijlers hebben een gebogen vorm
en gebeeldhouwde versiering. Ook in
rococo-stijl zijn de ijzeren brughekjes,
die hierop aansluiten en die aan de uiteinden met maskers zijn versierd. Een
eenvoudiger smeedijzeren hek uit
dezelfde tijd staat iets zuidelijker aan de
weg. Rechts daarvan staat een achtkantige houten theekoepel uit 1776.
Rupelmonde (Rijksstraatweg 24).
Deze buitenplaats is gesticht aan het eind
van de 17de eeuw. Het huis is in 1768
verbouwd en uitgebreid. De ingang werd
toen van de Vechtzijde naar de straatzijde
verplaatst. Aan de straatzijde toont het
huis zich als een rechthoekig gebouw van
Brie bouwlagen; aan de Vechtzijde
bevindt zich evenwel nog een ondieper,
maar breder deel, dat, hoewel ongeveer
even hoog, twee bouwlagen telt. Dat
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gere Haarlemmermeerspoorlijn (Uithoorn-Nieuwersluis) van de Hollandsche
Electrische-Spoorweg-Maatschappij
(HESM).

NIEUWER TER AA
(gemeente Breukelen)

Nieuwersluis, Buitenplaats Rupelmonde
(1977)
bouwdeel heeft een tot het dak doorlopende driezijdige uitbouw, die behoort
tot een inwendige, achtkantige koepelkamer. Zowel de gebeeldhouwde omlijsting
van de middenvensters als de houten
balustrade en het opzetstuk (met niet
ingevulde alliantiewapens), geflankeerd
door de beelden van Neptunus en Mercurius, zijn uitgevoerd in Lodewijk XVstijl. De gevel aan de straatkant heeft wit
gepleisterde, geblokte hoekpilasters en
een middenrisaliet bekroond met een
driehoekig fronton. De omlijsting van
het grote venster in het middenrisaliet is
in Lodewijk XV-stij1; het balkon en de
deurpartij in Lodewijk XVI-stijl. De aan
weerszijden van de deurpartij geplaatste
borstbeelden dateren uit ongeveer 1740.
De omlopende schilddaken van de twee
bouwdelen worden door hoekschoorstenen bekroond. In het interieur zijn plafonds met Lodewijk XV-stucwerk
bewaard gebleven. In 1977 zijn in enkele
benedenkamers vroeg-18de-eeuwse
schilderingen van Nicolas Coypel in de
betimmering opgenomen. Op het terrein
bevinden zich verder nog een 18deeeuws koetshuis met schilddak en een
aanlegsteiger bij de Vecht met een een-

voudig smeedijzeren hek in Lodewijk
XV-stijl.
We e r e s t e yn (Zandpad 29). De kern
van de buitenplaats is een rechthoekig
huis met omlopend schilddak en hoekschoorstenen, gebouwd in het begin van
de 18de eeuw en op details gewijzigd in
het begin van de 19de eeuw. Het heeft
geblokte bakstenen hoekpilasters met
voluten en uitkragende kroonlijst; de
middenpartij heeft een gebeeldhouwde
omlijsting. Het park is aangelegd in
landschapsstijl. De twee, opvallend
gesneden, houten bruggen dateren uit
ongeveer 1900.
Vijverhof (Rijksstraatweg 6). Het
blokvormige gebouw uit 1866, met stucversiering boven de vensters, is gebouwd
als opvolger van een onder huis. Rondom
het huis ligt een landschapspark.
De krukhuisboerderij Klein Middenhoek (Angstelkade 7-8) uit de
18de eeuw is een van de karakteristieke
boerderijen langs de Angstel.
De Oukoper Molen (Angstelkade
12), gelegen aan de Nieuwe Wetering, is
een wipwatermolen. De ondertoren
ervan dateert waarschijnlijk nog uit de
17de eeuw en het bovenhuis werd in
1839 vernieuwd.
De d r a a i b r u g over de Angstel
dateert uit 1915. Hij hoorde bij de vroe-

Rivierdorpje, gelegen op de westelijke
oeverwal van het riviertje de Aa, dat zich
in noordelijke richting voortzet onder de
naam Angstel en dat oorspronkelijk deel
uitmaakte van de scheepvaartroute tussen Amsterdam en Utrecht. Nadat met
het graven van de Nieuwe Wetering
(vermoedelijk 15de eeuw) een snellere
verbinding tot stand was gekomen tussen
de Angstel en de Vecht, werd in 1527
nabij de kerk definitief een dam gelegd in
de Aa. De kerk lag bij het kasteel Ter Aa.
Op die plaats ontstond aan het eind van
de 17de eeuw ook de buitenplaats Quakkelenburg; beide zijn nu geheel verdwenen. De Herv. kerk, enkele boerderijen
in de naaste omgeving hiervan en de
bebouwing langs de Kerklaan vormen
een beschermd dorpsgezicht.
De H erv. kerk (Kerklaan) is een
laat-gotisch, bakstenen gebouw gelegen
op een oorspronkelijk deels omgracht
kerkhof. Het bestaat uit een drie geledingen tellende westtoren uit omstreeks
1400, een eenbeukig schip met aan
weerszijden een waarschijnlijk iets jongere dwarskapel en een vrij diep, iets
hoger koor. Tegen de noordzijde van het
koor staat een laat-gotische sacristie. De
kerk werd vermoedelijk in het laatste
kwart van de 15de eeuw in fasen
gebouwd, maar had een 12de-eeuwse
romaanse voorgangster. De funderingen
hiervan zijn bij de restauratie van de kerk
in 1956 aangetroffen. Tufsteen van die
eerdere kerk is gebruikt voor de speklagen die de 15de-eeuwse kerk tooien. De
vrijwel onversierde toren, die in de 19de
eeuw een nieuwe opbouw kreeg, werd bij
de restauratie weer op de oorspronkelijke
hoogte gebracht en van een nieuwe spits
voorzien. Het torenportaal en de sacristie hebben een stenen kruisribgewelf. In
het schip, het koor en de dwarskapellen
heeft men bij de restauratie houten tongewelven aangebracht.
Het opvallendst in het interieur is het
ensemble van oksaal en orgel als afschei-
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Nieuwer ter Aa, Herv. kerk
ding tussen schip en consistorie (voor
1956 tussen koor en schip). Het oksaal,
de preekstoel en de houten wand voor de
zuidkapel zijn uitgevoerd in neorenaissance-stij1 en dateren uit het einde van de
19de eeuw. Het oksaal en het neogotische orgel met een front aan voor- en
achterzijde, vervaardigd door de Engelse
firma Forster & Andrews, werden in
1899 aan de kerk geschonken ter nagedachtenis van Kitty Earle, geboren barones Van Reede van der Aa. De schenker
was haar echtgenoot, die de kerk tevens
zes van de acht gebrandschilderde glazen
gaf in het koor en de zuidkapel. In deze
glazen zijn onder meer de wapens van de
familie Van Reede van der Aa opgenomen. De glazen in de schuine zijden van
de koorsluiting dateren vermoedelijk van
omstreeks 1620 en zijn voorzien van de
kwartierstaten van leden van de familie
Van Renesse van Ter Aa, de bewoners
van het vroegere kasteel Astein. In het
koor bevinden zich een stenen epitaaf uit
1583 en vier 18de-eeuwse beschilderde
rouwborden van genoemde families. De
koperen lessenaar op de preekstoel en de
koperen lezenaar en doopboog op het
doophek zijn 18de-eeuws.
Boerderijen. Rond het dorp ligt een
aantal waardevolle oude boerderijen,
zoals de langhuisboerderij Oud Aa 40
daterend van voor 1800, met een asymmetrische voorgevel. Veel 19de-eeuwse
langhuisboerderijen hebben in de topge-

vels een serliana-venster, zoals Oud Aa
3 . Die boerderij is ook voorzien is van
rijk gedecoreerd zaagwerk. Bijzonder is
de krukhuisboerderij Honderdsch elaantje 4, die waarschijnlijk uit de
16de of de 17de eeuw dateert. Oud Aa
3 8 is een in de 19de eeuw gebouwde
krukhuisboerderij en daarmee een voor
dit type laat exemplaar. Oud-Ruwiel
(Oud Aa 34a) is een 16de- of 17deeeuwse dwarshuisboerderij met oude
gebintconstructie. Het gebouw heeft een
wapensteen uit 1592, afkomstig van het
kasteel Ruwiel, dat op het nabijgelegen
omgrachte kasteelterrein heeft gelegen.
Nieuwer ter Aa, Dwarshuisboerderij
Oud-Ruwiel

Rivierdorp dat omstreeks de 12de eeuw
ontstond op de westoever van de Vecht
in een enigszins inspringend gedeelte
van een grote westwaartse rivierbocht.
De kern wordt gevormd door de bebouwing langs de Dorpsstraat, in feite een
dijk die parallel met de Vecht loopt. De
buitenzijde van de dijk wordt gekenmerkt door een lage, merendeels aaneengesloten en van de Vecht afgekeerde
bebouwing, met daartussen enkele steegjes naar het water. Langs de binnenzijde
ligt de bebouwing meer verspreid, is
ruimer en werd voorzien van voorerven.
De Herv. kerk neemt hier een centrale
plaats in. Het dorp werd in 1673 door
Franse troepen in brand gestoken en
grotendeels verwoest; de meeste bebouwing dateert van na dat tijdstip. Buiten
de bebouwde kom liggen behalve boerderijen nog enkele buitenplaatsen. De
meeste buitenplaatsen zijn echter verdwenen.
H e rv. kerk (Dorpsstraat 31). De op
een klein kerkhof gelegen bakstenen kerk
bestaat uit een westtoren, een eenbeukig
schip en een smaller koor met driezijdige
sluiting. De kerk werd in 1673 verwoest,
waarbij de kap en het bovenste deel van
de muren verloren gingen. Bij de herbouw liet men het oorspronkelijke transept weg. De sacristie en het onderste
deel van de toren zijn restanten van een
13de-eeuwse kerk. In het torenportaal
en de sacristie bevinden zich nog middel-
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Nigtevecht, Dorpsgezicht met Herv. kerk
eeuwse kruisribgewelven. Het laatgotische schip kreeg bij de herbouw
korfboogvensters, terwijl de vensters
in koor en sacristie hun spitsboogvorm
behielden. Op de toren kwam een
nieuwe, achtkantige spits, die in 1860
moest wijken voor de huidige vierkante
houten opbouw met balustrade en
kleine spits. Bij de restauratie van de
kerk in 1962-'65 brak men een aan de
zuidkant aangebouwd neorenaissanceportaal weg. De zuidingang kreeg zijn
oorspronkelijke plaats terug, tegenover
de nu dichtgemetselde noordingang.
Het houten tongewelf boven koor en
schip werd bij de restauratie vernieuwd,
evenals de 17de-eeuwse kapconstructie.
Verder bracht men de brede nissen
onder de vensters in het koor weer in
het zicht.
Het meubilair dateert waarschijnlijk
van de herbouw in 1675, zoals de houten
kansel met een versierde koperen lezenaar, het houten doophek met koperen
doopboog (1670) en twee overhuifde
herenbanken uit het eind van de 17de
eeuw. Deze banken waren van de
ambachtsheer en de eigenaren van de
belangrijkste buitenplaatsen bij Nigtevecht, Petersburg en Rosendaal. Verder
bevat de kerk twee koperen kaarsenkronen, gedateerd 1650 en 1652, twaalf
wapenborden uit 1677 en een rouwbord
nit 1733.
De dorpsschool (Dorpsstraat 4143) heeft een gevelsteen die vermeldt
dat de eerste steen in 1778 werd gelegd.
In 1883 werd het pand vergroot en in de
jaren twintig van de 20ste eeuw ingrijpend gerenoveerd.

NIGTEVECHT

De pomp (voor Dorpsstraat 53) is vervaardigd door B.C. Boekholts te Amsterdam. Mevrouw De Pre-Theunissen, de
eigenares van het landgoed Zwaanwijck,
schonk deze pomp in 1893 aan de
gemeente Nigtevecht, ter nagedachtenis
van haar man.

Zwaanwijck (Klompweg 46-72),
in 1894-'97 gebouwd in opdracht van
mevrouw De Pre-Theunissen, ligt op de
plaats van een 18de-eeuws, gelijknamig
buitenhuis. Architect H.H. Hagedorn jr.
maakte het ontwerp. Achter het toegangshek ligt een in neorenaissance-stijl
opgetrokken, rijk gedetailleerd, villaachtig hoofdgebouw. Het pand heeft
een onregelmatige plattegrond en op de
zuidhoek een toren met terras en balustrade. In het gebouw richtte men omstreeks 1980 appartementen in, evenals
in het grote koetshuis rechts ervan en in
het tuinmanshuis erachter. In het overwegend in landschapsstijl aangelegde
linkerdeel van het terrein zijn nog enkele
elementen van de 18de-eeuwse geometrische aanleg zichtbaar. Dicht bij de weg
Nigtevecht, Herv. kerk, interieur naar het
koor
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Nigtevecht, Buitenplaats Zwaanwijck
bevindt zich nog een van de theekoepels
die bij de buitenplaats behoorden: een
houten achtkant met tentdak en een met
veel snijwerk versierde rechthoekige aanbouw, waarin zich de ingang bevindt.
De 18de-eeuwse, gebogen lindenlaan
(Klompweg) maakt deel uit van de oorspronkelijke aanleg.
Breevegt (Klompweg 18) is een buitenplaats met een asymmetrische villa op
vrije plattegrond, gebouwd omstreeks
1900.
Boerderijen. Langs de Vreelandseweg en de Dorpsstraat-Klompweg liggen
karakteristieke boerderijstroken (eenzijdig) met waardevolle 17de-, 18de- en
19de-eeuwse boerderijen. Ve c h tgeleg e (Klompweg 12) en D o rpss tra a t
53 zijn langhuisboerderijen uit de 18de
eeuw. Oost Kanaaldijk 8, Klompweg 26 en Vreelandseweg 26 zijn
dwarshuisboerderijen; de eerste dateert
uit de 17de eeuw en de twee laatste uit de
18de eeuw.
De Garstermolen (Vreelandseweg
11) is een achtkantige bovenkruier aan de
Vecht. Deze poldermolen verrees na het
afbranden van zijn voorganger in 1876.
Schutsluizen. Direct aan de
westrand van het dorp wordt de Oude
Vecht door een kort kanaal verbonden
met het Amsterdam-Rijnkanaal (vroeger
het Merwedekanaal) uit 1892. Hierin liggen een grote en een kleine schutsluis.
De sluizen werden gebouwd vanwege het
oorspronkelijke, maar spoedig gewij-

zigde plan het Merwedekanaal slechts tot
Nigtevecht to laten lopen. Het scheepvaartverkeer zou dan verder gaan over de
Vecht, die met het oog hierop zou worden verbeterd.
Het voorm. Fort Nigtevegt (Velterslaan bij nr. 1), nabij het AmsterdamRijnkanaal, werd in 1889-'93 aangelegd
ter verdediging van het Merwedekanaal,
de Oude Vecht en enkele sluizen. Aan
het aardwerk voegde men in 1903 bomvrije gebouwen toe. Tussen het fort en de
genoemde batterij ligt een verbindingswal, tevens inundatiekering. Het voorm.
Fort Hinderdam (1673), gelegen
op een eilandje in de Vecht ten noordoosten van Nigtevecht, hoorde bij de
Hollandse Waterline.

Van oorsprong gestrekt engdorp, gelegen op de linker oeverwal van de
Kromme Rijn. De dorpskapel werd in de
13 de eeuw tot parochiekerk verheven.
De vrij losse dorpsstructuur werd
bepaald door de Zeisterweg en de
Meent. Na de Tweede Wereldoorlog
verrezen enkele nieuwe wijken, waardoor
het gestrekte karakter van het dorp niet
meer zo goed herkenbaar is.
H e rv. kerk (Zeisterweg 34). De huidige, wit gepleisterde driezijdig gesloten
zaalkerk omvat niet meer dan het laatgotische koor van de oorspronkelijk aan
St.-Heribert gewijde kerk. In 1820 werden toren, schip en transept wegens
bouwvalligheid afgebroken. Toren en
schip stamden waarschijnlijk uit het midden van de 13 de eeuw. Het koor werd in
1548 vernieuwd evenals het gesloopte
transept. In 1820 werd het koor met de
huidige westgevel gesloten en bekroond
met een klokkentorentje. Vervolgens
kreeg het gebouw een bepleistering. De
tegen de driezijdige koorsluiting aangebouwde lage consistorie met neogotische
vensters dagtekent uit 1857-'59, werd in
1923-'25 vervangen en in 1967 vergroot.
De kerk heeft een houten tongewelf en
bevat een 15de-eeuwse voet van een wijwaterbekken en een 17de-eeuwse preekstoel met boogpanelen.
Odijk, Herv. kerk
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Boerderij en. Boerderij De Beug
(Werkhovenseweg 1) heeft een dwars op
de stal gebouwd, vrij hoog woonhuis met
gepleisterde voorgevel en een aan de zijkant afgewolfd rieten dak. In het midden
bevindt zich een kelder met opkamer.
Ook de stal is met riet gedekt. De boerderij is deels 17de-, deels 18de-eeuws.
Boerderij 't Burgje (Weteringdijk 6-8)
is mogelijk 17de-eeuws en heeft een
tweebeukige krukhuis.

de bisschop de stad echter in onderpand
of aan de graaf van Holland. Pas bij een
wijziging van de provinciegrenzen in
1970 kwam Oudewater weer op Utrechts
grondgebied te liggen.
De stadsmuur om het vrijwel rechthoekige stadsgebied werd in 1321 gebouwd.
Nadat Oudewater in 1572 de zijde van de
prins van Oranje had gekozen, werden de
grachten uitgediept en de muren versterkt. Het mocht niet baten; de Spanjaarden namen de stad in 1575 in. Een
bloedbad was het gevolg en een groot
deel van de stad werd door brand verwoest.
Oudewater is een typische dijkstad,
waarbij de kronkelende Linschoten als
haven het hart vormt en de overkluizing
in het midden als marktplein client. Het
stratenpatroon is bepaald door de loop
van de Linschoten en de ligging van de
Michaelskerk aan de IJssel. Oorspronkelijk was de stad dubbel omgracht. Na
1575 werd het verdedigingsstelsel gemo-

OUDEWATER
Stad ontstaan bij de uitmonding van de
Lange Linschoten, 'het Oude Water', in
de Hollandse IJssel. Omstreeks 1100
werd hier een kerk gebouwd. De eerste
vermelding van de nederzetting dateert
uit 1239. In 1265 werd Oudewater door
de Utrechtse bisschop met stadsrechten
begiftigd, ten einde een grensvesting
tegen Holland te creeren. In 1280 stond

derniseerd, onder meer door het samentrekken van de grachten en aanleg van
bastions op de hoekpunten en in het
midden van de oostelijke wal. Het toen
al bebouwde IJsselvere, gelegen op de
westoever van de IJssel, werd in 1585
door middel van een hoornwerk bij de
stad getrokken. In de loop der tijd ontwikkelde Oudewater zich tot centrum
voor de touwfabricage. Een periode van
economische bloei tussen 1575 en 1640
maakte herstel van de door de Spanjaarden verwoeste huizen en de bouw van
veel nieuwe huizen mogelijk. Midden
19de eeuw werden de poorten en de
muurtorens afgebroken, de grachten
deels gedempt en de vestingwerken
geslecht om ruimte te scheppen voor
nieuwe stedelijke bebouwing en een
begraafplaats. Na de oorlog zijn vooral
in noordelijke richting nieuwe wijken
gebouwd. De historische kern van
Oudewater is beschermd stadsgezicht.
Herv. kerk [1] (Noorder-Kerkstraat), oorspronkelijk gewijd aan St.Michael. De aanvankelijk eenbeukige,
romaanse tufstenen kerk kreeg tegen het
midden van de 13 de eeuw een dwarsschip
en een recht gesloten koor. Omstreeks
1300 werd begonnen met de bouw van
de rechthoekige westtoren, die omstreeks 1340 werd voltooid. In de detaillering is de overgang van romaans naar
gotiek zichtbaar. De twee onderste geledingen hebben steunberen op de hoeken.
De toren bezit geen westingang maar
Oudewater, Binnenstad
1 Herv. kerk (zie p. 184)
2 St.-Ursulakapel (p. 185)
3 RKkerk H. Franciscus van Assisi (p. 186)
4 Oud-Kath. kerk (p. 186)
5 Geref kerk (p. 186)
6 stadhuis (p. 186)
7 waag (p. 186)
8 monument Herman de Man (p. 187)
9 openbare lagere school (p. 187)
10 openbare lagere school (p. 187)
11 Arminiushuis (p. 187)
12 Donkere Gaard 3 (p. 188)
13 Lange Burchwal 61 (p. 189)
14 Rode dorp (p. 189)
15 baanschuren (p. 189)
16 touwfabriek (p. 189)
17 schutsluis (p. 189)
18 Herv. begraafplaats (p. 189)
19 RK begraafplaats (p. 189)
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Oudewater, Herv. kerk, interieur met orgel

(1969)
een dwarsdoorgang, net als bijvoorbeeld
de Herv. kerk van Vianen. De bovenste
geleding heeft een – in Utrecht ongebruikelijk – dwars zadeldak met wolfeinden en een kapconstructie uit de bouwtijd. Aan de oostzijde (stadszijde) bevindt
zich een uitbouw voor het carillon, aangebracht in 1601. Aan de kerk werd eind
14de eeuw een vijfzijdige koorsluiting
toegevoegd. In de eerste helft van de
15de eeuw kreeg de verbouwing tot de
huidige driebeukige gotische hallenkerk
met (recht gesloten) zijkoren gestalte.
Van het voormalige koor werd de oude
kapconstructie hergebruikt. De rechthoekige aanbouw met opvallende accoladevensters tegen de noordmuur van het
transept dateert uit het eerste kwart van
de 16de eeuw. In dezelfde periode werd
ten zuiden van het koor in twee fasen een
rechthoekige sacristie aangebouwd. In
het tweede kwart van de 16de eeuw werd
aan dit bouwdeel een vierkante ruimte
toegevoegd. Beide delen bezitten stenen
stergewelven met gebeeldhouwde kraagstenen. Bij de stadsbrand van 1575 bleef
de kerk gespaard. De kerk is in de jaren
1960-'67 gerestaureerd. Daarbij werden
onder meer de gevels ontpleisterd en
kregen de topgevels en kappen van het
transept, die in 1732 waren afgebroken,
hun oude vorm terug.
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Het wit gepleisterde interieur heeft houten tongewelven. De ronde zuilen in het
koor zijn voorzien van hoge, achtkante
basementen en koolbladkapitelen. De bij
de restauratie gereconstrueerde achtkante
pijlers in het iets later gebouwde schip
hebben geen basementen en kapitelen.
Tot de inrichting van de kerk behoren
een 15de-eeuwse achtkante hardstenen
doopvont (afkomstig uit de in 1858 geOudewater, Herv. kerk, plattegrond

iffr.

sloopte doopkapel) en een marmeren
memorietafel voor de in Oudewater
geboren taal- en wiskundige Rudolph
Snellius van Royen (t1613). In de kerk
staat het oude carillon van Gerrit Both
uit 1600 opgesteld; in de toren hangt een
kopie. Het orgel dateert uit 1840 en is het
werk van A. Meere, voltooid door Kam
en Van der Meulen. De orgelkast heeft
een gedeelde middentoren en snijwerk
in empire-trant. In de sacristie bevinden
zich restanten van laat-middeleeuwse
schilderingen met evangelistensymbolen.
Voorm. St. -Ursulakap el (Kapellestraat 24) [2]. Van deze omstreeks 1415
gestichte kloosterkapel is slechts het
koorgedeelte bewaard gebleven. De
koorsluiting van de kapel werd circa
1500 in laat-gotische stijl vernieuwd. Het
baksteenwerk is voorzien van speklagen
en natuurstenen hoekblokken. Na de
Reformatie werd het gebouw als school
gebruikt. Bij een verbouwing in 1783
is het westelijk deel van de kapel afgebroken en vervangen door een nieuw
gebouw. In de 19de eeuw volgden nog
enkele wijzigingen. De beide neogotische ramen zijn vermoedelijk in 1865
aangebracht. Sedert de restauratie van
1984-'85 maakt de kapel deel uit van het
politiebureau. Naast de kapel bevindt
zich een muur met poortdoorgang.
Daarin zijn een 17de-eeuwse steen met
stadswapen en een steen ter herinnering
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aan de verbouwing van de aangrenzende
onderwijzerswoning in 1840 opgenomen.
DeR.K. kerk H. Franciscus
van Assisi (Kapellestraat 15) [3] is
een basilicale neogotische kruiskerk met
half ingebouwde westtoren en rijzige
spits, gebouwd in 1881 naar ontwerp van
EJ. Margry. De kerk heeft een vijfzijdige
koorsluiting en driezijdig gesloten zijkoren. Vrijwel de gehele aankleding en
inrichting van de kerk dateren uit de
bouwtijd. Ook de oorspronkelijke polychromie is gehandhaafd. In het interieur
bevinden zich een altaar (1882), kruiswegstaties (1886) en communiebanken
(1888) uit het atelier van Margry. De
fraai gelegen pastorie dateert eveneens
uit 1881. Aan de overzijde bevindt zich
de resterende vleugel van het St. Franciscusgesticht (Kapellestraat 26)
uit 1887, naar ontwerp van EJ. Margry.
Het is nu in gebruik als stadskantoor.
HetSt.-Antonius Patronaat
(Kapellestraat 1) dateert uit 1916 en
heeft een vormgeving in de trant van
Berlage.
De Oud-Kath. kerk (Leeuweringerstraat 12) [4], gewijd aan de
H. Michael en Johannes de Doper, is een
zaalkerk gebouwd in 1882, naar ontwerp
M.C. van Wijngaarden. De kerk heeft
een voorgevel opgetrokken in neobyzantijnse vormen, met zuiltjes en teerlingkapitelen en een puntgevel met klimmend

Oudewater, RK. kerk H. Franciscus van
Assisi, interieur

OUDEWATER

Oudewater, Stadhuis
boogfries en kruis. Het redelijk intact
gebleven interieur bevat onder meer een
altaar en een communiebank uit 1702.
De pastorie (nr. 14) stamt eveneens uit
1882.
DeGeref. kerk (Rodezand 26) [5]
is een van buiten nauwelijks als zodanig
herkenbare zaalkerk. In het voorste deel
bevindt zich de kosterswoning. De klokgevel dateert uit 1869 en slechts het
grote boogvenster op de verdieping geeft
de kerkelijke functie aan.
Het stadhuis (Visbrug 1) [6] is in
1588 herbouwd met gebruikmaking van
restanten van het oude stadhuis dat in
1575 door Spaanse troepen werd verwoest. In 1614 vond een verbouwing
plaats en in 1834 werden de kruisvensters
door grotere schuifvensters vervangen.
Het gebouw is in 1887 gerestaureerd
en – na een brand in 1968 – in de jaren
1970-'72. Van de herbouw in 1588 is het
bestek bewaard is gebleven en daarin
wordt de Delftse steenhouwer Gieleam
Verminx (Julian Vlamingh) genoemd.
In de voorgevel bevinden zich naast het
eigen stadswapen die van Alkmaar en
Delft; waarschijnlijk omdat in 1573 de
Victorie in Alkmaar begon en stadhouder
Willem van Oranje in Delft resideerde.
De wapenhoudende leeuwen op het
gereconstrueerde bakstenen bordes dateren van de verbouwing uit 1614. Het
jaartal 1588 is zichtbaar in de band met

meanderend siermetselwerk van de trapgevel. De manieristische bouwstijl komt
vooral tot uitdrukking in de trapgevel,
de frontons en het siermetselwerk. In de
trapgevel bevindt zich het beeld van een
geblinddoekte Vrouwe Justitia. Op de
schoorsteen is een ooievaarsnest aangebracht. In de dakruiter werd in 1696 een
luidklok van Hemony opgehangen. De
voormalige raadzaal, nu trouwzaal, heeft
een waarschijnlijk uit 1588 daterende
schouw met een houten schoorsteenmantel, gedragen door zandstenen figuren (Adam en Eva). Een schilderij uit
1656 van Dirck Stoop toont het beleg
van Oudewater in 1575. De schouw in de
voormalige burgemeesterskamer stamt
waarschijnlijk uit 1614.
De w a a g (Leeuweringerstraat 2, hoek
Gasthuissteeg) [7] is een rechthoekig
bakstenen gebouw. Het werd in 1595
op oudere fundamenten opgetrokken.
Bij de restauratie in 1938 is de trapgevel
gereconstrueerd. Op de eerste verdieping bevindt zich een gevelsteen met de
keizers- en koningskroon van Karel V.
Het gebouw staat bekend als de Heksenwaag. Vanouds werden hier certificaten
van normaal gewicht afgegeven aan van
hekserij verdachte personen. Tegenwoordig is het gebouw als museum en
oudheidkamer ingericht. Het zandstenen
relief met de voorstelling van St.-Joris en
de draak geplaatst tegen de achterwand
van de benedenverdieping, is afkomstig
uit de gevel van de ten behoeve van de
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bouw van de R.K. kerk afgebroken stadsdoelen.
De bronzen b e el d engr o ep [8] vOOr
de Waag, ter herinnering aan de uit deze
streek afkomstige schrijver Herman de
Man (1898-1946), werd in 1977 vervaardigd door Ineke van Dijk.
De voorm. openbare lagere
school (Kapellestraat 3 7) [9] werd in
1882 gebouwd naar ontwerp van M.C.
van Wijngaarden. Het pand bestaat uit
Brie haaks op elkaar staande vleugels die
een schoolplein omsluiten.
De voorm. openbare lagere
school annex onderwijzerswoning
(Waardsedijk 219-221) [10] is een eenvoudig utilitair gebouw uit 1927 naar
ontwerp van de stadsarchitect S.P. Berkhof.
Woonhuizen. In Oudewater zijn
veel woonhuizen met trapgevels uit
het eind van de 16de- en het begin
van de 17de eeuw bewaard gebleven.
De (gedeeltelijke) verwoesting van de
stall in 1575 heeft in deze periode geleid
tot ingrijpende herstelwerkzaamheden
en gevelvernieuwingen. De herbouw
werd uitgevoerd in manieristische stijl.
De gevels zijn veelal van een zelfde type.
Boven de pui bevindt zich vaak een fries,
al dan niet voorzien van siermetselwerk.
De verdiepingen zijn gewoonlijk door
geprofileerde waterlijsten van elkaar
gescheiden. De vensters worden

bekroond door met blokken natuursteen
versierde korfbogen, waarvan de velden
met metselmozaieken van baksteen en
natuursteen zijn gevuld. Daarin zijn twee
varianten te onderscheiden. In het ene
geval kragen alleen de ontlastingsbogen
op consoles uit. Bij een meer voorkomende, mogelijk iets latere variant, worden de enigszins terugliggende vensters
en boogvelden geheel omlijst door
geprofileerde neggen, waarin ook blokken natuursteen voorkomen. Tegen de
geveltop bevindt zich dikwijls een door
Oudewater, Markt met Arminiushuis
(midden)
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een gebeeldhouwd kopje gedragen pilaster of getorst zuiltje. De onderpuien zijn
vrijwel alle in de 19de of 20ste eeuw verbouwd of gereconstrueerd. Vergelijkbare
maar in detaillering afwijkende gevels,
zijn te vinden in IJsselstein, Utrecht,
Woudrichem, Gorinchem en Dordrecht.
In tegenstelling tot de Dordtse gevels'
hebben de gevels in Oudewater geen
overkragende verdiepingen.
De eerste en tweede verdieping van de
gevel van Havenstraat 4 dateren uit
het eind van de 16de eeuw. De trapgevel
is een reconstructie en de kruisvensters
en de pui zijn nieuw. Op de tweede verdieping zijn de uitgekraagde korfbogen
met elkaar verbonden door middel van
getorste bakstenen kolonetten, rustend
op zandstenen kraagsteentjes. Het
Arminiushuis (Markt Oostzijde 14/
Gasthuissteeg 2) [11] is het geboortehuis
van de rekkelijke Leidse hoogleraar
Arminius. Het pand werd getuige de
gevelsteen in 1601 herbouwd. De met
zandstenen speklagen versierde voorgevel is zeer rijk gedetailleerd. De kruisvensters van verdieping en trapgevel
hebben uitgemetselde ontlastingsbogen;
de boogvelden zijn gevuld met zandstenen schelpen. Tussen de kruisvensters
van de eerste verdieping bevindt zich een
natuurstenen nis met versierde ionische
pilasters en rondboog. In de nis staat
een beeld van Vrouwe Fortuna op een
wereldbol, gedragen door een console
met masker. Boven de kruisvensters van
de bij de restauratie van 1961-'62 gere-

188

OUDEWATER

Oudewater, Woonhuis Kapellestraat 5

construeerde pui, bevinden zich twee
natuurstenen frontons met leeuwenkoppen. In het pand zijn moer- en kinderbinten met renaissance-consoles bewaard
gebleven. Tegen de achtergevel is een
traptoren met eiken spiltrap uitgebouwd.
Het achterhuis (Gasthuissteeg 4) dateert
van omstreeks 1600. Het pand Donkere
Gaard 3 [12] heeft een trapgevel uit
1611. De vensters en de met mozaieken
versierde boogvelden liggen verdiept
in geprofileerde korfboogomlijstingen.
Dit pand heeft als enige in Oudewater de
originele vroeg-l7de-eeuwse pui behouden. De deurkalf is versierd met reliefs,
voorstellende vrouwenfiguren met een
kruis (Geloof) en een anker (Hoop).
Negen met voluten en maskers besneden
consoles dragen de puilijst. De pui is
vergelijkbaar met twee Utrechtse voorbeelden, te weten Neude 35 (1606) en
Voorstraat 14 (1619). Het buurpand
Donkere Gaard 4, stamt eveneens
uit het eerste kwart van de 17de eeuw en
heeft uitgemetselde ontlastingsbogen.
Van hetzelfde geveltype kunnen nog
worden genoemd Rodezand 11,de
tweelingpanden Noorder-Kerkstraat
20-22 (1619) en Wijdstraat 26a
(midden 17de eeuw). De trapgevels van
Havenstraat 8 en 9, blijkens de
gevelstenen respectievelijk daterend uit
1613 en 1614, hebben opvallende toppilasters; die van nr. 8 is getorst. Deze
gevels zijn van het type waarbij de vensters en de boogvelden terugliggen in
een geprofileerde korfboognis. De ver-

dieping van de voorgevel van Ko r t e
Havenstraat 1 is van hetzelfde type
en valt op door de fraaie fries met diamantkoppen, cartouches met mannenhoofden en een steen met geschilderde
leeuw. De gevel van het pand D e Ark
(Wijdstraat 11) uit 1615 is in 1915 grondig gerestaureerd (nogmaals in 1965).
Het Wapen van Haarlem (IJsselvere 1-3) is een dubbelpand met twee in
hoogte verschillende trapgevels. Boven
de gereconstrueerde onderpui van nr. 3
bevindt zich een wapensteen met huismerk en het bouwjaar 1633. Beide gevels
hebben getorste pilasters in de geveltop.
Dit geldt ook voor de vergelijkbare trapgevels van Ijsselvere 10 en Kapelle
straat 5. Laatstgenoemd pand heeft
een laat-19de-eeuws winkelpui. Het
pandMarkt Oostzijde 2 heeft aan
de rechterzijde een zijkamer. De trapgevel loopt boven de zijkamer met
gezwenkte rollagen door om te eindigen
boven een zijdeur (oorspronkelijk een
steeg). Boven die deur bevindt zich een
gevelsteen met het jaartal 1646, twee
wapenschilden en de initialen van de
bouwheer, GVC, Gijsbert van Craeyestein, schout, baljuw en dijkgraaf van

Oudewater, Woonhuis Markt-Westzijde 5,
beschilderd plafond in achterkamer
Oudewater. VOOr de vernieuwde pui
staan nog twee hardstenen renaissancestoeppalen. Uit ongeveer dezelfde tijd en
van hetzelfde geveltype, is het buurpand
Markt-Oostzijde 4-6. In het pand
Markt-Westzijde 5 kwam bij de
restauratie in 1975 een geheel met
bloemen- en plantenmotieven en vogels
beschilderd houten plafond uit het midden van de 17de eeuw te voorschijn. Tot
de weinige 17de-eeuwse dwarse huizen
met manieristische gevels behoren
Leeuweringerstraat 55-59 (gevel
later gepleisterd) en Zuider-Kerkstraat 2. Dit laatste pand hoorde als
achterhuis bij het diepe huis Wijdstraat 30. Beide panden hebben in
gele ijsselsteen gemetselde gevels met
vernieuwde onderpuien. Wijdstraat
28, een diep huis met tuitgevel, heeft de
veelzeggende gevelsteen: `Vrede is Rijckdom 1643'.
De woonhuizen uit de eerste heeft van de
17de eeuw zijn over het algemeen hoger
dan de latere, l8de- en 19de-eeuwse huizen. Die huizen hebben gewoonlijk twee
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bouwlagen, een eenvoudige lijstgevel en
een schild- of afgewolfd dak, waarvan de
nok loodrecht op de voorgevel staat.
Kromme Haven 13 is een aanzienlijk
woonhuis uit de tweede helft van de 18de
eeuw, gebouwd voor J. Boogh (of Booy).
Het pand bestaat uit een dwarsgeplaatst
eenlaags middengedeelte met opkamer,
aan weerszijden geflankeerd door diepe
huizen met schilddaken. De linker vleugel bezit een kelder en twee bouwlagen.
De rechtervleugel heeft geen kelder en is
pas in 1927 voorzien van een verdieping.
In de 19de eeuw werd het pand bewoond
door de familie Van der Lee, eigenaar
van de touwfabriek. Het van oorsprong
17de-eeuwse hoekpand Visbrug 2,
kreeg in 1847 opvallende nieuwe gevels.
De gepleisterde zijgevel heeft gekoppelde rondboogvensters met brede bakstenen omlijstingen. De voorgevel is
gesierd met geblokte bakstenen lisenen
en omlijstingen van vensters en winkelpui. Vergelijkbaar in stijl zijn de gevels
van buurpand Korte Havenstraat 1
en het pakhuis Noord-Ijsselkade 2.
In de stad en aan de uitvalswegen werden
in de tweede helft van de 19de eeuw
enkele statige herenhuizen gebouwd
in sobere neoclassicistische vormen.
Donkere Gaard 29, gebouwd in
de jaren 1870-'80 was oorspronkelijk
burgemeesterswoning voor Hekendorp,
Papekop en Ruige Weide. Donkere
Gaard 30 werd kort na 1880 gebouwd
als pastorie van de Nederlands Hervormde gemeente. Utrechtseweg 4
dateert uit omstreeks 1860, de aanbouw
uit 1905. Het vrijstaande herenhuis
Oude Hekendorperweg 7 is circa
1875 gebouwd voor een lid van de familie Van der Lee. Donkere Gaard 11
dateert uit de periode 1870-'80. Behalve
herenhuizen werden er ook eenvoudige
woningen gebouwd. Molenwal 4-12
is een rij van vijf arbeiderswoningen uit
de periode 1890-1910. De woningen
hebben vergelijkbare ingezwenkte lijstgevels maar zijn niet alle gelijktijdig
gebouwd. Aan de Lange Burchwal
en het A ch terom werden in 1921-'22
zes blokken woningen gebouwd voor
de `Stichting Departementale woningbouw', ontworpen door architect J. Wils.
Vanwege de pannen daken staan de woningen bekend als hetRode dorp [14].
Bij nieuwbouw aan het eind van de 19de-

en het begin van de 20ste eeuw, inspireerde men zich architectonisch op de
bloeiperiode van de stad. De toegepaste
neorenaissance-stijl toonde opnieuw de
voor Oudewater typische kenmerken uit
die periode, zoals de metselmozgeken.
Wijdstraat 9 heeft een neorenaissance-gevel uit 1905 en Wijdstraat 11
een achterbouw aan de havenzijde uit
1915. In de jaren twintig en dertig van de
20ste eeuw kreeg het behoud van het oude
stadsbeeld nog meer aandacht, merle ter
bevordering van het toerisme. Nieuwe
pannen, zoals Lange Burchwal 61
[13], werden in een zeer gedetailleerde
historiserende stijl gebouwd. De eenvoudige arbeiderswoningen Rootstraat
23-27 zijn hiervan goede voorbeelden.
Bruggen. Gerekend vanaf het
Amsterdamse Veer tot aan de Hollandse
IJssel zijn de Walbrug, Sluis, Verkensbrug, Markt, Visbrug en Romeynbrug de
opeenvolgende stenen overbruggingen
van de Linschoten. Een stenen brug over
de IJssel, als verbinding met het stadsdeel
IJsselvere, werd in 1860 vervangen door
de huidige gietijzeren brug, vervaardigd
door Cosijn uit Gouda.
Naast de Vinkenbuurt ligt een schutsluis [17], waarvan de oorsprong tot
1367 teruggaat, maar die in 1620 en in
1760-'67 is verbouwd. In de sluisbrug is
een jaartalsteen '1767' ingemetseld. De
sluiswachterswoning stamt in oorsprong
mogelijk uit het laatste kwart van de
17de eeuw.
Verdedigingswerken. Van de
middeleeuwse stadsmuur van Oudewater
is niets bewaard gebleven. Aan de oostzijde en een deel van de zuidzijde wordt
de stadskern nog wel begrensd door de
brede vestinggracht, die het resultaat

was van de modernisering van het verdedigingsstelsel aan het eind van de 16de
eeuw. Op enkele plaatsen is de vorm van
de verdwenen bastions nog herkenbaar.
Halverwege de zuidzijde steekt een restant van de 18de-eeuwse enveloppe in de
gracht uit. De gracht die het industrieterrein op de westoever van de IJssel
omgeeft, is het noordelijk deel van de
vestinggracht waarmee IJsselvere in 1585
bij de stad werd getrokken.
Begraafplaatsen. DeHerv.
begraa fp laats (Waardsedijk 106) [18]
is in 1829 aangelegd op de wal van de
18de-eeuwse enveloppe. Het gietijzeren
toegangshek met gevleugelde zandlopers
werd vervaardigd door de Haagse ijzergieterij 'Prins van Oranje'. Op het terrein staat een klein grafmonument met
dorisch tempelfront uit 1895 voor de
familie Peperkamp. De R.K. begraafp laats (Waardsedijk 211) [19] werd
eveneens in 1829 aangelegd en in 1921
uitgebreid naar plannen van Jac. P. Dessing. In 1922 ontwierp hij hierbij een
kapel. Op het terrein bevindt zich een
aantal interessante grafmonumenten.
Bedrijfsgebouwen. In de omgeving van Oudewater werd veel hennep
geteelt voor de productie van touw.
Aan die bedrijvigheid herinneren nog
een aantal gebouwen, zoals eenhennepschuur uit 1876 (Amsterdamse Veer
1-2) en twee (touw)baanschuren: een
stenen schuur (Biezenpoortstraat 2) [15]
uit de 17de-eeuw, deels herbouwd in
1818 en een deels houten schuur op de
hoek van Reyersteeg en Wijngaardstraat.
De touwfabriek `Oudewater' (Hekendorperweg 36-38) [16] beter bekend als

Oudewater,lauwfabriek Van der Lee
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de touwfabriek Van der Lee, komt voort
uit een 16de-eeuwse baanderij gelegen
aan de Biezenwal. Toen men omstreeks
het midden van de 19de eeuw ging
mechaniseren, werd hier de fabriek
gesticht op het terrein van een boerderij.
Tot de bedrijfsgebouwen, die merendeels
20ste-eeuws zijn, behoort een 350 meter
lange touwbaan onder een pannen dak.
Langs de Westerwal bevindt zich een
industriegebied met onder meer de in
1872 opgerichte machinefabriek 'De
Hollandsche IJssel' en de uit 1902 stammende veevoederfabriek 'Six'. Deze
laatste fabriek werd gevestigd in 1913 in
een voormalige soldatenbarak uit 1798.
Stoomgemalen. In de omgeving
van Oudewater resteren enkele stoomgemalen in neoclassicistische vormgeving:
D e Volharding (Zuid-Linschoterzandweg 62) uit 1875, naar ontwerp
van J. Goldberg, het gemaal No o rdLinschoterzandweg 40 uit 1880 en
Gemaal Willeskop (Willeskop 157)
uit 1882, naar ontwerp van J. Paul.
Boerderijen.Bouzvlust (Kromme
Haven 11-12), is een van de weinige overgebleven vroegere stadsboerderijen. Het
pand dateert in oorsprong uit de 17de
eeuw. Ten noordoosten van Oudewater
liggen aan weerszijden van de Lange
Linschoten boerderijstroken. Aan de
noordzijde zijn de volgende boerderijen
van belang: Noord-Linschoterzandweg 2 4 nit 1644 en n r. 4 5, met ingezwenkte lijstgevel, uit 1864. Aan de zuidzijde dienen genoemd te worden: de van
origine 17de-eeuwse exemplaren Eendracht maakt macht (Zuid-Linschoterzandweg 5) en Zuid-Linschoterzandweg 3 0, 4 4 en 52, de laatste uit
1676. Ten noordwesten van Oudewater
ligt het veenontginningsdorp Papekop
met een boerderijstrook. Het uit 1871
daterende zomerhuis bij Diemerbroek 44
is interessant vanwege de geschulpte lijst
en rosetankers. Aan de Pap ekopperdijk
staat een flinke dwarshuisboerderij uit
1905-'10. Ten oosten van Oudewater bevinden zich aan weerszijden van de Hollandse IJssel de boerderijstroken Snelrewaard en Willeskop. Te Snelrewaard
dateert de boerderij Waardsedijk 4 3
uit circa 1930. Hoeve Willeskop
(Oude Weg 10), stamt oorspronkelijk
uit de 17de eeuw en heeft een boenhok,
hooiberg en schuur uit de 19de eeuw.

Van het laat-13de-eeuwse Hui s te
Vliet, gelegen ten westen van Oudewater, resteert alleen nog een muurfragment bij Goudsestraatweg 65-67. Het is
onbekend wanneer dit huis is verdwenen.
Schuin er tegenover staat een lage gietijzeren g r e nsp a a 1. Bij Goudsestraatweg 2 bevindt zich eengrenssteen met
inscriptie Z H (Zuid-Holland) en daaronder 0 W (Oudewater), beide geplaatst
omstreeks 1860.

OUD-ZUILEN
(gemeente Maarssen)
Dorpje ontstaan als kleine nederzetting
op de oeverwal van de Vecht, waarschijnlijk bij het Huis Zuylen. Voor de poort
van het kasteel staat de Hervormde kerk,
de opvolger van een middeleeuwse kapel.
De tamelijk gesloten bebouwing dateert
nit de 17de, 18de en 19de eeuw en strekt
zich vanaf de kerk langs de op de rechteroever gelegen Dorpsstraat uit in noordwestelijke richting. Het geheel is sinds
1966 beschermd dorpsgezicht.
De H erv. kerk (Dorpsstraat 10) is
een goed voorbeeld van een zaalkerkje

in eenvoudige neoclassicistische stijl. De
huidige kerk kwam tot stand als herbouw
na een grote brand in 1847. Die brand
teisterde een in 1654 door Gijsbert
Theunisz. van Vianen gebouwde zaalkerk. Het 17de-eeuwse muurwerk kon
men grotendeels behouden, evenals de
17de-eeuwse cartouches met de wapens
van de Staten van Utrecht en van de
families Van Tuyll van Serooskerken en
Van Reede, die met Huis Zuylen waren
verbonden. De ingang met zogeheten
wenkbrauw en de achtkantige dakruiter
boven de ingang zijn voor die tijd kenmerkende elementen. Venstertjes aan
weerszijden van de ingang vertonen
vroeg-neogotische vormen. Het interieur heeft een grotendeels gepleisterd
tongewelf. Verder zijn vermeldenswaard
de midden 19de-eeuwse wandbetimmering, banken, preekstoel en orgelbalustrade. G. van Druten te Hemmen vervaardigde het orgel in 1894.
Het voorm. gemeentehuis (Dorpsstraat 3) van de in 1954 opgeheven
gemeente Zuilen is een bescheiden,
Oud-Zuilen, Kasteel Zuylen, poortgebouw
(1965)
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Oud-Zuilen, Kasteel Zuylen met op
voorgrond de slangemuur
maar fraai vormgegeven gebouw in neorenaissance-stijI uit 1896, naar ontwerp
van A. Nijland. Het panel met trapgevel
heeft aan de zijde van de Vecht versierde
smeedijzeren stoephekjes en lantarens.
Nijland ontwierp in 1887 ook de
Koningin Emmaschool (Zuilenselaan 4), gelegen aan de overzijde
van de Vecht en eveneens in neorenaissance-stijl.
Kasteel Zuylen (Tournooiveld 1)
is een vroeg-16de-eeuws kasteel, dat
Jacob Marot, zoon van Daniel Marot, in
1751 moderniseerde. Daarbij kreeg het
zijn huidige gedaante en U-vormige
plattegrond. Bij recente opgravingen
vond men ten zuidwesten van het kasteel
de funderingen van een zware stenen
woontoren, mogelijk van het in 1247
genoemde Huis van Gijsbert van Zuylen.
Dit kasteel werd in de 14de eeuw uitgebreid met een zaalgebouw en moet omstreeks 1422 zijn verwoest. Pas in het
begin van de 16de eeuw lieten Willem
van Rennenberg en Cornelia van Culemborg het kasteel, met uitzondering van
de woontoren, op de oude fundamenten
herbouwen. Het vernieuwde kasteel
bestond uit een noord- en een oostvleu-

daarachter een nieuw trappenhuis. In het
midden van deze gevel maakte men de
nieuwe ingang. De oude, dichtgemetselde ingang aan de oostzijde is nog met
een gevelsteen aangeduid. De westelijke
vleugel werd verbouwd en de zuidelijke

gel; in de oostvleugel was op de bel-etage
de ingang. Een weermuur maakte het
geheel tot een rechthoek, met op de
hoeken slanke, boven de slotgracht uitkragende achtkantige torens. Later in de
16de eeuw voegde men aan de noordzijde een driedelige uitbouw toe. In 1751
werd aan de zuidkant van de noordvleugel een nieuwe gevel opgetrokken, met

Oud-Zuilen, Kasteel Zuylen, plattegrond
bel-etage
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weermuur afgebroken. Ten behoeve van
een ruimere toegang tot het kasteel
dempte men een deel van de zuidelijke
slotgracht. Zo ontstond een nieuw symmetrisch front met naar voren uitgebouwde vleugels. Door het rechttrekken
van gootlijsten en het herplaatsen van
vensters verkreeg men gelijkmatig ingedeelde gevels.
In het interieur zijn de wanden van de
grote zaal bekleed met tapijten uit de
werkplaats van Maximiliaan van der
Gught uit Delft (1670). Voorgesteld zijn
boslandschappen met tropische vogels en
andere dieren, doorzichten en kastelen.
Vergelijkbare tapijten hangen in huis
Gunterstein te Breukelen en in het Bartholomeusgasthuis te Utrecht. In twee
ruimtes van de 16de-eeuwse aanbouw
bevinden zich schilderingen van omstreeks 1670. De eetkamer bezit een
uitzonderlijke portrettengalerij.
Een vroeg-16de-eeuwse poort geeft
toegang tot de voorburcht. Het gebouw
heeft een verdieping en een hoog schilddak, een kruisribgewelf en gebeeldhouwde kraagstenen. Het vertoont in
zijn detaillering veel gelijkenis met het
stadhuis van Culemborg, dat Rombout II
Keldermans in 1634 bouwde in opdracht
van de zwager van Rennenberg. Op het
voorplein staan twee bouwhuizen, waarvan er een deels uit laat-middeleeuws
metselwerk bestaat. Ten zuiden daarvan
ligt een boerderij. Ten noorden van het
kasteel wordt de tuin afgescheiden door
een omstreeks 1735 gebouwde slangemuur, die nabij de Hervormde kerk zuidwaarts buigt en aan het andere uiteinde
in een ronde vorm sluit. Buiten de gracht
ligt een laat-l9de-eeuws koetshuis.
Ten zuiden van het kasteel heeft men
begin 19de eeuw het formele park in
landschapsstijl veranderd.
zuilenveld (Laan van Zuilenveld 54)
is een sober, blokvormig, vroeg-l9deeeuws landhuis aan de Vecht, gelegen in
een landschapspark. De ramen en de
ingang zijn in empire-stijl. Het dak is
vernieuwd.
Woonhuizen.HethuisSwaenenVecht (Dorpsstraat 16) heeft een 17deeeuwse trapgevel met pilastergeleding.
Het zandstenen poortje draagt een grote
gevelsteen met vechtende zwanen. Het
gepleisterde panel met verdieping rechts
hiervan is 19de-eeuws. Uit de 18de eeuw
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dateert het sobere blokvormige herenhuis Zuijlenburg, (Dorpsstraat 18)
met een monumentale ingang in Lodewijk XIV-stijI en een koetshuis. Aan de
kant van de Vecht ligt Vecht en Dijk
(Dorpsstraat 19), een gepleisterd 19deeeuws herenhuis. Aan de kant van de
Dorpsstraat is_het huis aangepast aan de
daar aanwezige, vrij gave 18de- en 19deeeuwse bebouwing, die in het algemeen
laag en aaneengesloten is. Tegen het
huis aangebouwd staat een koetshuis uit
ongeveer 1830. Het bij de brug gelegen
Klein Zuijlenburg (Dorpsstraat 1)
is een wit gepleisterd herenhuis met
veranda uit omstreeks 1860.
Debegraafplaats aan de Groeneweg werd in 1781 gesticht. Ze is als een
van de eerste begraafplaatsen in Nederland aangelegd buiten de bebouwde
kom. De bakstenen hekpijlers met
gedenkstenen worden bekroond door
natuurstenen vazen met naar de flood
verwijzende symbolen. In de as van het
toegangshek ligt de in classicistische stijl
uitgevoerde toegang tot de grafruimte
van de familie Van Tuyll van Serooskerken.
Poldermolens. Ten noordwesten
van het dorp, aan een molengang naar
de Vecht, staan twee poldermolens.
De grootste daarvan, de Westbroekse
Molen (Nedereindsevaart 3) is een met
riet gedekte, achtkantige bovenkruier op
bakstenen onderbouw nit 1753, gemoderniseerd in 1890. Tot 1946 bemaalde
hij het waterschap Westbroek. De molen
is in 1983 gerestaureerd. Aan de overzijde staat de Buitenzvegse Molen
(Oostwaard 2), een houten wipwatermolen uit 1830, gemoderniseerd in 1931.

Polsbroek, Langhuisboerderij Dorp 41
Deze molen bemaalde voorheen de polder Buitenweg.

POLSBROEK
(gemeente Lopik)
Streekdorp ontstaan uit een van oorsprong middeleeuwse veenontginning
van het cope-type. Het dorp strekt zich
nit fangs de Benschopperwetering en
heeft een kleine kern aan het westeinde
daarvan, nabij de kerk. Langs de wetering staan verscheidene waardevolle
oude boerderijen.
H e rv. kerk (Dorp 24a), oorspronkelijk gewijd aan St. Jan de Doper. De
bakstenen toren dateert gedeeltelijk uit
omstreeks 1300 en is in de 15de eeuw
verhoogd. De tweede en derde geleding
zijn op vrij ongewone wijze met rondboognissen versierd, terwijl de bovenste
geleding in romaanse trant is behandeld,
zoals bij de kerktorens in Benschop en
Linschoten. Het portaal heeft een spitstongewelf. De toren wordt half omsloten
door de kerk. De bakstenen zaalkerk,
met mansardedak en neogotische vensters, verrees in 1834 na afbraak van de
oude kerk. In het interieur staat een
preekstoel uit ongeveer 1840. Het orgel
is in 1879 vervaardigd door H.G. Holtgrave te Deventer; de versierde houten
balustrade is uit dezelfde tijd. Bij de toegang tot het kerkhof staan 19de-eeuwse
stenen hekpijlers, voorzien van omgekeerde toortsen.
Boerderij en. In de streek komen
veel boerderijen voor waarvan het woon-
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en het stalgedeelte onder een dak – een
rieten zadeldak – zijn gebracht. D orp
41 is een 17de-eeuwse boerderij van dit
type. In de voorgevel zitten ontlastingsboogjes, hoog geplaatste vensters en een
deur met zogenaamde vloedstoep. Van
de 17de-eeuwse boerderij Benschopperwetering 201 is het woongedeelte
tot een krukhuis uitgebouwd. D orp
211-213 heeft direct achter de stal een
kapberg, voorzien van een zadeldak met
gesloten einden. Voorbeelden van 18deeeuwse boerderijen zijn Benschopperwetering 143 enBenschopperw e t e r i n g 189, beide met een rieten
wolfdak. Noordzijdseweg 183 heeft
nog een vloedzolder, waarop in tijden
van hoog water het vee werd gestald.

RENSWOUDE
Het dorp Renswoude, gelegen in het zuiden van de Gelderse Vallei, is evenals
Lage Vuursche een voorbeeld van een in
de 17de eeuw gestichte nederzetting.
Nabij het uit de 14de eeuw stammende
kasteel, dat in 1654 geheel werd vernieuwd, verrees in 1639 een slotkapel in
de vorm van een koepelkerk. Langs de
rechtgetrokken en verbrede oude weg
van Utrecht naar Arnhem werden regelmatige percelen uitgegeven waarop
bebouwing ontstond. Aan het eind van
de 18de eeuw werd besloten tot de bouw
van een rij dienstwoningen aan de
noordzijde van de Dorpsstraat. Deze
woningen staan bekend als de Nieuwe
Buurt. Kasteel, park, kerk en de nabij
gelegen, overwegend 18de-eeuwse
woonhuizen, zijn beschermd dorpsgezicht.
De H e rv. kerk (Kerkstraat 3) is een
vrijstaand sobere classicistische centraalbouw nit 1639-'41, hoogstwaarschijnlijk
naar ontwerp van Jacob van Campen en
gesticht door Johan van Reede, Heer van
Renswoude. De plattegrond is een
Grieks kruis met ondiepe armen, waarbij
het vierkant van de kruising boven de
door schilddaken gedekte armen uitrijst
en overgaat in een achtkante tamboer
met koepel. Het gewicht hiervan wordt
merle opgevangen door uitgezwenkte
steunberen op de hoeken van kruising en
kruisarmen, die tevens een symbolische
verwijzing naar de tempel van Salomon

zijn. De kerk heeft rondboogvensters.
De consistorie dateert uit 1855, maar
onderging wijzigingen. De kerk is zowel
in 1935-'37 als in 1971 gerestaureerd.
Een 17de-eeuws portaal tegen de oostzijde, de kant van het kasteel, werd bij de
eerste restauratie verwijderd. Boven de
ingang bevindt zich het toen iets lager
aangebrachte gebeeldhouwde alliantiewapen van de bouwheer en zijn echtgenote (Van Reede-Van Eeden) met het
jaartal 1639.
Het interieur is wit gepleisterd. De
kruisarmen hebben houten zolderingen
en worden van de middenruimte
gescheiden door telkens twee ionische
zullen en ionische hoekpilasters. Hierop
rusten houten, later met ijzer verstevigde
architraven, waarboven pendentieven de
aanzet vormen tot de achtkante bovenbouw. De gedrukte houten binnenkoepel
werd in 1818 hersteld, de voordien aanwezige beschildering werd toen opnieuw
aangebracht. De acht wapens in de ovale
medaillons zijn van de Staten van
Utrecht, de Utrechtse kapittels en de
Duitse Orde; zij hebben bijgedragen aan
de bouw van de kerk. De rouwborden,
waaronder een uit 1699 en Brie 18deeeuwse, zijn van leden van de families
Van Reede en Taets van Amerongen van
kasteel Renswoude. Onder de kerk
bevindt zich de grafkelder van deze families. Verder bevat de kerk een 17deeeuwse kansel met rijke koperen lezenaar, een voorlezerslezenaar en een
houten offerblok uit 1649 met doopbekkenhouder.
De kerkEbenhaEzer (Dorpsstraat

88) is een eenvoudig zaalgebouw uit
1908.
Het huidige raadhuis (Dorpsstraat 46) werd in 1651 gebouwd als pastorie van
de Herv. kerk. Het geheel gepleisterde
pand bestaat uit twee achter elkaar
geplaatste vleugels met zadeldaken gevat
tussen puntgevels. Het siersmeedwerk op
de schoorstenen, het klokkentorentje en
de dakkapellen zullen uit de jaren vijftig
van de 20ste eeuw dateren. In het interieur bevindt zich achterin de vestibule
een ten dele 17de-eeuwse spiltrap. In
1924 werd het pand als raadhuis in
gebruik genomen, in 1981 volgde aan de
achterzijde een uitbreiding met onder
meer een vernieuwde raadzaal.
Kasteel Renswoude (Dorpsstraat
3-7) is een uit 1654 daterend tweebeukig
huis met evenwijdige zadeldaken tussen
topgevels, gebouwd ter vervanging van
een onder kasteel. De achtergevel bezit
een voor het classicisme kenmerkende
gevelindeling, terwijl de voorzijde met
torenvormige middenpartij en twee
hoektorens aan een middeleeuws kasteel
doet denken. Het ontwerp wordt toegeschreven aan de bouwmeesters Gijsbert
Theunisz. van Vianen en Pieter Jansz.
van Cooten. Het huis heeft een voor die
tijd vrij moderne symmetrische plattegrond met centraal trappenhuis tegen de
achtergevel en aan weerszijden appartementen. In het geheel overkluisde
onderhuis is onder meer de keuken gesitueerd. Een deel van de stucplafonds en
de deurpartijen herinneren aan een
Renswoude, Herv. kerk
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achter uitgebouwd boerderij-gedeelte
met wolfdak. De woningen zijn ingrijpend gerestaureerd in 1975-'78. Uit
de 18de eeuw dateert ook de voorm.
schoolmeesterswoning Dorpsstraat
65.
Boerderij en. Tot de interessante
boerderijen van Renswoude behoren
twee 18de-eeuwse exemplaren, te weten
Dorpsstraat 37 (1761) enDorpsstraat 40 en een uit 1866, Dorpsstraat I.
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Renswoude, Kasteel Renswoude
ingrijpende verfraaiing van het interieur
omstreeks 1700. In 1816 vond opnieuw
een verbouwing plaats. In 1945 feed het
gebouw oorlogsschade. Bij de restauratie
van 1972-'76 werden weer kruiskozijnen
aangebracht, behalve in de wit gepleisterde achtergevel. Een brand in 1985
verwoestte onder meer de kap en een
17de-eeuwse eetkamer, hetgeen een
tweede restauratie noodzakelijk maakte.
De rechthoekige bouwhuizen aan weerszijden van het plein zijn waarschijnlijk
omstreeks 1700 verlengd met een vierkant paviljoen aan de kasteelzijde. Het
linker bouwhuis doet waarschijnlijk sinds
het begin van de 18de eeuw dienst als
oranjerie. Het rechter bouwhuis is later
verdubbeld ten behoeve van een landbouwbedrijf dat er tot 1866 was gevestigd. De bakstenen boogbrug en het
smeedijzeren toegangshek dateren uit
het eind van de 17de eeuw.

De oorspronkelijke renaissance-aanleg
van het park werd omstreeks 1700 in
barok-stijl veranderd. Het in de as van
het kasteel aan de overzijde van de
Dorpsstraat gelegen Grand Canal, een
langgerekte vijver met halverwege een
grote ronde kom, is hiervan het meest
opvallende restant. Rondom kasteel en
dorp bevindt zich een uitgebreid lanenstelsel. Het gedeelte rond het kasteel
werd circa 1816 door J.D. Zocher jr. in
landschapsstijl herschapen. Achter het
huis verrees een duiventoren in de vorm
van een poorttoren met op de verdieping
een duivenslag.
Woonhuizen. De 18de-eeuwse
kasteelhuisjes (Dorpsstraat 16-38)
van de Nieuwe Buurt werden gebouwd
als dienstwoningen van het kasteel.
De huisjes, gegroepeerd in blokken van
twee tot vier woningen, dateren volgens
de jaartalankers uit de jaren 1773-'75 en
1779-'80. De lage, door een schilddak
gedekte woonblokken hebben een naar

Stad op de noordoever van de Nederrijn,
gelegen tegen de vrij steile helling van de
zuidoostelijke uitloper van de Utrechtse
Heuvelrug en nabij de Grebbeberg.
Door verlegging van de bedding kwam
Rhenen omstreeks 1200 aan de hoofdstroom van de Rijn te liggen en verkreeg
zij de bisschoppelijke watertol. Hoewel
de stad niet direct aan het water ligt en
nooit een haven heeft gehad, werd zij een
belangrijke nederzetting. Tussen 1230 en
1258 kreeg Rhenen stadsrechten en in
1346 liet bisschop Jan van Arkel de stad
ommuren. Voor het Sticht was Rhenen
belangrijk als grensvesting tegen de Geldersen. Haar groei dankt zij niet alleen
aan haar strategische Jigging, maar ook
aan het feit dat de heilige Cunera hier
werd vereerd. In 1621 verrees aan de
westkant, nabij de Cuneratoren, een
paleis voor de gevluchte Winterkoning'
van Bohemen, Frederik V van de Palts.
Na in de Franse tijd als lazaret te hebben
gediend, werd het in 1812 afgebroken.
Renswoude, Kasteelhuisjes

RHENEN

Rhenen, Binnenstad na de verwoesting
in 1940
Ten gevolge van haar ligging nabij de
Grebbelinie, werd Rhenen in de meidagen van 1940 gedeeltelijk verwoest. De
wederopbouw van de binnenstad, die
grotendeels nog tijdens de oorlog plaatsvond, geschiedde volgens de traditionele
opvattingen van de Delftse School. Kort
voor de bevrijding in 1945 richtte een
beschieting opnieuw schade aan, vooral
in het zuidelijk deel van de stall en aan de
Cunerakerk.
De Cunerakerk (Herv.) is een
laat-gotische, in steen overwelfde hallenkerk met dwarsschip, eenbeukig koor en
een forse westelijke toren. De aanzienlijke omvang, vooral van de toren, is te
verklaren uit de bedevaarten naar de hier
bewaarde relieken van St.-Cunera. Over
de bouw van de kerk is uit de bronnen
alleen bekend dat in 1451, ten behoeve
van de financiering van het werk, een
aflaat werd verstrekt. Het werk aan de
toren begon volgens de opschriften in
het portaal in 1492 en werd voltooid in
1531.
De Cunerakerk heeft in de laatste honderd jaar bijzonder veel te lijden gehad.
In 1897 brandde de toren uit en in 1934
verwoestte een brand de daken van de
kerk. In mei 1940 beschadigden granaten
en andere projectielen de kerk en de
toren op diverse plaatsen, terwijl in 1945
nog eens de lantaarn van de toren werd
getroffen en het schip gedeeltelijk werd
vernield. Door deze rampspoed moest
men kerk en toren binnen korte tijd

enkele malen ingrijpend restaureren. De
laatste omvangrijke restauratie van de
toren bereikte omstreeks 1978 haar voltooiing.
De oudste delen van het bouwwerk zijn
het koor en het dwarsschip, die uit de
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eerste helft of het midden van de 15de
eeuw kunnen dateren. Het oude schip
werd in de tweede helft van de 15de
eeuw aanmerkelijk verbouwd en vergroot. Hierbij werden telkens twee van
de oorspronkelijke traveeen tot een grote
travee verenigd. Aan de noordzijde verrees een enkele zijbeuk van gelijke
hoogte als de middenbeuk, aan de zuidzijde een dubbele. Terwijl koor en dwarsschip vrij sober zijn gehouden, vertoont
het schip met het steenhouwwerk aan
steunberen, portalen en balustraden een
rijkere architectuur.
De natuurstenen venstertraceringen
dateren van de laat-l9de-eeuwse restauratie. De restauratie na de brand van
1934 had ingrijpende gevolgen voor het
uiterlijk van de kerk. De muren werden
verhoogd met een band metselwerk
boven de oorspronkelijke gootlijst. De
Rhenen, Cunerakerk, toren met op de
voorgrond de stadsmuur (1974)
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Rhenen, Cunerakerk, interieur met oksaal
nieuwe balustrade op de verhoogde
muren herhaalt de vormen van een vroegere borstwering, maar de in de goten
geplaatste fialen zijn toegevoegde elementen. Het uiterlijk van de kerk wijzigde men bovendien door verhoging
van de kleine traptoren aan de noordzijde van het koor en door wijziging van
de vorm van het houten vieringtorentje.
Ook het inwendige van de kerk is bij die
restauratie niet onaangetast gebleven. Zo
heeft men alle muren ontpleisterd. Tijdens het werk stortte de noordwestelijke
vieringpijler met de aangrenzende
gewelfvlakken in, waarna men ook alle
overige pijlers van het middenschip
geheel heeft vernieuwd. De kapiteelvormige banden aan deze pijlers dagtekenen
eveneens van deze restauratie. Sommige
met fijn bladwerk versierde kraagstenen
zijn nog wel oorspronkelijk.
Het belangrijkste kunstwerk in de kerk is
het renaissance-o ksaal, uitgevoerd met
witte kalksteen en zuilen van Dinantse
steen. Het is in twee fasen tot stand
gekomen. De hoofdstructuur van over-
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welfde galerij met daarop de zangerstribune dateert van omstreeks 1530. De
laat-gotische, `hangende' gewelfknoppen
in de vorm van vruchtenkorven wijzen
daarop. Ongeveer in het jaar 1570 kreeg
het oksaal zijn huidige, rijke decoratie in
vroege renaissance-stijl. Voor de architectuur ervan maakte men gebruik van
het ordeboek van Serlio. Voor de decoratie werd gewerkt naar voorbeelden van
Vlaamse ornamentisten als Cornelis Bos.
De maker is onbekend, maar er wordt
wel gedacht aan Colijn de Nole. Boven
de zuilen ondersteunen (nogal beschadigde en bijgewerkte) hermen de borstwering. Op de rechterhoek zijn de Dood
en een profeet voorgesteld. In de zwikken van de geprofileerde rondbogen
beelden vrouwenfiguren drie goddelijke
en vijf (normaliter vier) kardinale Deugden uit, te weten: Geloof, Hoop, Liefde,
Gerechtigheid, Matigheid, Voorzichtigheid, Standvastigheid en Waakzaamheid.
Van de reliefs die deel uitmaakten van de
balustrade zijn de kleinere weggehakt en
de grote door moderne vervangen. De
consoles onder de balustradepilasters zijn
hergebruikte gewelfknoppen uit de

bouwfase van 1530. Rijk versierd met
dezelfde motieven zijn het middenvenster en de beide doorgangen naar het
koor.
In het koor staan fraaie, uit 1570 daterende, koorbanken met fijn gesneden,
vroege renaissance-ornamenten in de
friezen, die eveneens ontleend zijn aan
het werk van Cornelis Bos. Het priestergestoelte in de zuiderdwarsarm moet
ongeveer even oud zijn en stond oorspronkelijk ook in het koor. De eikenhouten tochtportalen tegen de noord- en
zuidwand van het schip dateren uit 1654.
De rijk versierde, laat-17de-eeuwse kansel rust op een voet die is samengesteld
uit voluten en engelenfiguren. De koperen lezenaar dateert van 1676. Verspreid
in de kerk hangen verschillende borden:
in het koor een bord uit 1599 met zestien
bijbelteksten, in het schip een vroeg17de-eeuws Tien Gebodenbord (de zijvleugels zijn beschilderd met de figuren
van Mozes en Aaron), een bord met de
Twaalf Geloofsartikelen (gedateerd 1775,
maar met oudere pilasters) en drie borden met de namen van de predikanten
vanaf 1583. Het orgel is uit 1957. Aan de
westzijde geeft een trap toegang tot een,
nu dichtgemaakte, onderaardse gang
naar het Agnietenklooster, dat aan de
overzijde van de straat lag. In de kerk was
voor het klooster in de 15de eeuw een
zogenaamde nonnengalerij ingericht.
De Cuneratoren (1492-1531) is een
van de mooiste laat-gotische scheppingen in ons land, verwant aan de Domtoren te Utrecht en de O.L.-Vrouwetoren
te Amersfoort. In de forse eerste geleding wisselt het baksteenwerk of met
speklagen van natuursteen. De tweede
geleding en de lantaarn zijn geheel in
natuursteen uitgevoerd. De licht uitgevoerde overhoekse steunberen zijn sterk
versneden. De eerste geleding bestaat uit
twee delen. Het onderste deel bevat het
torenportaal met straalgewelf en het
bovenste deel is aan de buitenzijde voorzien van grote diepe middennissen met
vrijstaande traceringen. De diepe zijnissen van de tweede geleding gaan achter
de hoekpenanten in elkaar over. Op elke
geleding bevindt zich een omgang met
balustrade. De bekroning van de opengewerkte, achtkantige lantaarn bestaat uit
een stenen voet, een klokvormig dak en
een topkoepeltje. Oorspronkelijk liep het
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dak minder steil op en zag het koepeltje
er iets anders uit. De huidige vorm
dateert van de herbouw na de brand
in 1897 en werd bij de herbouw na de
verwoesting in 1945 gehandhaafd. Het
beeldhouwwerk aan de toren is deels nog
oorspronkelijk. Na de brand van 1897
voegde men pinakels en kruisbloemen
toe die er voorzien niet waren. In de
jaren dertig heeft men in eigentijdse vormen nieuwe pinakels en waterspuwers
aangebracht en bij de jongste restauratie
nieuwe heiligenbeelden.
De Oud-Geref. kerk (Bantuinweg
27) is een eenvoudige zaalkerk uit 1927.
DeR.K. Gedachteniskerk
(Herenstraat) is een kerk op achthoekige
kern in vierkante plattegrond met betonnen portico, gebouwd in 1959 naar plannen van de Leidse architect J. Kirch.
Ze herinnert aan de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog.
Het voorm. stadhuis (Markt 20)
werd in 1738 ingrijpend verbouwd.
Daarbij maakte men twee middeleeuwse
panden, waarin sinds 1415 het raadhuis
was gevestigd, uitwendig min of meer tot
een eenheid door het aanbrengen van
een pilastergeleding en rechte kroonlijst
met omlopend schilddak. De leiding van
de verbouwing berustte bij de Amsterdamse timmerman Hendrik van Zoelen.
Deze gaf onder andere de ingang een
houten omlijsting en een bordes met
dubbele trap. De schouw in de raadzaal
op de verdieping toont het best dat het
geheel is uitgevoerd in een eenvoudige
Lodewijk XIV-stijl. Interessant is de
schouw van de vroegere Logementszaal
of Burgerkamer. Daarop is een spreuk
van Cicero to lezen: `Salus Populi
suprema Lex esto' (Het welzijn van het
yolk moet de hoogste wet zijn). De
ruimte van de 17de-eeuwse vierschaar op
de begane grond bleef eveneens bewaard.
Het gebouw heeft tot 1926 als stadhuis
dienst gedaan. Aan de hand van de oorspronkelijke bestektekeningen uit 1738
is het pand in 1975-'77 ingrijpend gerestaureerd, waarbij onder andere het oude
koepeltorentje opnieuw werd aangebracht.
In 1980 werd op de Markt, die vroeger
een meer besloten karakter had, de oude,
met natuursteen beklede s t a d s p o m p
weer opgebouwd.
Het huidige stadhuis (Herenstraat

47) werd in 1852 gebouwd als jongenskostschool. Bij de verbouwing tot raadhuis in 1925 voegde men een ingangsportiek toe en gaf men het gebouw een
koepeltorentje, dat sterk leek op dat van
het oude raadhuis. Het geheel werd in
1979-'80 aan de achterzijde fors uitgebreid.
Na de verwoesting van een groot deel
van de stad in mei 1940 begon men
meteen met dewederopbouw.
Daarbij vond een aantal stedenbouwkundige ingrepen plaats naar plannen van
C. Pouderoyen en J.B. van der Haar. De
oude hoofdstraat, deel uitmakend van de
straatweg Utrecht-Arnhem, werd verbreed tot een centraal plein, de Frederik
van de Paltshof. Rond de Cunerakerk
ontstond een tweede plein. De afzonderlijke gebouwen werden door verscheidene architecten ontworpen. De nieuwbouw aan weerszijden van de hoofdstraat
verrees in de jaren 1940-'42 en na 1945,
in traditionele vormen. Kenmerkend zijn
hetpoortgebouw (Frederik van de
Paltshof 30), naar ontwerp van S. Heyn
en J.B. van der Haar en de brandweerkazerne met slangentoren
(Rijnstraat 1-3) uit 1942. Ook langs de
Koningshof en Koningstraat staan
woningen in wederopbouwstijl, uit 1941
en 1947. Koningshof 1 is een goed voorbeeld van een middenstandswoning naar
ontwerp van J.B. van de Haar en Kerkplein 4-14 van arbeiderswoningen naar
ontwerp van Berghoef & Vegter uit
1946.
Woonhuizen. Langs de Herenstraat
en de Stationsweg staat een aantal inte-
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ressante villa's. De stadse vakwerkvilla
Maria (Stationsweg 4) is in 1892 in
neorenaissance-stijl opgetrokken. A.A.
van Ommen ontwierp in 1935 het grote
landhuis D e Hugh t (Stokweg 12) voor
G.C.D. d'Aumale baron van Hardenbroek. Het tuinontwerp is van de hand
van Mien Ruys. Het pand is uitgevoerd
in traditionalistische vormen, met ramen
met roeden en overstekende dakvlakken.
Korenmolen. Aan de noordzijde
van de stad staat, op de stadsmuur, de
`Binnenmolen' (Koningin Elizabethplantsoen 3). Deze ronde, stenen stellingmolen uit 1893 verving een oude
standerdmolen. Bij de bouw gebruikte
men oudere onderdelen; het bovenwiel
stamt uit 1821 en de bovenas uit 1848.
Het verdere binnenwerk verdween bij de
verbouwing in 1934 en bij de restauratie
in 1970.
Vestingwerken. Van de middeleeuwse ommuring uit de tweede helft
van de 14de eeuw zijn vooral aan de
zuidoostkant, bij het Keldermanspad,
nog overblijfselen aanwezig. Op de zuidoosthoek resteert de aanzet van een
muurtoren. Aan de noordkant van de
stad, heuvelopwaarts, ligt (bij de molen)
nog een stuk muur met de resten van een
ronde hoektoren, voorzien van balkgaten
en schietgaten. De drie stadspoorten
werden in 1840 gesloopt.
De buitenplaats Prattenburg
(Cuneraweg 24-24a), gelegen ten noordwesten van Rhenen, gaat terug op een
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boerderij, waaraan in de 17de eeuw
aan de voorzijde een herenhuis werd
gebouwd. De huidige verschijningsvorm
wordt sterk bepaald door het in 1887
voor de familie Asch van Wijck gebouwde grote landhuis met bijbehorend koetshuis, naar ontwerp van E.G. Wentinck.
In de volgende decennia verrees nog een
aantal bijgebouwen in simpele neorenaissance-vorm, zoals de Cunerahoeve, een
boswachterswoning, een boerderij,
dienstwoningen en een portierswoning.
Een in landschappelijke stij1 aangelegd
park naar ontwerp van L. Springer
omgeeft het huis. Aan de overzijde van
de Cuneraweg ligt het bijbehorende
parkbos, dat bijna 400 hectare beslaat
en waarin geometrische en landschappelijke padenpatronen te onderscheiden
zijn.
De buitenplaats De Ta n gh
(Utrechtsestraatweg 110) ligt even ten
westen van Rhenen op een langgerekt
terrein op de Thijnse Berg. Daarbij heeft
men de karakteristieke Jigging op de zuidelijke belling zeer goed weten te benutten. Het wit bepleisterde hoofdgebouw,
een landhuis in 'old colonial style', ligt
halverwege de helling. Het werd in 1927
gebouwd voor W. Waller, naar ontwerp
van J.B. van der Haar nit Amersfoort.
Op het terrein staan een uitkijktoren,
een prieel en een tuinhuis. De tuin is

ontworpen door H.A.C. Poortman in
1928.
Dewatertoren op de Koerheuvel
(Koerheuvelweg 5) werd in 1935-'37
gebouwd voor een particuliere waterleidingmaatschappij, naar ontwerp van
H. van Hoogdalem. Het hoge vierkante
bouwwerk van gewapend beton was op
een van de hoeken voorzien van een
traptoren met ranke spits. Bijzonder was
de combinatie met een hotel-restaurant.
Na jaren van leegstand werd het gebouw
in 1993-'94 geheel gesloopt en als appartementengebouw in dezelfde hoofdvorm
herbouwd.
Dierenpark Ouwehand (Grebbeberg 109), gelegen ten oosten van de
stad, ontstond in 1932 uit de kippenfokkerij van C.W. Ouwehand. Het park liep
schade op in de oorlog, maar een aantal
uit omstreeks 1935 daterende, dierenverblijven bleef behouden.
Grebbeberg. De Grebbesluis was
de hoofdinlaat voor de inundaties van
de Grebbelinie. Ter verdediging van die
sluis legde men aan de zuid- en oostrand
van de Grebbeberg verdedigingswerken
aan. Aan de weg naar Wageningen kwam
in 1743 eenhoornwerk te liggen
(gewijzigd in 1785 en 1792-'93), in 1785
gevolgd door bastions in de uiterwaarden
van de Nederrijn, de Rijnbatterij en
de Bergbatterij. Deze laatste bestonden uit langgerekte borstweringen met
geschutsemplacementen. Van deze 18deeeuwse werken zijn nog resten bewaard
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gebleven. De Grebbelinie werd in 1926
grotendeels opgeheven, maar in 1939'40 toch weer in staat van verdediging
gebracht. Tijdens de meidagen van 1940
speelde de line als geheel een bescheiden militaire rol. Op en om de Grebbeberg is toen echter wel fel strijd geleverd.
Op het hoogste punt van de Grebbeberg
zijn nog restanten te vinden van een
walburcht met dubbele droge gracht
uit de 11 de eeuw.
Demilitaire erebegraafplaats
(Grebbeweg 123), ter ere van de gevallenen in de meidagen van 1940 is ontworpen dooril.P. Oud. Het beeldhouwwerk
is van J. Raedecker.
De Cuneraheuvel ten oosten van
de stad is volgens legende de begraafplaats van St.-Cunera, die aan het hof
van de Friese koning Radboud door
diens jaloerse vrouw werd gewurgd.
Eeuwenlang was het een belangrijke
statie in de Cuneraprocessies, die tot
ongeveer 1580 hebben plaatsgehad.
Boerderijen. De voormalige tabaksboerderijen Utrechtsestraatweg 93
en Stokweg 1, respectievelijk uit het
begin en het midden van de 19de eeuw,
hebben houten bedrijfsgedeelten die in
de zijwanden zijn voorzien van staande
ventilatieschotten. Ta b a k s s c h u r e n
staan onder meer bij Achterbergsestraatweg 10, Stolkweg 15, Utrechtsestraatweg
93, 102 en 143.

SCHALKWIJK
(gemeente Houten)
Uitgestrekt laagveendorp langs de kort
na 1122 gegraven Schalkwijkse Wetering. Aan de zuidzijde daarvan ligt de
brink met de Herv. kerk, waaromheen
zich enige bebouwing concentreert. De
R.K. kerk staat verderop, noordelijk aan
de wetering, als centrum van een jongere
bebouwingskern. Het lintdorp wordt
sinds 1864 doorsneden door de spoorlijn
Utrecht-'s-Hertogenbosch.
De H e rv. kerk (Brink 10), oorspronkelijk gewijd aan St.-Michael, bestaat
uit een eenbeukig schip met westtoren
en een driezijdig gesloten, van de kerkruimte afgescheiden, koor. Het in gotische stijl verhoogde koor bevat nog
muurwerk van het oorspronkelijke
romaanse, tufstenen koor. Het tufsteen-
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Schalkwijk, Herv. kerk

Schalkwijk, R.K kerk St.-Michael,
interieur naar het koor
werk kwam tevoorschijn bij de restauratie (omstreeks 1970). De bakstenen toren
is waarschijnlijk in de eerste helft van de
13de eeuw gebouwd en mogelijk in de
16de eeuw verhoogd. De Bevels laten
halverwege de tweede geleding een overgang zien van een romaanse detaillering
(lisenen, rondboogfriezen en rondboogvormige galmgaten) naar een laat-gotische (spitsboognissen). In 1804 verlaagde
men het koor en verving men het bouwvallige schip en de zijbeuken door het
huidige eenbeukige schip met rondboogvensters. Het schip kreeg toen een houten tongewelf, rustend op trekbalken met
korbeelstellen. Uit de 17de eeuw dateren
de kansel met boogpanelen (1648), het
koperwerk en enkele herenbanken. Een
daarvan kreeg een met gesneden voluten
en bladwerk versierde overhuiving.
Tegen de westwand staat een rococografmonument voor de ambachtsheer
Balthasar de Leeuw (t 1754), geflankeerd
door treurende putti.

Bij de kerk staat de dorpspomp
(Brink), een achtkantige gietijzeren
pomp op stenen voet. Deze werd in 1884
vervaardigd door de ijzergieterij 'De
Prins van Oranje' te 's-Gravenhage.
DeR.K. kerk St.-Michael
(jonkheer Ramweg 18) is een rijke
neogotische kruisbasiliek met hoge westtoren, in 1878-'79 gebouwd naar ontwerp van A. Tepe. Tegen de zuidzijde van
het koor is een achtkante sacristie aangebouwd, met verdieping en een houten
torentje op het dak. De triforiumachtige
nissen onder aan de derde geleding van
de toren zijn geinspireerd op de toren
van de Herv. kerk van Houten. De rijke,
door leden van het St.-Bernulphusgilde
ontworpen inventaris, is nog vrijwel
compleet aanwezig. De polychrome
beschildering van de zuilen, de wanden
en de gewelven is goeddeels behouden,
zij het hier en daar nogal aangetast. De
rijk gesneden preekstoel (1884), altaren
en de triomfbalk zijn het werk van EW.
Mengelberg. H. Geuer vervaardigde de
glazen in de zijbeuken. De hardstenen
doopvont (1879) is van de hand van J.H.

Brom. In 1986 werd het uit 1758 daterende orgel van de gesloopte Utrechtse
Monicakerk, een instrument van J.H.
Batz, in de kerk geplaatst. Op het kerkhof staat een neogotische, kruisvormige
grafkapel van de familie Van Wijckersloot van Weerdesteyn, naar ontwerp van
H.J. van den Brink. De monumentale
pastorie is een herenhuis uit 1835, voorzien van een middenrisaliet en hoeklisenen. Het heeft een zadeldak tussen
topgevels.
Het H u i s Vuylcoop (Neereind 21)
is een grotendeels bepleisterde, kleine
woontoren, die vermoedelijk omstreeks
1300 werd gebouwd. Dit gebouw heeft
een rechthoekige plattegrond en drie
bouwlagen, waarvan de begane grond in
feite een boven de grond uitstekende kelder met tongewelf is. De ingang bevindt
zich op de eerste verdieping. Een derde
verdieping en een traptoren, beide waarschijnlijk pas in de 17de eeuw toegevoegd, werden omstreeks 1800 gesloopt.
Toen kreeg het huis ook de huidige vensters. De oorspronkelijke omgrachting is
aan de noordoostzijde nog intact. Bij de
toren ligt het statige dwarshuis van een
17de-eeuwse boerderij.
Boerderij en. Aan weerszijden van
de Schalkwijkse Wetering en elders in de
omgeving van het dorp staan verscheidene waardevolle 17de-, 18de- en 19deeeuwse boerderijen, voor het merendeel
met T-vormige plattegrond. Voorbeeldenzijnjonkh eer Ramweg 11
(18de eeuw) en Provincialeweg 36
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Schalkwijk, Dijkhuis Hoogheemraadschap
Lekdijk Bovendams
(krukhuisboerderij) en Provincialew e g 44 (uit 1863).
Ten zuidwesten van de Here kerk en de
spoorlijn is de aanleg van het H u i s te
Schalkwijk zichtbaar, waarvan de
grachten in 1989 zijn uitgegraven. Aan
de andere zijde van Schalkwijk ligt het
kasteelterrein van het in 1352 verwoeste
Merkenburg.
Hetdiikhuis van het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams (Provincialeweg 69, op de hoek van de Zuwedijk) is een sober en statig herenhuis uit
1865. Dit heeft een overstekend, door
consoles ondersteund dak; gietijzeren
kolommen ondersteunen het balkon aan
de achterzijde. De dijkmeesterswoning annex dijkmagazijn 'De Heul'
(Provincialeweg 70) dateert uit 1853.
In de hardstenen grenspaal (Lekdijk)
van het hoogheemraadschap Lekdijk
Bovendams uit 1829 zijn zichtbaar: het
wapen van de provincie Utrecht en het
levies: 'Concordia res parvae crescunt'
(Door eendracht groeien kleine zaken).

SOEST
Esdorp gelegen langs de Soester Eng,
een noordoostelijke uitloper van de
Utrechtse Heuvelrug op de rand met de
Eemvallei. Omstreeks 1000 beyond zich
hier al een kleine nederzetting, die zich
ontwikkelde tot een dorp met agrarische
bebouwing langs een brink. Op de Soester Eng, waarvan het zuidelijke gedeelte
deels nog steeds onbebouwd is, hadden
de boeren hun landbouwgronden. De
laaggelegen gronden van de Eemvallei
dienden als weide en hooiland. Aan het
einde van de 14de eeuw werd Soest een
zelfstandige parochie. Rondom de kerk,
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waar verscheidene wegen samenkomen,
vormde zich een kleine kom, de Kerkebuurt, nu beschermd dorpsgezicht. Richting Baarn loopt een kerkpad waarvan de
structuur nog goed herkenbaar is. In de
jaren dertig werd dit pad aan weerszijden
bebouwd met woningen (Kerkpad
Noordzijde en Zuidzijde).
De H e rv. kerk (Torenstraat 1), oorspronkelijk gewijd aan de H.H. Petrus en
Paulus, bestaat uit een rijzige westtoren,
een eenbeukig schip zonder steunberen
en een smaller en hoger koor. De kerk
dagtekent vermoedelijk van ongeveer
1400. De toren zal aan het begin van de
16de eeuw zijn toegevoegd, waarna de
twee westelijke schiptraveeen werden
gebouwd. Bij de restauratie van de kerk
in 1957-'58 kregen de houten roedenvensters van de kerk de huidige houten
ramen. Het oorspronkelijke houten tongewelf van het schip met verhoogd middengedeelte en trekbalken, werd gereconstrueerd. Men verwijderde bovendien
de scheidingswand tussen koor en schip.
Bij de restauratie kregen een 18deeeuwse preekstoel, afkomstig uit de kapel
van het voorm. Oudbisschoppelijk seminarie te Amersfoort en een zeskantige
gotische, natuurstenen doopvont, oorspronkelijk afkomstig uit de kerk te
Nigtevecht, een plaats in de kerk. Daarentegen werd een aantal overhuifde particuliere banken, waaronder een van het
Koninklijk Huis verwijderd. In de kerk
hangen tien rouwborden uit de 17de en
18de eeuw.
De bovenste twee van de drie geledingen

van de toren zijn met natuurstenen
hoekblokken versierd. Ze hebben aan
elke zijde drie spitsboognissen, de middelste het breedst en zijn voorzien van
galmgaten en eenvoudige bakstenen
traceringen. De omloop rond de spits
heeft een bakstenen balustrade met in
1905 aangebrachte wijzerplaten. Evenals
de torens van Eemnes-Buiten en Amerongen heeft ook deze toren twee uitgebouwde zijtorens op de overgang naar
het schip. Die aan de noordkant is een
traptoren en die aan de zuidkant bevat
beneden een overwelfde doopkapel en
daarboven twee ruimten met onbekende
functie. Bij de torenrestauratie in 1905,
onder leiding van P.J.H. Cuypers, vond
men in de zuidelijke aanbouw zestien
half vermolmde, laat-gotische houten
beelden, die zich nu in verschillende
musea bevinden.
DeR.K. kerk H.H. Petrus en
Paulus (Kerkplein 2) is een Waterstaatskerk, gebouwd in 1852-'53 naar
ontwerp van Th. Molkenboer. Aileen
toren en voorgevel resteren. De deels
met natuursteen beklede westpartij
wordt geleed door dorische pilasters en
bekroond door een fronton met daarboyen een klokkentoren. Achter die westpartij bouwde men in 1968-'69 een wat
kleiner schip naar plannen van het architectenbureau Leeuwenberg & Volders.
Van de neobarokke inrichting van het
19de-eeuwse interieur bleven onder
Soest, R.K kerk H.H. Petrus en Paulus met
pastorie
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meer de preekstoel, het Maria-altaar en
de lichtkronen in de nieuwe kerk behouden. De naburige pastorie (nu muziekschool) stamt eveneens uit 1852-'53.
DeR.K. kerk van de H.
F a m i l i e (St.-Willibrordusstraat 19) is
een pseudobasiliek uit 1938, gebouwd
naar plannen van A. Ardeman en A.
Brouwer in de traditionele vormen van
de Delftse School.
Het voorm. raadhuis (Steenhoffstraat
2) werd in 1892 gebouwd naar ontwerp
van de Utrechtse architect PJ. Houtzagers in diens persoonlijke, op de neogotiek geinspireerde bouwstijl. Het pand
deed oorspronkelijk bovendien dienst als
postkantoor en brandspuitenbergplaats.
Boven de deur zijn het gemeentewapen
en het opschrift `Raadhuis' aangebracht.
De ingang wordt bekroond door een
toren met daarnaast een trapgevel. In het
interieur bevindt zich een 17de-eeuwse
schouw, afkomstig uit een pand dat was
gesloopt om plaats te maken voor de
door Houtzagers ontworpen societeit
`Sic Semper' aan de Nieuwegracht te
Utrecht. In 1921 werd het raadhuis uitgebreid en in 1965 kreeg het een hordes.
Toen heeft men de torenspits verwijderd
en is het geheel aanzienlijk versoberd.
In 1992 is het pand verbouwd tot gezinsvervangend tehuis.
Hetpostkantoor (Steenhoffstraat
11) werd omstreeks 1908 gebouwd in de
karakteristieke postkantorenstijl van kort
na de eeuwwisseling. Het heeft een bak-

stenen onderkant en een wit gepleisterd
bovendeel.
De R . K . Mariaschool (Mariastraat 1) is een school uit 1921 van vijf
lokalen en een gymzaal, gebouwd op
V-vormige plattegrond. Het ontwerp
is van gemeentearchitect Van Vliet.
Huize St.-Joseph (Steenhoffstraat 46) is een voorm. R.K. bejaardengesticht uit 1868 in vroege neogotische
vormen, waarvan de gietijzeren vensterharnassen het duidelijkste kenmerk zijn.
Het voorplein wordt omringd door een
smeedijzeren hek.
Woonhuizen. Dediaconiehuisjes
(Eemstraat 4-8), een reeks lage huizen
onder een doorlopend zadeldak, werden
in 1782 gebouwd als oude mannen- en
vrouwenhuis. Het herenhuis Van Weedestraat 3 verrees omstreeks 1895 in
neorenaissance-stijl. Oorspronkelijk was
het in gebruik als dokterswoning, maar
in 1946 werd het verbouwd tot politiebureau. Uit die tijd dateert het cellenblok
aan de achterzijde. Huize Juliana
(Steenhoffstraat 17) bouwde men in het
geboortejaar van Prinses Juliana, in
1909, in Jugendstil-vormen naar ontwerp
van J.H.W. Benschop. Amersfoortsestraat 117 is een uit kubussen opgebouwd landhuis, dat in 1913 naar plannen van J.C. van Epen tot stand kwam.
Het complex Van Weedestraat 1113 bestaat uit een woonhuis uit 1919 en
een winkelgedeelte in art deco-vormen
uit 1928. In 1932 werd daaraan, naar
ontwerp van P. Beekman, een drukkerij
toegevoegd voor de 'NV Eerste Soester
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Electrische Drukkerij'. Jonkheer P.J.H.
Roell liet in 1922 het landhuis Birkstraat 84 bouwen. Het ontwerp is van
D. Saal Czn. Het huis staat op de plek
van de oude buitenplaats `Heuvel en
Daal' uit 1645. Daarvan heeft men een
oud zandstenen poortje aan de achtergevel van het nieuwe huis herplaatst.
Birkstraat 106 is een landhuis in
expressionistische vormen uit 1927,
gebouwd naar ontwerp van de Tilburgse
architect S.G. Barenburg.
De Witte Burcht (Soesterengweg
2-4). Het hoofdgebouw van deze buitenplaats werd opgetrokken in exotische,
eclectische vormen en voorzien van kasteelelementen zoals weergang, kantelen
en arkeltorentjes. Het dateert uit 1913
en is een werk van architect J.H. Slot uit
Hilversum. Tot de buitenplaats behoort
de modelboerderij 'De Witte Burchthoeve' (Soesterengweg 8), een hoeve met
H-vormige plattegrond onder rieten dak,
afgesloten door een muur met fries en
kantelen. EH.E Pas van Groot Oosterland liet de boerderij in 1942 bouwen.
Het ontwerp is van A. Brouwer.
De Paltz (De Paltz 1). Deze buitenplaats werd in 1860 in opdracht van Jhr.
J.P.A.L. Ram aangelegd, waarna in 1867
het landhuis in eclectische stijl verrees.
Op het terrein staan een koetshuis in
chalet-stijl uit omstreeks 1870 en een
langhuisboerderij en dubbele arbeiderswoning (Heeserspoor 6-8) uit dezelfde
tijd. Het park met uitgestrekt lanenstelsel werd omstreeks 1860 aangelegd in
landschapsstijl met solitaire bomen,
mogelijk naar ontwerp van Copijn.
In het parkbos staat een hermitage uit
1883-'84, oorspronkelijk te midden van
een door L.A. Springer in 1883 ontworpen doolhof. De doolhof is verdwenen.
Boerderijen. Voorbeelden van oude
en vrij gave boerderij en zijn Ferdinand
Huycklaan 18 enBirkstraat 123
uit 1722; deze hebben een dwars huis
met lage verdieping onder rieten schilddak. E e m s t r a a t 16 is een uit de eerste
helft van de 18de eeuw stammende langhuisboerderij, die in het begin van de
19de eeuw werd uitgebreid tot een
dwarshuisboerderij. Aan de linkerzijde
van het dwars huis is een lager bedrijfsgedeelte met daarin een karnmolen. Op
het erf staat een schaapskooi. Ook elders
in Soest komen vrij gave boerderijcom-
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Soest, Boerderij Kerkpad Z.Z. 3-3a
plexen voor met schuur, schaapskooi en
hooiberg. Voorbeelden zijn Kerkpad
Z.Z. 3-3a enKerkpad N.Z. 37
(deels uit 1863), Grote Melmweg 2a
enKorte Brinkweg 51. Waardevol
is ook de boerderijstrook De Birkt langs
de weg naar Amersfoort, met de 18deeeuwse boerderij Birkstraat 10 7,
met dwarsdeel uit 1855 en twee hooibergen en Birkstraat 115. Aan de Eem
ligt het voorm. veerhuis Kleine Melm
(Eemweg 4), bestaande uit een dwarshuisboerderij met wit gepleisterd voorhuis uit 1681.
De R K Begraafplaats (Dalweg
4) werd opengesteld in 1850. Het poortgebouw in neogotische vormen dateert
uit 1876 en heeft aan weerszijden twee
gebouwtjes met trapgevels, gedekt door
ezelsruggen. Op de begraafplaats bevinden zich enkele belangrijke grafmonumenten, waaronder een met gevleugelde
gietijzeren engel.
Stations. In de gemeente Soest liggen Brie stations. Station Soestduinen
(De Beaufortlaan 1) aan de spoorlijn
Utrecht-Amersfoort werd in 1865 ontworpen door architect NJ. Kamperdijk.
Het bevat een kantoor voor de wisselwachter. In 1910 werd het ingrijpend
gemoderniseerd. Het voorm. station
Soest (Stationsweg 18), van de
Utrechtse Lokaalspoorweg Maatschappij
(ULM), werd in 1897 door J.E Klinkhamer ontworpen in chalet-stijl. Het
heeft een luifel aan de perronzijde en
een goederenloods uit 1922. Het pand
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is momenteel in gebruik als woonhuis
met kantoor. Station Soestdijk (Spoorstraat 1), eveneens van de ULM, dateert
uit 1898 en is ook een ontwerp van
J.E Klinkhamer. Het heeft een chaletdak en een veranda met perronluifel
voor een van de wachtkamers. Op de
sluitsteen staat in Jugendstil-letters:
`ULM'.
De voorm. watertoren (Oranjelaan
36) dateert uit 1931 en is van de hand van
H.E Mertens. De vrij lage, bakstenen
toren, die sterke architectonische overeenkomsten vertoont met de watertoren
in Bilthoven, wordt sinds 1987 bewoond.
Hetpompstation Soestduinen van
de Utrechtse Waterleidings Maatschappij (Van Weerden Poelmanweg 2) dateert
uit 1902. Het is gebouwd in neorenaissance-vormen. Het interieur bevat een
kap met driescharnier-polonceauspanten
en een recentelijk aangebrachte betimmering in Jugendstil-vormen, naar ontwerp van J. Verheul, afkomstig uit het in
1974 gesloopte pand van De Utrecht te
Utrecht.

SOESTDIJK
(gemeente Baarn)
Dorp, gelegen langs een in de lode eeuw
aangelegde dijk door het veengebied tussen de Soester Eng en de Baarnse zandgronden. De ontwikkeling van het dorp
is sterk bepaald door de aanleg van het
paleis Soestdijk, waarvan de zichtas, de
Koningslaan, haaks op de dijk kwam te
liggen.

Paleis Soestdijk (Amsterdamsestraatweg 1), een breed, wit gepleisterd
gebouw met gebogen vleugels, diende
verschillende stadhouders, prinsen en
vorsten van het huis van Oranje tot
(zomer)residentie. Omstreeks 1650 liet
de Amsterdammer Cornelis de Graeff
een huis met hofstede bouwen. Na diens
flood kocht stadhouder Willem III het
landhuis, waarna hij het in de jaren 1674'78 liet verbouwen tot jachtslot. Het ontwerp werd geleverd door stadhouderlijk
architect Maurits Post. Het oude
gebouw werd aan de achterzijde met een
grote zaal en aan weerszijden met een
vleugel vergroot. In de Franse tijd werd
het door Lodewijk Napoleon geconfisceerd. Hij gafJ.Th. Thibault opdracht
tot uitbreiding. In 1815 schonk de Staat
het pand aan kroonprins Willem, de
latere koning Willem II, wegens zijn verdiensten tijdens de slag bij Quatre Bras.
In de periode 1816 tot 1822 werd het paleis op 's lands kosten verbouwd en vergroot in neoclassicistische stijl, naar ontwerp van Jan de Greef en Zeger Reijers.
Het bestaande gebouw werd wit gepleisterd en voorzien van een rond bordes en
een hardstenen ingangspartij met balkon.
Ook de vensters werden gemoderniseerd. De in het midden naar binnen
buigende attiek, die oorspronkelijk alleen
het middendeel bekroonde, werd nu
over het gehele gebouw doorgetrokken.
Op het dak werd met gebruikmaking van
de oude schoorstenen een rechthoekig
belvedere geconstrueerd. Aan weerszijden ontstonden nieuwe vertrekken met
daarop aansluitend kwart-ronde vleugels
tussen paviljoens. De vleugels met dorische zuilen waren oorspronkelijk open
maar zijn later met glas gesloten. Inwendig verbouwde men onder meer de grote
zaal tot een lagere zaal in empire-stijl
met rijk gestucte lijsten en cassettentongewelf. Twee kamers in het oude
gedeelte rechts van de hoofdingang
werden samengetrokken en in 1819 door
J.W Pieneman voorzien van een schildering voorstellende 'De prins van Oranje
bij Quatre Bras 16 juni 1815'. In 1937
is het paleis onder leiding van J. de Bie
Leuveling Tjeenk en AJ. van der Steur
inwendig gemoderniseerd.
Het park stamt in oorsprong uit de 17de
eeuw en werd begin 18de eeuw uitgebreid, waarschijnlijk naar plannen van

203

SOESTDIJK

Soestdijk, Wilhelminachalet in paleispark
(1982)
enkele jachthuisjes (1834) en een in een
kunstmatige heuvel ondergebrachte ijskelder naar plannen van S.A. van Lunteren (1850). In 1892 werd ter gelegenheid
van de twaalfde verjaardag van Prinses
Wilhelmina een speelhuisje gebouwd,
het 'Wilhelminachalet'. In 1939 kwam er
nog een speelhuis bij ter gelegenheid van
de geboorte van prinses Beatrix. Bij de
tuin met sportvelden, ontworpen door
J.T.P. Bijhouwer, bevindt zich een sportzaal uit 1937 naar ontwerp van J. de Bie
Leuveling Tjeenk en A.J. van der Steur.
Langs de Amsterdamsestraatweg staan
een parkwachterswoning in chalet-stijl
(nr. 11) uit ca. 1895 en aan de overzijde
een dwarshuisboerderij (nr. 12-14) uit de
eerste helft van de 19de eeuw. Van een rij
gepleisterde voormalige dienstwoningen
(nr. 2-6) dateert het meest rechtse huis
met kelder uit het begin van de 17de
eeuw; het was het voorhuis van een boerSoestdijk, Koninklijke stallen
Soestdijk, Paleis Soestdijk met zichtlaan en
gedenknaald
Daniel Marot. In 1779-'82 voegde Philips W. Schonk enkele landschappelijke
elementen toe en in 1815-'21 volgde de
reorganisatie tot landschapspark naar
plannen van J.D. Zocher sr. en jr. Achter
het paleis bevindt zich een grote vijver
met gietijzeren brug uit 1872. Ten
behoeve van het functioneren van de
fonteinen bouwde Willem Meesters
omstreeks 1680 een watertoren, voorzien
van pomp met windaandrijving. In 1884
werd deze door L.H. Eberson verbouwd.
Tot de kleinere gebouwen in het park
behoren een vroeg-l9de-eeuwse oranjerie, speelboerderij "t Kraayenest' (1833),
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derij. In 1716 en later verrezen nieuwe
aanbouwen ter linkerzijde. De intendantswoning (Amsterdamsestraatweg 18)
is een ontwerp van G. Key uit 1863.
DeKoninklijke stallen (Amsterdamsestraatweg 16) zijn in 1883-'85
gebouwd naar ontwerp van L.H. Eberson ter vervanging van een houten stalgebouw. De voorgevel heeft in het midden Brie dubbele deuren. Het afgeplatte
schilddak is voorzien van een groot aantal dakkapellen met driehoekige frontons
en een klokkentorentje.
De hardstenen gedenknaald uit
1818-'20 met rotonde uit 1850 werd
opgericht aan het einde van de Koningslaan ter ere van prins Willem, de latere
koning Willem II, wegens betoonde
moed tijdens de slag bij Quatre Bras in
1815. Het ontwerp is van de Amsterdamse architect Abraham van der Hart.
Tegenover paleis Soestdijk staat een
bronzen beeldje op stenen voetstuk
ter ere van de schildwacht Christoffel
Pullman. Deze wist te voorkomen dat
patriotten in 1787 het paleis, waar stadhouder Willem V verbleef, binnendrongen. Pulmann kwam daarbij echter zelf
om het leven. Het beeldje, ontworpen
door A. van Beeck Calkoen, dateert uit
1937.
To1huis de Teenhuizertol' (Biltseweg
2 5) is kort na de aanleg van de tolweg
naar De Bilt in 1826 gebouwd. Het gave,
wit gepleisterde panel wordt gedekt door
een ver overstekend rieten dak met houten kartellijst.

SOESTERBERG
(gemeente Soest)
Het dorp Soesterberg, op de Utrechtse
Heuvelrug, kreeg in 1837 een eigen kerk.
Ten noorden ervan legde men in 1910
een vliegterrein aan. Het Rijk kocht dat
terrein in 1913 om er de Militaire Luchtvaartafdeling te vestigen. Mede door de
aanleg van de tramlijn Amersfoort-Zeist
en de woningbehoefte voor het militair
personeel groeide Soesterberg in de
jaren twintig en dertig snel.
DeH. Carolus Borromeus
(Rademakerstraat 75) is een pseudobasiliek met zwaar westwerk, tussenlid en
driebeukig schip onder een dak. De kerk
is gebouwd in 1952-'53 op de plaats van
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Soesterberg, Officierscasino
een kerk uit 1837. W. Thunissen maakte
het ontwerp in traditionele vormen.
HetR.K. Slotklooster Cenak e 1 (Amersfoortsestraat 18) werd in
1939 gebouwd voor de `Congregatie van
de Dienaressen van de Heilige Geest van
de Altijddurende Aanbidding'. J. Franssen uit Roermond ontwierp het in traditionele vormen. Het klooster ligt deels
op de voormalige buitenplaats Eikenhorst. Dat geldt ook voor het naastgelegen Contact der Continenten,
eveneens gebouwd in traditionele vormen. In eerste aanleg dateert het gebouw
uit 1925. Het is in 1953 uitgebreid met
onder meer een kapel naar ontwerp van
A.J. Kropholler.
De kazerne (Amersfoortseweg 80) is
een zogenaamde Du Moulin-kazerne. Ze
is in 1938-'39 gebouwd naar ontwerp van
J.C. Stumphius en in 1983 sterk gewijzigd. Ze bestaat uit een logisgebouw met
kantine; bad- en keukengebouw, bureel
en wachtgebouw.
Het officierscasino (Kampweg 1)
werd in 1941 gebouwd door de Duitse
bezetter. Het bakstenen gebouw, met een
eenvoudige, symmetrische opzet, bevat
onder meer een theaterruimte, officiersmess en ontvangsthal.

TECKOP
(gemeente Woerden)
Langgerekt veenontginningsdorp van
het 'cope-type'. Aan weerszijden van de
wetering liggen boerderijen, gesitueerd
op de kop van de kavels.
Boerderijen. De boerderijen van
Teckop zijn karakteristiek voor de streek.

De meeste zijn zeer langgerekte langhuisboerderijen. Ze dateren vooral uit
het begin van de 19de eeuw. Interessante
voorbeelden zijn: De Winter (Teckop
9), De Lente (nr. 40) en Vrede best
(nr. 17), met rieten wolfdak en met leilinden voor het huis. D e Zomer (nr. 2 3) is
een wit gepleisterde krukhuisboerderij
voorzien van zijkamer met kelder en
opkamer; ze heeft een rijk geornamenteerde zijgevel. Boerderij Te c k op 2 0
dateert uit 1814 en boerderij D e Herfst
(nr. 38) uit 1905.

TIENHOVEN
(gemeente Maarssen)
Dorpje, ontstaan eind 12de eeuw als ontginningsnederzetting langs de Looijdijk
in het laagveengebied ten oosten van de
Vecht. Sinds de 15de eeuw vond vervening ten behoeve van turfwinning plaats,
waarbij aan weerszijden van het dorp
plassen werden gevormd. Die aan de
westzijde werden in 1880 drooggemalen
(polder Bethune). Aan de oostzijde
bevindt zich een gebied met legakkers,
waarop het gebaggerde veen lag te
drogen en petgaten: met water gevulde
gaten waar het veen is weggestoken.
De Herv. kerk (Laan van Niftarlake
62) is een eenvoudige zaalkerk in neoclassicistische vormen met een dakruiter
boven de ingang. De eerste steen werd in
1813 gelegd door de ambachtsvrouwe
J.M.E. Willink van Collen en haar zuster.
Het landhuis Dwarsdijk 10 is ontworpen door J.G. Rietveld. Het dateert
uit 1948 en heeft een brug uit 1956 van
dezelfde architect.
Vredegoed (Heuvellaan 5-7) is een
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Teckop, Krukhuisboerderij De Zomer

TULL EN 'T WAAL
(gemeente Houten)

van Schalkwijk. De kern bevindt zich
rond de kerk. De oudere gehuchten Tull
en Honswijk lagen op de oeverwallen
langs de Lekdijk. De kerk van Honswijk
werd in 1672-'73 verwoest en zou uiteindelijk in de 19de eeuw wijken voor de
aanleg van het fort Honswijk.
De H e rv. kerk (Waalseweg 71)
bestaat uit een eenbeukig gotisch schip
met een vrij kleine, eveneens middeleeuwse, westtoren. De toren is voorzien
van een open klokkenstoel, waarin een
klok uit 1616 hangt, gemaakt door Petrus
van Meurs. In 1778 vond een verbouwing
plaats waarbij de muren van het schip
werden beklampt en voorzien van pilasters. Het schip kreeg een spitstongewelf
met eiken trekbalken. Bij deze gelegenheid heeft men het koor en de sacristie
gesloopt. Aan de zuidzijde tegen de

't Waal is een 12de-eeuws laagveendorp
langs de Waalsewetering, een achterkade

Tienhoven, Poldermolen De Trouwe
Wachter met schutsluis

langhuisboerderij uit 1906 met een voorhuis voorzien van een interieur in eenvoudige Jugendstil-vormen.
Poldermolen `De Trouwe Wachter'
(Dwarsdijk 12) aan de rand van de Tienhovensche Plassen is een houten wipmolen uit 1832-'33. De molen die de
Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven
bemaalde werd in 1970 ingrijpend gerestaureerd, waarbij het vernieuwde bovenhuis een andere vorm kreeg. Naast de
molen ligt een kleine schutsluis met twee
door handwielen bediende hefdeuren uit
het begin van deze eeuw.
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Tull en 't Waal, Herv. kerk (1985)

toren, op de plaats van een middeleeuwse
overwelfde kapel, verrees een aanbouw
waarvoor middeleeuwse baksteen werd
hergebruikt. In 1890 bouwde men aan de
oostzijde op de plaats van het koor een
veelhoekige consistorie. In de kerk staat
tegen de dichtgemaakte triomfboog een
laat-l8de-eeuwse preekstoel met koperwerk. De kerk vormt met het kerkhof en
de pastorie (Waalseweg 73), een herenhuis uit 1860, een waardevol ensemble.
Devoorm.St.-Michaelschool
(Waalseweg 3-5) uit 1886 bestaat uit
twee lokalen met onderwijzerswoning.
E.G. Wentink maakte het ontwerp in de
vormen van de neorenaissance.
Boerderijen. Langs de Waalsewetering en de Lekdijk staan waardevolle
boerderijen. De tot op halve hoogte wit
gepleisterde krukhuisboerderij Geerestein (Waalseweg 85) is vermoedelijk
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nog 16de-eeuws. Boven een kelder met
tongewelf en steekkappen bevindt zich
de uitgebouwde, hoge opkamer. De bakstenen schuur dateert uit 1878. Waalseweg 26 is een kleine keuterboerderij uit
de 18de eeuw. Ook 18de-eeuws zijn de
boerderijen L e k dijk 46, Schalkenb e rg (Lekdijk 48-50), met bakhuis en
Snellesteyn (Lekdijk 66-68), een krukhuisboerderij voorzien van kelder met
steekgewelf.
Vestingwerken. Fort Honswijk
(Lekdijk 58), ook wel Fort Willem II
genoemd, is in 1841-'48 aangelegd.
Het moest de Lek afgrendelen en de
inundatiehoofdinlaatsluis verdedigen.
De vesting heeft een onregelmatige,
vierhoekige vorm. Het zuidelijke bastion
is uitgerust met een ronde, bomvrije
toren. Omdat de toren door de introductie van krachtiger geschut te kwetsbaar was geworden, werd in 1878 de
bovenste bouwlaag afgebroken. Op het
terrein staan verder een bomvrije poort
en een fortwachterswoning – beide uit
de periode 1879-'88 – en enkele jongere
barakken. De inlaatsluis is na de
Tweede Wereldoorlog gesloopt. Het
drie kilometer lange inundatiekanaal,
met `gedekte gemeenschapsweg' (1874'79), bleef wel bewaard. Bij het kanaal
liggen nog twee kleinere verdedigingswerken, namelijk ten noordoosten van
het fort het Lune t aan De Sneluit
1845-'46 (verbeterd in 1874) en aan het
eind van de gedekte gemeenschapsweg
het Werk aan de Korte Uitweg
(Lange Uitweg), verbeterd in 1876-'79.
Om de oudere verdedigingswerken te
beschermen werd in 1914-'18 meer oostelijk, dwars op de Lekdijk, het Werk
aan de Groeneweg aangelegd; dit
bestond uit loopgraven, aarden wallen
en betonnen schuilplaatsen. Dit werk
werd in 1939-'40 verbeterd, onder
andere met gietstalen kazematten. Na
de opheffing is het gedeeltelijk geegaliseerd. Het Werk aan de Waalse
Wetering (bij Waalseweg 22) werd in
1875 aangelegd om de Achterdijk en het
noordelijk daarvan gelegen niet inundeerbare terrein te bestrijken. Het
bestaat uit een aardwerk met bomvrije
gebouwen. Van debatterij aan de
Noorder Lekdijk (Lekdijk) uit 1910
resteren de betonnen groepsschuilplaatsen.
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Hoofdstad van de provincie. De stad is
tot ontwikkeling gekomen op de plaats
van een Romeins castellum dat omstreeks 47 na Christus gesticht is als deel
van de Nedergermaanse Rijn-limes. Tot
deze fortenlinie, die de noordgrens van
het Romeinse rijk tegen invallen van
Germaanse stammen moest beschermen,
behoorden ook Woerden en het grotere
Vechten (Fectio). Opgravingen in de
directe omgeving van de Dom hebben
aangetoond dat hier minstens vijf opeenvolgende castella zijn gebouwd. Het
vijfde castellum, dat ongeveer van 210
tot 260 heeft bestaan, was niet meer van
bout en aarde maar van tufsteen. Het
lag binnen het gebied dat tegenwoordig
wordt omgeven door Oudegracht, Oudkerkhof, Achter St.-Pieter, Trans en
Wed.
Onder druk van de aanvallen door Germaanse stammen, verlieten de Romeinen
kort voor 260 de forten van de limes.
Mogelijk hebben daarna, met enige
onderbrekingen, de inheemse bevolking
en Germaanse volkeren het Utrechtse
castellum gebruikt. Oostelijk en westelijk
van het castellum zijn artefacten van burgerlijke nederzettingen uit het begin van
de 5de eeuw gevonden. In het tweede
kwart van de 7de eeuw nam de Frankische koning Dagobert I het castellum,
dat inmiddels Trajectum of Trecht werd
genoemd, in bezit en liet er een kerk
bouwen. Gelegen in het grensgebied tussen Franken en Friezen was de burcht
enkele keren inzet van hevige strijd. De
Friezen verjoegen de Franken en verwoestten de kerk, maar omstreeks 690
heroverden de Franken de burcht en
werd Trajectum de zetel van Willibrord,
die in 695 tot aartsbisschop van de Friezen was gewijd. Hij stichtte een nieuwe
kerk, waarschijnlijk gewijd aan St.-Salvator. Tussen 714 en 718 was de burcht in
Friese, daarna weer in Frankische banden. In 723 schonk de Frankische hofmeier Karel Martel aan het bisdom de
domeinen Trecht en Vechten, wat de
grondslag legde voor het wereldlijk bezit
van de bisschop.
De invallen van de Noormannen (9de
en begin lode eeuw) leidden ertoe dat
de bisschoppen hun residentie tijdelijk
elders vestigden (eerst in St.-Odilien-

berg, daarna in Deventer). Bisschop
Balderik keerde na 920 in Trecht terug
en liet de burcht herstellen en een brug
bouwen (ter plaatse van de huidige
Maartensbrug). In het begin van de l lde
eeuw stonden in de burcht drie kerken
dicht bij elkaar: de St.-Maartenskathedraal, de St.-Salvator (Oudmunster) en
daartussen de Heilig-Kruiskapel. Ten
zuidwesten van deze kerken lag de bisschopshof met het paleis van de bisschop.
Noordwestelijk van de kerken verrees in
eerste helft van de 11 de eeuw de keizerpalts Lofen, het keizerlijke paleis.
Ten noordwesten van de burcht, bij de
huidige Steenweg, lag een handelsnederzetting op de zuidoever van de Rijn. De
aanwezigheid van deze vicus is aangetoond vanaf de 8ste eeuw. De ondergang
van het belangrijke Dorestad in de 9de
eeuw heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van deze handelswijk. Ook moet
Trecht, voortaan Utrecht (Uut- of
Nedertrecht) geheten, als bestuurlijk
centrum van het bisdom handelaars en
ambachtslieden hebben aangetrokken.
De handelswijk werd in een document
uit 1127 aangeduid met de naam Stathe,
wat betekent `plek waar schepen aan land
worden getrokken'.
Over de loop van Rijn en Vecht bij
Utrecht vanaf de Romeinse bezetting tot
de 12de eeuw heeft uitgebreid bodemonderzoek meer duidelijk gemaakt. De
kleine bocht aan het zuideinde van de
Oudegracht, het noordoostelijk deel van
de Kromme Nieuwegracht en het stukje
van de Oudegracht tussen Ganzenmarkt
en Bakkerstraat gelden als resten van de
Rijn. De Minrebroederstraat en de Ganzenmarkt, die beide na demping zijn ontstaan, laten nog het beloop van de oeverwal zien. Op een bepaald moment kan de
Vecht zich vlak voor het latere Tolsteeg
van de Rijn hebben afgetakt en met een
grote oostwaartse bocht aan de noordkant om de stad en in westelijke richting
hebben gestroomd.
Door schenkingen van de Duitse keizers,
die tot 1122 (het Concordaat van
Worms) de bisschoppen benoemden,
kon het bisdom zich aanzienlijk uitbreiden. Veenontginningen in de omgeving
van Utrecht vermeerderden de inkomsten van de bisschoppen. De bisschoppen
manifesteerden hun macht in Utrecht
met kerkbouwprojecten. Onder bisschop
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Utrecht aan het eind van de middeleeuwen.
Kaart van Jacob van Deventer
(ca. 1560)
Adelbold II werd, na een brand in 1017,
de romaanse St.-Maarten hersteld en
vergroot. Adelbolds opvolger, bisschop
Bernold bedacht het grootse plan om,
naar het voorbeeld van Rome en kerkelijke centra in het Duitse rijk als Bamberg, een kruis van kapittelkerken rond
de Dom te bouwen. De St.-Pieterskerk
verrees ten oosten van de Dom en op
gelijke afstand ten zuiden ervan kreeg de
in 1050 uit Hohorst (bij Leusden) overgebrachte benedictijner St.-Paulusabdij
haar plaats. Noordelijk van de Dom en
aan de overkant van de Rijn kwam de
St.-Janskerk te liggen. De drie genoemde
kerken verrezen in het tweede en derde
kwart van de 11de eeuw. Ten slotte werd

onder bisschop Koenraad in het laatste
kwart van die eeuw, op wat grotere
afstand in het westen, de St.-Marie
gebouwd.
Dom, St.-Salvator (Oudmunster), St.Pieter, St. Jan en St.-Marie hadden als
kapittelkerken elk hun eigen immuniteit:
een door sloten of muren omgeven
grondgebied, behorende aan de geestelijken (kapittelheren of kanunniken) die
aan de kerk waren verbonden. De immuniteiten van de Dom en St.-Salvator
besloegen het terrein van het castellum
en naaste omgeving. De immuniteit van
St.-Pieter was door een sloot (later Achter St.-Pieter) hiervan gescheiden; de
Kromme Nieuwegracht geeft ongeveer
de begrenzing aan. De St.-Jansimmuniteit, die het ruimst bemeten was, had de
Rijn als haar zuidgrens; Voorstraat en
Jansveld tonen nog een deel van haar
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noordgrens. De zuidgrens van de immuniteiten van de Dom en de St.-Salvator,
tevens de noordgrens van de St.-Paulusabdij, resteert in de Trans. De immuniteit van St.-Marie werd in het noordoosten begrensd door de wijk Stathe en in
het westen door de stadswal.
Onder bisschop Godebald kreeg Utrecht
stadsrechten, die in 1122 door keizer
Hendrik V werden bevestigd. Bij de stad
mocht tol worden geheven. In die tijd
werd ook de Oudegracht gegraven, tussen de kleine (Rijn)bocht in het zuiden
tot aan de Ganzenmarkt. Het noordelijke stuk van de Oudegracht, als verbinding met Vecht, was vermoedelijk al in
de l lde eeuw gegraven. Vanaf 1122
groef men aansluitend op de Oudegracht
in zuidelijke richting de Vaartse Rijn,
zodat Utrecht in het rivierengebied
voorlopig zijn belangrijke positie op de
handelsroute van het Rijngebied naar het
noorden (Friesland, Noord-Duitsland,
Scandinavia) kon behouden.
In 1122 begon ook de aanleg van de
omwalling en de omgrachting. De grotendeels aarden stadswal werd op onregelmatige afstand versterkt met tufstenen
torens, zoals de Smeetoren en de Plompetoren. Toegang tot de stad gaven vier
poorten, die aansloten op de bestaande
land- en waterwegen: de Catharijnepoort
in het westen en de Wittevrouwenpoort
in het oosten, de Weerdpoort in het
noorden en de Tolsteegpoort aan het
zuideinde van de Oudegracht.
In Stathe werd vermoedelijk aan het eind
van de 10de eeuw de Buurkerk gesticht,
die de rol van parochiekerk overnam van
de Dom. Aan het eind van de 12de eeuw
kwamen in de nabijheid van de Buurkerk
ook het schepenhuis en het raadhuis te
liggen. In dezelfde tijd werd de Zadelstraat, die via de Maartensbrug naar de
dom leidde, bestraat. Na splitsing van de
Buurkerkparochie stichtte men tussen
1122 en 1173 drie nieuwe parochiekerken: de St.-Nicolaas (zuiden), de
St. Jacob (noorden) en de St.-Gertrudis
(westen). Deze laatste kerk stond aanvankelijk ter hoogte van het voorm. Academisch Ziekenhuis aan de Catharijnesingel, maar werd, nadat zij was verwoest,
tussen 1248 en 1259 binnen de stadswal
herbouwd.
Rond de St. Jacob en St.-Nicolaas ontstonden burgernederzettingen. Ook
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buiten de stadspoorten vormden zich al
vroeg nederzettingen, waarvan alleen die
in het noorden later ommuurd werd: de
Bemuurde Weerd. De oppervlakte van
de omwalde stad was voor de middeleeuwen vrij groot, namelijk 143 hectare.
Ook de vorm was opvallend: langgerekt
en naar het zuiden toe in breedte afnemend, ongeveer de vorm van een harp.
De Nieuwegracht, het zuidelijke deel
van de Kromme Nieuwegracht, de Drift
(door de St.-Jansimmuniteit) en de in het
verlengde daarvan gelegen Plompetorengracht groef men pas aan het eind van de
14de eeuw. Deze grachten waren smaller
dan de Oudegracht en vooral bedoeld als
afwatering.
Grote delen binnen de stad bleven
aanvankelijk onbebouwd, vooral in het
zuiden, waar zo een regelmatig en ruim
patroon van op de grachten uitkomende
dwarsstraten kon ontstaan. Door de
immuniteiten en de handelswijk lag de
structuur in het noorden veel meer vast.
Vanaf de 13de eeuw won de Oudegracht
aan belang als woongebied. In het aan de
Stathe grenzende gebied vestigden zich
naast neringdoenden ook edellieden,
grootgrondbezitters en rijke kooplieden.
Zij lieten aan de Oudegracht, zeer grote

stenen huizen bouwen, waarvan sommige een weerbaar karakter hadden.
Het aantal stenen huizen langs de Oudegracht breidde zich in de 14de en 15de
eeuw verder uit. Binnen de immuniteiten
lieten de kapittelheren vanaf de 13 de
eeuw eveneens stenen huizen bouwen.
Verreweg de meeste huizen waren toen
echter nog van hout. Vanaf de 14de eeuw
werd de verstening van huizen bevorderd
met bouwvoorschriften. Het stenen huis
met houten voorgevel bleef echter tot
ver na de middeleeuwen kenmerkend
voor het Utrechtse stadsbeeld.
De lage, vooral voor het laden en lossen
van schepen gebruikte `werven' langs de
Oudegracht en de kelders onder de straat
die de werven met de grachtenhuizen
verbinden, kwamen in de tweede helft
van de 14de eeuw tot stand. De regulering van de Vaartse Rijn door de sluis
bij Vreeswijk in 1385 verlaagde het
waterpeil en maakte een dergelijke,
voor Nederland unieke, aanleg mogelijk
(alleen de lelders' te Leeuwarden en het
19de-eeuwse Bassin in Maastricht zijn
vergelijkbaar). Op plekken waar de
bevolkingsdichtheid het grootst was,
werven de kaden aan beide zijden
bebouwd. Dit is het geval aan de oostzijde van Choorstraat en Lijnmarkt.
Ook in het zuiden van de stad, bij de

Utrecht, Werven langs de Oudegracht

Twijnstraat, komt dergelijke bebouwing
voor. Hier lopen smalle stenen, de zogenaamde wedden, naar de werven af.
Vanaf het eind van de 14de eeuw kwamen werven en kelders langs de Nieuwegracht tot stand en ook langs Kromme
Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht bevinden zich kelders onder de
weg.
Aan de kapittel- en parochiekerken vonden tot het midden van de 16de eeuw
belangrijke bouwactiviteiten plaats. Bij
de in aanbouw zijnde gotische Dom verrees tussen 1321 en 1382 de Domtoren,
die voortaan de stad en wijde omgeving
zou beheersen. Voorts vonden diverse
kloosters een plek in de stad. VOOr 1229
werd het Norbertinessen- of Wittevrouwenklooster gesticht. Op de plaats van
het huidige Predikherenkerkhof ontstond omstreeks 1249 het Dominicanenof Predikherenklooster. Ook de reguliere
Augustijnen, Cistercienserinnen en
Franciscanen of Minderbroeders bouwden kloosters. Opvallend groot was de
vestiging van de Ridderlijke Duitse Orde
op een terrein aan de Springweg. In de
15de en 16de eeuw kwamen daar kleinere kloosters bij, zoals het Agnietenklooster (nu Centraal Museum). Ook de
bisschopshof werd in de 15de eeuw herbouwd. De ruimte die resteerde tussen
immuniteiten en kloosterterreinen vulde
zich geleidelijk met bebouwing. Een
enkele keer kreeg men toestemming am
over het terrein van immuniteit of klooster een weg aan te leggen, bijvoorbeeld
de Domsteeg (later Domstraat) over de
immuniteit van de Dom. De verschillende markten hield men dicht bij de
Buurkerk, langs het aan Stathe grenzende gedeelte van de Oudegracht, op
de uit het samentrekken van twee oudere
bruggen gevormde Stadhuisbrug, op de
Visbrug en op de Mariaplaats. Opmerkelijk is het ontbreken van een echt plein
in de stad. De onregelmatig gevormde
ruimte van het Neude werd sinds 1468
als toernooi- en excercitieveld gebruikt
en vanaf 1542 hield men er markt.
Na de 13 de eeuw nam de betekenis van
de Vecht en de Vaartse Rijn voor het
internationale handelsverkeer af. De stad
ondervond steeds meer concurrentie van
dichter bij de kust gelegen Hollandse
steden als Dordrecht en de IJsselsteden
Kampen en Deventer. Het bisdom zelf
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Utrecht, De stad met de 17de-eaczyse
geplande uitleg, kaart van omstreeks 1700
geraakte steeds verder in de invloedssfeer
van Holland en Gelderland. In 1528
moest bisschop Hendrik van Beieren de
wereldlijke macht aan keizer Karel V
overdragen. Om politiek greep te kunnen houden op de Utrechtse burgerij,
liet deze binnen de stad, direct ten zuiden van de Catharijnepoort, de dwangburcht Vredenburg bouwen. Karel V
drong de macht van de gilden terug.
Schepenen en raden werden samengebracht in een stadhuis, dat in 1546 een
nieuwe voorgevel kreeg.
Vanaf 1530 nam men het herstel en de
verbetering van de verdedigingswerken
ter hand. Daarbij werden enkele lage
torens gebouwd, de dubbele Tolsteeg-

poort vernieuwd en volgens moderne inzichten vier stenen bolwerken (1537-'58)
aangelegd. In opdracht van prins Willem
van Oranje kwamen daar omstreeks
1580 nog vijf garden bolwerken bij.
Nadat de Spaanse troepen in 1577 de
dwangburcht Vredenburg hadden ontruimd, werd hij door de burgerij grotendeels gesloopt.
De verschillende uitbarstingen van de
Beeldenstorm (1566, 1579, 1580) leidden
tot ernstige schade aan het interieur van
de kerken. Vanaf 1580 werden de kloostergoederen geconfisqueerd en verdeeld
onder de nieuwe machthebbers (stad en
ridderschap). Een achttal kloosters brak
men af, de rest kreeg een andere bestemming. In 1581 vestigden de Staten van
Utrecht zich in de refter en het kapittelhuis van het Minderbroederklooster en

in 1596 wezen ze een deel van de gebouwen van de St.-Paulusabdij aan het Hof
Provinciaal toe. In het St.-Ceciliaklooster (tussen Oudegracht en Neude) kwam
de Provinciale Munt. De bisschopshof
werd tot verblijf van de gouverneur der
provincie gemaakt. Het bisdom, dat nog
in 1559 tot aartsbisdom was verheven,
hield in 1580 op te bestaan als kerkelijke
instelling. De kapittels bleven tot 1811
in geseculariseerde vorm behouden. De
kerken werden geleidelijk door de protestanten overgenomen. De koorpartij
van de Buurkerk brak men in 1586 af
voor de aanleg van de Choorstraat. De
St.-Salvator (Oudmunster) werd in 1582'87 gesloopt.
Vanaf 1580 ontsloot men met een aantal
stedenbouwkundige maatregelen de kerkelijke immuniteiten en kloosterterrei-
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nen. Dankzij doorbraken en dwarsverbindingen ontstonden nieuwe straten,
zoals de Teelingstraat, het Predikherenkerkhof, de Wijde Begijnestraat, de
Ridderschapstraat, de Boothstraat, het
Hoogt, de Muntstraat, de Pieterstraat,
de Keistraat, de Korte Nieuwstraat, de
Zuilenstraat en de Brigittenstraat. In het
zuiden werd de Agnietenstraat doorgetrokken naar de Nieuwegracht. Andere
straten werden verbreed zoals de (latere)
Nobelstraat, de Korte Jansstraat, Jansdam, Achter de Dom, Servetstraat,
Haverstraat en Nicolaasstraat. Hierdoor
kwam veel bouwgrond vrij, waarop
mime, veelal dwarse of dubbele, huizen
verrezen. Op de onderverdeelde erven
van de vroegere immuniteiten bouwde
men brede panden. In dezelfde tijd vonden ook diverse andere bouwactiviteiten
plaats, waaronder de vergroting van het
stadhuis (1645). Naar plannen van Paulus Moreelse werd het vleeshuis aan de
Voorstraat (1636-'37) vernieuwd en de
Catharijnepoort (1625); Pieter Post deed
hetzelfde met de Wittevrouwenpoort
(1653). In het Groot Kapittelhuis en de
kloostergang van de Dom vond de Illustere School (1634, sinds 1636 Academie)
haar eerste huisvesting. Om de academie
voor studenten aantrekkelijk te maken
werd in 1637 buiten de stadsmuren op
het oostelijk gelegen Oudwijkerveld de
Maliebaan aangelegd, met aan weerszijden wandel- en ruiterpaden en drie
bomenrijen; hier kon men het maliespel,
een soort kolfspel, beoefenen.
Aan uitbreiding van de stad werd ook
gedacht. Volgens het door burgemeester
Hendrick Moreelse en Hugo Ruysch
ontworpen plan (1664), zou ten zuiden
van de Catharijnesingel een nieuwe uitleg verschijnen, nagenoeg ter grootte van
de oude binnenstad, vol te bouwen met
huizen zoals men die aan het Janskerkhof
verwezenlijkt had. Het geheel zou een
nieuw verdedigingsstelsel krijgen. Daartoe werd aan de westkant de Catharijnesingel rechtgetrokken door het slechten
van het 16de-eeuwse bolwerk St.-Marie.
Dit betekende een verbetering voor het
scheepvaartverkeer, dat steeds meer de
voorkeur gaf aan deze route boven die
door de Oudegracht. Ten westen van de
Catharijnesingel kwamen drie parallelle
grachten die nooit zijn bebouwd en
waarvan de huidige Kruisvaart (achter

het station) een verbreding is van de
middelste van de drie. Mede door de
Franse bezetting in 1672-'73 raakten
de uitbreidingsplannen van de baan. In
1674 verwoestte een orkaan het schip
van de Dom. De Jans- en Pieterskerk
verloren beide hun westtorens en ook de
Buurkerk, Nicolai- en Jacobikerk leden
schade, die in de meeste gevallen niet
meer volledig werd hersteld.
De oude vestingwerken werden steeds
meer voor andere doeleinden gebruikt.
Zo was er bijvoorbeeld op de Smeetoren
al in de 17de eeuw een astronomisch
observatorium. Op de bolwerken, maar
ook Tangs de buitensingels en de Maliebaan, legde men tuinen aan, waarop
tuinhuisjes en theekoepels verrezen.
Langs de Vecht, Vaartse Rijn en andere
verkeersaders werden buitenplaatsen
gesticht met aanzienlijke woningen,
tuinen en vaak ook bedrijven. De in de
17de eeuw ingezette vervanging van
houten gevels door stenen gevels ging in
het begin van de 18de eeuw voort. Mede
dankzij enkele saneringscampagnes op
last van het stadsbestuur verdwenen toen
de laatste houten gevels uit het stadsbeeld. Aan de structuur van Utrecht
veranderde in de 18de eeuw weinig. In
het zuiden, in de as van de Lange Nieuwstraat, werd de Fundatie van Renswoude
gebouwd. Sinds 1723 was Utrecht het
centrum van de Oud-Katholieke kerk en
verschillende rooms-katholieke schuilkerken sloten zich hierbij aan. Ook
remonstranten, lutheranen en doopsgezinden hadden er hun kerk. In 1792 werd
aan de Springweg een synagoge gesticht.
Voor korte tijd (1807-'08) koos koning
Lodewijk Napoleon de stad tot residentie. Zijn paleis, aan de Wittevrouwenstraat, bestond slechts gedeeltelijk uit
nieuwbouw. Onder koning Willem I
kreeg Utrecht een aantal rijksinstellingen, waaronder het Hoog Militair
Gerechtshof. De Provinciale Munt aan
de Neude werd tot Rijksmunt verheven.
De Academie werd een van de drie landelijke hogescholen en aan de Biltstraat
werd een Veeartsenijschool gesticht. De
Vecht, Catharijnesingel en Vaartse Rijn
werden opgenomen in de Keulse Vaart
(1824) en de Weerdsluis werd daartoe
vernieuwd. Door de aanleg van een reeks
forten om de oostkant van de stad kwam
Utrecht in 1816-'24 binnen de Nieuwe

Hollandse Waterline te liggen. De oude
verdedigingswerken konden nu gesloopt
worden.
Onder burgemeester H. van Asch van
Wijck maakte J.D. Zocher jr. een ontwerp voor de verbetering van de stad.
Volgens dit plan werden tussen 1829 en
1874 de stadsmuren, poorten en torens
afgebroken en een deel van de bastions
afgegraven. Op een gedeelte van de vrijgekomen stadsrand legde men plantsoenen aan met enkele kunstmatige heuvels.
Van de bebouwing die Zocher zich bier
en Tangs de buitenkaden had gedacht
kwam niet veel terecht. Aileen de bebouwing fangs de nieuw aangelegde Van
Asch van Wijckskade en de (in 1877 grotendeels afgebrande) Willemskazerne
aan de Wittevrouwenkade werden naar
zijn ontwerp uitgevoerd. Ook de villa
Lievendaal (Lepelenburg 2) is hiervan
een restant.
In de binnenstad vonden twee belangrijke ingrepen plaats. In 1813 werd de
Mariakerk op het koor na gesloopt; dat
koor volgde in 1844 en op die plaats
verrees het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen. Door het opruimen van
de bouwvallen van het schip van de Dom
in 1829 en door afbraak van de vroegere
H. Kruiskapel ontstond het tegenwoordige Domplein. Voorts werden het stadhuis en het provinciaal gerechtshof vernieuwd en kwamen onder meer de
St.-Augustinuskerk en het eerste warenhuis (Winkel van Sinkel) tot stand. De
bevolking van de stad groeide flunk in de
eerste helft van de 19de eeuw. Vergeleken met een stad als Amsterdam was
Utrecht toen betrekkelijk welvarend.
De centrale ligging in het land speelde
hierbij een belangrijke rol. Na het herstel
van de bisschoppelijke hierarchie in 1853
werd Utrecht weer centrum van de R.K.
kerk in Nederland, als zetel van de aartsbisschop. De St.-Catharinakerk, oorspronkelijk een kloosterkerk, werd
kathedraal.
Met de aanleg van de spoorlijnen
Amsterdam-Utrecht (1843), UtrechtArnhem (1846) en Utrecht-Gouda
(1855), de lijn naar Hattem (later Zwolle,
1863) en de lijn naar Waardenburg (later
Den Bosch, 1868) ontwikkelde Utrecht
zich tot het belangrijkste spoorwegknooppunt van Nederland. Het Rhijnspoorstation, in 1843 gebouwd ten wes-
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Utrecht, Stad en omgeving circa 1900
ten van de stad, ongeveer op de plaats
van het huidige Centraal Station, werd
vanaf 1870 voor alle lijnen het belangrijkste station. In 1874 verrees aan de
Oosterspoorbaan, die via Hilversum naar
Amsterdam leidde, het Maliebaanstation.
Ook de belangrijkste administratiegebouwen van de Staatsspoorwegen en die
van de uit een fusie hiervan met de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
(HIJSM) voortgekomen Nederlandse
Spoorwegen (1917) kwamen in Utrecht.
De spoorwegen lagen als een ring om de
stad en vormden daarmee een belemmering voor haar op gang komende uitbreiding. Eerst vulden de terreinen tussen de
Stadsbuitengracht en de spoorbanen zich
met bebouwing, bijvoorbeeld de strook
ten westen van de Catharijnesingel,
waarop behalve de gebouwen van de
spoorwegen ook enkele universiteitsgebouwen verrezen. Aan de oostkant ont-

stond, aan weerszijden van de Maliebaan,
de wijk Wittevrouwen. Bevolkingsgroei
zorgde in de tweede helft van de 19de
eeuw voor een sterke verdichting van de
oude stad. Daar lieten voornamelijk particulieren uit speculatieve overwegingen
huizen van bedroevende kwaliteit bouwen.
Ook de hygiene liet de wensen over en na
enkele cholera-epidemieen begon in 1883
de sanering van de ergste wijken, waaronder Wijk C (rondom de Jacobikerk).
Na allerlei ad hoc-uitbreidingen kwam in
1879 een `100-stratenplan' tot stand,
waarin een meer samenhangend stedenbouwkundig plan werd gepresenteerd.
Tussen 1880 en 1920 nam de bevolking
door bedrijfsvestigingen en de groei van
de dienstensector zo sterk toe dat de stad
zich naar alle kanten verder uitbreidde.
Ongeveer in 1910 waren de gemeentegrenzen bereikt. Omliggende gemeenten
gaven toestemming voor nieuwe wijken
op hun gebied. De vestiging van de
wagonfabriek van Werkspoor en de staal-
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fabriek Demka ten noorden van de stad
in de gemeente Zuilen leidde omstreeks
1915 tot de bouw van de arbeiderswijken
Elinkwijk en Zuilen. De nieuwe wijken
hadden aan de westzijde hun grens in het
Merwedekanaal. De aanleg van dat
kanaal (1892) betekende het einde van
het scheepvaartverkeer door de Catharijnesingel. De Rivierenwijk in het zuidwesten dankt haar spits toelopende vorm
aan het samenkomen van Vaartse Rijn en
Merwedekanaal. In het oosten belemmerden de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie verdere uitbreiding.
H.P. Berlage en L.N. Holsboer stelden
in 1920 en 1924 nieuwe uitbreidingsplannen op. Van het tweede, eenvoudiger, plan werden de wijken Oog-in-Al,
Ondiep, Pijlsweerd en de Rivierenwijk
gerealiseerd, alsmede een aantal wegen
die de buitenwijken onderling verbinden.
Door ophoging van de meeste spoorbanen en het aanbrengen van onderdoorgangen werden de verbindingen tussen
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Utrecht, Ontwikkeling van de stad in de
19de/20ste eeuw, A: 1850-1880, B: 18801920, C: 1920-1954 en D: 1954-1993

Utrecht, In de loop van de 20ste eeuw
ontstonden nieuwe waken, zoals de wok
Tuindorp

de binnenstad en de buitenwijken vanaf
ongeveer 1935 verbeterd. De Vleutense
wetering werd gedempt en omgevormd
tot een belangrijke verkeersader (Vleutenseweg). Om de bereikbaarheid van de
binnenstad to vergroten, verving of vernieuwde men enkele bruggen over de
Stadsbuitengracht. Het plan van Berlage/
Holsboer gaf ook de constructie van een
oost-westas tussen Vredenburg en de
Nachtegaalstraat/Biltstraat aan. Via de
Lange Viestraat, Paulus Potterstraat,
Lange Jansstraat en Nobelstraat ontstond door verbreding een belangrijke
verkeersader. Daarlangs werden enkele
grootschalige panden gebouwd, waaronder warenhuizen (Galeries Modernes,
C&A, Bijenkorf) en het nieuwe hoofdpostkantoor. Op het Vredenburg verrezen vanaf 1917 de gebouwen van de
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs.
De Korte Jansstraat, de Domstraat en
de Voetiusstraat werden verbreed, zodat
het Domplein een verkeersplein werd.
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In Wijk C brak men de St.-Jacobsstraat
door naar de Lange Viestraat.
De naoorlogse verkeersaanwas leidde
tot nieuwe stedenbouwkundige plannen.
Het verkeersplan van M.E. Feuchtinger
(1958) voorzag in demping van de stadsgracht om daarin een ringbaan aan to
leggen. De plannen van J.A. Kuiper
(1962, 1965) waren gematigder van
opzet, maar behelsde toch een aantal
ontwikkelingen waarvan er maar enkele,
zoals de Catharijnebaan en de demping
van de singel bij de Nieuwe Kade, zijn
verwezenlijkt. Inmiddels had een grenswijziging in 1954 delen van de gemeenten Zuilen, Westbroek, Achttienhoven,
Maartensdijk (de wijk Tuindorp), De
Bilt, Bunnik, Houten, Jutphaas (Hoograven) en Oudenrijn bij Utrecht gevoegd.
Sindsdien ontstonden nog diverse
nieuwe wijken. In het noordwesten
kwam het industriegebied Lageweide tot
stand en er werden enkele belangrijke
verkeersknooppunten aangelegd, waaronder de Berenkuil en verkeersplein
Ouden Rijn. Aan de oostzijde van de
stall, in de Johannapolder, verrees in
de jaren zestig het nieuwe universiteitscentrum De Uithof.
De belangrijkste naoorlogse ingreep in de
binnenstad vond plaats bij het Vredenburg. In 1969 werden de Jaarbeursgebouwen daar verplaatst en in dat gebied
kwam vanaf 1970 Hoog-Catharijne tot
stand. Uitbreiding van het spoorwegemplacement, een nieuw station en nieuwe
kantoren combineerde men met een
winkelgebied met voetgangerstraversen,
dat zich tot aan Vredenburg en Achter
Clarenburg uitstrekte. In 1979 werd
het complex voltooid met de bouw
van Muziekcentrum Vredenburg. Sinds
1976 zijn, met uitzondering van HoogCatharijne en het sterk gereconstrueerde
Wijk C, de binnenstad en de singels
beschermd stadsgezicht.
De D o m (Domplein) [1], vroeger een
kathedraal gewijd aan St.-Maarten, is nu
een Herv. kerk. Van deze nooit geheel
voltooide gotische kruisbasiliek is het
schip in 1674 ingestort. De Dom van
Utrecht vormt met de jongere kapittelkerk van St. Jan te 's-Hertogenbosch
een klasse op zichzelf onder de gotische
bouwwerken van Nederland. Terwijl de
kerk in Den Bosch ondanks alle rijkdom
toch een zeker provinciaal Brabants

Utrecht, Domkerk, aanzicht koor en
transept (1966)
karakter heeft, behoort de Dom volgens
de oorspronkelijke plannen geheel tot de
familie der Franse kathedralen van de
klassieke gotiek.
Binnen de grenzen van het Romeinse
castellum zijn in de vroege middeleeuwen dicht bij elkaar drie kerkgebouwen
opgericht. In het plaveisel van het Domplein zijn, op grond van opgravingsresultaten uit 1949, de plattegronden van de
inmiddels weer verdwenen gebouwen
aangeduid. Een bronzen plaquette bij de
deur naar de kloostergang geeft de plaats
van de gebouwen van dit belangrijke kerkencomplex weer. Over de ouderdom
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en de ontwikkeling van de gebouwen
bestaan echter verschillende meningen.
Sinds de opgraving van 1949 heeft men
de visie gehuldigd dat ter plaatse van de
Dom al in het begin van de 7de eeuw een
kerk stond. Die kerk werd door de Friezen verwoest en door Willibrord kort na
690 hersteld. Tegelijk stichtte Willibrord
een tweede kerk, ter ere van St.-Salvator,
die samen met de St.-Maarten een dubbelkathedraal vormde. Tussen beide
kerken zou in de lIde eeuw de HeiligKruiskapel zijn gebouwd.
In 1993 heeft men die kapel opnieuw
opgegraven. Dat leidde tot een nieuwe
discussie over de ouderdom en de stichtingsvolgorde van de drie genoemde kerken. De ene theorie plaatst de bouw van
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Utrecht, Domkerk in de laat-middeleeuwse
toestand (1660)
de St.-Maartenskerk op de huidige plaats
pas in de 10de of 11 de eeuw. Daaraan
zou dan een oudere en door Willibrord
omstreeks 695 herbouwde St.-Maartenskerk vooraf zijn gegaan. Die kerk werd
later omgedoopt tot Heilig-Kruiskapel.
Volgens de jongste theorie staat de Dom
op de plaats waar in de eerste helft van de
7de eeuw al een aan St.-Thomas gewijde
kerk stond. Korte tijd later verwoestten
de Friezen deze kerk. Omstreeks 720 zou
Willibrord haar hebben laten herbouwen
en aan St.-Maarten hebben gewijd. Op
de plaats van de latere Heilig-Kruiskapel
bouwde Willibrord omstreeks 695 een
kleine kerk. Die was echter niet aan St.Maarten, maar aan St.-Salvator gewijd.
Ten zuiden daarvan zou Bonifatius omstreeks 745 een nieuwe, grotere Salvatorskerk bouwen, waarna de oude werd
omgedoopt tot Heilig-Kruiskapel.
Hoe het ook zij, de St.-Maartenskerk
overvleugelde de St.-Salvator steeds

meer. Ze groeide uit tot een bouwwerk
van monumentale allure, misschien al in
de Karolingische tijd, maar zeker onder
de bisschoppen Balderik (918-'76) en
Adelbold II (1010-'26). Onder de naam
van Oudmunster bleef de St.-Salvatorskerk bestaan totdat zij, onmiddellijk na
de Reformatie, in 1582-'87, als overtollig
werd gesloopt. De Heilig-Kruiskapel viel
in 1826 onder de slopershamer.
De romaanse St.-Maartenskathedraal
had in 1253 door brand zware schade
geleden. Daarom legde bisschop Hendrik van Vianden in 1254 de eerste steen
voor het huidige gotische koor. De bouw
vorderde echter pas snel vanaf 1288,
onder de elect-bisschop Jan van Nassau.
De koorplattegrond, met bij de omgang
ingelijfde straalkapellen, gaat vermoedelijk terug op het in 1243 begonnen koor
van de kathedraal van Doornik. Aan het
eind van de 13 de eeuw moet de omgang
met de vijf straalkapellen gereed zijn
geweest. Wijst de plattegrond naar een
zuidelijke herkomst, de plastische detaillering van de kooropbouw is nauw ver-

want aan die van het Domkoor van Keulen (1248 begonnen). Daarom neemt
men wel aan dat meester Gerhard, de
eerste bouwmeester daar, ook in Utrecht
de leiding heeft gehad.
Omstreeks 1300 bouwde men volgens
een gewijzigd plan de zuiderzijbeuk van
het koor met twee aangrenzende kapellen. Dit bouwdeel toont een van de allervroegste toepassingen van geprofileerde
pijlers zonder kapitelen. In het nieuwe
plan werd het rechte deel van het middenkoor iets breder dan zijn sluiting. In
plaats van zuilen met ronde kolonnetten
paste men nu bundelpijlers toe. De profielen daarvan gaan ook zonder kapiteel
over in de scheibogen, gordelbogen en
ribben van de gewelven, waarvan de
hoogte tot de kruin ruim 32 meter
bedraagt. Het dwarsschip zou volgens
het toenmalige plan zijbeuken krijgen.
Aan de oostzijde van de huidige zuiderdwarsarm is daarvan nog een vak met
blind venster bewaard gebleven. De verandering in bouwplan valt in tijd samen
met het optreden in Keulen van meester
Johannes. Wegens stijlovereenkomst
tussen diens werk daar en het Utrechtse
veronderstelt men dat hij in Utrecht aanwezig was. Als vast dateringspunt voor
deze bouwperiode geldt 1317, het sterfjaar van bisschop Guy van Avesnes. Deze
werd bijgezet in de westelijke van de
beide nieuwe kapellen.
Kort daarop werd volgens een derde ontwerp de noordelijke zijbeuk van het koor,
met de kapel van bisschop Frederik van
Sierck en de sacristie, gebouwd. Hier
paste men geen bundelpijlers zonder
kapitelen toe, zoals aan de zuidzijde,
maar keerde men terug naar het stelsel
van kolonnetten. Dit ontwerp zag of van
een driebeukige opzet van het dwarsschip. Men begon verder met de twee
oostelijke kruisingpijlers, die een vak
verder oostwaarts kwamen to staan dan
voorheen bedoeld was geweest. Ook de
St.-Blasiuskapel kwam toen tot stand.
Deze planwijziging is misschien het werk
van de eerste met naam bekende meester,
Jan van Henegouwen of Jan (I) van den
Doem. Hij begon in 1321 aan de bouw
van de toren en wordt nog in 1343 vermeld. Het derde ontwerp bleef in hoofdzaak de leidraad waarnaar men voortwerkte, totdat aan het eind van de 15de
eeuw de bouw van het nu verdwenen
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schip begon in volledig flamboyante gotiek.
In de jaren 1321-'82 verrees ten westen
van het men nog steeds bestaande romaanse schip de ontzaglijke Domtoren,
eerst onder leiding van genoemde meester Jan, vervolgens onder Godijn van
Dormael uit Luik (werkzaam 1357-'60).
Aanbeland bij de voet van de achtkante
lantaarn ging het werk verder onder een
bouwmeester die weer Jan (II) van den
Doem heette (1360-'96). Deze grote
onderneming ging ten koste van het
werk aan de kerk. Jan (II) hervatte dat
pas met de bouw van de koorlantaarn
met zijn gewelven en luchtbogen. De
kapconstructie van het koor dateert van
1386. Onder zijn leiding verrezen ook
het zuidoostportaal tegen het koor en de
daarmee verbonden oost- en zuidarm
van de kloostergang. Meester Arnt
Bruun (1396-kort na 1424) bouwde de
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traptoren tegen de oostgevel van de
noorderdwarsarm, voltooide het koor en
werkte de oost- en zuidarm van de kloostergang met nis- en venstertraceringen af.
Het werk werd met nieuw elan voortgezet tijdens het episcopaat van David van
Bourgondie (1456-'96). Onder leiding
van meester Jacob van der Borch (1444'75) voltooide men in flamboyante stijl
de noorderdwarsarm van de kloostergang. Bovendien bouwde hij de hoeksteunberen en de traptoren van de zuidelijke transeptgevel, de kapel van Rudolf
van Diepholt (1456), het Groot Kapittelhuis (nu aula van de universiteit) en de
westelijke arm van de kloostergang.
Bouwmeester Cornelis de Wael (14761505) voltooide in 1479 de bekapping
van het dwarsschip met het kruisingstorentje. De gewelven en de decoratieve
natuurstenen bekleding van de beide
geveltoppen bleven echter onuitgevoerd.
Aan het eind van de 15de eeuw versnelde

Utrecht, Domkerk, plattegrond
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het bouwtempo sterk dank zij verdere
rationalisering van het bouwproces en
efficiente levering van natuursteen, die
bij de groeve geheel voorbewerkt en
geprofileerd was. Cornelis de Wael had
ook de leiding over de voortzetting van
de zuiderdwarsarm en de te snelle bouw
van het gehele, deels vijf-, deels driebeukige schip. Het middenschip was zwak
van constructie en bleef onvoltooid. Het
beschikbare terrein aan de westzijde
bood namelijk te weinig ruimte voor een
voldoende breed opgezet schoorstelsel.
De streefpijlers en luchtbogen werden
zelfs nooit gebouwd en ook de overwelving van het schip bleef, evenals in het
transept, achterwege. Voor de kanunniken van de Oudmunsterkerk, vlak ten
zuiden van de Dom, moest een passage
overblijven tussen Domtoren en Domkerk. Deze passage werd overbrugd door
de bisschopskapel. In 1495 vergrootte
men de sacristie oostwaarts en in 1498
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Utrecht, Tekening ingestort schip Domkerk
na de orkaan van 1674
voegde men de Domproostenkapel tegen
de zuiderdwarsarm toe.
Onder leiding van meester Alard van
Lexweerd (1505-'16) werd het nieuwe
middenschip nog onder de kap gebracht,
maar daarna stokte de bouw door geldgebrek. De techniek was te overmoedig
gebleken in verhouding tot de offerzin
van de gelovigen van het grote bisdom
Utrecht. De bijdragen van de parochies
bleven uit. Een bijna wanhopige poging
van het kapittel tot een laatste bouwimpuls, door in 1577-'78 een groot deel
van de kerkschat te gelde te maken, kon
alleen soelaas bieden voor de betaling
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van schulden en voor achterstallig onderhoud aan het ambitieuze gebouw.
In 1580 woedde de Beeldenstorm in de
Domkerk en weldra namen de hervormden de kerk in beslag. Het laat-gotische
oksaal werd gesloopt. Het maakte plaats
voor een houten koorhek met midden
daarvoor een preekstoel. De dakruiter op
het transept werd in 1630 van zijn spits
beroofd en daarna verder gesloopt. Het
koor gaf men in 1636 in gebruik aan de
Academie voor publieke promoties en
oraties.
Door de orkaan van 1674 stortte het
onvoldoende versterkte schip van de
Domkerk in. Het overgebleven gedeelte
van de kerk werd in de jaren 1677-'82
hersteld. De boogopeningen aan de west-

zijde van de viering en de dwarsarmen
werden met baksteen gedicht, behalve
de boog naar de zuidelijke schipzijbeuk.
Het losse puin ruimde men meteen op;
de buitenmuren van de zijkapellen van
het schip bleven staan als ommuring van
het als begraafplaats in gebruik genomen
terrein. Toen het begraven binnen de
stall in 1829 definitief verboden werd,
brak men ook deze muurresten af. Uiteindelijk bleven alleen twee schipkapellen met het corresponderend zijbeukgedeelte gespaard.
In 1810 waren de bezittingen van het toen
opgeheven kapittel aan het rijk gekomen
en in 1820 werd het college van kerkvoogden eigenaar van de kerk. Er volgde een in
1826 voltooide herinrichting van de kerk
naar ontwerp van de architect T.F. Suys.
Voorts ontwierp hij een westelijk uitgebouwd portaal met dienstvertrekken.
Vanaf 1850 werd de Domkerk langdurig
en ingrijpend gerestaureerd, waarbij de
opeenvolgende restauratiearchitecten
wisselende opvattingen over het materiaalgebruik en de reconstructieproblematiek toepasten. NJ. Kamperdijk (tot
1875) vulde verweerde of verdwenen
details als hogels en kruisbloemen aan in
terracotta. De onafgewerkte bakstenen
toppen van de noordelijke en zuidelijke
transeptgevel gaf hij een natuursteenbekleding. Onder leiding van FJ. Nieuwenhuis werd de balustrade op de koorsluiting gereconstrueerd; de afzonderlijke
zadeldaken van straalkapellen en zijbeuken maakten plaats voor een doorlopend
lessenaardak. D.E Slothouwer ging in de
jaren 1921-1938 niet door op de weg van
de reconstructie. Het neogotische portaal van Suys liet hij afbreken, de ronde
lichten in de westgevel werden gesloten
en de hoge westelijke transeptvensters
heropend en met traceringen bezet.
Deze restauratie wijzigde de inrichting
ingrijpend. Een door Suys ontworpen
houten galerij, de kansel en de meeste
banken verwijderde men. Meubelmaker
Willem Penaat maakte in 1925 een
nieuw bankenplan. Van hem zijn ook de
gezangborden en de kansel. In de grote
dwarspandvensters werden gebrandschilderde glazen van R.N. Roland Holst
geplaatst: het Evangelistenvenster (1925'26) aan de zuidzijde en het Profetenvenster (1936, geplaatst in 1938) aan de
noordzijde.
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Utrecht, Domkerk, interieur
Van 1977 tot 1988 onderging de kerk
weer een restauratie, deze keer onder
leiding van T van Hoogevest, met bouwhistorische begeleiding van Th. Haakma
Wagenaar. De vormgeving van vorige
restauratieperioden werd niet ongedaan
gemaakt, tenzij de verweerdheid van het
materiaal tot vervanging dwong en daardoor de gelegenheid hood tot stilistische
correcties. Tegelijk werden echter de
onderdelen gereconstrueerd of aangevuld die Slothouwer achterwege had
gelaten of niet had voltooid. Zo plaatste
men overeenkomstig oude afbeeldingen
en sporen in het werk balustraden met

spuwers op de rechte zijden van de koorlantaarn en op het transept; de streefpijlers langs en rondom het koor kregen
opnieuw hoge fialenbundels en er kwamen
hogels op de ruggen van de luchtbogen.
Toen de kerk een centrale rol kreeg in
het in 1970 ingestelde citypastoraat, ging
men de ruimtelijke nadruk op de kansel –
met alleen daarop gerichte banken – als
eenzijdig ervaren. Daarom koos men in
1981-'85 voor een meer open dispositie
met minder meubilair. De kansel en het
doophek bleven gehandhaafd op de oude
plaats tegen de gesloten westwand van
het transept. Boven de kansel bevindt
zich het in 1831 door Jonathan Batz vervaardigde orgel, opgenomen in een op
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de Engelse neogotiek gelnspireerde kast
naar ontwerp van Suys. In de noorder- ,
dwarsarm staan banken met achterschotten, waarin de overblijfselen van de
renaissance-koorgestoelten, in 1563-'68
gemaakt door Anthonis Petersz, zijn
opgenomen. Beeldhouwer Taeke de Jong
maakte in 1978 een nieuwe doopvont.
De banken in het hoogkoor staan opgesteld zoals vroeger de koorbanken moeten hebben gestaan. Verder bevinden
zich in het koor een stenen avondmaalstafel en een kabinetorgel van Gideon
Batz uit 1798 (afkomstig van kasteel
Middachten).
Voor de tegenwoordige functies van de
kerk zijn enkele werk- en spreekkamers
ingericht in de Domproostenkapel en de
kapel van Montfoort, boven de sacristie
en de librije (tegenwoordig consistoriekamer en kapel). Het zuidoostportaal is
nu souvenir- en boekwinkel. Tegen de
zuidelijke zijkapellen staat een nieuwe
aanbouw voor een theeschenkerij.
Het inwendige van de Domkerk houdt
een grootse ruimtewerking, hoewel het
verdwijnen van het schip een pijnlijke
verminking betekent. In het dwarsschip
nemen vroeg-19de-eeuwse stucgewelven
het onvoltooide karakter van dit bouwdeel weg. Sinds de laatste restauratie is
het interieur door de nieuwe bepleistering opgewekt van sfeer. Langs de schilden gordelbogen van de gewelven zijn
rode contouren getrokken. De polychromie van de manchetten en sluitstenen in
het koorgewelf is versterkt. Het interieur
bevat veel meer interessante architectonische details dan hier in kort bestek
behandeld kunnen worden. We geven
slechts een zeer beperkte selectie.
Uit de tweede helft van de dertiende
eeuw dateren de basementen, de bladkapitelen en de sluitstenen van de kooromgang, evenals de elegante piscina-nissen
naar Keuls model in enkele straalkapellen. De kapellen van Arkel en van Ayesnes hebben een fijn versierde wanddecoratie met gebeeldhouwde zwikvullingen
(fabeldieren) van omstreeks 1300. In de
kapel van Diepholt (nu dagkapel) bevinden zich elegante nissen met gebeeldhouwde zwikken tegen de wanden (omstreeks 1455). De toegang tot de sacristie
is een sierlijk laat-gotisch poortje. De
beide overgebleven schipkapellen hebben een arcatuur op kraagstenen, gede-
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Utrecht, Domkerk, kloostergang van het
pandhof
coreerd met engelen en profeten. Een
van deze kapellen heeft een flamboyante
borstwering.
Van de muurschilderingen, waarvan er
vroeger ongetwijfeld meer waren, is weinig bewaard gebleven. Een bijzonder
meesterstuk is de Christus aan het Kruis
(omstreeks 1430), geschilderd in de kapel
van Avesnes. Op de pijlers van het koor
bevinden zich tapijtschilderingen uit het
midden van de 14de eeuw, als achtergrond voor verdwenen apostelbeelden.
De zwaar beschadigde baldakijnen ter
overhuiving van die beelden zijn nog
aanwezlg.
In de kooromgang bevindt zich het
grotendeels van zijn beeldhouwwerk
beroofde Heilig Graf, uit 1501, met
prachtige figuren van de hand van meester Gerhard Splinter. In de sarcofaag,
met aan de voorzijde in relief slapende
wachters, ligt het beeld van de gestorven
Christus. In de kapel van Arkel bevindt
zich het gebeeldhouwd en gepolychromeerd altaarretabel van St.-Anna-teDrieen, uit ongeveer 1500, beschadigd
tijdens de Beeldenstorm. Het geheel is
een schenking van kanunnik Antonis Pot
(t1500).
In de tegelvloer van het koor is een reeks
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steentjes met kroon en wapen van het
Heilige Roomse Rijk en een gotische
tekst opgenomen. Deze steentjes duiden
aan waar de ingewanden van de keizers
Koenraad II en Hendrik V begraven liggen. De keizers overleden respectievelijk
in 1039 en 1125 in Utrecht. Hun lichamen werden evenwel in de Dom van
Spiers bijgezet. Aan verscheidene
Utrechtse bisschoppen herinneren enige
grafmonumenten. In de Avesneskapel
staat de tombe van bisschop Guy van
Avesnes (t 1317), met liggend beeld in
zwarte toetssteen. Resten van de tombe
van bisschop Jan van Arkel (I- 1378) zijn
verwerkt in de borstwering van zijn
kapel. In de koorsluiting bevindt zich
de cenotaaf voor bisschop Joris van
Egmond (t 1549), uit de vroege renaissance. Het monument bestaat uit een
voetstuk, een stenen tafelblad op korte
pijlers en een triomfboog, die vroeger
het beeld van de geknielde bisschop
overhuifde. Op de vergulde binnenkant
van de muren die de boog dragen, staat
in Romeinse kapitalen de tekst gebeiteld
van de brief waarin de bisschop een mis
ter ere van het Heilig Sacrament instelde
voor zijn zielerust. Op de plaats van het
vroegere hoogaltaar staat de graftombe
voor luitenant-admiraal Willem Joseph
baron Van Gendt, in 1676 door Rombout Verhulst gebeeldhouwd. Een beeld

van de held in wapenrusting ligt op de
tombe. Het rijk versierde monument
werd besteld en bekostigd door het
admiraliteitscollege te Amsterdam.
Verder bevat de kerk de tombe van Anna
Elisabeth gravin van Solms (f 1706), een
gedenkteken dat tijdens de Bataafse
Omwenteling in 1795 beschadigd werd,
de marmeren graftombe van Hendrik
van Nellesteyn (f 1747), in Lodewijk
XIV-stij1 en epitafen ter gedachtenis van
de kanunniken Valerius en Johannes van
Kuyck (t 1612 en 1618).
De Pandhof (Domplein) van de
Dom was vanaf 1634 onderdeel van de
Illustere School en sinds 1824 van de
Rijksuniversiteit. Het Rijk liet de kloostergang tweemaal restaureren, de eerste
keer in 1876-'96, onder leiding van
P.J.H. Cuypers, de tweede keer in 1958'1962. Inwendig heeft de kloostergang
minder door verwering en restauratie
geleden dan uitwendig. De natuurstenen
buitenbekleding van de westelijke arm
was in de bouwtijd achterwege gebleven
en werd pas door Cuypers uitgevoerd.
Een tweede restauratie betekende een
vernieuwing van de hele natuurstenen
bekleding en uitwendige beeldhouwwerken, inbegrepen het werk van Cuypers.
Van het oorspronkelijke werk bleef
slechts een venster, met knooptracering,
bewaard. De oostelijke en zuidelijke arm
vertonen, zowel in de vensters als in de
wandvlakken ertegenover, rijke geometrische traceringen uit 1395-1400.,
de westvleugel heeft flamboyante vormen uit 1440-'60. In de kloostergang
kregen de lekenbeambten en in hun leertijd gestorven seholieren van de Dom
hun graven; verweerde en van gebedsspreuken ontdane gedenkstenen in de
achterwanden herinneren daaraan.
De naar de hof gerichte wimbergen zijn
met figuratieve reliefs versierd, naar
vorm en compositie een vrij uitzonderlijk
gegeven in de middeleeuwse beeldhouwkunst. Men ziet dit alleen aan het exterieur van het koor van de Bossche St. Jan
(1380-1425) en aan dat van de St.-Sulpitiuskerk te Diest. De westvleugel, zoals
gezegd onvoltooid gebleven, kreeg tijdens Cuypers' restauratie alsnog zulke
wimbergen en een aanvulling op de
cyclus gewijd aan Leven en flood van St.Maarten, de patroonheilige van de Dom.
Ook werd, in 1895, boven de ingang van
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venter met knooptracering
het aansluitende zuidoostportaal, een
beeld aangebracht van St.-Maarten
te paard, die zijn Romeinse officiersmantel deelt met een bedelaar. De middeleeuwse reliefs zijn tijdens de restauraties
alle vernieuwd. Dat had het merkwaardige gevolg dat die uit 1880-'95 aan
de westvleugel naar substantie nu de
oudste zijn.
Midden in de kruidentuin van de pandhof staat een fontein met een bronzen
beeldje uit 1913 van kanunnik Hugo
Wstinc, schrijver van het 14de-eeuwse
Rechtsboek van de Dom. Het is ontworpen door de edelsmid J.H. Brom en uitgevoerd door zijn zoon J.E. Brom. De
ingang vanaf het Domplein naar de hof
kreeg van Cuypers een neogotische
portiek.
HetGroot Kapittelhuis (Domplein 29) is nu de aula van de universiteit,
maar diende oorspronkelijk voor vergaderingen van het kapittel-generaal, de
gezamenlijke vijf kapittels van de stad.
Tevens kwamen de Staten van Utrecht
hier bijeen. Op 25 januari 1579 kwam
bier de Unie van Utrecht tot stand. In
1634 werd de zaal auditorium van de
toen gestichte Illustere School. Het
gebouw had in de bouwtijd, 1462-'67,
twee zalen boven elkaar, maar de tussenvloer werd in 1496-'97 weggebroken,
zodat een hoge ruimte ontstond. De netgewelven, rustend op kolonnetten die

door figuratieve kraagstenen gedragen
worden, behoren tot die verbouwing. De
sculptuur van de figuratieve kraagstenen
stelt kanunniken met boeken of banderollen voor. Ze is deels oud en bestaat
deels uit bedrieglijk middeleeuws aandoende toevoegingen van W. Mengelberg uit de tijd van de eerste restauratie
(1876-'79), onder leiding van P.J.H.
Cuypers. Tegen de westwand van de zaal
is bij de tweede restauratie (1935) een
orgeltribune geplaatst. De op de balusUtrecht, Groot Kapittelhuis, interieur
kapittelzaal

trade gesneden wapens van het Sticht
en van Brabant, Holland, Gelre, Kleef,
Bentheim, Cuyk en Goor, herinneren
aan de wapenreeks die in de 16de eeuw
op de westmuur geschilderd was en die
sinds 1935 onder pleister verborgen is.
Het orgel uit 1738, met kast in Lodewijk
XIV-stijl, is door Albertus Anthonisz.
Hinsz gebouwd voor de Lutherse kerk
te Deventer en na omzwervingen in
1960 (tijdens de derde restauratie) bier
geplaatst. Tegen de wanden hangen
tapijten, in 1935-'41 geweven naar ontwerp van WA. van Konijnenburg. Ze
stellen voor de Unie van Utrecht, het
Rijk der Nederlanden, de stad Utrecht
en de zes Faculteiten der Rijksuniversiteit. Aan weerszijden van de katheder zitten reliefs: St.-Maarten door A. Termote
en Minerva door D. Bus.
De D omto r e n (Domplein), 112,50
meter hoog bij een grondvlak van 19,30
x 19,50 meter, is een hoogst eigenaardig
bouwwerk. Ten eerste is bij, als eenling
voor het (verdwenen) schip staande, uitzonderlijk omdat het gebruikelijk was
een Ilassieke Franse kathedraal' van
twee torens te voorzien. Een tweede
merkwaardigheid is dat de toren zonder
aansluiting met het schip is ontworpen
en gebouwd. De rechten van het kapittel
van St.-Salvator (Oudmunster) verhinderden destijds dat het schip zo ver westwaarts werd voortgezet. De grote doorgangen door de torenvoet been en
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oostelijk erlangs dienden niet alleen
tot toegang naar de Dom, maar leidden
ook naar de Oudmunsterkerk en het
daarbij behorende immuniteitsgebied
en het kerkhof. Ten derde is de hele
opbouw van de toren hoogst origineel:
een vlak gehouden eerste geleding met
reeksen van zeer diepe nissen zonder
geprofileerde kanten, een nadrukkelijk
daarvan gescheiden tweede geleding
(oorspronkelijk met blinde borstwering)
en daarboven een open, achtkante lantaarn met een vrij korte, met leien bedekte spits in plaats van de hoge, opengewerkte stenen spits die men zou
verwachten. Hoeksteunberen, een
belangrijk element in de grote-torenarchitectuur van de gotiek, ontbreken. De
elegante lantaarn, in 1370-'82 gebouwd
door Jan van den Doem, is in zijn detail-
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lering nauw verwant aan de gelijktijdig
en door dezelfde meester gebouwde
koorlantaarn.
De doorgang van de toren is Tangs de
wanden en tegen het gewelf rijk gedecoreerd met nissen en gebeeldhouwde
zwikken. Aan de kant van de Servetstraat
zitten links naast de doorgang twee
gedenkstenen ingemetseld. Deze memoreren de eerstesteenlegging in 1321 en
de voltooiing van de toren in 1382.
Boven de doorgang bevindt zich de St.Michaelskapel, reeds vermeld in 1328,
waar dagelijks voor de bisschop een mis
werd gelezen door zijn kapelaan. Tegen
de zuid- en noordwand bevinden zich
galerijen (voor zangers?). De kapel gaf
vroeger toegang tot de bisschopskapel of
-loge, welke in 1490 was gebouwd boven
de doorgang tussen toren en schip.
Boven de Michaelskapel bevindt zich
de met een balklaag overdekte Egmond-

kapel. Deze ruimte was oorspronkelijk
de torenwachterswoning en werd pas
vanaf 1619 met de huidige naam aangeduid. De torenwachter zorgde voor het
onderhoud van de klokken en het uurwerk. Hier bewaart men ook het oude
smeedijzeren kruis en de windvaan met
St.-Maartensbeeltenis van de torenspits.
Een verdieping hoger staat een zware,
met een leiendak beschermde klokkenstoel. Daarin hangen zeven luidklokken
van Geert (I) van Wou (1505-'06). In de
achtkante lantaarn staat een houten klokkenstoel uit 1973-'75. Het klokkenspel
dateert uit 1663-'64 en is in hoofdzaak
afkomstig van de gebroeders Hemony.
In 1973 heeft men het carillon uitgebreid
met enkele nieuwe klokken.
De Domtoren was in 1810, bij de opheffing van het kapittel, rijkseigendom
geworden. In 1823 nam de gemeente
Utrecht het beheer over van Domeinen.
Na zuinige reparaties in 1836-'41 begon
in 1897 een grootscheepse restauratie.
De leiding had een gemengde gemeenteen rijkscommissie met P.J.H. Cuypers als
voorzitter. Men werkte naar ontwerpen
van G. de Hoog Hz. (tot 1922) en FJ.
Nieuwenhuis (tot 1919) en vervolgens
G.W. van Heukelom (1922-'29) en
W. Stooker (1929-'31). Klaarblijkelijk als
verlevendiging van het oorspronkelijk zo
weerbare karakter van de toren had men
in 1515-'30 opengewerkte balustraden
aangebracht op de eerste en tweede geleding. Na venial waren deze balustraden
in de 18de eeuw door smeedijzeren leuningen vervangen; bij de restauratie werden ze echter weer gereconstrueerd. Een
minder totale, meer consoliderende, restauratie van de Domtoren vond plaats in
de jaren 1972-'75 en in 1995.
Pieterskerk (Pieterskerkhof 3) [2],
vroeger een kapittelkerk, nu Waals-hervormde kerk. Deze vroeg-romaanse zuilen- en kruisbasiliek is gewijd in 1048
en vormt het oosteinde van het door
bisschop Bernold opgezette kerkenkruis.
De kerk leed schade door branden in
1076, 1148 en 1279 en door de orkaan
van 1674. Het 11de-eeuwse kerkgebouw
is in vergelijking met de andere romaanse kerken van Utrecht echter vrij volledig
tot ons gekomen. Vooral de rode zandstenen zuilen met teerlingkapitelen en de
crypte onder het hoogkoor zijn kenmerkend voor de kerk. De romaanse delen
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waarplaats van kostbaarheden gebruikte.
Het tongewelf dat de scheiding tussen de
twee ruimten vormde, is nu verdwenen.
De zware zuilen van het romaanse schip
hebben attische bases en teerlingkapitelen. Onder de lichtbeuk loopt een cordonlijst van kalksteen, geschilderd in
de rode zandsteenkleur van de zuilen.
Opmerkelijk is dat de wanden der zijbeuken evenveel vensters hebben als er
traveeen zijn, namelijk zes, maar dat de
hoge wanden van de middenbeuk aan
elke zijde zeven vensters bevatten. In de
vrijwel even oude Janskerk stroken de
vensters van de lichtbeuk wel met de
oorspronkelijk aanwezige zes boogopeUtrecht, Pieterskerk, interieur (1970)
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Utrecht, Pieterskerk, plattegrond
van plattegrond en opbouw lijken sterk
op de 11de-eeuwse romaanse delen van
de Utrechtse Janskerk, de Lebuinuskerk
te Deventer en de St.-Martinuskerk te
Emmerik. De traditie die de beide
Utrechtse kerken en die van Deventer
aan Bernold toeschrijft, heeft zijn grond.
Bisschop Bernold koos zijn grafplaats in
de Pieterskerk. De rode, zandstenen sarcofaag van de kerkstichter, opgegraven in
het kruisingsvak van de kerk, staat sinds
1952 in de crypte.
De crypte onder het hoogkoor heeft zes
zandstenen zuilen met teerlingkapitelen
die graatgewelven dragen. De zuilschachten hebben zigzag- en spiraalcannelures. Vanuit de romaanse kapellen aan
weerszijden van het koor is de crypte te
bereiken. De noorderzijkapel werd in de
12de eeuw onderverdeeld in een bovenen benedenruimte. Vanuit het hoogkoor
gaf een doorgang met trap toegang tot
de bovenruimte, die men wellicht als be-
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ningen. Het schip telt nu zes traveeen,
maar v6Or de beruchte orkaan in 1674
was er aan de westkant nog een travee
extra. Die travee werd geflankeerd door
twee romaanse torens, waarvan in 1958
de funderingen zijn opgegraven. Die
meest westelijke travee van het middenschip bevatte een lage galerij.
Al tijdens de gotiek onderging de kerk
allerlei wijzigingen. Het dwarsschip en
het koor kregen in het begin van de 13de
eeuw kruisribgewelven in plaats van hun
houten zoldering. Tegelijk werden
enkele rondboogvensters gewijzigd; in de
rechte koortravee kwamen er overhoeks
geplaatste, vierkante vensters, in de transeptgevels gotische lancetvensters. De
koorabsis kreeg in de 14de eeuw hoge
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gotische vensters en een ribgewelf in
plaats van de oorspronkelijke halve koepel. De ronde muur van de absis werd
aan de binnenzijde uitgehakt tot een
driezijdige sluiting.
In de beginjaren van de 14de eeuw
maakte de zuidelijke koorkapel plaats
voor een grotere, de St.-Nicolaas- of
Dekenkapel. De gewelven in deze kapel
worden gedragen door figuraal gebeeldhouwde kraagstenen. Omstreeks 1500
bouwde men de Pieternellenkapel (St.Petronella, dochter van St.-Petrus) tegen
de noorderzijbeuk van het schip aan.
De bogen tussen de kapel en de zijbeuk
heeft men dichtgemetseld toen de kapel
in 1638 tot consistoriekamer werd ingericht. Voor de protestantse dienst had
men aan de drievoudige koorpartij geen
behoefte. Deze werd dan ook van de
kerkruimte afgescheiden en tot kosterswoning en bergruimte ingericht. Sinds
1729 stonden preekstoel en orgel frontaal aan de westrand van het hoogkoor
opgesteld.
Na de orkaan van 1674 sloopte men de
vernielde westpartij en de kloostergang.
De nieuwe westgevel, ontworpen door
Gijsbert Theunisz. van Vianen, werd in
1677 opgetrokken. Tegelijk werd toen de
zuidelijke transeptgevel geheel in baksteen vernieuwd. De storm had ook alle
kappen en de toppen van de transeptgevels vernield; dakschilden vervingen
daarna deze toppen. Op de kruising
plaatste men in 1677 een dakruiter met
koepel ter vervanging van de gesloopte
westtorens.
Van 1953 tot 1958 en van 1963 tot 1970
is de kerk gerestaureerd, eerst onder leiding van P.H.N. Briet (tot 1968), daarna
van C.L. Temminck Groll. Men werkte
waarbij eerst verregaand reconstruerend
en later meer consoliderend. Van de
lichtbeuk van het schip werd alle tufsteen
vernieuwd in een ander steenformaat. De
daken van de zijbeuken herleidde men
tot de romaanse helling, zodat de boognissen rond de vensters geheel in het
zicht kwamen. Vier monolithische, maar
verzwakte, rode zandstenen zuilen maakten plaats voor nieuwe zuilen van basaltlava, gesausd in rode zandsteenkleur.
De verwijderde zuilen bleven in de kerk
bewaard. Het houten tongewelf met
trekbalken uit 1677 is geheel vernieuwd.
In de zijbeuken reconstrueerde men naar

oude sporen de vlakke balkenzolderingen.
Het koor en de zijkoren zijn bij de restauratie weer bij de kerkruimte getrokken. Het in 1656 tot het vloerniveau
van het schip afgegraven laagkoor in het
kruisingsvak van het transept heeft men
weer opgehoogd. De afscheidingen aan
weerszijden van de trapopgang naar het
hoogkoor werden gereconstrueerd,
waarbij vier teruggevonden, zandstenen
reliefs zijn herplaatst. Deze zeer bijzondere reliefs, voorstellend Christus voor
Pilatus, de Kruisiging en de Opstanding,
zijn Maaslands romaans werk en vertonen nog veel sporen van polychromie.
Zij behoren niet tot de oudste inrichting
van de kerk, want ze dateren uit het
derde kwart van de 12de eeuw. Vermoedelijk al ver voor de Reformatie zijn ze
afgedankt en in de zuiderzijbeuk begraven. In het hoogkoor werd een zwartwitte vloer van natuurstenen plavuizen
uit 1413 teruggevonden en hersteld.
Ornamentaal beschilderde romaanse nissen in de absis werden heropend. De St.Nicolaas- of Dekenkapel kreeg nieuwe
venstertraceringen naar oude afbeeldingen. In de kapel legde men de diep gelegen vloer van kleine gele, zwarte en rode
geglazuurde plavuizen uit de bouwtijd
(begin 14de eeuw) bloot. Deze werd met
nieuw werk naar het oude voorbeeld aangevuld.
Het hele interieur is wit gepleisterd.
Op het absisgewelf in de noorderzijkapel
bevindt zich een romaanse schildering
van Christus in dubbele mandorla tussen
twee, nu onherkenbare, figuren. Rond
de drie sluitstenen van de 13de-eeuwse
gewelven van het transept zijn figurale
schilderingen zichtbaar. Van noord naar
zuid stellen ze de vier kerkvaders, vier
engelen en de vier evangelisten voor. De
indrukwekkende schildering op de zuidwestelijke kruisingspijler van de Gekruisigde met Maria, Petrus en Johannes
dateert van omstreeks 1325. Op de
noordwestelijke kruisingspijler tekenen
zich twee zeer beschadigde 15de-eeuwse
schilderingen af: onderaan nogmaals de
Kruisiging, daarboven de H. Hyppolitus
door paarden uiteengetrokken. De
onderste schildering was over een ouder
kruisigingstafereel aangebracht. Dankzij
de restauratie zijn beide te zien.
In de kerk zijn restanten van twee

beschilderde grafkelders zichtbaar
gemaakt. In de meest complete zijn
diverse heiligen, een Kruisiging en een
geknielde diaken (de overledene?) afgebeeld. In de zuiderdwarsarm staat een
romaans doopvont op een modern voetstuk en een kapittelbank uit 1657 met
wapens van de vijf Utrechtse kapittels.
Uit de 17de eeuw dateren verder de
preekstoel en een Statenbank. Tegen de
westgevel staat het orgel, uit 1968. In de
Pieternellenkapel zijn tegen de muren
epitafen verzameld die uit de hele kerk
afkomstig zijn. Hier bevindt zich nu het
obeliskvormige grafmonument van Henricus van Asch van Wijck (t 1784). In de
Dekenkapel staat een renaissance-altaarretabel uit 1554, geschonken door
kanunnik Ernst van Schayck.
In de gevel van de zuidbeuk is de ingang
naar de oostelijke arm van de, verder verdwenen, kloostergang bewaard gebleven.
Op de fundamenten van de Maria Magdalenakapel of Proostenkapel, die al in de
16de eeuw tot kapittelzaal was verbouwd,
trok Gijsbert Theunisz. van Vianen in
1649 een nieuwe kapittelzaal op. De
gemarmerde schouw (1650), met een
schilderstuk van Adam Willaerts (de
Roeping van Petrus) en de toegangsdeur
zijn werken van Jasper Jaspersz. van
Westerhout. Deze zaal vormt de kern
van het gebouwencomplex aan de zuidkant van de kerk. Dit complex gaat schuil
achter een lijstgevel van omstreeks 1840.
De aanbouw bij het noordportaal dateert
eveneens uit het midden van de 19de
eeuw. Het terrein dat de kerk omringt,
het Pieterskerkhof, geeft in zijn stille
beslotenheid nog enigszins een indruk
van de oude immuniteit met haar kanunnikenwoningen.
De J anskerk (Janskerkhof 26) [3]
was vroeger een kapittelkerk, gewijd aan
Johannes de Doper, aan wie later Johannes Evangelist als medepatroon werd
toegevoegd; nu is ze een Herv. kerk en
centrum voor de uitvoering van oude
kerkelijke en profane muziek. Deze
romaanse kruisbasiliek is, volgens een
geloofwaardige traditie, gesticht door
bisschop Bernold als noordeinde van het
kerkenkruis en wel na de Pieterskerk, die
in 1048 was gewijd. In 1148 en 1279 had
de kerk van branden te lijden. Ontgravingen bij het later vernieuwde koor
hebben aangetoond dat de romaanse
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Utrecht, Janskerk (1984)
koorpartij, de crypte inbegrepen, geheel
overeenkwam met die van St.-Pieter. De
plattegrond van crypte, koor en oostelijke transeptmuur van de romaanse kerk
is nu door rode plavuizen in de kerkvloer
aangegeven. De crypte is al omstreeks
1280 gedicht.
In haar eerste gedaante moet de kerk een
algehele navolging van de Pieterskerk
geweest zijn. Het schip had ook zuilen
van rode zandsteen, met monolitische
schacht en teerlingkapitelen. Bij herstel
na de branden van 1148 en 1279 bouwde
men deze zuilen echter in binnen vierkante pijlers. Deze pijlers hebben nu
houten imposten, maar oorspronkelijk
waren ze voorzien van afgeschuinde
stenen imposten, zoals die nog aan de
pijlers van de kruising voorkomen. De
bogen van de kruising zijn gesloopt, vermoedelijk bij de bouw van het nieuwe
koor. De kap en het houten tongewelf
van schip en transept dateren nog van de
herbouw na de brand van 1279. Ze zijn
beschilderd met dwarse en diagonale
banden in zwart en rood op gele ondergrond. Samen suggereren ze een ribgewelf. De kwartronde tongewelven in de
zijbeuken zijn nieuw. De tufstenen buitengevels hebben, evenals die van de Pieterskerk, ondiepe rondboognissen waarin
vensters zijn gevat. De zuiderdwarsarm
kreeg na de brand van 1279 een geveltop
van baksteen.
De westpartij van de kerk werd deels in
de 15de eeuw, deels in de 17de eeuw gesloopt. Blijkens de in 1958 uitgevoerde

opgraving bestond de westpartij, waarvan
de fundering thans in de bestrating van
het plein is aangegeven, uit een absidaal
gesloten vierkant, geflankeerd door twee
torens. Dit was een vroege, nog lldeeeuwse herziening van een niet voltooid
ontwerp met westbouw en buiten de zijbeuken staande torens. De tweede bouw
stond meer westwaarts. De westabsis en
de noordtoren zijn reeds in de 15de eeuw
gesloopt. De tufstenen romaanse toren
tegen de zuidzijde van de kerk, die op
oude afbeeldingen voorkomt en die in de
17de eeuw verdween, was vermoedelijk
niet ouder dan de 12de eeuw. Het herziene ontwerp van de kerk voorzag
verder in een zuidelijke kloostergang.
Daarvan zag men echter wegens slechte
bodemgesteldheid al snel af. De kloostergang met bijbehorende gebouwen
verrees vervolgens aan de noordzijde.
Het huidige, laat-gotische koor met zijkapellen bouwde men in 1504-'39. Het
zeer rijk uitgevoerde hoofdkoor en het
noorderzijkoor (kapel van Nijkercken of
St.-Stevenskapel, 1536), met hun grillige
venstertraceringen en kunstige net- en
stergewelven, contrasteren sterk met het
schip in zijn romaanse gedaante. De zuiderzijkapel (sacristie) heeft Been gewelf
en is vanouds geheel door muren afgescheiden; inwendig is zij herhaaldelijk
verbouwd.
Uit het begin van de 17de eeuw dateert
het baksteenwerk van een groot deel van
de zuidelijke zijbeukgevel, met gotische
spitsboogvensters en -ingang. In 1657
werden de vierkante pijlers van het schip
om de andere pijler uitgebroken. De
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Utrecht, Janskerk, plattegrond
overgebleven pijlers verbond men door
wijde bogen. Zo verkreeg men meer
ruimte voor een protestantse preekkerk.
De kerk had in 1674 niet te lijden van de
orkaan die bij andere Utrechtse kerken
zoveel schade aanrichtte. Daardoor bleef
de 13de-eeuwse kapconstructie bewaard.
Ook de romaanse toren tegen het westeinde van de zuiderzijbeuk was gespaard
gebleven, maar deze moest men in 1681
toch slopen wegens vergevorderde
bouwvalligheid. Om de gesloopte toren
als klokkendrager te vervangen kwam
midden op het hoge koordak een achtkante klokkentoren met koepel te staan.
In 1681 is ook de kloostergang gesloopt.
De buitengevel van de noorderdwarsarm
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Utrecht, Janskerk, interieur gezien naar het
wester (1981)
is daarna in baksteen vernieuwd en kreeg
grote boogvensters. Het plan deze gevel
met natuursteen to bekleden, is nooit verwezenlijkt. Ten slotte heeft men in 1682
de westgevel vernieuwd naar ontwerp van
Gijsbert Theunisz. van Vianen. Het middendeel van deze gevel is door pilasters
gescheiden van de zijbeukgevels, met hun
gezwenkte afsluiting en wordt bekroond
door een gebogen fronton. Een toscaanse
poort van natuursteen omlijst de ingang.
De restauratie van de koorpartij is in
1953 voltooid. In 1976 restaureerde men
de kappen en herbouwde men de achtkante klokkentoren uit 1681. Van die
toren resteerde toen alleen nog de vierkante onderbouw, maar de vorm was
overgeleverd door een tekening van Jan
de Beyer (1744). In 1977-'81 volgde,
onder leiding van T van Hoogevest en
met bouwhistorische begeleiding van
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Th. Haakma Wagenaar, een ingrijpend
herstel van het schip. Tijdens dat werk
bleek dat in drie van de vier sinds 1657
overgebleven pijlers de ronde romaanse
zuil bewaard was gebleven. Bij de restauratie is niet de oudste toestand gereconstrueerd, maar die van na de brand
van 1148, met pijlers en rondbogen in
een vrij nauwe opeenvolging. Verder
dateert het muurwerk van schip en
dwarsschip nog in hoofdzaak uit de llde
eeuw. Het houten gewelf van middenschip en transept, verborgen achter een
gipsgewelf uit 1830, legde men vrij. De
zwaar gehavende beplanking werd gereconstrueerd en aangevuld. De grote
boogvensters van de westgevel kregen in
1979 naar oude afbeeldingen en sporen
in het werk natuurstenen traceringen, ter
vervanging van 19de-eeuwse gietijzeren
ramen. De heropende romaanse vensters
van de transeptgevels en de zuiderzijbeuk
kregen een donkere beglazing naar ontwerp van Coby Jansen.

Bij het bodemonderzoek in 1977 kwamen talrijke grafkelders tevoorschijn.
Die van kanunnik Adrianus Bevelandt
0-1563) is inwendig beschilderd met een
Kruisigingsscene en de figuur van de
knielende stichter. Men vond drie koperen grafplaten uit 1495. Al in 1948 was
midden in het hoogkoor een graf ontdekt
met daarin een koperen plaat met drie
inscripties: het Credo, de tekst Job
19:25-27 en de naam van de verbannen
bisschop van Lisieux, Thomas Basin
(1-1491). Voorts bevat de kerk verscheidene bewerkte grafzerken uit de 15de
en 16de eeuw, de graftombe van proost
Dirk van Wassenaar (t 1465),een aantal
epitafen, waaronder die in renaissancestijl van Johannes Taets van Amerongen
(11531) en een pompeus grafmonument
voor Balthasar Fredericus von Stosch
(t1743).
Op de gewelven van koor en noorderzijkoor zijn decoratieve schilderingen met
verscheidene wapens bewaard gebleven.
Dicht bij de westgevel bevindt zich het
restant van een geschilderde Calvarieberg met stadsgezicht, waarvoor een
kruisbeeld met beeldengroep heeft
gestaan. Van de oude koorgestoelten
zijn resten verwerkt in de banken tegen
de wanden van het middenkoor. Daar
hangt ook, in een neogotische kast, een
orgel van de Utrechtse orgelbouwer
C.G.F. Witte uit 1861.
Tegen de kerk staan rondom diverse
aanbouwen. Langs de noorderzijbeuk
bevinden zich de Hoofdwacht, die
sinds 1681-'83 de plaats inneemt van de
St.-Antoniuskapel uit 1452 en de 15deeeuwse aanbouw, die sinds 1644 de kapittelkamer huisvestte. De kapittelkamer
heeft een stucplafond uit 1755, goudleerbehang en een schouw met in het
midden het embleem van de kerkpatroon
Johannes de Doper. Achter het koor staat
een huisje dat in 1641 werd gebouwd
voor de bibliothecaris van de stadsbibliotheek. De boeken kregen in 1636 een
plaats in het koor.
RestantvandeSt.-Paulusabdij
(Hofpoort, Nieuwegracht, Runnebaan)
[4]. De benedictijner St.-Paulusabdij
werd door bisschop Bernold omstreeks
1050 van Hohorst bij Amersfoort naar
Utrecht verplaatst, waar zij het zuideinde
ging vormen van het kerkenkruis. De
kerk, die in 1587 aan het kapittel van
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Utrecht, Kloostergang van St. Marie
Oudmunster was afgestaan, werd in 1707
op het koor na gesloopt. Het koor volgde
in 1804, nadat het eerst nog als turfbergplaats had dienst gedaan. Het terrein
waarop het koor stond, kwam in 1837
aan de Ridderlijke Duitse Orde. Van de
romaanse abdijkerk staat nu alleen nog
de zuidertranseptgevel overeind. Vanaf
1837-'38 maakte die gevel deel uit van
de nieuwbouw van het gerechtshof (oorspronkelijk Hof Provinciaal geheten) en
wel als noordwand van de zittingzaal aan
de Hamburgerstraat. Bij de verbouwing
van deze zaal in 1954-'55 legde men het
romaanse, tufstenen muurwerk met twee
rondboogvensters bloot. Men heeft de
gevel in het zicht gelaten, zij het sterk
gewijzigd. De overige abdijgebouwen,
vanaf 1596 gedeeltelijk in gebruik bij het
Hof Provinciaal, werden in 1837-'38
gesloopt; de fundamenten en enig muurwerk bleven echter gespaard.
Kloostergang van St-Marie
(Mariahoek) [5]. De Mariakerk werd
door keizer Hendrik IV en bisschop
Koenraad gesticht. De bouw ervan
begon tussen 1085 en 1090, naar een
ontwerp dat de Dom van Spiers volgde.
Van dat plan kwamen koor, transept met
vieringtoren en een deel van het schip tot
stand. Na 1137 zette men de bouw van
het schip voort volgens een tweede ont-

werp, dat de Lombardische kerkelijke
architectuur van die dagen navolgde. Het
gebouw werd voltooid met een westgevel
tussen twee torens. De kerk vormde het
laatste onderdeel van het door bisschop
Bernold geconcipieerde kerkenkruis. Ze
had echter een nog monumentaler allure
dan de andere kerken, omdat ze volledig
overwelfd was en voorzien van tribunes
op de zijbeuken. De aanblik daarvan is
vastgelegd in de schilderijen en tekeningen van Pieter Saenredam uit 1636-'38.
Het romaanse koor had al in 1421 plaatsgemaakt voor een gotisch koor. De opheffing van het kapittel in 1811 was het
sein tot afbraak van de kerk. Het koor,
dat als concertzaal diende, bleef nog
enige tijd behouden, maar moest in 1844
wijken voor het Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen.
Van de grootse romaanse kapittelkerk
van St-Marie is alleen de kloostergang
overgebleven. De bogen van de kloostergang rusten op zandstenen zuiltjes met
teerlingkapitelen, afgewisseld door gemetselde pijlers. Het muurwerk bestond
eerst geheel uit tufsteen, maar al vanaf de
14de eeuw werd dit materiaal bij verbouwingen en toevoegingen deels door baksteen vervangen. Van de drie vleugels is
de westarm is het oudst, blijkens de eenvoudiger kapitelen zonder schachtring.
Aan de bouw hiervan begon men misschien al kort na 1085. Deze gang werd
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oorspronkelijk aan de westkant belend
door de kapittelschool met choraalhuis.
De zuid- en de oostarm kunnen tussen
1137 en 1150 tot stand gekomen zijn.
Toen de kloostergang na de Reformatie
zijn oorspronkelijke taak verloor, werden
op, om en in de vleugels woningen en
pakhuizen gdbouwd. De oost- en zuidgang dienden als verkoopruimte en bergplaats voor marktkramen; de westgang
was van 1733 tot 1830 oud-katholieke
begraafplaats en is nu rouwkapel. Daarboven bevindt zich een overbouwing uit
1633 van het erachter gelegen choraalhuis, dat men in dat jaar bestemde tot
pastorie van de schuilkerk St.-Gertrudis
en in de 18de eeuw tot oud-katholieke
Aalmoezenierskamer. De bovenbouw
heeft deels oude, deels in 1940 gereconstrueerde kruiskozijnen. De houten
overdekking van de andere vleugels van
de kloostergang is bij restauraties in
1901-'08 en 1926-'28 nieuw aangebracht.
De Buurkerk (Steenweg 6) [6], oorspronkelijk de enige parochiekerk van de
stall, werd vermoedelijk in de 11 de eeuw
gesticht, midden in het toenmalig burgerlijk bestuurs- en handelscentrum. De
kerk was aan Maria gewijd. Na de stichting van de kapittelkerk van St.-Marie
noemde men Naar, ter onderscheiding
daarvan, wel Maria Minor. Ze is echter
beter bekend als Buurkerk, de kerk van
de buren of burgers. De band met het
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Utrecht, Buurkerk en Domkerk (1957)
stadsbestuur kwam onder meer tot uiting
door de aanwezigheid van de Raadskapel.
De band met de burgerij bleek uit de vele
gildealtaren, gebrandschilderde glazen
van gilden, gildeborden en grafkelders
van gildebroeders. De kerk was omringd
door het kerkhof voor de burgerij en een
marktterrein (tot 1391). In haar tegenwoordige gedaante is de Buurkerk een in
steen overwelfde vijfschepige bakstenen
hallenkerk, zonder koorpartij (gesloopt
in 1586) en met een zware, onvoltooide
toren.
De kerk wordt voor het eerst vermeld in
1131, toen zij door brand werd verwoest.
De herstelde of vernieuwde kerk werd
in 1253 en 1279 opnieuw door brand
geteisterd, waarna men een gotische
kruisbasiliek bouwde. Hiervan zijn nog
zes paren bundelzuilen over, alsmede het
oostelijk deel van het dwarsschip. Tegen
het midden van de 14de eeuw werd het
dwarsschip westwaarts verbreed. Aan het
einde van de 14de eeuw bouwde men een
nieuw koor. Bovendien werd toen de
huidige toren opgetrokken, ten westen
van een oudere, in 1388 afgebroken
toren. Omstreeks 1400 verlengde men
het schip van de kerk tot de nieuwe
toren. Uit die tijd dagtekenen de beide
westelijke paren bundelzuilen. De forse,
hoofdzakelijk uit baksteen opgetrokken
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torenromp eindigt in een omgang, waaruit naar het voorbeeld van de Domtoren
een achtkante lantaarn had moeten oprijzen. Het is echter gebleven bij een vroeg15de-eeuwse noodkap (met koepeltje uit
1680) van karakteristiek model. In de
klokkenstoel van de toren hangt onder
andere de in 1471 door Steven Butendiic
gegoten banklok, eertijds geluid ter aankondiging van raadsvergaderingen en bij
veroordelingen tot verbanning.
In de jaren 1435-'56 volgde een verbouwing van het schip tot een eveneens driebeukige hallenruimte, waarbij van het
oude werk alleen de bundelzuilen bleven
staan. Willem van Boelre, die kort tevoren de Jacobikerk geheel veranderd had,
leidde het werk. Het al eerder verruimde
dwarsschip werd toen ook overwelfd. In
1503-'20 werden zijkoren toegevoegd en
vervolgens in 1517-'42 nog de uiterste
zijbeuken langs de oostelijke helft van
het schip.
Na de Reformatie brak men de gehele
koorpartij of (1586). De grote bogen van
het transept werden gedicht, met uitsparing van spitsboogvensters. Ter plaatse
van het vroegere koor legde men de
Choorstraat aan, met een huizenrij tegen
het transept. Bij de sloop verdween ook
de in de muur van het middenkoor
gevatte kluis waarin van 1457 tot haar
flood in 1514 de dichteres zuster Bertken
leefde. Zij had zich laten opsluiten uit

boetvaardigheid. Door een venster keek
ze uit op het altaar, door een ander stond
zij van achter een gordijn raad vragende
bezoekers to woord.
De reusachtige kap uit 1443-'44 die de
drie binnenste schipbeuken in zijn geheel
overdekte, waaide in 1674 eraf. De buitenste zijbeuken behielden hun kappen
en daken, evenals het transept. Het
dwarsschip kreeg in 1744 een nieuwe
overdekking, bestaande uit twee evenwijdige zadeldaken tussen trapeziumvormige gevels. Op het schip werden na
1674 drie afzonderlijke kappen geplaatst.
De restauratie van de toren duurde van
1950 tot 1960. Boven de toreningang
bevindt zich een relief van Willem van
Kuilenburg. Afgebeeld daarop zijn het
stadswapen, de Utrechtse vroedschap
en zingende engelen: aardse en hemelse
macht. Nadat de kerk in 1976 voorgoed
voor de eredienst was gesloten, vond van
1978 tot 1984 een restauratie plaats. Het
gebouw kreeg een nieuwe bestemming
als museum 'Van Speelklok tot Pierement'. Los van de gotische pijlers en
muren werd in het interieur een constructie van beton, aluminium en glas
geplaatst, met bovengalerijen (promenades) in zijbeuken en transept. Daaronder
bevinden zich zalen en kabinetten voor
de tentoongestelde muziekinstrumenten.
Het middenschip is een grote open
ruimte gebleven, die als concertzaal
wordt gebruikt.
Ondanks de verbouwing tot museum
heeft het gebouw nog originele interieuronderdelen behouden. Verspreid
door de kerk zit op de pijlers een aantal
15de-eeuwse tapijtschilderingen en
afbeeldingen van de apostel Petrus,
diverse heiligen en de Man van Smarten
met Maria en Johannes onder het kruis.
Deels achter het orgel is een St.-Christoffelmet stichtersfiguren bewaard
gebleven. Op de zuidmuur van de toren
is omstreeks 1455-'60 een Boom van
Jesse geschilderd. Uit de rustende Jesse
spruit als het ware een leiboom langs
een muur, waaruit door twaalf venters
evenveel koningen van Juda naar buiten
kijken. Links van Jesses rustbed zetelt
koning David, rechts knielen de schenkers van de schildering, vermoedelijk het
echtpaar Floris en Gertruud Otten.
De fijn gesneden preekstoel dateert uit
de tweede helft van de 16de eeuw. Tegen
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Utrecht, Buurkerk, plattegrond voor de
restauratie (1921)
de noordelijke en de zuidelijke ingang
staan eiken tochtportalen uit 1608,
gesierd met hermen. Door deze ingangen placht voor de afbraak van het koor
en de aanleg van de Choorstraat veel
voetgangersverkeer, zelfs met vee, de
kortste weg naar de markt to nemen.
Ook daarna hield die gewoonte stand,
getuige een bord met tekst uit 1612. Het
verbood verkeer door de kerk tijdens
godsdienstoefeningen. Een memoriesteen uit 1604 betreft brooduitdelingen
bij het St.-Eloy-altaar van de smeden.
Daaronder is in de muur een houten
broodtafel bevestigd, die in opgeklapte
toestand aan de onderkant de geschilderde voorstelling van een smidse toont.
Verder is er nog een bakkersgildebord uit
1660. De vele rijk versierde grafzerken
zijn nu in het middenschip en de buitenste zijbeuken geconcentreerd. J.F. Witte
vervaardigde in 1882-'83 het neogotische
orgel.
Het torenportaal words overkluisd door
een kruisribgewelf op vier kraagstenen,
die de vier kerkvaders voorstellen. Ze
zijn gehouwen door Dombouwmeester
Jacob van der Borch. In het portaal is het
oude torenuurwerk van de Jacobikerk
opgesteld. De deur in de toegang vanuit
het schip is beschilderd met een renaissance-architectuurperspectief.

Tegen de buitenste noordbeuk van de
kerk staan de grafkapel van Dirck van
Zuylen uit omstreeks 1544, de grafkapel
van Frans van Nijenrode uit 1553 en het
noordportaal, dat in 1910 geheel is vernieuwd. Aan de zuidkant bevinden zich
van west naar oost de voormalige kosterij
uit de 19de eeuw, het zuidportaal, de
voormalige sacristie en de consistoriekamer.
Nicolai- of Klaaskerk (Nicolaaskerkhof 8) [7], vroeger een van de
vier parochiekerken, is nu een Herv.
kerk. Deze laat-gotische hallenkerk met
romaanse bouwresten heeft een romaanse westfacade met twee torens, wat zeer
ongebruikelijk is voor een gewone
parochiekerk. In haar eerste gedaante
(ongeveer 1100 begonnen?) was de kerk
een driebeukige, gewelfde tufstenen
kruisbasiliek met een alternerend stelsel
van zware en lichte pijlers, ze had een
recht gesloten koor en vierkante zijkoren, die inwendig halfrond gesloten
waren. De zijbeukmuren van het schip
staken ook in eerste aanleg al enigszins
buiten de zijmuren van het westelijke
tweetorenfront uit. Tussen de torens
beyond zich een tribune op een overwelving. Het koor en het transept werden
het eerst gebouwd en waren lager dan
het schip, dat na de bouw van de noordtoren tot stand kwam. Het schip werd
volgens een tussentijds gewijzigd plan
opgetrokken, met toevoeging van tribu-
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nes op gewelfde zijbeuken. De kerk heeft
een van de oudste kapconstructies van
Nederland, namelijk een 12de-eeuwse
kap op de middenbeuk van het schip.
Op een onbekend tijdstip – wellicht in
het eerste kwart van de 13 de eeuw –
vond een ingrijpende verbouwing plaats,
waarbij de zijbeuktribunes verdwenen en
het alternerend stelsel een gelijkvormige
pijlerreeks met wijde bogen werd. Transept en koor werden tot dezelfde afrneting als het schip verhoogd. In de transeptgevels bracht men een overhoeks
geplaatst, vierkant venster aan (zoals in
het koor van de Pieterskerk). Het middenkoor kreeg een driezijdige sluiting.
De bij deze bouwfase aangebrachte kapconstructie van het koor bleef behouden.
Deze tweede romaanse toestand maakte
men tussen 1444 en 1479 grotendeels
ongedaan. De westbouw, de romaanse
pijlers en een van de vakken van het
koorgewelf bleven wel behouden. Eerst
werd het middenkoor oostwaarts uitgebreid en kreeg het dubbele dwarsbeuken
met houten tongewelven ten oosten
belendend aan het romaanse transept.
Toen dit werk voltooid was, vond tussen
1465 en 1479 een grote verbouwing
plaats naar ontwerp van Dombouwmeester Jacob van der Borch. Het romaanse
transept en het romaanse basilicale schip
werden omgebouwd tot gotische hallenkerk met kruisribgewelven. De romaanse
transeptarmen, van hun geveltoppen en
kappen ontdaan, gingen deel uitmaken
van de zijbeuken, die evenals het middenschip een zadeldak kregen. Het middenschip werd tussen de torens tot hun
westelijke rooilijn doorgetrokken ten
koste van de westelijke tribune. Ten
noorden van de noordtoren verrees in
1466 de doopkapel en ten zuiden van de
zuidelijke kwam er in 1508 eveneens een
kapel. Intussen was in 1463 de HeiligKruiskapel ten zuiden van het nieuwe
koor gebouwd, een dwarsaanleg met een
driezijdig gesloten oostelijk koortje en
kraagstenen met figuraal beeldhouwwerk
onder de gewelven. Het koor zelf werd
in 1514-'20 alweer oostwaarts verlengd
en opnieuw van een driezijdige sluiting
voorzien.
In 1586 werd de zuidtoren verhoogd met
een bakstenen verdieping en een achtkante lantaarn met koepel ten behoeve
van een carillon. De toren bevat een
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Utrecht, Nicolai- ofKlaaskerk, plattegrond
(zwart = romaans muurwerk)

Utrecht, Nicolai- of Klaaskerk, westfront
Hemony-klokkenspel uit 1650. De orkaan van 1674 richtte weinig schade aan.
Alleen de spits van de noordtoren werd
weggevaagd en door een lage kap vervangen. In 1718 stortte de noordoostelijke
romaanse vieringpijler in, met de aangrenzende gewelven. Daarna sloopte
men deze en ook de zuidoostelijke vieringpijler. De aldus verenigde traveeen
overdekte men met een houten schijngewelf.
De westbouw van de kerk is in 1942-'51
ingrijpend gerestaureerd. Ze kreeg een
nieuwe uit- en inwendige tufsteenbekleding. Verder is toen de in de 15de eeuw
gesloopte tribune tussen de torens herbouwd. Een tweede restauratie vond
plaats in de jaren 1968-'78, onder

van T van Hoogevest, met bouwhistorische begeleiding van Th. Haakma Wagenaar. De restauratie beoogde het zichtbaar maken van de hele
bouwgeschiedenis door een gedeeltelijke
reconstructie van de tweede romaanse
toestand. De oostelijke vieringpijlers van
het voormalige romaanse transept, na de
instortingsschade van 1718 gesloopt,
werden herbouwd. In de aldus weer ontstane viering werd een gotisch gewelf
gelegd; gotisch ter wille van de eenheid
met de hallenkerk. Om de bouwsporen
afleesbaar to houden zijn de schippijlers
ongepleisterd gelaten; de twee nieuwe
bakstenen vieringpijlers kregen een beschildering in imitatie-tufsteenverband.
De rest van het interieur is wit gepleisterd. De ornamentale beschildering uit
de 14de eeuw op het oude romaanse

bandgewelf in het koor werd gerestaureerd en aangevuld. De neogotische
venstertraceringen (1885, door FJ.
Nieuwenhuis) werden vervangen door
nieuwe, met patronen in de stijl van
Jacob van der Borch, zoals die van enkele
Domvensters bekend is.
Wegens de bestemming van de kerk
tot expositieruimte voor het Centraal
Museum en het gebruik van het koor
voor bijzondere kerkdiensten is veel van
het, voornamelijk 18de-eeuwse, meubilair verwijderd. De kansel en dooptuin,
beide uit de 17de eeuw en een montage
van kapittelbankfragmenten onder een
rococo-kuif met de vijf kapittelwapens
heeft men gehandhaafd. De kerk bezit
zes koperen kaarsenkronen uit 1661,
met de wapenschilden van de Staten van
Utrecht, de stad Utrecht, de vijf kapittels
en het Zakkendragersgilde. De westingang heeft een eiken deur met in relief
oud- en nieuwtestamentische scenes,
gemaakt door C. Groeneveld in 1948.
Het orgel dateert uit 1956 en is van de
Deense orgelbouwer Marcussen. In de
kerk zijn order nog diverse wapenborden en grafzerken bewaard gebleven,
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waaronder de grafzerk van dichter
Jacobus Bellamy (f 1786). Bovendien is
er een door Utrechtse studenten aan
hem gewijde gedenksteen uit 1825. In de
voormalige doopkapel staat de marmeren graftombe van Elisabeth de la BayeVan Tuyll van Serooskerken (t 1689) met
haar ligbeeld. In de kapel tegen de zuidtoren hangt het wapenbord van Balthasar
Constantijn baron Van Lynden van
Lunenburg (t 1822).
De kerk is omgeven door enkele lage
aanbouwsels. Tegen de noordmuur van
het koor staat de sacristie (15de en 16de
eeuw), later kosterij, nu vergaderruimte.
Tegen de westpartij van de zuidgevel
bevindt zich de voormalige H. Geest- of
Boterkapel uit de 15de eeuw, tegenwoordig toiletruimte. Tegen de oostpartij
staat een kapel die nu consistoriekamer
is.
Jacobikerk (Jacobikerkhof 22) [8],
vroeger een van de vier parochiekerken,
is nu een Herv. kerk. Het is een in steen
overwelfde hallenkerk met een geheel
ingebouwde toren, een dwarsschip en
drie koren, ontstaan door opeenvolgende
verbouwingen van een vroeg-gotische
basiliek. Deze royale, laat-gotische,
stadsparochiekerk domineerde tot in de
jaren vijftig van deze eeuw een levendige
volksbuurt (wijk C). Nu staat ze wat vervreemd tussen de moderne hoogbouw
van winkelmagazijnen en kantoren.
De kerk heeft een 12de-eeuwse voorgangster gehad, maar daarvan zijn geen
bouwsporen teruggevonden. Een vroeggotische kruisbasiliek werd omstreeks
1290 opgetrokken, tegelijk met een lage,
uitwendig tufstenen toren. De kruising
van die kerk viel samen met de vijfde en
zesde travee van het huidige schip. Van
deze bouwfase zijn inwendig de drie
westelijke vakken van het middenschip
bewaard. Misschien in het tweede kwart
van de 14de eeuw verrezen een nieuw
dwarsschip tegen de oostzijde van het
oude en een nieuw, breder koor, geflankeerd door kleine vierkante koren. De
schalkkapitelen, de sluitstenen en de
kraagstenen van het middenkoor zijn
voorzien van ornamentaal en figuraal
beeldhouwwerk. De beide nieuwe dwarsarmen telden elk twee traveeen. De toren
is vrijwel tegelijk daarmee, omstreeks
1340-'50, verhoogd. In de jaren 13911404 voegde men ten westen van de

Utrecht, Jacobikerk met op voorgrond oude
bebouwing Wijk C (1958)
toren de `Achterkerk' toe. Deze bestaat
uit een hoge middenpartij met lage,
gewelfde zijruimten die de toren ook
zijdelings omsloten.
Onder leiding van bouwmeester Willem
van Boelre werd omstreeks 1423-'33 het
oude dwarsschip gesloopt en het middenschip naar de nieuwe kruising doorgetrokken. Bovendien bouwde hij
nieuwe, bredere zijbeuken, even hoog
en breed als het middenschip. De Achterkerk rondom de toren werd ten slotte
in 1461-'62 door meester Otto aan deze
toestand aangepast. Hij verhoogde de
zijruimten en bouwde een westfront met
drie gelijke topgevels voor drie gelijke
zadeldaken. Aan het eind van de 15de
eeuw verving men de 14de-eeuwse zijkoren door grotere: eerst het zuidelijke
(H. Kruiskoor) met de librije (later consistorie) en daarna het noordelijke (0.L.Vrouwekoor). In de beide dwarsarmen
vervielen de twee gescheiden gewelftraveeen om plaats to maken voor een
groot gewelfvak met een vierkant stergewelf. Verder werden nog vier kapellen
gebouwd, die van de H. Maagd, St.Nicolaas en St.-Andries (1492, sinds
1631 grafkapel van de familie Panthaleon
van Eck) aan de zuidzijde en die van St.-
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Machutus aan de noordzijde. De kapconstructies van de verschillende delen van
de kerk dateren voornamelijk uit de 15de
eeuw.
De gewelven van het westelijk deel van
de zuiderzijbeuk werden vernield bij een
beschieting van de kerktoren vanuit
kasteel Vredenburg in 1576. De schade
werd hersteld met een beschilderde balkenzoldering. De toren verloor tijdens
een zware storm in 1558 de in 1410
gebouwde hoge spits. De orkaan van
1674 vernielde ten slotte de herbouwde
spits. Daarvoor in de plaats kwam een
laag tentdak en na 1845 een plat dak. Bij
de restauratie van de toren in 1942-'54
herbouwde men een achtkante spits, zij
het tien meter lager dan de oorspronkelijke.
F.J. Nieuwenhuis restaureerde de kerk
in 1882-'84. Van die restauratie resten
nu nog het lage portaal tegen de zuiderdwarsarm en de venstertraceringen van
het consistorie- of librije-gebouwtje.
Onder leiding van T van Hoogevest
en met bouwhistorische begeleiding van
Th. Haakma Wagenaar werd het gebouw
in 1969-'77 gerestaureerd. De vrij
bedachte vensterharnassen van de restauratie door Nieuwenhuis werden vervangen door werk naar ontwerpen van
Th. Haakma Wagenaar. De kerk client
sinds de jaren zeventig als wijkkerk. Een
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deel van de zuiderzijbeuk en de 18deeeuwse vrijwoningen voor de westgevel
zijn ingericht voor het wijkpastoraat.
In het interieur zijn enkele restanten van
muurschilderingen bewaard gebleven, zoals van een engel met kaars en wierookvat (hoogkoor) en van St.-Christoffel
(zuiderzijbeuk). Boven de boog tussen
zuiderzijbeuk en transept is in 1975
geheel nieuw het Utrechtse stadsgezicht
in contouren geschilderd. Dit is een
kopie van de aftekening van een schildering ter plaatse, die in 1882 verloren
ging.
VOOr de St.-Andrieskapel staat een laatgotisch houten hek met smeedijzeren
traliewerk. In de pijler naast de kapel
bevindt zich een kluis, een cel voor de
kluizenares Alyt Ponciaens (eind 15de
eeuw), later gebruikt als sacristie bij deze
kapel. In de drie koren staan opmerkelijke koorhekken met koperen tralien.
Het laat-gotische geelgieterswerk van de
zijhekken dateert van 1516-'19 en is door
Jan van den Ende te Mechelen geleverd;
dat van het middenhek, in renaissancevormen, is in 1566 vervaardigd door Jan
de Clerck te Antwerpen en in een ouder
gotisch raamwerk gezet. Dit laatste hek
buigt in het midden driezijdig naar
voren, waarschijnlijk om liturgische
redenen (voorzang of lezingen).
Tot de inrichting behoren verder een
eikenhouten renaissance-preekstoel uit
omstreeks 1600, met bijbehorend doophek (elders geplaatst), twee gestoelten uit
1621 (ingrijpend bijgewerkt), koperen
kaarsenkronen (17de eeuw), een gildebord van de hoedenmakers (boven hun
grafkelder), tekstborden (Avondmaal en
Tien Geboden) en meubilair uit 1882'84. In het zuiderzijkoor staat de graftombe voor J.J. van Westrenen, in 1769
door J. Verkerk vervaardigd. Abraham
Meere maakte in 1819-'23 de orgeltribune met zuilen en het rugwerk van het
orgel. De gotische kast van het hoofdwerk, in 1504-'09 door Gerrit Petersz.
gesneden, kreeg van Meere enig nieuw
snijwerk en vazen. Het instrument is in
1739-'42 door de Haagse orgelbouwer
Rudolf Garrels gebouwd; in 1750 voegde
J.H.H. Bdtz pijpwerk toe. WI& de kansel
staat een moderne natuurstenen doopvont van beeldhouwer Pieter d'Hont.
Geertekerk (Geertekerkhof 23) [9],
was vroeger een der vier parochiekerken
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van Utrecht; ze was gewijd aan St.-Gertrudis. De kerk werd tussen 1248 en
1259 verplaatst van de oorspronkelijke
locatie buiten de stall naar de huidige
plek nabij de Springweg, net binnen de
stadsmuur. Na de Reformatie onderging
het gebouw wisselende lotgevallen als
Herv. kerk, stal, kazerne, magazijn en
vanaf 1814 weer Herv. kerk. In 1930 buiten gebruik geraakt, verviel zij daarna tot
ruine. Het schip had Been kap meer en
was een schilderachtig begroeide bouwval. In 1955-'56 werd de kerk gerestaureerd en herbouwd ten behoeve van de
Remonstrants-gereformeerde Broederschap. Bovendien werd ze toneel- en
concertzaal.
Het 13de-eeuwse gebouw was een tufstenen zaalkerk, waaraan nog in die eeuw
een toren werd toegevoegd. De toren
heeft ondiepe spitsboognissen, lisenen,
rondboogfriezen en gekoppelde galmgaten. Het dwarsschip en het koor, uitermate sober opgetrokken zonder steunberen of geprofileerde vensterkanten,
dateren vermoedelijk uit het begin van
de 14de eeuw. De zijbeuken schijnen in
de tweede helft van de 14de of het begin
van de 15de eeuw te zijn toegevoegd aan
weerszijden van de oude zaal, waaraan
de zijmuren toen met wijde rondbogen
opengebroken werden. Het dwarspand
werd door spitsbogen naar die nieuwe
zijbeuken geopend. Uit de 15de eeuw
dateren de kapellen aan weerszijden van

de toren en de sacristie ten noorden van
het koor. Het gewelf van de sacristie
heeft de figurale kraagstenen behouden.
Van het tufstenen middenschip liet een
verbouwing in 1860-'64 vrijwel niets
gespaard. De pijlers werden op vier na
afgebroken en vervangen door een muur,
zodat de zijbeuken afgescheiden zijgangen werden. Bij de restauratie is reconstructie van de toestand onmiddellijk
voor 1860 nagestreefd. De kansel dateert
uit de 17de eeuw en is afkomstig uit de
Remonstrantse kerk te Zevenhuizen. Het
orgel, afkomstig uit de Doopsgezinde
kerk van De Rijp (Noord-Holland), werd
in 1802 door J. Striimphler gebouwd.
Sinds de herinrichting bezit de kerk verder een doopvont uit 1955 van P. d'Hont,
drie gebrandschilderde glazen van J. Dijkstra (1957-'64) en het mozdekkruis in de
oostmuur van het koor, vervaardigd door
Antoinette Gispen. In het koor hangt
een koperen kroonluchter, in 1956 geschonken door de gemeente Veenendaal.
Deze herinnert eraan dat in 1855 honderden inwoners van Veenendaal in de
kerk waren gehuisvest na een overstroming van het dorp door de Nederrijn.
St.-Catharinakerk (Lange
Nieuwstraat) [10], oorspronkelijk kerk
van het karmelietenklooster, vanaf 1529
van het johannieterklooster. Na de
Reformatie diende de kerk allerlei profane doeleinden, totdat zij in 1636 Herv.
kerk werd. Na vanaf 1815 als katholieke
garnizoenskerk en vanaf 1842 als parochiekerk in gebruik te zijn geweest, werd
het gebouw in 1853 verheven tot kathedraal van het aartsbisdom Utrecht en
metropolitaankerk van Nederland. De
kerk is een laat-gotische kruisbasiliek
met stenen kruisribgewelven en luchtbogen op inpandige steunberen.
De karmelietenpriorij werd in 1468
gesticht op de plaats van het vroegere
St.-Aagtengasthuis. De karmelieten
begonnen met de bouw van een nieuwe
kerk. Toen zij in 1529 plaats moesten
maken voor de johannieters (ridders van
St. Jan), hadden ze daarvan alleen het
eenbeukige koor met gewelf voltooid.
De johannieters herwijdden de onvoltooide St.-Aagtenkerk aan hun patroonheilige St.-Catharina. Zij voltooiden de
kerk met schip en zijbeuken in 1551.
De gewelven van het eenbeukige koor
worden door schalken op kraagstenen
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gedragen. Het schip heeft ronde kolommen met koolbladkapitelen, waaruit
schalkendrietallen oprijzen naar de kruisribgewelven. Het schiptriforium en de
lichtbeukvensters staan te zamen in een
diepe omraming van muurdammen overgaand in de muraalbogen. De bakstenen
kerk draagt vooral inwendig sterk het
karakter van de late Brabantse gotiek. In
1860-'61 heeft H.J. van den Brink haar
wegens haar nieuwe kathedrale functie
met behulp van stucwerk zo veel mogelijk
in een vroeg-gotisch
bouwwerk. Hij bereikte dit door wijziging van de kruisingspijlers, van kolonnetten, kapitelen, bogen en profielen en
door het aanbrengen van geometrische
venstertraceringen, algehele polychromie en neogotische inventarisstukken.
Zelfs de bouw van een tweetorenfacade

lag in de bedoeling. In plaats daarvan
heeft A. Tepe bij een westwaartse verlenging in 1898-1900 de oude geveltop
van 1550, in typische Keldermanstrant,
getrouw op de nieuwe, meer westelijke
plaats gekopieerd. De toren naast de
gevel is een op de stadhuistoren van
Kampen geInspireerde toevoeging uit
1900. Uit dezelfde tijd dateren ook de
doopkapel en de traptoren aan de andere
kant van de gevel.
De restauratie van de kerk in 1958-'65
maakte de wijzigingen van een eeuw eerder grotendeels ongedaan. De neogotische inventarisstukken – hoogaltaar met
ciborium, koorbanken en preekstoel –
werden verwijderd. Men beoogde een
geheel andere liturgische inrichting in
een wit interieur met de sfeer van de
tekeningen en schilderijen die Pieter
Saenredam in 1636 ervan maakte. Het
gepolychromeerde houten oksaal, een
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werk van F.W. Mengelberg, verhuisde
van de koor- naar de westzijde, als uitbreiding van de orgeltribune. Centraal
tegen de koorsluiting kwam de neogotische bisschopstroon te staan. In de transeptgevels bleef het neogotisch gebrandschilderd glas van H. Geuer en G. de Vos
bewaard, het koor kreeg in 1966 glazen
van de hand van J. Nicolas.
In het koor staan neogotische apostelbeelden en een Maaslands-romaanse
doopvont (collectie rijksmuseum 'Het
Catharijneconvent'). Tot de inrichting
van de in 1971 naast het koor gebouwde
Vredeskapel behoren een 15de-eeuwse
notenhouten Madonna, een laat-18deeeuws kabinetorgel en een bronzen kruis
van N. Steenbergen uit 1971. Op de
leuning van de trap naar het koor vanuit
deze kapel staan beelden van Petrus,
Paulus, Willibrord en Bonifatius, eveneens van Steenbergen en uit hetzelfde
jaar.
Voorm. regulierenklooster,
laterweeshuis, tussen Springweg en
Oudegracht [11]. In de rij 17de-eeuwse
huizen Springweg 100-108 bevindt zich
de rijk geprofileerde en met rozetten versierde laat-gotische poort van het reeds
vOOr 1290 gestichte klooster. Het na de
Reformatie leegstaande klooster werd
in 1582 de nieuwe behuizing van het
St.-Elisabethweeshuis. Dat weeshuis
had Evert Zoudenbalch, kanunnik van
het Domkapittel, in 1491 gesticht op de
hoek van Achter Clarenburg en Vredenburg. De poort aan de Springweg is
omstreeks het begin van de 17de eeuw
in het spitsboogveld voorzien van een
bekronend renaissance-ornament: het
stadswapen en een reliefvoorstelling van
weeskinderen die het wapen van Evert
Zoudenbalch dragen. Het panel Springweg 102c, aan de oostzijde van het binnenplein, is een ander vrij goed bewaard
gebleven 1 Sde-eeuws deel van het klooster. Later was dit de regentenkamer van
het weeshuis. De hoofdpoort van het
weeshuis lag aan de kant van de Oudegracht. In 1839 verrees bier het brede
hoofdgebouw (Oudegracht 245), met
gebosseerde hardstenen onderbouw,
rondboogvensters en fronton. De naam
van het weeshuis was in de 18de eeuw
veranderd in Burgerweeshuis, waaraan in
1796 nog het predikaat `Gereformeerd'
werd toegevoegd. Het weeshuis verhuis-
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Utrecht, St.-Nicolaasklooster, binnenplaats
met overdekte gang op spitsbogen
de in 1925 naar Nieuwegracht 98, dat
tegenwoordig het `Zoudenbalch-huis'
wordt genoemd.
Hetvoorm.St.-Nicolaaskloos
t e r, aan de Doelenstraat en Nicolaasdwarsstraat [12], is in de 14de eeuw
gesticht door de tertiarissen van St.Franciscus. Het klooster werd in 1529
betrokken door de karmelieten, die hun
klooster hadden moeten ontruimen voor
de johannieters. In 1602 werd het complex een werkhuis en in 1614 een tuchthuis. Vanaf 1898 diende het als stedelijk
oudemannenhuis en nu is het onderdeel
van de Willem Arntszstichting.
Van het klooster resteren de sterk verbouwde, oorspronkelijk uit de 15de eeuw
daterende kloostervleugels. Ze liggen om
een binnenplaats, die in tweeen wordt
gedeeld door een overdekte gang op
spitsbogen. Deze gang werd oorspronkelijk over de Doelenstraat voortgezet en
leidde naar de kloosterkapel, die in 1474
wegens plaatsgebrek buiten het eigenlijke kloostercomplex was gebouwd. De
kapel werd in 1632 afgebroken. De vleugel langs de noordzijde van de binnenplaats is het oudste deel van het klooster.
Van de verbouwing van het complex tot
werkhuis getuigen twee poortjes uit 1602.
De ene, uitgevoerd in baksteen met ruitvormige sierbanden, geeft toegang tot
de binnenplaats. De andere Werkhuispoore is opgenomen in de (gerestaureerde) voorgevel van het vroeg-17de-eeuwse
huis Nicolaaskerkhof 1-2. Dit poortje
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lijkt op de andere, maar is deels van
natuursteen en wordt bekroond door een
fronton. Een steep in het fries vermeldt
de stichting van het werkhuis door
Mr. Evert van de Poll, advocaat van de
Staten van Utrecht.
Van de voorm. Chart rois e of het
klooster Nieuwlicht (Laan van Chartroise 168-174), een in 1392 gestichte
karthuizerklooster, is alleen het omstreeks 1500 gebouwde, rechthoekige
bakstenen poortgebouw over. Het is
met bogen over het water gebouwd.
De kloostergebouwen werden na de
opheffing van het klooster in 1580 gesloopt. De boerderij die ervoor in de
plaats kvvam, werd in het begin van de
17de eeuw gebouwd.
HetCatharijneconvent,gelegen
ten zuiden van de St.-Catharinakerk tussen Nieuwegracht en Lange Nieuwstraat
[13], was eerst klooster van de karmelieten, daarna van de johannieters. Vanaf de
17de eeuw kreeg het complex achtereenvolgens verschillende bestemmingen.
In 1971-'78 werd het complex gerestaureerd en verbouwd tot het rijksmuseum 'Het Catharijneconvent',
museum voor de geschiedenis van de
christelijke cultuur in Nederland (ingang
Nieuwegracht 63).
Kerk, klooster en gasthuis van de karmelietenpriorij werden in 1468 gesticht op
de plaats en het terrein van het St.-Aagtengasthuis. Door hun kleine aantal en
bescheiden inkomsten bleken de monniken niet bij machte de nieuwe kerk- en
kloostergebouwen snel voltooid te krijgen. In 1529, toen de karmelieten plaats

moesten maken voor de johannieters
(ridders van St. Jan), waren van het
klooster de oostvleugel en een deel van
de zuidvleugel met kleine kapel gereed.
De karmelieten verhuisden naar het
St.-Nicolaasklooster. De johannieters
voltooiden de kerk in 1551 (zie St.-Catharinakerk) en de zuid- en westvleugel
van het klooster omstreeks 1560. Door
aankoop van terreinen breidden zij hun
complex uit ten zuiden van de Zuilenstraat, die met poorten werd afgesloten.
In de 17de eeuw werd deze situatie ongedaan gemaakt, toen het kloostercomplex
werd ingekrompen tot ongeveer de huidige omvang. Het convent werd toen
niet meer bewoond door johannieters.
De stall zette het hospitaal voort en
breidde het in 1635 uit met een vrouwenzaal in de zuidvleugel. Het was
academisch ziekenhuis tot 1811. Daarna
onderging het complex wisselende lotgevallen; het raakte door een grote brand
in 1868 zwaar beschadigd.
De oostvleugel bestaat uit een overwelfde gang als deel van de pandhof, een
overwelfde kelder, een grote benedenzaal
(de refter) en daarboven een veel hogere
bovenzaal (de ziekenzaal). Uit dezelfde
tijd stamt het aansluitend oostdeel van
de zuidvleugel, met aan de hofzijde een
kapel in twee etages met een traptoren,
alsmede zuidwaartse uitbouwsels met
grote vertrekken, zoals de keuken. Ten
westen van de kapel sluit het door de
johannieters tussen 1529 en 1560
gebouwde deel van de kloostergang met
daarop gebouwde verdieping aan. Het
gebouw dat de oostvleugel met het koor
van de St.-Catharinakerk verbindt, kwam
pas na 1561 onder balijer (hoofd van het
johannieterconvent) Hendrick Berck tot
stand. Op de verdieping bevindt zich bier
een kleine ziekenzaal. Bercks plan om
aan de kloostergang een noordelijke
vleugel, langs de kerk, toe te voegen,
is niet volledig uitgevoerd.
Aan de zijde van het binnenhof toont
de kloostergang een onderbouw met
spitsboogvensters (traceringen van na
de brand van 1868) tussen steunberen.
Onder de gewelven van de gebouwen
(met uitzondering van de oostelijke
kloostergang) zijn gotische en renaissancistische figurale kraagstenen aangebracht. Een aantal kraagstenen in de
zuidgang is tijdens de restauratie vervan-
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Enkele fragmenten van beschilderingen
zijn behouden, zoals ook die tegen de
zoldering in de hal.
Ten zuiden van het museum en de
Nicolaikerk strekken zich langs het
singelplantsoen de in 1835 in neoclassicistische stijl opgetrokken artilleriestallen uit. In 1985-'86 heeft men ze naar
ontwerp van M. van Schijndel als uitbreiding van het museumcomplex vrij ingrijpend verbouwd. Tegen de buitenmuren
hangt als een relief in vier kleuren een
groot aantal metalen platen, een werk
van P. Struycken.
DeLuth. kerk (Hamburgerstraat 9)
[15] was oorspronkelijk de kapel van het
in 1412 gestichte St.-Ursulaklooster, dat
naar de stichter ook Abraham Doleklooster werd genoemd. De eenbeukige
kapel heeft een smal en laag, driezijdig
gesloten koor en een zadeldak met dakruiter. Van oorsprong was het vermoedelijk een dubbelkapel met nonnengalerij,
zoals nu nog to zien is in de kapel van het
voorm. Agnietenklooster. In de loop der
tijd heeft bebouwing langs de Hamburgerstraat en de Lange Nieuwstraat het
gebouw ingesloten op een binnenterrein.
Sinds 1743 is het Lutherse kerk. In 1744'45 werd de kerk verbouwd en aan de
noordkant uitgebreid met een brede
vleugel, die reikt tot aan de Hamburgerstraat. Jan Cloppenburg uit Amsterdam
Utrecht, Agnietenklooster en Centraal
Museum
gen. De grote ziekenzaal had voor de
grote brand van 1868 een houten tongewelf.
Ten zuidoosten van het koor van de
St.-Catharinakerk staat, met de voorgevel aan de Nieuwegracht, het brouwhuis van de karmelieten. Dit gebouw
werd later tot woonhuis verbouwd en
vergroot, en is nu het ingangsgebouw
van het museum. De Gasthuispoort, een
17de-eeuwse geprofileerde korfboog van
bak- en natuursteen, bleef behouden.
Voorm. Agnietenklooster
(Agnietenstraat 1) [14], sinds 1921 Ce n traal Museum. Van het klooster van
de reguliere orde der kanunnikessen van
St.-Augustinus bleven bewaard de in
1512-'16 gebouwde, laat-gotische kapel
en de haaks hierop staande, onderkelderde vleugel, waarin zich de refter en

de keuken bevonden. Bij de restauratie
van beide gebouwen in 1916-'21 bouwde
stadsarchitect EJ. Nieuwenhuis er in
eenvoudige neogotische stijl nieuwe
vleugels bij. Het complex werd ingericht
als museum.
De deels met speklagen versierde bakstenen kapel heeft geprofileerde spitsboogvensters. De korfboogvensters werden
bij de restauratie aangebracht. De kapel
is als dubbelkerk ingericht. De drie westelijke traveeen zijn horizontaal verdeeld
in een lage overwelfde benedenruimte
voor de leken en een hogere ruimte daarboven voor de kloosterzusters. Zuiltjes
met achtkante basementen en kapitelen
verdelen de benedenruimte in drie
beuken. Langs de zijwanden zitten hier
gebeeldhouwde kraagsteentjes, zoals ook
in de bovenruimte onder de trekbalken.
Het niet gedeelde koor is driezijdig
gesloten. Het houten tongewelf in de
16de-eeuwse bekapping is vernieuwd.

Utrecht, Lutherse kerk
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leverde het ontwerp; hij ontwierp ook de
voorgevel met geblokte ionische pilasters
en zware Lodewijk XIV-bekroning in
natuursteen. Doordat het koor werd
afgescheiden, ontstond inwendig een Tvormige ruimte, gedekt door een houten
tongewelf en voorzien van rondboogvensters en dubbele galerijen tegen de oosten westwand. In 1826 werd het interieur
vernieuwd, maar het men aangebrachte
stucgewelf is bij de restauratie in 1985'86 verwijderd. Van de tegen de zuidwand geplaatste kansel zijn kuip en ruggeschot uitgevoerd in 17de-eeuwse trant;
voet, klankbord en trap dateren uit 1826.
Uit dat jaar is ook het doophek. De kast
van het in 1880 door J.F. Witte vervaardigde orgel is versierd met snijwerk dat
afkomstig is van het vorige orgel uit
1717. Het orgel wordt omlijst door een
uit ongeveer 1745 daterende muurschildering van blauwe gordijnen met kwasten. Voorts bevat de kerk een galerijklok
uit 1724, een beschilderd houten wapenbord uit 1745 en een schild uit 1817.
De voorm. Oud-Kath. St.-Gertrudiskapel (Mariahoek 9) [16] is
ontstaan uit twee woonhuizen van ongelijke hoogte, die vermoedelijk in 1634
zijn verbouwd tot een R.K. schuilkerk.
Omstreeks 1697 volgde een meer ingrijpende verbouwing. Daarbij zaagde men
de vloeren van de woonhuizen door en

verving ze gedeeltelijk door ijzeren trekstangen om zo een eenbeukige schuilkerk met galerijen te kunnen verwezenlijken. De galerijen werden met ijzeren
stangen aan de kapconstructie opgehangen en ook het uit die tijd daterende
gewelfde houten plafond werd hieraan
bevestigd. Het licht valt binnen via een
dubbele rij spitsboogvensters. Tegen de
onderkant van de galerijen bevinden zich
schilderingen van de evangelisten en de
apostelen. De parochianen van de schuilkerk sloten zich in 1723 aan bij de OudBisschoppelijke Clerezije, later OudKatholieke kerk. De neogotische ramen,
de gegroefde corinthische zuilen onder
de galerijen en de afwerking in wit en
goud werden bij een restauratie in 1830
aangebracht. Het altaar is afkomstig van
de in 1930 afgebroken Oud-Kath. kerk
Op 't Zand te Amersfoort. Achter de
altaarwand bevindt zich op de verdieping
een met laat-l7de-eeuwse panelen
betimmerde sacristie. Na de inwijding
van de nieuwe St.-Gertrudis in 1914
werd het gebouw als kerk verlaten. Van
1928 tot 1969 heeft het gediend als OudKath. Museum. In 1991-'93 is de kapel
gerestaureerd.
DeOud-Kath. kerk St.-Maria
Minor (Achter Clarenburg (4-6) [17] is
gevestigd in het oorspronkelijk middeleeuwse huis Clarenburch. Aan het begin
van de 17de eeuw werd hier een schuilkerk ingericht. In de eerste heeft van de
18de eeuw sloten de parochianen van de

Utrecht, Oud-Kath. kerk St.-Maria Minor
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kerk zich aan bij de Oud-Bisschoppelijke
Clerezije, net als die van de St.-Gertrudiskapel. Na kleine veranderingen in
1836 en 1851, volgde in 1860-'63 een
ingrijpende verbouwing door timmerman Th.G. van Doom. De huidige voorgevel en de indeling van het interieur
dateren uit die tijd. Van het middeleeuwse huis bleven enkel de, mogelijk
13de-eeuwse, kelders gespaard. De voorgevel met rechte kroonlijst heeft een
neogotische ingangspartij die toegang
geeft tot een wit gepleisterde zaalkerk
voorzien van houten, korfboogvormige
kruisribgewelven. In de altaarnis staan in
barokke trant uitgevoerde houten beelden van St.-Salvator, St.-Willibrordus en
St.-Bonifatius. De kansel dateert uit het
midden van de 18de eeuw, evenals de
rococo-communiebank met voorstellingen die verwijzen naar de eucharistie.
Het orgel uit 1890 is gebouwd door J.E
Witte. Tot de rijke kerkinventaris behoren onder meer een, vermoedelijk uit de
Buurkerk afkomstig, laat-gotisch Mariabeeld, l7de- en 18de-eeuws zilverwerk
en enkele 17de-eeuwse schilderijen.
DeDoopsgezinde kerk (Oudegracht 270) [18] is een eenvoudige zaalkerk, in 1772-'73 gebouwd naar ontwerp
van Willem de Haan uit Haarlem. De
kerk staat op de plaats van een groot
middeleeuws huis, waarvan de zijmuren
en kelders bij de bouw gehandhaafd
bleven. De sobere Lodewijk XVI-gevel
met recht hoofdgestel heeft kolossale
geblokte dorische pilasters en een
ingangspoort in ionische orde. Boven
de grote voorhal bevindt zich de kerkeraadskamer. De wit gepleisterde kerk
wordt door brede korfbogen in vier met
houten kruisgewelven gedekte traveeen
verdeeld. De mahoniehouten kansel en
aansluitende diakenbanken zijn uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl, evenals het
doophek met twee koperen lezenaars.
De muurbanken stammen uit het midden van de 19de eeuw. Het door C.G.E
Witte in 1868-'70 vervaardigde orgel
heeft een neorococo-kast. De vensters
dateren uit 1921-'22.
De voorm. S i l o k e r k (Herenstraat 36)
[19] is een zaalkerk, gebouwd in 1821 ter
vervanging van een schuilkerkje aan de
Jeruzalemsteeg. In 1848 werd de kerk
naar de Herenstraat uitgebreid en kwam
de huidige voorgevel met spitsbogen tot
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Utrecht, R.K St.-Augustinuskerk, interieur
(1971)
stand. De neoclassicistische ingangspartij
dateert echter van 1822. De bijbelse
naam Silo (stall waar de ark stond, Joz.
18:1) kreeg de kerk omstreeks 1910. Na
een brand in 1956 is het pand ingrijpend
verbouwd.
DeR.K. St.-Augustinuskerk
(Oudegracht 69) [20] is een grote zaalkerk, gebouwd in 1839-'40 door aannemer P. Maas, naar ontwerp van K.G.
Zocher. De voorgevel heeft een forse,
dorische zuilenportiek met fronton. Aan
de voorzijde van het schilddak staat een
vierkante bakstenen klokkentoren met

ionische pilasters, bekroond door een
ronde, open koepel. De kerk is uitgevoerd in de vroege vorm van het neoclassicisme die ook neo-Grec wordt
genoemd. Het wit gepleisterde interieur
wordt gedekt door een houten tongewelf
met rijke stucversiering. De zijwanden
worden geleed door corintische pilasters
en aan de kant van het rechthoekig uitgebouwde altaar door corintische zuilen op
hoge postamenten. De zijaltaren dateren
uit 1857. Het neobarokke hoofdaltaar
met beeld van St.-Augustinus is van de
hand van de Gentse augustijner broeder
Martin (Prosper) Venneman. De preekstoel dateert uit 1860. Het boven de
dubbele galerij aan de westzijde aan-

gebrachte orgel stamt uit 1844 en is
gemaakt naar ontwerp van H.D. Lindsen. Enkele glas-in-lood ramen werden
in 1954 vervaardigd door Charles Eyck.
De kerk is in 1967-'69 gerestaureerd en
het orgel is in 1972 voor een belangrijk
deel in oorspronkelijke staat teruggebracht.
DeR.K. St.-Willibrorduskerk (Minrebroederstraat 21) [21] is
een vrij korte, maar rijzige neogotische
kruisbasiliek zonder toren, in 1876-'77
gebouwd naar ontwerp van A. Tepe.
De kerk, gelegen tussen de Annastraat en
de Minrebroederstraat, heeft een klein
pandhof, die wordt omsloten door een
diep ingangsportaal en een tweebeukige
biechtkapel met zangtribune. Inwendig
worden de kruisribgewelven gedragen
door ronde pijlers met kolonetten en
schalken. Tussen de pijlers bevinden zich
scheibogen, met daarboven een triforium
en een lichtbeuk. De rijke inrichting
werd uitgevoerd door leden van het
Utrechtse St.-Bernulphusgilde en is
een goed en belangrijk voorbeeld van de
Utrechtse neogotische school. De polychrome beschildering door Chr. Lindsen
kwam in 1891 gereed. Altaren, communiebank, beelden en overig meubilair
werden vervaardigd door F.W. en
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Utrecht, R.K St.-Willibrorduskerk,
interieur (1977)
0. Mengelberg, het smeedwerk is van
J.H. Brom en de vensterglazen zijn van
de hand van H. Geuer.
Devoorm.Remonstrantse kerk
(Kromme Nieuwegracht 60-62) [22]
verrees in 1886 overeenkomstig een
ontwerp van EJ. Nieuwenhuis. De bakstenen zaalkerk heeft natuurstenen speklagen en een driezijdige koorsluiting.
Ze verving de vroegere kapel van het St.Hieronymusklooster, die de remonstranten in 1809 in gebruik hadden genomen.
Boven de westingang bevindt zich een,
van een vierkant in een achtkant over-

gaande, toren. Mede door de toegepaste
boogfriezen en dwerggalerij heeft het
uiterlijk van het gebouw een neoromaanse uitstraling. In het wit gepleisterde
interieur bevindt zich een koofplafond
en een galerij in Empire-vormen.
DeGeref. Westerkerk (Catharijnekade 9) [23] is een eenvoudige zaalkerk met omlopende galerij, gebouwd in
1891 naar een ontwerp van A. Calkoen.
Het gebouw werd in 1982 gerenoveerd.
Voor de kerk kocht men in 1893 een uit
1811-'15 stammend orgel aan, afkomstig
uit de St.-Plechelmusbasiliek te Oldenzaal en gebouwd door G.H. Quelhorst.
DeR.K. St.-Martinuskerk
(Oudegracht 403) [24] is een neogoti-

sche, niet georienteerde kruisbasiliek,
gebouwd in 1901 naar ontwerp van
A. Tepe. De kerk heeft een uitgebouwde
doopkapel, overhoekse koorkapellen en
transeptarmen die evenals het koor driezijdig eindigen. De ten opzichte van de
gracht wat terugwijkende voorgevel,
voorzien van nissen en bakstenen pinakels, is verwant aan die van de St.Michael te Schalkwijk. Aan het voorplein
bevindt zich links de uit dezelfde tijd
stammende pastorie en rechts een bakstenen galerij uit 1948. In het midden
staat een bronzen ruiterstandbeeld van
St.-Martinus door A. Termote uit 1948.
De kerk waarvan het interieur al ingrijpend was veranderd, is in 1987 naar
plannen van D. de Maar verbouwd tot 38
appartementen.
De R.K. St.-Josephkerk (Draaiweg 11) is een neogotische pseudo-basiliek, gebouwd in 1901 naar ontwerp van
G.A. Ebbers, een leerling van A. Tepe.
De kerk is opgetrokken in de stijl van de
15de-eeuwse gotiek. Het gebouw heeft
alleen een traptoren aan de westzijde. In
het wit gepleisterde interieur staat een
altaar van de hand van 0. Mengelberg.
H. Geuer maakte de gebrandschilderde
ramen. De kruisweg uit 1916 is een werk
van H. Poland.
DeR.K. kerk Antonius van
Padua (Kanaalstraat 200) is een bakstenen kruiskerk met hoog eenbeukig
schip, lagere transeptarmen en een koor
voorzien van een halfronde absis. In de
hoek tussen schip en rechtertransept
staat een toren in de vorm van een Itali-
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aanse campanile. Opmerkelijk is de dambordrand onder de gootlijst. De in 1902'03 gebouwde kerk, ontworpen door
Jos. Cuypers en J. Stuyt, is de eerste nietneogotische jongere katholieke kerk in
Utrecht.
DeOud-Kath. bisschopskerk
St.-Gertrudis (Willemsplantsoen
2) [25] is een basiliek, gebouwd in 1912'14 naar ontwerp van E.G. Wentinck.
De kerk met bijbehorende pastorie werd
gebouwd in neoromaanse stijl, ter herinnering aan de verdwenen romaanse
kapittelkerk St.-Marie. Ze heeft twee
westtorens en eindigt aan de oostzijde in
een driezijdige absis. Inwendig heeft de
kerk een houten tongewelf en bakstenen
pijlers met vierkante kolonnetten op de
hoeken. Naast figuratieve en decoratieve
muurschilderingen bevat het interieur
ook een ambon-achtige preekstoel en
andere op de vroeg-christelijke kunst
geinspireerde onderdelen. Een deel van
de inventaris komt uit de naburige Gertrudiskapel.
DeR.K. St.-Aloysiuskerk
(Adriaen van Ostadelaan 4) verrees in
1922-'24 naar een ontwerp met neobyzantijnse en neoromaanse kenmerken
van H.W. Valk. De kerk heeft een centraliserende zeskantige plattegrond en
wordt bekroond door een hoge twaalfkantige koepel. Naast de ingang staat
een bescheiden toren. Het gebouw is in
gewapend beton uitgevoerd. W. Wiegman vervaardigde in 1934 de schilderingen in de absis. Van hem en van
0. Mengelberg zijn eveneens enkele

gebrandschilderde glazen. De kerk biedt
plaats aan het oorspronkelijk in 1818
door A. Meere gebouwde orgel, afkomstig uit de gesloopte R.K. O.L.-Vrouw
ten Hemelopneming aan de Biltstraat.
DeGeref. Noorderkerk (Royaards van der Hamkade 20) is een bakstenen kruiskerk, gebouwd in 1922 naar
ontwerp van D.J. Heusinkveld. Het
sobere gebouw met dakruiter op de
kruising typeert de gereformeerde kerkbouwkunst uit de periode tussen de twee
wereldoorlogen.
De voorm. synagoge (Springweg
164) [26], een bakstenen gebouw op
onregelmatige plattegrond, is in 1926
gebouwd naar ontwerp van H. Elte.
Het panel heeft een vierkante toren,
rondboogvensters en een zwaar, neoclassicistisch portiek. Het gedeeltelijk
betimmerde interieur is voorzien van
een vrouwengalerij gedragen door kolommen. De lampen en andere details
zijn uitgevoerd in art deco-stijl. Aileen
de kleine zaal is nog als sjoel in gebruik.
Daar staat de uit 1776 daterende arke,
afkomstig uit de Hoogduitse synagoge
van Maarssen.
DeR.K. kerk Gerardus
Majella (Thomas a Kempisweg 3) is
een eenbeukige bakstenen kruiskerk met
vieringskoepel. Op de zuidwesthoek staat
een naar opzij uitspringende toren, die
in 1952 een carillon kreeg. De kerk werd
in 1935 gebouwd naar ontwerp van
H.C. van Leur en H.W. Valk.
Het voorm. Duitse Huis [27] ligt
op een ommuurd terrein dat omgeven
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wordt door Springweg, Walsteeg, Geertebolwerk en Zilverstraat. De Balije van
Utrecht van de Ridderlijke Duitse Orde
verhuisde in 1347 van een plek buiten de
stadswal ter hoogte van de Geertekerk,
waar het sinds 1232 gevestigd was, naar
deze plaats binnen de stall. Op het terrein stond toen al enige bebouwing.
Omstreeks 1350 verrees midden op het
terrein en parallel aan de Walsteeg een
groot en langwerpig hoofgebouw, dat
redelijk goed bewaard is gebleven. Op de
begane grond waren er in de oorspronkelijke toestand twee grote zalen, waarvan die aan de oostzijde iets hoger lag
d000r een daaronder aangebrachte overwelfde kelder. De verdieping bestond
uit een grote zaal over de volle lengte
van het gebouw. Deze (zieken)zaal was
gedekt met een houten tongewelf. De
kapconstructie met het houten gewelf is
gedeeltelijk behouden, maar de topgevels
zijn deels verdwenen. Van de omstreeks
1360 voltooide kerk resteert alleen nog
de (onderkelderde) sacristie, met kruisribgewelf en gebeeldhouwde sluitsteen
(gerestaureerd in 1984). De rest van de
kerk is door de orkaan van 1674 grotendeels verwoest en vervolgens gesloopt.
Omstreeks 1400 bouwde men haaks op
de oostelijke kopgevel van het hoofdgebouw een huis met trapgevels voor de
landscommandeur. In 1475 werd dat huis
ingrijpend verbouwd en kreeg het een
nieuwe traptoren. Bovendien bouwde
men haaks op het oude gebouw een
nieuwe vleugel met trapgevels. Deze
vleugel reikte tot aan de Springweg.
Beide gebouwen kregen bovengrondse
kelders met troggewelven. Een doorgang
onder de nieuwe vleugel verbond het
noordelijke deel van het terrein met het
zuidelijke. Op de bel-etage werd een
kapittelkamer ingericht. Ten zuiden van
het hoofdgebouw kwamen in de late
middeleeuwen ook nog enkele aanbouwen tot stand. De gebouwen ondergingen na de middeleeuwen enige kleinere
verbouwingen en moderniseringen. Een
toegangspoort, die aan het begin van de
17de eeuw aan de Springweg werd
gebouwd, staat nu in de tuin van het
Rijksmuseum to Amsterdam.
De Duitse Orde moest het complex in
1807, op verzoek van koning Lodewijk
Napoleon, aan de regering verkopen.
Aanvankelijk werd er het ministerie van
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Utrecht, Duitse huis, interieur vergaderzaal
Duitse Orde
Financien in gevestigd, maar in 1818
richtte men het complex in als Rijks
Militair Hospitaal. Voor dit hospitaal
kwam tussen ongeveer 1823 en 1830 in
twee fasen het nieuwe hoofdgebouw aan
de kant van het Geertebolwerk tot stand:
een langgerekt, ondiep en hoog, wit
gepleisterd bouwwerk, met aan voor- en
achterzijde vooruitspringende middengedeelten. Het hospitaal werd in 1992

gesloten en sinds 1993 is men bezig met
een restauratie van het complex. Inmiddels zijn de twee gebouwdelen van de
landscommanderij gerestaureerd en in
hun oude functie hersteld.
Bartholomeigasthuis (Lange
Smeestraat 40) [28], in 1367 gesticht als
St.-Apolloniagasthuis, maar vanaf 1378
aan St.-Bartholomeds gewijd. Het oudste
bewaard gebleven onderdeel van het
gasthuis dateert vermoedelijk uit de
tweede helft van de 15de eeuw. Het is
de vleugel die haaks op de straat staat en

waarin zich onder meer de kapel beyond.
Met zijn topgevel, voorzien van spitsboogvensters en bekroond door een vernieuwde klokkenstoel, vormt deze vleugel de middenpartij van de voorgevel.
Kort daarna verrees de rechtervleugel,
met daarin oorspronkelijk de gasthuiszaal, die door een nog aanwezige boog
in open verbinding stond met de kapel.
De gotische vensters, deels versierd met
zandstenen negblokken, zijn voorzien
van een l9de-eeuwse roedenverdeling.
Omstreeks 1642 werd de vleugel met
de kapel aan de achterzijde verlengd en
werd achter de gasthuiszaal de regentenzaal gebouwd. In deze zaal hangt een
belangrijke serie wandtapijten, voorstellende een boslandschap met vergezichten
en veel vogels en andere dieren. Ze zijn
in 1642-'45 vervaardigd door Maximiliaan van der Gucht uit Delft.
In 1838-'39 vergrootte men het gasthuis,
wegens de opvang van verpleegden uit
andere Utrechtse gasthuizen. De nieuwe
linkervleugel vormt het spiegelbeeld van
de rechtervleugel, waarvan de vensters
in de 18de eeuw al waren vernieuwd.
Inwendige verbouwingen vonden plaats
in 1927 en 1958. Bij de verbouwing en
uitbreiding van het complex in 1985-'87
werd de oorspronkelijke noklijn van de
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met 17 de-eeuwse wandtapijten
kapel hersteld en maakte een vleugel uit
1927 langs de Pelmolenweg plaats voor
nieuwbouw.
Het voorm. Eloyengasthuis
(Boterstraat 22) [29] werd in de 15de
eeuw gesticht voor leden van het smedengilde. Het eigenlijke gasthuis bestaat
niet meer. Wel bestaat nog de regentenkamer, met fragmenten van een betimmering uit 1644, toen een belangrijke
verbouwing plaatsvond. Uit 1644 dateert
ook het zandstenen renaissance-poortje
dat toegang gaf tot het gasthuis. In de
sluitsteen van de korfboogvormige
poortboog is een gekroonde hamer uitgehouwen. Omstreeks 1730 werd achter
het huis een kolfbaan aangelegd, die er
nu nog is. Het gebouw onderging een
ingrijpende verbouwing in 1885 en werd
in 1930 opnieuw gerenoveerd.
De Willem Arntszstichting,
op de hoek van de Agnietenstraat en
de Lange Nieuwstraat [30], omvat een
gebouwencomplex dat in de loop der tijd
sterk is uitgebreid. Vanaf de stichting in

de 15de eeuw werden hier mensen vastgehouden en behandeld die tegenwoordig als psychiatrische patienten worden
aangeduid. Daarmee is het de oudste
instelling op dit terrein in Nederland.
De dolhuiskameren, die in 1461 door
Willem Arntsz van den Heiligen Lande
op deze plaats waren gesticht, werden
eind 18de eeuw afgebroken en vervangen
door het neoclassicistische hoekpand
(Agnietenstraat 2), dat gereedkwam in
1793. De ingang bevindt zich onopvallend in de zijgevel. In het houten fronton
boven de hardstenen middenpartij aan de
kant van de Lange Nieuwstraat maken
twee boeien en een dollemanskop de
bestemming van het gebouw duidelijk.
Binnen bleef de regentenkamer bewaard
met Lodewijk XVI-stucwerk en twee grisailles. Als krankzinnigengesticht werd
het gebouw in 1836-'42 onder leiding
van C. Kramm uitgebreid, onder meer
met de vleugel langs de Lange Nieuwstraat. Het eindgebouw hiervan is een
duplicaat van het hoekpand, zodat deze
zijde tot een symmetrisch geheel werd.
De in eclectische vormen gebouwde
vleugel langs de Agnietenstraat en het
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Nicolaaskerkhof dateert van een verdere
uitbreiding omstreeks 1865. Het aan de
kant van de Lange Nieuwstraat aangebouwde psychiatrisch ziekenhuis werd in
1978 voltooid.
Het voorm. gasthuis Leeuwenberch, nu Leeuwenberchkerk (Servaasbolwerk la) [314 is in 1567 aan de
rand van de stad gesticht als gasthuis
voor pestlijders. Het is genoemd naar de
stichteres Agnes van Leeuwenberch en
bestaat uit een rechthoekig, tweebeukig
bakstenen gebouw, met kleine aanbouwen tegen de uiteinden van de Lange zijden. Deze herbergden vermoedelijk de
privaten en een keuken. De hoofdingang
beyond zich oorspronkelijk in de naar
de Nieuwegracht gekeerde zijde. In de
Bevel aan de Schalkwijkstraat zit een rijk
bewerkte stichtingssteen, met daarin
opgenomen een steen die eraan herinnert dat het gebouw van 1794 tot 1844
een kazerne was. Daaronder memoreert
een steen uit 1885 dat de scheikundige
GJ. Mulder vanaf 1845 in het gebouw
zijn laboratorium had.
Toen het gebouw in dat jaar tot scheikundig laboratorium van de Utrechtse
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Utrecht, Fundatie van Renswoude, gezien
vanuit Lange Nieuwstraat. Links de
Beyerskameren en rechts de Willem
Arntszstichting
hogeschool werd verbouwd, verving men
een vermoedelijk tot kapel bestemde
aanbouw aan de kant van het Lucasbolwerk door de huidige korfboogvormige
hoofdingang. De trap ervoor, de horizontale tweedeling en bakstenen traceringen van de vensters en de neogotische
dakkapellen werden aangebracht bij
een uitwendige restauratie in 1881-'85.
Een inwendige restauratie, onder leiding
van G.W. van Heukelom, vond plaats
in 1930, toen men het gebouw als kerk
inrichtte. De kerkruimte wordt door
rondbogen op zware pijlers in twee
gelijke, door houten tongewelven overdekte beuken verdeeld. Die pijlers zijn
vermoedelijk evenals de daken na een
brand in 1678 vernieuwd.
DeFundatie van Renswoude
(Agnietenstraat 3-5) [31] was bestemd
voor de verdere opleiding van de meest
begaafde jongens uit het Stadsambachtskinderhuis. Dat huis was gehuisvest in
het naburige voorm. Agnietenklooster
en later ook in de rechtervleugel van de
Fundatie. Het brede gebouw werd in
1756 opgetro- kken naar ontwerp van
J. Verkerk. In het midden van de voorge-
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vel, in de zichtas vanuit de Lange Nieuwstraat, staat een naar voren springende
hardstenen pronkgevel in overwegend
Lodewijk XIV-vormen en met Lodewijk
XV-details. De toegang bevindt zich niet

in deze middenrisaliet, maar links daarvan. De voorgevel is op de hoeken voorzien van geblokte, zandstenen pilasters.
De middenpartij zelf wordt gevat tussen
twee kolossale corinthische pilasters die
een in het midden verhoogde kroonlijst
dragen. Daaronder bevindt zich het
wapen van de stichteres, Maria Duijst
van Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude, geflankeerd door gebeeldhouwde
rocaille-ornamenten. Een gedicht van
J. Stouw op een witmarmeren steen in de
pronkgevel zet het doel van de Fundatie
uiteen. De steen wordt omringd door
regentenwapens en geflankeerd door
gebeeldhouwde hermen die het bovenste
deel van de pronkrisaliet dragen. Aan
de achterzijde van het gebouw wordt
de gevel van het middengedeelte gemarkeerd door geblokte bakstenen pilasters.
De zonnewijzer dateert uit 1767.
De in rococo-stijl uitgevoerde regentenzaal heeft een wandbetimmering, rijk
snijwerk, geschilderde deurstukken (de
vier jaargetijden), wandluchters en een
gewelfd stucplafond met schildering van
Utrecht, Fundatie van Renswoude,
regentenzaal
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Utrecht, Stads- en Academisch Ziekenhuis
Utrecht
zwevende putti. De grote schouw van
de zaal is voorzien van een tekst die de
stichteres verheerlijkt. De kleurstelling
van de zaal is in de 19de eeuw vernieuwd.
Trappen met rijk gesneden rococoleuningen leiden vanuit de gang naar
de regentenzaal en naar de verdieping.
De portrettenkamer op de bel-etage is
behangen met regentenportretten vanaf
het jaar 1754. De achterzaal in de linkerzijvleugel, oorspronkelijk gebouwd als
collegezaal voor kwekelingen, bevat twee
grote 18de-eeuwse schilderijen voorstellende de regenten van de Fundatie. Voor
het huis staan natuurstenen stoeppalen
en smeedijzeren hekken.
HetEvert Zoudenbalch-huis
(Nieuwegracht 98) [32] is een in 1868
verbouwd, ouder huis. In het interieur
zijn nog diverse, van elders stammende,
18de-eeuwse onderdelen te zien, waaronder een Lodewijk XV-schouw. Van
1925 tot 1963 deed het gebouw dienst
als Gereformeerd Burgerweeshuis.
Het voorm. Stads- en Academisch Ziekenhuis Utrecht
(Catharijnesingel 101) [33] werd in
1868-'70 gebouwd naar ontwerp van
stadsarchitect C. Vermeys. Deze had zich
laten inspireren door het Rotterdamse
Coolsingelziekenhuis (1840-'51) van
W.N. Rose, dat toen als een van de
modernste ziekenhuizen van Europa
gold. Het Utrechtse gebouw is opgetrokken in een voor die tijd karakteristieke
variant van het neoclassicisme, dat wel

als romantisch classicisme of `Rundbogenstir aangeduid wordt. Naast de vele
rondboogvensters, in de middenrisaliet
van zogeheten wenkbrauwen voorzien,
zijn ook de gepleisterde pilasters op de
hoek kenmerkend. In dezelfde stijl waren
in 1866 al het Fysiologisch Laboratorium en de Rijks H.B.S. opgetrokken.
De middenrisaliet van het voorm. Academisch Ziekenhuis wordt bekroond door
een hoofdgestel met halfrond middenfronton, voorzien van een klok en het
wapen van Utrecht. Na de verhuizing
van het ziekenhuis in 1988 deelde men
dit hoofdgebouw op in luxe-appartementen.
Het voorm. R. K. wees- en
bejaardenhuis St.-Hieronymus, thans verpleeghuis St.- Hieronymus (Maliesingel 77) [34] werd in 1875'77 gebouwd naar ontwerp van A. Tepe.
Het symmetrische pand met forse, naar
voren stekende hoekpartijen heeft in het
midden een hoogopgaande, rechthoekige toren met spits en arkeltorentjes.
Het pand is opgetrokken in neogotische
stijl, evenals de naastgelegen dienstwoning. Aan de zij- en achterkant loopt de
Minstroom, waardoor de kapel aan de
achterzijde vanaf de Parallelweg goed
zichtbaar is. Verscheidene interieuronderdelen dateren uit het midden van
de 15de eeuw, waaronder een gotische
schouw en deurbekroning, afkomstig uit
het huis Zoudenbalch.
Het voorm. Ooglij dersgasthuis
(EC. Dondersstraat 65) verrees in 1892'94. Het ontwerp was van D. Kruyf, de
belangrijkste medewerker van de Rijks-
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bouwmeester voor de gebouwen van
onderwijs, J. van Lokhorst. Dit grote
en opvallende gebouw, gemaakt voor de
voortzetting van het onderzoek van de
Utrechtse hoogleraar F.C. Donders, bestaat uit Brie haaks op elkaar gebouwde
vleugels. Het gebouw heeft twee markante hoektorens, waarvan er een in de
zichtas van de F.C. Dondersstraat ligt.
Torens en ingangspartij vertonen sterke
stilistische overeenkomst met het Rijksmuseum en het Centraal Station te
Amsterdam. Ze zijn gebaseerd op de
Nederlandse renaissance uit het midden
van de I6de eeuw. De vensterboogvelden
vertonen fraai siermetselwerk en op diverse plekken in de Bevel zijn cartouches
opgenomen; de opschriften daarvan verwijzen naar de functie van het gebouw.
Na verbouwingen in 1902, 1938 en
1950 is het gasthuis in 1990 naar de
Uithof verplaatst. Het gebouw is nu
in gebruik bij de Hogeschool MiddenNederland.
Het voorm. R.K. ziekenhuis
St.-Joannes de Deo (Mariaplaats 28) [35] is in 1895-'96 gebouwd
in neogotische vormen. De ingangspartij heeft een trapgevel met pinakels.
Het rechterdeel is in 1928 aangebouwd.
Aan de achterzijde is de kapel zichtbaar. Momenteel client het gebouw als
dependance van het Utrechts conservatorium.
Verdedigingswerken. Van de
middeleeuwse stadsmuur rest in het
singelplantsoen, even ter zijde van de
Nobelstraat, nog slechts een klein frag-

Utrecht, Ooglijdersgasthuis (1988)
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Utrecht, Restant middeleeuwse stadsmuur
ment [36]. Het bewaard gebleven stuk
muur, daterend uit de 13de eeuw, is opgetrokken met grote bakstenen en heeft
twee spaarbogen, die een weergang droegen. Bij een herstelling in de jaren zeventig heeft men de Bogen aan de stadszijde
dichtgemetseld en aan de veldzijde geopend, waardoor een verkeerd beeld van
de oorspronkelijke situatie wordt gewekt.
Hij client nu dan ook als keermuur voor
de aanaarding van de parkaanleg.
In 1537-'58 legde men vier bakstenen
bastions aan tegen de oude, in die tijd
verlaagde, stadsmuur. Daarbij paste men
nieuwe inzichten op het gebied van de
vestingbouw toe. Het waren vijfhoekige
bastions met bakstenen bekledingsmuren
en dubbele, gewelfde kazematten in de
teruggetrokken flanken. De aanleg van
de bastions werd geleid door Willem van
Noort en stond onder toezicht van de
Italiaanse vestingbouwkundige Donato
de Boni Pellizuoli. Van de bastions Zonnenburg (1551-'52) [37], Manenburg
(1551-'54) [38] en Sterrenburg (1554'58) [39] zijn belangrijke delen bewaard
gebleven. Het bastion Zonnenburg,
nu beheerst door de gebouwen van de
Sterrenwacht, heeft als enige zijn met
baksteen beklede bolwerkspunt behouden. Op het terrein bevinden zich verder
een toegangsportaal met straalgewelf en
enkele (dichtgemetselde) kazematten.
Van bastion Manenburg zijn een
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gebogen stuk muur aan de Stadsbuitengracht en de kazematten bewaard gebleven en inwendig de gangen (poternes) en
het gewelfd portaal. De punt van het bolwerk werd voor plantsoenaanleg grotendeels afgegraven. Van bastion Sterrenburg, dat in 1854 voor een groot deel is
afgegraven, zijn alleen de zuidelijke kazematten er nog. Ook van de woningen die
al vanaf de 16de eeuw op de bolwerksflanken staan, bleven nog enkele, in min
of meer gewijzigde staat, bewaard.
Op last van prins Willem van Oranje en
naar het advies van fortificatiemeester
Adriaan Anthonisz. uit Alkmaar, voegde
men in 1577-'84 nog vijf aarden bastions
aan de stadsversterking toe. In de plantsoen- en singelaanleg, volgens het plan

van J.D. Zocher uit 1829, zijn van vier
bastions de omtrekken behouden: het
Lepelenburg [40], het L u casb o 1w e rk [41] en de Wolvenburg [42]
aan de oostkant en van hetBagijnebolwerk [43] aan de noordkant van de stad.
Het S t a d h u i s (Stadhuisbrug 1) [44]
bestaat nit een aaneengesloten groep van
gebouwen uit verschillende perioden.
Het complex wordt begrensd door Stadhuisbrug, Oudkerkhof, Korte Minrebroederstraat en Ganzenmarkt. Van Brie
middeleeuwse huizen zijn vooral op kelderniveau nog resten bewaard gebleven.
Zij vormen de oudste kern. In 1343 werd
in het vroeg-lode-eeuwse huis (Groot)
`Hasenberch' de schepenbank gevestigd.
Tussen 1533 en 1539 kocht het stadsbestuur de achterliggende, laat-13deeeuwse huizen 'Groot Lichtenbergh' en
`Klein Lichtenbergh'. Het huis `Hasenbergh' kreeg in 1546 een nieuwe gevel
in vroege renaissance-vormen, naar ontwerp van Willem van Noort. In 'Groot
Lichtenberch' werd de vierschaar ingericht. Bij een verbouwing in 1645 kwam
er aan de zijde van het Oudkerkhof een
classicistische gevel.
Aan de zijde van de Stadhuisbrug kreeg
het hoofdgebouw zijn huidige aanblik
in 1823, toen men de renaissance-gevel
sloopte. Naar plannen van stadsarchitect
J. van Embden verrees een nieuwe zandstenen gevel met een iets uitstekend tempelfront van vier dorische zuilen op postamenten in een vroeg-neoclassicistische
Utrecht, Bastion Zonnenburg met
sterrenwacht
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Utrecht, Stadhuis
stijl. Boven het hoofdgestel bevindt zich
het, voor die stijl karakeristieke, houten
attiek, dat het achterliggende pannendak
aan het zicht onttrekt. Het beeldhouwwerk in het fronton, voorstellende
Gerechtigheid, Waakzaamheid, Gezag,
Beleid en Geloof, werd in 1957 door
P. d'Hont vervaardigd. De achterzijde
van het stadhuis kreeg in 1844-'47 een
neoclassicistische Bevel. Men sloopte de
zijgevel uit 1645 en verbouwde de oude
vierschaar tot een hal die was versierd
met stucwerk in vroeg-neoclassicistische
vormen.
In de loop der tijd werden alle huizen
links van het hoofdgebouw bij het stadhuis getrokken en verbouwd; men handhaafde de (in 1987 tot discotheek verbouwde) middeleeuwse, overwelfde
kelders. In 1933-'35 herbouwde men op
de kelders na het huis `Leeuwensteyn'.
Verder rest van dit huis nog een in de
façade ingemetselde oude gevelsteen.
In de voorgevel van huis 'Het Keyserryk'
(1410), op de hoek van de Ganzenmarkt,
heeft men natuurstenen hoekblokken en
vier zandstenen korfbogen in het zicht
gelaten. Dit huis diende in het verleden
als lakenhal (vanaf 1473) en als waag
(1614 tot begin 19de eeuw). Het aansluitende lage pand aan de Ganzenmarkt
(nrs. 3-5) is in 1855 opgetrokken in neoclassicistische stijl, naar ontwerp van
C.A. Boll van Buuren. Het daarop vol-

gende hoekpand dateert uit 1939.
De voorm. Statenkamer (Janskerkhof 3) [45] omvat de gebouwen van het
in 1246 gestichte Minderbroederklooster
en strekt zich uit tussen het Janskerkhof,
het Hoogt en de Minrebroederstraat. De
kloosterhof is nog grotendeels aanwezig,
met aan de zuidzijde resten van de kloostergang uit de tweede helft van de 15de
eeuw. In 1579 werd de kerk afgebroken
en het klooster verbouwd tot zetel van de
Staten van Utrecht. Er volgden nog verbouwingen in 1643 en 1775, waarna de
gebouwen in 1813 bezit werden van het
Rijk, dat het aan de universiteit overdroeg. Omstreeks 1860 verrees op het
Utrecht, Statenkamer (links) en

Ridderschapshuis (rechts)
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binnenterrein een anatomisch theater en
in 1898 volgde een ingrijpende verbouwing en restauratie, waarbij het hoofdgebouw grote dakerkers kreeg. Dit gebouw,
waar zich op de begane grond de refter
van het klooster en later de Statenzaal
beyond, dateert uit het einde van de 15de
eeuw. Het moer- en kinderbintenplafond
met consoles is nog uit die tijd. De ingang bestaat uit een zandstenen ingangspoort met rondgaande hardstenen trap.
Ionische zuilen tegen een geblokt front
dragen een gebroken fronton; een aedicula daarboven heeft een segmentvormig
fronton met schelpvulling. In het terugliggende veld zijn onder een draperie
leeuwen afgebeeld die het provinciewapen met kroon vasthouden. Het ontwerp
van dit uit 1643 daterende poortje is van
Frederik Matthijsz. van Lobbrecht, die
bij de uitwerking gebruik maakte van het
ordeboek van Vignola. Ook het zandstenen poortje aan de achterzijde is van zijn
hand. Het heeft ionische pilasters en een
hoofdgestel met segmentvormig fronton;
het verhoogde fries is voorzien van een
cartouche met provinciewapen. Achter
de ingang, in de voorzaal, bevindt zich
een poortje afgesloten met een segmentboog van geslepen baksteen. Het dateert
uit dezelfde tijd. Het bakstenen pand met
hardstenen plint aan de noordzijde van
de Statenkamer is het zogeheten Ridderschapshuis van omstreeks 1775.
Het voorm. Grote Vleeshuis
(Voorstraat 19) [46] is een langgerekt
gebouw uit 1636-'37. Mogelijk was de
schilder-architect Paulus Moreelse de
ontwerper ervan. Het pand verving een
vleeshuis uit 1432 en was bestemd voor
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Utrecht, Grote Vleeshuis
de slagers in het noordelijk deel van de
stad. De voorgevel in laat-manieristische
vormen wordt geleed door toscaanse
pilasters, die (delen van) een hoofdgestel
dragen. De gedrongen topgevel wordt
bekroond door een fronton met gebeeldhouwd stadswapen. Twee ramskoppen,
een ossenkop tussen gebeeldhouwde
festoenen en een gevelsteen herinneren
aan de oorspronkelijke bestemming van
het gebouw. Het poortje ter linkerzijde,
met dorische en ionische pilasters, is in
dezelfde stijl uitgevoerd. De achtergevel
(Jansveld 24a) heeft een zelfde, maar
wat eenvoudiger vormgeving. Ook hier
hangt een ossenkop, maar dan op een
sluitsteen. In 1841 onderging het pand
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een ingrijpende verbouwing waarbij de
gevel waarschijnlijk geheel op nieuw
werd opgetrokken.
Hetvoorm.Kleine Vleeshuis
(Lange Nieuwstraat 34) [47] is een laag
en langgerekt bakstenen gebouw met
zadeldak en puntgevel. Het werd in 1432
ingericht voor de slagers in het zuidelijk
deel van de stad. Het jaartal 1939 verwijst naar een restauratie.
De voorm. Hoofdwacht van de Staten van Utrecht (Janskerkhof 30) [48] is
een rechthoekig gebouw met schilddak.
Het pand verrees – evenals de voorgevel
van de naastgelegen Janskerk – in 1681'83 en staat op de plaats van de toen afgebroken St.-Antoniskapel. Boven de
toegang zit een grote gebeeldhouwde en
geverfde steen met militaire attributen
en een cartouche met het devies van de
Staten: 'Concordia res parvae crescunt'
(Door eendracht groeien kleine zaken).
Het provinciewapen is later door het
stadswapen vervangen. De steen, waarschijnlijk gemaakt door Gijsbert Theunisz. van Vianen, dateert uit 1660 en is
afkomstig uit een ouder wachthuis, dat
elders bij de kerk stond.
De Arrondissementsrechtb ank (Hamburgerstraat 28-30) [49]
bestaat uit een aantal gebouwen, waarvan
de meeste uit de 19de- en 20ste-eeuw
stammen. Er zijn echter ook delen in
opgenomen van de op die plek omstreeks
1050 gestichte St.-Paulusabdij (zie aldaar). In een deel van de abdijgebouwen
vestigde zich in 1596 het Hof Provin-

ciaal. De ingang daarvan lag aan de
Nieuwegracht, waar zich nu nog de
Hofpoort bevindt. Deze hardstenen
poort met dorische halfzuilen op postamenten, voorzien van rusticabanden en
diamantkoppen, dateert uit 1630. Op
het fronton prijkt het wapen van het
gewest Utrecht. In de steeg achter de
poort staan nog twee poortjes: het ene
is laat-gotisch, waarschijnlijk afkomstig
uit de abdij en het andere is een zandstenen rondboogpoortje met in het fries
de datering 1660. Bij de ingrijpende verbouwing tot provinciaal gerechtshof in
1837-'38 sloopte men de toen nog resterende gebouwen van de St.-Paulusabdij
vrijwel volledig. Aan de Hamburgerstraat
kwam er naar ontwerp van C. Kramm
een nieuwe gevel, met als belangrijkste
element de zware en sobere portiek in
een vroege neoclassicistische stijl. In het
opzetstuk is een reliefvoorstelling aangebracht van een zittende, gevleugelde
figuur met twee tafelen die de instelling
van de nieuwe wetgeving in 1838 herdenken. Het uit dezelfde tijd daterende
gietijzeren hek op hardstenen onderbouw heeft stijlen in de vorm van een
roedenbundel met bijl, de zogeheten
fasces, waarmee men verwees naar het
Romeinse recht. De aanbouw in gele
verblendsteen (Hamburgerstraat 3 0) verrees in 1910-'11 als kantongerecht, naar
ontwerp van Rijksbouwmeester voor

Utrecht, Arrondissementsrechtbank
(1985)

247

UTRECHT

Utrecht, Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen
Justitiegebouwen W.C. Metzelaar.
Ingrijpende verbouwingen volgden nog
in 1953 en 1965. Daarbij kwam ook de
nieuwbouw aan de kant van de Korte
Nieuwstraat tot stand.
HetGebouw voor Kunsten en
Wetenschappen (Mariaplaats 27)
[50] is in 1844-'46 gebouwd naar ontwerp van J. van Maurik en G.W. Deketh.
Dit gepleisterde gebouw op nagenoeg
vierkante plattegrond, met centraal
daarin de gehoorzaal, is opgetrokken in
neoclassicistische stijl. Op deze plaats
stond het koor van de kapittelkerk van
St.-Marie, waarin van 1766 tot 1844 de
stadsmuziekzaal was ingericht. In 1988
brandde het gebouw geheel uit. Uit
onderzoek na de brand is gebleken dat de
gehoorzaal in grote lijnen de plattegrond
van het, uit 1421 stammende koor volgt;
de koormuren zijn zelfs tot enkele meters
hoogte bewaard gebleven. De gietijzeren
spiltrap uit 1846, gegoten door de ijzergieterij U. Enthoven te Den Haag,
overleefde de brand. Momenteel is
het gebouw in gebruik bij het Utrechts
conservatorium en als concertzaal.
HetHuis van Bewaring I (Wolvenplein 25-29) [51] verrees in 1852-'56
op het toen net afgegraven terrein van
het 16de-eeuwse bastion Wolvenburg.
Het oorspronkelijke ontwerp is van C.
Kramm, in samenwerking met I. Warn-

sinck. Deze vroege cellulaire gevangenis
was een verbeterde versie van die aan het
Kleine-Gartmanplantsoen te Amsterdam, een ontwerp uit 1845 van I. Warnsinck (inmiddels gesloopt). De plattegrond van het zeer sobere bakstenen
gebouw heeft ongeveer de vorm van
een Latijns kruis. De langgerekte cellenvleugel en de naburige cellulaire kerk
dateren uit 1874 en zijn ontworpen door
J.F. Metzelaar. Voor de cellenvleugels,
die drie verdiepingen tellen, staat het
poort- en administratiegebouw, geflankeerd door twee bewaarderswoningen.
Het voorm. Huis van Bewaring
I I (Gansstraat 162-164) uit 1895 heeft
een eenvoudige, sobere vormgeving.
De bouw stond onder supervisie van de

Rijksbouwmeester voor Justitiegebouwen, W.C. Metzelaar. Nu herbergt het
complex het Pieter Baancentrum.
Het voorm. Commiezenhuis
(Wittevrouwenstraat 44) [52] is een
gepleisterd neoclassicistisch panel uit
1858 naar ontwerp van C.A. Boll van
Buuren. Het diende oorspronkelijk als
wachthuis en kantoor voor de stedelijke
belastingen, werd vervolgens ingericht
als politiepost en is momenteel advocatenkantoor. De begane grond heeft een
galerij met geprofileerde rondbogen tussen zandstenen pilasters. Op de galerij
is in 1875 een serre geplaatst. Het lage
zadeldak eindigt in frontons, aan de singelzijde voorzien van het stadswapen. In
het vierkante, houten daktorentje hangt
een door Jan Tolhuys in 1554 gegoten
luidklok, afkomstig uit de Wittevrouwenpoort. Die poort stond tot de sloop
in 1858 op deze plek.
Gemeentelijke slachtplaats
(Amsterdamsestraatweg 283). De oudste gebouwen van dit complex dateren
uit 1893-1901 en werden ontworpen
door stadsarchitect EJ. Nieuwenhuis.
Direct aan de Amsterdamsestraatweg
liggen het administratiegebouw, de
directeurswoning en de opzichterswaning, alle in baksteen opgetrokken
met eenvoudige neoclassicistische
details. De hierachter gelegen slachthuisgebouwen hebben moeten wijken
voor nieuwbouw.
Devoorm.openbare leeszaal
(Voetiusstraat 2-4) [53] uit 1910-'11 is
Utrecht, Commiezenhuis
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Utrecht, Rijksmunt (1979)
nu Instituut voor Kunstzinnige Vorming.
Het langgerekte, bakstenen gebouw
heeft een dwars zadeldak. Boven de
ingang rijst een toren omhoog met tentdak, lantaam en uivormige bekroning.
J. Stuivinga ontwierp de leeszaal in een
vrij sobere, late neorenaissance-stijl.
Aan de rechterzijde bevindt zich de bijbehorende dienstwoning.
Rijksmunt (Leidseweg 90). In
1911 besloot men de Rijksmunt van
het Neude, op de plaats van het huidige
hoofdpostkantoor, te verhuizen naar de
Leidseweg. Daar verrees in 1912-'16 een
nieuw gebouw in de stijl die 'Um 1800'
wordt genoemd. Rijksbouwmeester C.H.
Peters had wel de supervisie, maar het
gebouw wijkt zo overduidelijk van zijn
stijl af, dat men geneigd is aan opzichter
Th. Verlaan een belangrijker rol in de
vormgeving toe te kennen.
Hethoofdpostkantoor (Neude
11) [54] werd in 1918-'24 gebouwd. Al
in 1914 nam men het besluit tot de bouw
van een postkantoor op de plaats van de
oude Rijksmunt. Die was daar in 1647
gevestigd als Provinciale munt in het uit
1359 stammende St.-Caeciliaklooster.
Na een eerste bouwplan van Rijksbouwmeester J. Teeuwisse in 1918 volgde de
sloop van de bestaande gebouwen. De
Utrecht, Hoofdpostkantoor, interieur grote
hal (1989)
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bouw begon in 1920, op basis van een
door adjunct-Rijksbouwmeester J. Crouwel aangepast ontwerp. Plattegrond en
opbouw van dit vrijstaande pand vertonen een duidelijke symmetrie en een
expressionistische vormgeving, verwant
aan die van de Amsterdamse School. Aan
weerszijden van de ingang staan kalkstenen leeuwen. De publiekshal wordt overdekt door een reeks paraboolvormige
bogen met tussenliggende velden van
glas. Gele geglazuurde baksteen is het
overheersende bouwmateriaal. Het
beeldhouwwerk is van de hand van H.A.
van den Eynde. De beelden representeren de vijf continenten, Handel en Welvaart. De decoratie aan de kopse wanden
is vervaardigd door 'De Porceleyne Fles'.
Een groot hardstenen beeld in de vestibule symboliseert het postverkeer te
land, ter zee en in de lucht. Het glas-inloodraam boven de hoofdingang, met als
voorstelling de Nederlandse Maagd, is
een werk van R.N. Roland Holst uit
1931.
Veilinggebouw (Heycopstraat 27).
Bij de aanleg van de veilinghaven in 1927
richtte de dienst Gemeentewerken een
gebouw op voor de groente- en fruitveiling. Het vertoont de vormen van het
expressionisme. De hal, gedragen door
grote, gelamineerd houten spanten, is nu
onder meer in gebruik als sporthal.
Hetvoorm.politiebureau met
conciergewoning (Tolsteegbrug
1) [55] werd in 1928 gebouwd naar ontwerp van J.L. Planjer en J. de Vries van
de Dienst Gemeentewerken. Het met
baksteen beklede gebouw, in expressionistische vormen verwant aan de Amsterdamse School, bestaat uit een aantal in
hoogte verschillende bouwvolumes op
onregelmatige plattegrond. Het pand
heeft een torenachtige ingangspartij en
een tunnelvormige doorgang naar het
plantsoen van het voormalige bolwerk
Manenburg. De Tolsteegbrug, twee aanlegsteigers en een voormalige tramabri
dateren uit dezelfde tijd.
De Stadsschouwburg (Lucasbolwerk 24) [56] werd in 1939-'41 gebouwd
naar ontwerp van W.M. Dudok in de
voor hem kenmerkende kubistischexpressionistische stijl. Het gebouw
bestaat uit een combinatie van blokvormige bouwvolumes, met aan de
stadszijde een gebogen ingangspartij.

Utrecht, Stadsschouwburg voor de recente
verbouwing (1994)
Vanaf de Singelzijde komen de volumes
met hun horizontale vensterpartijen en
toneeltoren het best tot hun recht. Het
gebouw werd opgetrokken in staalbouw
op een onderbouw van gewapend beton
en is bekleed met lichtgele, baksteenvormige tegels. In 1954-'56 werd het
gebouw verbouwd naar plannen van Sj.
Wouda. Daardoor was de bovenzaal niet
langer direct van buiten toegankelijk. In
1971-'77 volgde renovatie en uitbreiding
aan de noordzijde. Om het gebouw aan
moderne, toneeltechnische eisen te laten
voldoen was in 1995-'96 een nieuwe verbouwing noodzakelijk. Daarbij verplaatste men het kleedkamerblok, de
toneeltoren werd vergroot en omhuld
met een beglaasde staalconstructie naar
ontwerp van E. Knippers van Architectenbureau Wouda By.
Hetmuziekcentrum Vredenburg [57] kwam in 1973-'79 tot stand
naar plannen van H. Hertzberger. Het
bestaat uit een grote, amfitheatervormige
zaal met daarnaast een kleine zaal. Het
muziekcentrum is opgenomen in een
groter geheel van, met glaskappen overdekte, binnenstraten met winkels. Bij
het ontwerp waren openheid en schaalverkleining de uitgangspunten. Dit heeft
geresulteerd in een van de meest spraakmakende voorbeelden van het uit de
Forum-groep voortgekomen structuralisme. De structuur wordt bepaald door
betonnen kolommen met een zware vierkante lop', die op een vast stramien zijn
geplaatst. Tussen deze kolommen zijn de
diverse ruimten afgescheiden, dikwijls
door wanden van betonsteen en glas. De
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grote zaal heeft aan alle kanten zitplaatsen. De rangen lopen steil omhoog
rondom een podium dat het gehele middenplateau kan beslaan. De zitplaatsen
zijn geplaatst in een per rij verspringend
achtkant. De opbouw van de zaal vertoont veel overeenkomst met die van de
H. Scharouns Philharmonie te Berlijn
uit 1960-'63. Rondom de zaal loopt een
foyer, die bestaat uit reeks onderling
verbonden ruimten.
In de koppen van de kolommen zijn telkens drie keramische tegeltjes opgenomen, een verwijzing naar de architectuur
van M. Brinkman in Spangen (Rotterdam) uit 1919-'22. Ook op andere plekken bevinden zich architectonische
verwijzingen. Aan de noordkant van
het muziekcentrum staat een tufstenen
muurfragment opgesteld van het middeleeuwse johannieterklooster dat op deze
plek heeft gestaan. Tijdens de bouw van
het centrum werd een van de torens van
de 16de-eeuwse dwangburcht Vredenburg opgegraven. Die toren is deels herplaatst bij de noordoostingang. Een stuk
van de noordwand van een geschutskelder bevindt zich nog in de expositieruimte onder het informatiecentrum
van de gemeente. In het midden van
de noordingang is een gebeeldhouwde
kariatide geplaatst, gemaakt door
J. Mendes da Costa. Dit beeld komt uit
het, uit 1909 daterende, archiefgebouw
van de verzekeringsmaatschappij De
Utrecht aan de Leidse Veer, welk
gebouw in 1974 werd gesloopt. Van het
daarnaast gelegen hoofdgebouw van 'De
Utrecht' heeft men de door H. Scholtz
vervaardigde 'Verzekeringsenger en
twee smeedijzeren Jugendstil-hekken in
het gebouw opgenomen.
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Universiteit Utrecht (voorheen
Rijksuniversiteit Utrecht). In 1634 werd
in Utrecht de Illustere School opgericht,
die in 1636 tot Academie werd verheven.
De Academie werd in 1815 omgedoopt
tot Landshogeschool, in 1877 tot Rijksuniversiteit en in 1993 tot Universiteit
Utrecht. De gebouwen van de universiteit liggen verspreid over de gehele stad.
Elders worden de gebouwen behandeld
die eerst een andere functie hadden en
later door de universiteit in gebruik zijn
genomen, zoals de aula (zie het Groot
Kapittelhuis van de Dom), de Statenkamer en de Universiteitsbibliotheek (zie
het paleis van Lodewijk Napoleon).
Hieronder worden alleen de speciaal
voor de universiteit ontworpen gebouwen besproken. De Rijksveeartsenijschool kwam pas in 1925 bij de universiteit en wordt apart behandeld. Door de
verhuizing naar het nieuwe universiteitscomplex de Uithof is inmiddels een aantal 19de-eeuwse laboratoria verlaten.
Sommige daarvan zijn gesloopt, andere
hebben inmiddels een nieuwe bestemming gekregen.
HetAcademiegebouw (Domplein
29) [58] was een geschenk van burgers,
stad en provincie bij het 250-jarig
bestaan van de universiteit in 1886. Het
gebouw kwam uiteindelijk in 1891-'94

tot stand. Aan de bouw ging een heftige
discussie vooraf over de bouwstijl.
Met de keuze van prof. E. Gugel als ontwerper, bijgestaan door stadsarchitect
C. Vermeys, passeerden de schenkers de
Rijksbouwmeester voor onderwijsgebouwen, J. van Lokhorst. Gugel maakte een
ontwerp in neorenaissance-stiji, Van
Lokhorst een tegenontwerp in neogotische stijl. De nabijheid van de gotische
Dom met pandhof was het overwegende
argument om van rijkswege voor de
neogotiek te kiezen. Na een vijijarig conflict tussen rijk en gemeente werd de
impasse doorbroken. Men besloot het
nieuwe Academiegebouw uit te voeren in
een rijke neorenaissance-stijl, omdat die
toen als de passende stijl voor de wetenschap gold. Gugel en FJ. Nieuwenhuis,
die de in 1890 overleden Vermeys had
opgevolgd, leverden het ontwerp.
Twee haakse vleugels met een diagonaal
in de hoek geplaatste ingang, vormen de
toegang tot een complex op onregelmatige plattegrond. In dat complex zijn ook
het Groot Kapittelhuis (aula) en het
claustrale huis Achter de Dom 7 opgenomen (zie aldaar). In de voorgevel heeft
men rijke neorenaissance-motieven verwerkt, die in detail naar de Franse renaissance onder Frans I verwijzen. W. Mengelberg vervaardigde de reliefs in de

Utrecht, Academiegebouw (1979)
topgevel. Ze tonen de stichteressen van
het gebouw (stad en provincie Utrecht),
het rijkswapen en het embleem van de
universiteit met de tekst 'Sol iustitiae
illustra nos' (Zon der Gerechtigheid verlicht ons). Het hoofd van Pallas Athene,
godin van de wetenschappen, in het
fronton boven de ingang, is van de hand
van E. Lacomble. Hij ontwierp ook de
tien portretten van de belangrijkste
hoogleraren, onder wie EC. Donders, G.
Voetius en C.H.D. Buys Ballot, twee per
faculteit. E.A.F. Bourgenjon verzorgde
de uitvoering van deze portretten.
Het gebrandschilderde raam in het trappenhuis uit 1894 werd ontworpen door
A. Derkinderen. Het heeft als hoofdvoorstelling de Stedenmaagd die aan de
godin van de wetenschap het Academiegebouw overhandigt. Ook in de plafondschildering staat Pallas Athene centraal,
omringd door personificaties van de
toenmalige vijf faculteiten. In het interieur is de oorspronkelijke neorenaissancebetimmering grotendeels nog aanwezig.
In de receptiezaal is de schouw van de
oude Senaatszaal geplaatst, met een grisaille uit 1694, voorstellende de twee
burgemeesters G. van der Hoolck en J.
van Velthuysen. Zij vervulden hun ambt
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in 1636, het jaar van oprichting van de
Academie. De schouw werd hier in 1917
geplaatst, toen de Senaatszaal werd vergroot. De huidige Senaatszaal kwam tot
stand bij de in 1917-'24 doorgevoerde
verbouwing van het Academiegebouw,
naar plannen van J.H. Hermelink. De
zaal is geheel behangen met portretten
van hoogleraren. In het trappenhuis naar
de Senaatszaal staat een gerestaureerde
renaissance-katheder, afkomstig uit de
Hongaarse kapel. Die kapel was in 1644
boven op de zuidvleugel van de kloostergang van de Dom gebouwd en werd in
1882 gesloopt.
Door de grote groei van de universiteit
na de oorlog werd een nieuw bestuursgebouw noodzakelijk. Dit gebouw kwam in
1981-'84 tot stand in de Uithof, naar een
ontwerp van F. van der Seyp van Bureau
Kokon uit Rotterdam. Het Academiegebouw client nu vooral voor representatieve doeleinden.
De gebouwen van de Sterrenwacht,
op het vroegere bolwerk Zonnenburg
[59], kwamen in enkele fasen tot stand
en vervingen een observatorium op de
Smeetoren. In 1853-'55 verrezen, op initiatief van C.H.D. Buys Ballot en naar
ontwerp van C.A. Boll van Buuren, twee
lage ronde bakstenen observatietorens
met draaibare kappen. Daartussen
Utrecht, Academiegebouw, interieur
Senaatszaal

bouwde men de meridiaanzaal, met
gebogen achtermuur. Verder was er nog
een bewaarderswoning, die in 1957 met
een verdieping werd verhoogd.
In 1854 werd Buys Ballot directeur van
het pas opgerichte Koninklijk Nederlands Meteorologisch Observatorium,
het latere KNMI. Toen kwamen twee
gebouwtjes voor magnetische waarnemingen tot stand. In 1879 volgde een
uitbreiding voor een klein instructiegebouw, naar ontwerp van J. van Lokhorst.
De daarop aangebrachte polyester kap
dateert uit 1957 en is aangebracht ten
behoeve van de eerste spiegeltelescoop.

Utrecht, Fysiologi sch Laboratorium
Omstreeks 1908 bouwde men naar ontwerp van de Rijksbouwmeester voor onderwijsgebouwen, J.A.W. Vrijman, tussen beide delen een bibliotheek, alsmede
een collegezaal met woonhuis. De laatste
twee verrezen ter plekke van de KNMIgebouwtjes. Wegens de toenemende
bebouwing in de directe omgeving, die
de waarnemingen verstoorde, was het
KNMI al in 1896 naar De Bilt verhuisd.
Het voorm. Fysiologisch Laboratorium (Van Asch van Wijckskade
28-30) [60] werd in 1865-'67 gebouwd
naar ontwerp van L. Tollenaar, op initiatief van de bekende hoogleraar F.C.
Donders. Deze had in 1865 een aantal
Duitse universiteitssteden bezocht om
tot een zo goed mogelijk plan to kunnen
komen. Het resultaat was een voor die
tijd zeer modern laboratorium. In zijn
vormgeving is het gebouw een goed en
rijk voorbeeld van het romantisch classicisme, waarin enkele jaren later ook de
Academisch ziekenhuis werd opgetrokken. Vooral de veelhoekige pilasters en
rondboogvensters zijn kenmerkend. Binnen de neoclassicistische hoofdvorm zijn
ook op de middeleeuwen geinspireerde
details zichtbaar. Op het iets hoger opgetrokken middendeel stond oorspronkelijk: Physiologisch Laboratorium'.
Omstreeks 1900 verschenen aan weerszijden twee bakstenen aanbouwen, waaronder een beheerderswoning.
Het voorm. Fysisch Laborato-

252

UTRECHT

daterende buitenplaats Gildestein, waarvan het huis (Biltstraat 168) directeurswoning werd en een nieuwe achterbouw
kreeg. De katoendrukkerij uit 1811, op
de hoek van het terrein direct naast de
Grift (Biltstraat 172), ging dienen als
hoofdgebouw voor onderwijs en huisvesting van de studenten. In de loop der tijd
verschenen er op het terrein veel gebouwen, waarvan er na de verkoop van het
terrein in 1985 ook verschillende weer
zijn verdwenen; andere zijn verbouwd tot

wooneenheden.

Utrecht, Gebouw voor tandheelkunde
rium (Bijlhouwerstraat 8) [61] werd
in 1875-'76 gebouwd naar ontwerp van
EJ. Nieuwenhuis, op initiatief van hoogleraar C.H.D. Buys Ballot. Het pand
kreeg een plattegrond die in grote lijnen
vergelijkbaar is met die van het Fysiologisch Laboratorium. Het pand werd
eveneens gebouwd in een romantischclassicistische stijl, zij het wat soberder.
Daarom wordt het wel als een voorbeeld
van de rondboogstijl aangeduid. In 1877
'78 zou Nieuwenhuis in een zelfde vormgeving de Studentensocieteit Phoenix te
Delft ontwerpen. In 1926 volgde een
aanbouw met nieuwe collegezaal en
kreeg het gehele pand een extra verdieping.
Het voorm. Laboratorium voor
anorganische chemie en
gezondheidsleer (Catharijnesingel 59) [62] werd in 1890-'92 gebouwd
naar ontwerp van de Rijksbouwmeester
voor onderwijsgebouwen, J. van Lokhorst. Het pand bestaat uit drie vleugels
rondom een binnenplaats, met aan de
vierde zijde een collegezaal. Het geheel
is uitgevoerd in rijke neorenaissancevormen. Dit is opmerkelijk, omdat Van
Lokhorst vier jaar eerder een sterk pleitbezorger was van een nieuw Academiegebouw in neogotische vormen. Ook
heeft deze, in Utrecht geboren, bouwmeester de ingangspartij gemodelleerd
naar de vormen van het poortje van de
Statenkamer uit 1643. De beide beelden
boven het poortje symboliseren de medische wetenschap. De tekst daartussen
betreft de officiele opening van het

gebouw in 1892 door koningin-regentes
Emma en koningin Wilhelmina. Van
beiden staan borstbeelden boven de
ramen van de verdieping. In de betegelde
boogvelden boven de verdiepingsvensters zijn in chronologische volgorde de
namen van meer dan twintig belangrijke
chemici en medici of te lezen, onder wie
Lavoisier, Dalton, Jenner, Pasteur en
Koch. Het pand gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe gerechtsgebouw,
waarvoor het naburige Farmaceutisch
Laboratorium uit 1915, naar ontwerp van
J.A.W. Vrijman, werd gesloopt in 1995.
Andere universitaire gebouw e n zijn: het in 1896 in neorenaissance-vormen gebouwde Ph armacologisch Instituut (Minrebroederstraat
12-14), hetBotanisch Laboratorium
(Lange Nieuwstraat 104-106) uit 19161918, naar ontwerp van J.A.W. Vrijman,
dat universiteitsmuseum gaat worden en

hetFarmacologisch Laboratorium
(Vondellaan 6), tot voor kort het
Rudolph Magnus Instituut, in 1925-'27
gebouwd in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid, naar ontwerp van A.A. Kok. Het
meest sprekende gebouw op de Uithof is
het voorm. gebouw voor tandh eelkunde (Sorbonnelaan 16) uit 1970-'74,
naar ontwerp van Environmental Design
(J. van der Grinten en T Koolhaas). Dit
gebouw staat ook bekend als 'de ponskaart'.
De voorm. Rijksveeartsenijschool is een gebouwencomplex dat
zich uitstrekt langs de Biltse Grift van de
Biltstraat (nrs. 166-172) tot de Bekkerstraat. De school werd in 1821 gesticht
op het terrein van de uit omstreeks 1680

De gebouwen uit de periode 1883-1915
kwamen tot stand onder supervisie van
de Rijksbouwmeester der landsgebouwen (in het eerste district), C.H. Peters.
Zijn gebouwen zijn haast steevast vormgegeven in een sobere, op de neogotiek
geente stijl. Een goed voorbeeld daarvan
is het nit 1907-'08 stammendePathologisch Instituut (Biltstraat 166, tot
voor kort Universiteitsmuseum). Dit
geldt ook voor dep ro efdi e rs ta Ile n
uit 1912 enhetInstituut voor Ch irurgie uit 1916. De aan de Grift gelegen manege kwam tussen 1904-'05 tot
stand naar ontwerp van C.H. Peters. De
voorgevel in neogotische vormen wordt
geflankeerd door vierkante traptorens,
waartussen zich een uitgebouwde houten
tribune bevindt. Aan de beide lange zijden zorgen dwars kappen voor het benodigde licht. Mede daardoor is het interieur een imposante ruimte geworden.
Houten spanten met houten stijlen en
ijzeren trekstangen ondersteunen het
gordingsdak. Tegenover de manege liggen de eenpaardsstallen uit 1906,
voorzien van overstekende kappen met
in hout uitgesneden gotische driepassen.
De hondenstal uit 1911 heeft een
basilicale vorm, met hoger opgetrokken
`middenschip' en lagere `zijbeuken' voor
de dierenverblijven.
In 1917 werd de Rijksveeartsenijschool
omgevormd tot de Veeartsenijkundige
Hogeschool en in 1925 tot de Faculteit
Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit. Ten noorden van de Poortstraat
vond in 1915-'25 een nieuwe uitbreiding
plaats, met als belangrijkste gebouwen
het Veterinair Anatomisch Institu u t (Bekkerstraat 14) en aan de overkant van de Grift de Kliniek voor
kleine huisdieren (Alexander
Numankade 9). Beide panden zijn van
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Utrecht, Veterinair Anatomisch Instituut
(1979)
de hand van J. Crouwel en net als het
hoofdpostkantoor aan het Neude ontworpen in expressionistische vormen,
verwant aan die van de Amsterdamse
School. De kliniek stamt uit 1922-'24,
het Veterinair Anatomisch Instituut uit
1921. Het laatste gebouw werd uitgevoerd in gewapend beton en bekleed met
baksteen, deels in decoratief-expressieve
vormen. Aan de voorzijde flankeren twee
halfronde traptorens de ingang. De kant
aan de Grift heeft een halfronde uitbouw,
waarin de snij- en collegezalen waren
ondergebracht.
Scholen. Devoorm. Rijks Hogere
Burgerschool (Kruisstraat 51),
momenteel in gebruik bij de universiteit,
is een uit 1866 stammend gebouw. Stadsbouwmeester C. Vermeys ontwierp het
in romantisch-classicistische vormen.
Utrecht, Stedelijk Gymnasium Hieronymus

In 1868-'69 werd naar zijn ontwerp een
Gemeentelijke Hogere Burgersch o o l (Asch van Wijckskade 20) [63]
gebouwd. In 1903 verrees naar een
bouwplan van de Dienst Gemeentewerken op de Catharijnesingel (nr. 62)
eenSchool voor HBS-B [64]. Het
oude Stedelijk Gymnasium (Janskerkhof 4-4a) [65], nu Academie voor
expressie in woord en gebaar, is een
neoclassicistisch gebouw uit 1880,
aan de linkerkant in 1884 uitgebreid.
Het nieuwe Stedelzjk Gymnasium
Hieronymus (Homeruslaan 40) uit
1931-'32 is een ontwerp van J. de Vries.
Met zijn strakke volumes, gele baksteen,
lintvensters en overstekende platte daken
vertoont het invloeden van het werk van
W.M. Dudok en het functionalisme. De
voorm. Burgerschool der Nederduitsch Hervormde Gemeente
(Oudkerkhof 23) gebouwd in 1860
bestaat uit een onderwijzerswoning in
eclectische vormen met rijke kroonlijst
en balkon aan de straatzijde. Achter de
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voormalige poortweg lag de eigenlijke
school. De Hogere Technische
School (Vondellaan 2) werd in 1910
gebouwd als Middelbare Technische
School voor Bouwkunde. De Nederlandse Aannemersbond nam het initiatief
voor de oprichting van de school en
A.W.C. Dwars zorgde voor het bouwplan. Het pand is uitgevoerd in sobere
Jugendstil-vormen, die het beste bij de
ingang tot uiting komen. De om
de hoek gelegen Vakschool voor de
Typ ografie (Jutfaseweg 3) dateert uit
1909 en is gebouwd in neorenaissancevormen, naar plannen van E.G. Wentinck.
Aan de hand van de nog aanwezige
andere schoolgebouwen kan een duidelijke stilistische ontwikkeling worden
gevolgd. Daarbij is tevens to zien dat het
Scholenbesluit van 1880, de Leerplichtwet van 1901 en de Schoolwet van 1920
verhoogde bouwactiviteiten tot gevolg
hebben gehad. De Marnixschool
(Springweg 89-91bis), gebouwd in 1865
naar ontwerp van C. Vermeys in romantisch-classicistische stijl, werd in 1901
naar plannen van J. Kruif vergroot. Na
1880 ontwierp C. Vermeys een aantal
scholen in soberder neoclassicistische
vormen, waaronder de Openbare
Lagere Scholen: Abstederdijk 32

Utrecht, Marnixschool
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Utrecht, Cort van der Lindenschool

(1881), Draaiweg 51 (1882), Plompetorengracht 8/8bis (1882), Nicolaasdwarsstraat 3 (1883) en Janskerkhof 17
(1886). In 1901 verrees naar ontwerp
van H. Ebbers een R . K. School voor
Meisjes (Adriaanstraat 24) in eenvoudige
neogotische vormen. Een andere bijzondere school is de R. K. St.-Anthoniusschool voor Meisjes (J.P. Coenstraat
60) uit 1904, naar plannen van J. Stuyt en
Jos. Cuypers. Een eenvoudige neorenaissance-vormgeving hebben de hoekscholen Poortstraat 73 (1893), Boorstraat 107 (1896) en Koekoeksplein 2a
(1903), alle ontworpen door de Dienst
Gemeentewerken. Deze maakte ook de
plannen voor de St.-Gregoriusschool
(Hieronymusplantsoen 3) uit 1902, waarvan de twee onder een hoek geplaatste
vleugels het speelplein omsluiten. Aan
de rechterzijde bevindt zich een voorm.
onderwijzerswoning met erker. De Pa us
Adriaanschool (Oudegracht 265)
werd in 1912 gebouwd in late neorenaissance-vormen. De school is een verbouwd woonhuis dat bekend staat als
het geboortehuis van paus Adrianus VI.
Meer expressionistisch van vormgeving
zijn de scholen naar ontwerp van S. Loeb
uit 1918: deKoningin Wilhelminas c h o o l (Mecklenburglaan 3) en de
Jules Verneschool (Opzoomerstraat
1). Andere goede voorbeelden van het
expressionisme zijn de scholen naar ontwerp van WA. Maas en L.J.H. Zonneveldt, waaronder de uit 1923 stammende
St.-Gertrudisschool (Amaliadwarsstraat 2) en de voorm.Eerste Da
Costaschool (Brederoplein 30-40) uit
1922, nu omgebouwd tot wooneenheden
en de St.-Nicolaasschool (Boerhave-
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plein 11) uit 1928. ook J.L. Planjer
ontwierp in deze stijl: D e Klimop
(Thorbeckelaan 1) uit 1925, de Van der
Palmschool (Maasplein 1) uit 1925, de
Jan Ligthartschool (Marnixlaan
364) uit 1927 en, samen met J. de Vries,
de met riet gedekte Co r t van der
Lindenschool (Laan van Chartroise
160) uit 1923. Meer beinvloed door de

Nieuwe Zakelijkheid zijn de Frans
Ha lssch o o l (Frans Halsstraat 22) uit
1924, naar ontwerp van A.H. Op ten
Noort en L.F.P. Scheffer en de Industrie-Huishoudschool (Laan van
Puntenburg 2) uit 1939-'40, naar ontwerp van H.E Mertens.
De voorm. herensocieteit De
Vriendschap (Keistraat 24) [66] is
een robuust neoclassicistisch pand uit
1865. Het bestaat uit een grote zaal met
rijk bewerkt interieur met daarnaast een
verbouwd 17de-eeuws woonhuis, waarin
voor 1803 een societeit van de patriotten
was ingericht. Het hoekpand, dat als balzaal werd gebouwd, herbergt een rijk
bewerkt interieur. De gevel heeft voor
die tijd karakteristieke, grote vensters
met zware omlijstingen en een hoofdgestel. De ingang heeft daarboven nog conUtrecht, Herensocieteit De Vriendschap

UTRECHT

soles, een kuif en twee acroterien. Na
een verbouwing in 1985 is het als grand
cafe ingericht.
De voorm. Oranjesocieteit Sic
Semper (Trans 19) [67] is een neogotisch bakstenen gebouw uit 1890-'91
naar ontwerp van P.J. Houtzagers. Op
een gevelsteen staat de voorganger, een
in 1775 door prinsgezinden opgerichte
societeit, afgebeeld. Van dat in 1890 gesloopte pand heeft men een schouw naar
het voormalige raadhuis van Soest overgebracht. Karakteristiek voor het huidige
pand zijn het onregelmatige silhouet van
schoudergevels, dakkapellen en schoorstenen, en de tegeltableaus in de boogvelden. Thans is het gebouw opgedeeld
in wooneenheden.
De voorm. societeit Oranjelust
(Maliebaan 89) is een vrijstaand neoclassicistisch pand uit circa 1865, met balkon
boven de ingangspartij. De omlijste vensters hebben voor die tijd kenmerkende
geprefabriceerde kuifstukken.
Desocieteit De Vereeniging
(Mariaplaats 14) [68] is oorspronkelijk
een claustraal huis van St.-Marie. Het
bestaat uit een midden op het perceel
gelegen, van oorsprong 14de-eeuws huis
met aan de linkerzijde een 15de-eeuwse
aanbouw. Schilder Jan van Scorel woonde hier in 1530 een jaar voordat hij verhuisde naar het buurpand Achter Clarenburg 2. In 1872 werd de grote societeitszaal toegevoegd, gebouwd in neoclassicistische vorm; de vensters hebben een
geblokte omlijsting en een hoofdgestel
met attiek en halfronde bekroning.
Destudentensocieteit Placet
Hic Requiescere Musis, afge-

Utrecht, Studentensocieteit PHRM

kort THRM', (Janskerkhof 14) [69] verrees in 1900, naar een ontwerp van A.H.
Zinsmeister. Met zijn krachtige zijtoren,
voorzien van het wapen van Utrecht, is
het sterk geInspireerd op de Beurs van
Berlage to Amsterdam. Het materiaalgebruik, in het bijzonder de gele verblendsteen en de natuurstenen lateien, past
echter meer in de traditie van de Jugendstil. Opmerkelijk is de met diermotieven
versierde, hardstenen dakrand.
HetMalthezer Ridderhuis
(Nieuwegracht 14) [70] is een in oorsprong 17de-eeuws huis met een rijk
18de-eeuws interieur. Het pand werd in
1919 verbouwd, onder leiding van Ed.
Cuypers, voor de Nederlansche Balije
der Souvereine Orde van Malta.
In hetpaleis Lofen [71] verbleven
gedurende de llde tot de 13 de eeuw de
Duitse koningen en keizers wanneer zij
in Utrecht waren. Belangrijke resten van
dit gebouw zijn teruggevonden bij
opgravingen in 1929, onder enkele huizen tussen de Vismarkt en het Domplein.
Vermoedelijk uit het begin van de 11 de
eeuw dateren enkele, op veldkeien
gefundeerde, tufstenen muren en drie
zandstenen zuilen met flinke, onversierde kelkkapitelen en afgeschuinde
dekplaten. Deze zuilen dragen tufstenen
Bogen en vormen een zuilenarcade. Verder is er veel baksteenwerk uit het begin
van de 13 de eeuw. Het paleis moet hebben bestaan uit een trapeziumvormige
ruimte met een kleine uitbouw op de
zuidoosthoek. De lange zijden grensden
aan de Oudegracht (Vsmarkt) en het
Domplein. Het paleis zal in het begin
van de 13 de eeuw zijn verbouwd, waarbij
men aan de llde-eeuwse omtrek vasthield. Tot in het derde kwart van de 13de
eeuw zal Lofen als keizerlijk palts hebben
gediend. Daarna werd het opgesplitst in
drie claustrale stenen huizen, behorende
aan het kapittel van de Dom. Ook van
deze huizen zijn ondergronds nog delen
aanwezig. Naast Vismarkt 18 bevindt
zich een overwelfde, maar gewoonlijk
afgesloten, toegang. Een deel van de
galerij is zichtbaar en toegankelijk in de
kelder van Domplein 16.
Debisschopshof (Servetstraat)
[72], de residentie van de bisschop, wordt
voor het eerst vermeld in 1017 toen
brand het gebouw had verwoest. Ook
later is het complex enkele keren ver-
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Utrecht, Paleis Lofen, deel van zuilenarcade
nield en herbouwd, voor het laatst omstreeks 1445. Toen het zijn grootste omyang had, werd de bisschopshof begrensd
door de St.-Salvator, de Domtoren, Servetstraat, Lichte en Donkere Gaard en
Wed. De bisschopshof is in 1803 grotendeels gesloopt. Op het binnenterrein
achter de Servetstraat zijn slechts enkele
kleine resten bewaard gebleven. Ten zuiden van de Domtoren zijn de fundamenten zichtbaar gelaten van een ronde tufstenen traptoren, die zeker al in 1320
bestond. De trap leidde naar de verdieping van het huis van de bisschoppelijke
officiaal en vandaar via de `bisschopstrap'
naar de St.-Michaelskapel in de Domtoren. Dat huis werd in 1927 gesloopt.
Het hoge huis met dwars zadeldak, dat
tegenwoordig het achtergedeelte vormt
van het tussen de poort en de Domtoren
gelegen woonhuis met klokgevel uit
1735 (Servetstraat 7), was mogelijk het
voorraadhuis (de `spinde') en werd gebouwd in de 15de eeuw. De toegangspoort aan de Servetstraat dateert uit
1634, toen de gouverneur der provincie
de hof bewoonde. De poort is vermoedelijk een werk van Frederik Matthijsz. van
Lobbrecht. Zij is opgetrokken van oaken zandsteen, heeft een rijk geprofileerde
korfboogvormige doorgang en wordt
bekroond door een gebogen fronton.
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Utrecht, Paushuize (1987)
Boven de doorgang bevindt zich een
reliefsteen met het provinciewapen;
boven de flankerende pilasters zitten cartouches met wapens, onder andere van
de stad Utrecht. In de bakstenen muur
langs het binnenplein achter de poort
zijn acht natuurstenen wimbergen opgenomen van de kloostergang van de Dom.
Het zijn reconstructies uit 1890-'95 van
de toen reeds ernstig vervallen oorspronkelijke wimbergen van de kloostergang.
Het Paushuize (Kromme Nieuwegracht 49) [73] werd in 1517 en volgende
jaren binnen de immuniteit van St.Pieter gebouwd voor Adriaan Florisz.
Boeyens (1459-1523), die er wilde gaan
wonen zodra zijn regentschap over keizer Karel V zou zijn beeindigd. In 1522
werd hij gekozen tot paus Adrianus VI.
Door zijn flood, een jaar later, heeft hij
het huis nooit of gezien. Het imposante
dwars huis bestaat uit een kelder, twee
verdiepingen en een kap die alle uit
dezelfde tijd dateren. De Bevels zijn
opgetrokken in baksteen, afgewisseld
met kalkstenen speklagen. Aan de kopse
kant heeft het huis een trapgevel met
overhoekse pinakels. Een achtkantige
schoorsteen bekroont het geheel. De
bovenste drie vensters in de geveltop
hebben hun oorspronkelijke laat-gotische detaillering. De kruisvensters daaronder zijn reconstructies. In de gotische
nis, waarvan het baldakijn in de 19de
eeuw is vernieuwd, staat een beeld van
St.-Salvator met de wereldbol in zijn lin-
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kerhand, daaronder houden twee engelen het wapen van Adriaan Boeyens vast.
Het geheel verwijst naar Adriaans functie
als proost van het kapittel van St.-Salvator. Aan de rechterzijde van deze gevel
staat een vierkante traptoren. Een
tweede traptoren aan de tuinzijde is afgebroken.
De Staten van Utrecht kochten het pand
in 1584 aan als residentie van de gouverneur van de provincie. In 1612 kwam het
in bezit van Daniel d'Ablaing. Deze liet
in 1633 onder andere de vleugel aan de
zijde van de Kromme Nieuwegracht uitbreiden en een nieuwe toegangsbrug
over de immuniteitsgracht metselen. Aan
de binnenkant van de poort bevindt zich
beeldhouwwerk uit die tijd, met daaronder de Latijnse tekst 'Non omne quod
minatur ferit' (Niet alles wat dreigt,
treft). In 1649 werd aan de noordzijde
een buurpand aangekocht, het 'Klein
Paushuize' (Achter St.-Pieter 220), dat
in 1663 werd verbouwd. Daarbij kreeg
het een dorische ingangspoort. In 1714
bracht men bij het hoofdgebouw aan de
hofzijde een galerij aan en aan de straatzijde een pronkrisaliet met balkon in
Lodewijk XIV-vormen. Tegen de galerij
werd omstreeks 1750 een tuinkamer aangebouwd. De ingangsdeur in rococovormen is uit die tijd.
Na korte tijd door Lodewijk Napoleon
bewoond te zijn geweest, werd het pand
in 1815 opnieuw ambtswoning van de
gouverneur van de provincie. In 1828'33 volgden onder leiding van C. Kramm
ingrijpende verbouwingen, waarbij

onder andere de vensters werden vernieuwd. De belangrijkste wijziging was
de toevoeging van de Statenzaal, tevens
bal- en receptiezaal, aan de hofzijde. Na
de bestuurlijke verandering ten gevolge
van de nieuwe grondwet van 1848 was
deze zaal als vergaderruimte te klein.
Een door Kramm aan de grachtzijde ontworpen vleugel voor de griffie werd in
1915 vervangen door het huidige pand
met trapgevels. Vanaf 1996 gebruikt de
provincie Groot en Klein Paushuize
alleen voor representatieve doeleinden.
De andere gebouwen van het provinciaal
bestuur aan het binnenterrein en aan
Achter St.-Pieter zijn in het bezit gekomen van de Universiteit Utrecht.
Het voorm. paleis van koning
Lodewijk Napoleon,nuUniversiteits- en Letterenbiblioth e e k (Wittevrouwenstraat 7-11) [74],
ontstond door samenvoeging en uitbreiding van enkele oudere panden aan Drift
en Wittevrouwenstraat. Het paleis werd
gebouwd voor koning Lodewijk Napoleon, die Utrecht in 1807 als residentie
had uitgekozen. Aan het eind van dat jaar
werkte men met man en macht dag en
nacht aan het paleis en in het begin van
1808 kon de koning er zijn intrek nemen.
Allereerst waren drie 18de-eeuwse panden (Drift 27-31) verbouwd onder supervisie van J.Th.Thibault, naar plannen die
J.D. Zocher sr. had gemaakt. Verder verrezen op het bassecour een hofkapel ter
plaatse van een uit 1629 daterende
remonstrantse kapel, en een balzaal, die
pas in 1809 gereed kwam. De koning
had inmiddels zijn residentie echter verplaatst naar de hoofdstad, waar hij het
stadhuis had gevorderd. De wit gepleisterde balzaal met rondboogvensters in
sobere neoclassicistische vormen ligt nu
verscholen achter de nieuwbouw van de
Universiteitsbibliotheek. Omstreeks
1835 werd de balzaal verbouwd tot boekenmagazijn van de universiteit en verdeeld in acht compartimenten. In 1858
richtte men ook de voormalige hofkapel
tot boekenmagazijn in. Beide gebouwen
kregen gietijzeren gaanderijen. De wit
gepleisterde toegangspoort met aangrenzende lagere vleugels werd kort na 1834
gebouwd. De als particuliere woningen
gebouwde panden aan weerszijden stammen ook uit die tijd. Het pand Drift 27
werd in 1881 het gecombineerde rijks-
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en gemeentearchief, maar is nu ingericht
als onderdeel van de Letterenbiliotheek.
In 1904-'06 volgde aan de Keizerstraat
nog een uitbreiding van het boekendepot
naar plannen van de Rijksbouwmeester
voor onderwijsgebouwen, J. van Lokhorst. Zijn opvolger, J.A.W. Vrijman,
ontwierp in 1909 het aansluitende bibliotheekgebouw op de hoek met de Wittevrouwenstraat in de vormen van de late
neorenaissance.
Het aartsbisschoppelijk
p a l e i s (Maliebaan 40) werd in 1868
als villa in neoclassicistische vormen
gebouwd naar ontwerp van NJ. Kamperdijk. Opdrachtgever was de toenmalige president-directeur van de Nederlandse Rhijnspoorweg-Maatschappij, H.
Ameshof. Dit pand met diepe tuin werd
in 1898 aangekocht door de toenmalige
aartsbisschop Mgr. H. van de Wetering.
De Rotterdamse architect A.J. van
Schaik leverde het plan voor een aanbouw met kapel, uitgevoerd in 18991901. W. Mengelberg zorgde voor het
interieur.
Woonhuizen. Te midden van de
houten bebouwing kwam in Utrecht al
zeer vroeg het stenen stadshuis tot ontwikkeling. Vooral in de bocht van de
Oudegracht vormde zich vanaf de 13de
eeuw een concentratie van grote stenen
huizen, gebouwd voor aanzienlijke
families, die er ook hun naam aan gaven.
Utrecht, Paleis van koningLodewijk
Napoleon

Deze vroegste stenen huizen hadden een
of twee verdiepingen en veelal een
schijnbaar verdedigbaar karakter door
een rondom lopende weergang met kantelen. In de praktijk waren deze huizen
zelden of nooit toneel van daadwerkelijke strijd. Aileen bij het beleg van kasteel Vredenburg in 1576 werd op enkele
hoge huizen aan de Oudegracht (Fresenburch, Oudaen en Blankenburg) geschut
geplaatst. Van verscheidene van deze
`stadskastelen', zoals ze tegenwoordig
wel worden genoemd, zijn nog belangrijke delen aanwezig. Andere zijn door
latere verbouwingen moeilijk als zodanig
te herkennen. Veel middeleeuwse eenlaags huizen kregen vanaf de 16de eeuw
een of meer verdiepingen, waardoor het
oorspronkelijke verschil in bouwhoogte
met de grote buurhuizen werd gereduceerd.
De vroegste bouwpercelen waren groot
van omvang, enkele tientallen meters
breed en lang. Op de grote percelen was
naast het hoofdhuis nog ruimte voor zijhuizen, achterhuizen, schuren, stallen en
werkplaatsen die al dan niet werden verhuurd. Door opdeling van deze erven in
de lengte of de breedte ontstonden kleinere bouwpercelen. Bij een aantal grote
percelen met oude bebouwing op het
midden van het perceel werd het oudste
huis ingesloten door jongere bebouwing
op afgescheiden kleinere erven aan de
straat (bijvoorbeeld de 13de-eeuwse
woontoren achter Neude 35-36). Stegen
ontsloten de achtererven en de daarop
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ontstane bebouwing. Soms werden dwars
over lange percelen nieuwe straten aangelegd. Vanaf de 14de eeuw raakten ook
de kleinere percelen met stenen huizen
bebouwd. Deze huizen hadden overigens
vaak houten gevels. In de 17de en 18de
eeuw verving men deze houten gevels
door stenen gevels, merle op last van de
stedelijke overheid.
Op de immuniteiten woonden de kanunniken in zogeheten claustrale huizen op
veelal grote percelen. Na de opheffing
van de immuniteiten legde men hier
nieuwe straten aan en vond opsplitsing in
kleinere erven plaats. Het omgekeerde
kwam echter ook voor; soms kwam een
aantal kleine percelen in handen van een
eigenaar om te worden samengevoegd
voor de bouw van een groter huis of
gebouwencomplex.
Middeleeuwse huizen
Het hoekpand Drakenburch (Oudegracht 114) [75] bevat vooral in de rechter zijmuur belangrijke restanten van
een 12de-eeuws tufstenen huis. Dat huis
werd omstreeks 1295 in baksteen vergroot tot de huidige omvang. Van die
bouwfase zijn de dennenhouten sporenkap en de enkelvoudige dennenhouten
balklagen nog grotendeels intact. Het
huis is gedeeltelijk onderkelderd en is
het vroegste Utrechtse voorbeeld van
een huis waarvan in de zaal een achterkamer was afgescheiden. In het derde kwart
van de 14de eeuw verhoogde men het
huis twee meter en in de 18de eeuw vernieuwde men de vensters. Bij de restauratie van het pand in 1962-'67 reconstrueerde Th. Haakma Wagenaar enkele
gotische vensters en de trapgevel met
ezelsruggen die in de 18de eeuw door
een kroonlijst was vervangen. De pui
van voor- en zijgevel is modern. Bij het
pand horen een achterhuis (18de eeuw
herbouwd) en een onderkelderd zijhuis
achter Oudegracht 116 (waarschijnlijk
13de eeuw, verbouwd in 16de eeuw). In
dit zijhuis (Klein Drakenburch') vond
en reconstrueerde men bij de restauratie
nogal beschadigde, vroeg-14de-eeuwse
muurschilderingen. Ook de ornamentele
beschildering van de dennenhouten balklaag boven de begane grond van het
hoofdhuis is in het zicht gebracht en
hersteld.
Het huis We d 5 - 7 [76] bevat in de zij-
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Fresenburch (Oudegracht 113) [77]
was oorspronkelijk een versterkt bakstenen huis van de Utrechtse familie Vrese
en dateert mogelijk nog uit het tweede
kwart van de 13 de eeuw. Het huis
bestond uit een kelder (met tongewelf),
een zaal, twee verdiepingen en een zolder. Halverwege de linker zijmuur
bouwde men in de 14de-eeuw een ronde
traptoren aansluitend op een zijuitgang
in de Drieharingenstraat. In de 16de
eeuw werd een achterhuis bijgebouwd.
De 13de-eeuwse voorgevel was bijzonder
rijk uitgevoerd met diepe spitsboognissen, vensters met colonnetten en middenzuil, geglazuurde moppen en arkeltorens. Die gevel werd in 1842 gedeeltelijk
afgebroken samen met de kantelen van
Utrecht, Huis Oudaen (1978)
Utrecht, Wed 5-7 met tufsteen muurwerk
(1980)

muren, de achtergevel en de kelder
belangrijke restanten van een tufstenen
huis uit omstreeks 1200. Oorspronkelijk
was het een tweelaags, dwars huis van
circa 35 bij 9 meter, met muurwerk
bestaande uit kistwerk van tufsteen met
een binnenschil van baksteen. Het
gebouw was vermoedelijk een gemeenschappelijke woonruimte voor kanunniken van het kapittel van Oudmunster.
In het midden van de 14de eeuw splitste
men het pand op tot Brie zelfstandige
claustrale huizen. Het middenstuk (Wed
5-7) werd verhoogd en onderkelderd, en
kreeg een achterhuis. In het rechterdeel
(Wed 3 a) bleef ondanks latere verbouwingen de oorspronkelijke eindmuur
bewaard. Het linkerdeel brak men in
1618 of in verband met de aanleg van
de Korte Nieuwstraat. Het middenstuk
werd in het begin van de 17de eeuw
opnieuw gesplitst en dat bleef zo tot
het pand in 1902 als bedrijfsruimte in
gebruik kwam (vanaf 1924 tot 1968 veilinghuis Beijers). Met uitzondering van
de rechter zijmuur sloopte men in 1963
het 14de-eeuwse achterhuis. Bij de restauratie in de jaren 1977-'79 is de tufstenen achtergevel, met enkele romaanse
vensters voorzien van segment- en
kepervormige ontlastingsbogen, in het
zicht gelaten. Het pand is nu weer in
enkele woningen opgesplitst.
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de weergangen op de zijmuren. In 1858
werd de voorgevel verder gesloopt en
vervangen door de nu aanwezige gepleisterde, neoclassicistische lijstgevel. Uit de
19de eeuw dateert ook de ronde schoorsteen met kantelen op de rechter bouwmuur. De oude kapconstructie maakte in
1926 plaats voor een plat dak.
Het omstreeks 1275 voor de familie
Zoudenbalch gebouwde huis Oudaen
(Oudegracht 99) [78] is het herkenbaarste voorbeeld van het zogenaamde stadskasteel. De naam van het huis herinnert
aan de familie Van Houdaen die het pand
in de 15de eeuw bezat. Het hoge en
diepe bakstenen huis omvat een kelder
met tongewelf, drie (oorspronkelijk vier)
bouwlagen en een zolder. Het schilddak
wordt aan alle zijden door weergangen
omgeven. Ter linkerzijde staat een vierkante traptoren die inwendig nog vrijwel
geheel intact is. Oorspronkelijk had het
front van de toren blinde nissen in
dezelfde vorm als de vensternissen van
de voorgevel van het huis. Rechts staan
twee achter elkaar geplaatste zijhuizen.
Omstreeks 1504 ondergingen het huis
en de bijgebouwen een ingrijpende verbouwing. Er kwamen nieuwe kelders met
tongewelven. De dennenhouten balklagen en kapconstructie werden vervangen
door eiken constructies. Door het aanbrengen van kleinere vensters in de traptoren ontstond meer onderscheid tussen
de toren en de rest van de gevel. Het
rechter hoektorentje dateert uit dezelfde
tijd. In 1680 verlegde de nieuwe eigenaar
Ambrosius Bosschaert de ingang naar het
voorste zijhuis. Uit dat jaar dateert ook
het classicistische, natuurstenen poortje
in de voorgevel. ,De beelden van twee bejaarden, en de gebeeldhouwde cartouche
daarboven zijn van 1758, toen het complex werd verbouwd tot hervormd oudemannen- en -vrouwenhuis, een bestemming die het tot 1965 behield. Bij een
restauratie in 1858-'59 kregen het hoofdhuis en het voorste zijhuis hun bakstenen
balustraden en uitkragingen. Men verving de resterende gotische vensters door
T-kozijnen met stolpramen. De traptoren en het hoektorentje kregen ingesnoerde tentdaken. In 1894 werden de
bovenste balklagen en de zolder van het
huis ingrijpend veranderd, waarbij men
ook de eiken kapconstructie verving. De
balustrade op de rechter zijmuur dateert

Utrecht, Vierkante woontoren van Achter
de Dom 7. Rechts het Groot Kapittelhuis
uit hetzelfde jaar. Na 1965 kwam een
groot deel van het bouwperceel in handen van een exploitatiemaatschappij.
Diverse 18de- en 19de-eeuwse bijgebouwen zijn vervolgens gesloopt en vervangen door winkels. Bij de restauratie van
het hoofdhuis in 1984-'86 herstelde men
de achtergevel ingrijpend en kreeg de
linker zijmuur weer kantelen. In de grote
zaal op de begane grond zijn twee monumentale schouwen uit 1735 bewaard
gebleven. Momenteel heeft het pand
een horecabestemming.
Van het 14de-eeuwse huisLeeuwenbu rg (Oudegracht 307) [79] is de middeleeuwse voorgevel in 1985 gereconstrueerd. Deze natuurstenen (zandsteen
en trachiet) gevel werd omstreeks 1500
gebouwd in opdracht van een dochter
van Gijsbert van Leeuwen. Bij de restauratie is een schijngevel toegevoegd, die
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een achterliggende derde verdieping
moet suggereren. Op de nieuwe gekanteelde borstwering zijn metalen leeuwen
geplaatst. Ankers in de vorm van digitale
cijfers geven het restauratiejaar aan.
De kapconstructie van het pand dateert
uit de bouwtijd, het tweede kwart van
de 14de eeuw, en is een interessante
overgangsvorm van een sporen- naar
een gebintenkap. De kap heeft dennenhouten sporenparen en eiken
gebinten.
A c h ter de Dom 7 [80] was oorspronkelijk een claustraal huis, gebouwd binnen de immuniteit van het kapittel van
de Dom of van dat van Oudmunster.
De vierkante bakstenen woontoren van
drie bouwlagen dateert uit omstreeks
1400. De tegen de westzijde gebouwde
vleugel met zadeldak dateert van ongeveer 1500. In verband met een verbreding van de straat heeft de stad het huis
en de bijgebouwen in 1641 aangekocht
en gedeeltelijk gesloopt. Het perceel
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Utrecht, Huis Zoudenbalch
werd na splitsing weer doorverkocht.
Tegen de dwarsvleugel kwam een nieuwe
traptoren. Vanaf 1813 diende het gebouw als hoofdbureau van politic en in
1867 nam de Rijksuniversiteit het pand
in gebruik. Bij een ingrijpende restauratie in de jaren 1886-'93 bracht men de
waterspuwers, de getande uitkraging, de
kantelen en het schilddak aan. Verder
werd toen naast de oostgevel van het
Groot Kapittelhuis een bakstenen
poortje met kantelen gebouwd.
Het huis Zoudenbalch (Donkerstraat
15-19) [81], werd in 1467-'68 gebouwd
voor Everard Zoudenbalch, kanunnik
en thesaurier van de Dom en proost te
Maastricht. Het dertien traveeen brede
huis is ontstaan uit de verbouwing en
samenvoeging van een vijf tot zevental
huizen op een breed perceel, dat zich
naar achteren toe uitstrekte tot de
Mariastraat. De geheel van Namense
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hardsteen opgetrokken voorgevel werd
in twee fasen gebouwd, mogelijk naar
ontwerp van Willem Backerweerd, een
van de bouwmeesters van de Dom. Na
een brand in 1903 werd de gevel in 1905
onder leiding van P.J.H. Cuypers gerestaureerd. Hij reconstrueerde de detaillering van de kruisvensters, de spitsbogen
en de kantelen van de hoge borstwering.
De gotische nisjes waarmee de muurdammen tussen de benedenvensters zijn
versierd, waren nog gedeeltelijk aanwezig. De gevel heeft aan het linker uiteinde een rijk geprofileerde gotische
ingang met een bovenlicht (gereconstrueerde tracering) en een met figuren versierde latei. Achter de voorgevel is het
gebouw na de brand grotendeels nieuw
opgetrokken, behalve het rechterdeel
(nr. 15), dat nog middeleeuwse balklagen
bevat. Ook de kelders van de oude huizen zijn bewaard gebleven. Enig rijk
beeldhouwwerk (schouw, deurstuk en
sleutelstukken) van het interieur is in

1875, met de verhuizing van het hier
sinds 1746 gevestigde R.K. weeshuis,
overgebracht naar het St.-Hieronymusgesticht (Maliesingel 77). Een torenachtig, bakstenen p o o r tg e b o u w (Mariastraat 28) uit het derde kwart van de 15de
eeuw gaf toegang tot de tuin van het
huis. Boven de moderne winkelpui is nog
een deel van de natuurstenen (hardsteen
en mergel) poortboog zichtbaar. Daarboven bevinden zich 17de-eeuwse kruisvensters en een tuitgevel.
Verscheidene andere huizen aan de
Oudegracht bevatten nog middeleeuwse
bouwsubstantie, maar tonen dit niet of
nauwelijks meer aan de buitenkant.
Enkele 13de-eeuwse voorbeelden zijn:
Groot Blankenburch (nr. 121),
Den Ouden Puth (nr. 219), Ten
Putten (nr. 187; ca. 1300); uit de 14de
eeuw: Royestein (nr. 175), Groot en
Klein Cranestein (nr. 53-55), Groot
en Klein Payenborch (nr. 320). In
de rest van de binnenstad zijn ook veel
huizen met middeleeuwse bouwsporen
te vinden, al zijn ze meestal enkele keren
verbouwd en voorzien van jongere
gevels. Uit de 13de eeuw zijn dat bijvoorbeeld de woontoren achter
Neude 35/36 enBoterstraat 20
(deel Eloyengasthuis); uit de 14de eeuw
Achter Clarenburg 2 (claustraal
huis), Mariaplaats 1 4 (claustraal
huis), Springweg 152 (kap met
overgang sporenkap-gebintenkap) en
Hamburgerstraat 23-25; uit de
15de eeuwAbraham Dolesteeg 10
(bouwhuis Abraham Doleklooster) en
Nieuwegracht 27/Hamburgerstraat 40.
16de-eeuwse huizen
Het huis Loenersloot (Nieuwegracht
20) [82] werd in de jaren 1517-'20
gebouwd door Berend uten Eng, raad
van de bisschop en rentmeester van het
Nedersticht. De naam van het huis is
afkomstig van Jacob van Amstel van
Mijnden, heer van Loenersloot, die het
huis in 1616 erfde. Het huis bestaat uit
twee vleugels. Het oudste deel is een
schuin op de rooilijn uitkomend diep
pand met een nu gepleisterde trapgevel.
In dit huis zijn de oude balklagen en kapconstructie uit omstreeks 1517 nog aanwezig, inclusief het oorspronkelijke, gekloofde eiken dakbeschot. Slechts enkele
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Utrecht, Huis Loenersloot (1980)
jaren later werd tegen het diepe pand een
ondiepe vleugel aangebouwd. De voorgevel van deze vleugel heeft een geprofileerde hardstenen rondboogpoort met
gebeeldhouwde kraagsteentjes en een
relief, voorstellende Sint-Maarten te
paard, die zijn mantel deelt met een
bedelaar. De oude eiken deur met klinket
is mogelijk nog 16de-eeuws. De gevel
was oorspronkelijk voorzien van kantelen
op een boogfries. Inwendig heeft dit deel
op de verdieping een houten tongewelf
met gotische detaillering en een beschildering met bloemen en ranken. In 1662
kochten de jezdieten het huis en richtten
er een schuilkerk in. Van 1872 tot 1921
was het Aartsbisschoppelijk Museum in
het complex gevestigd. Daarna werd het
verbouwd tot R.K. school en opgenomen
in het kloostercomplex van de Fraters
van Utrecht aan de Herenstraat.
Het huis Ko r t e Nieuwstraat 2
[83] heeft links van de ingang een twee
traveeen brede gevel uit ongeveer 1550.
De oorspronkelijk rijk bekroonde gevel

heeft friezen met bladornamenten, met
arabesken versierde pilasters langs en
schelpen boven de vensters, alles in
natuursteen gebeeldhouwd in vroege
renaissance-stijl. De gevel is gemetseld
in koppen- of patijtsverband. Bij de restauratie in 1982 heeft men de oorspronkelijke rode afwerking met wit geschil-

derde voegen weer op de gevel aangebracht en zijn de 18de-eeuwse schuifvensters door kruisvensters vervangen. Het
staat tegen de zijkant van een oorspronkelijk op het Oudmunsterkerkhof (nu
Domplein) georienteerd middeleeuws
claustraal huis. Door de aanleg van de
verbinding tussen het kerkhof en de
Lange Nieuwstraat in 1618 werd het
opgenomen in de 17de-eeuwse gevelrij
van de Korte Nieuwstraat. Momenteel is
het pand eigendom van de Universiteit
Utrecht.
Boven de moderne winkelpui van Kl e i n
Fresenburch (Oudegracht 111) [84]
bevindt zich een bakstenen trapgevel uit
1569. De vensters worden afgesloten met
geprofileerde korfbogen met gotische
driepas-tracering. De architectuur kan
beschouwd worden als een voorloper
van enkele laat-16de-eeuwse manieristische Bevels in IJsselstein en Oudewater.
De geveltop, die in 1909 deels opnieuw
werd opgemetseld, vertoont versieringen
in de vorm van halfronde pilasters op
gebeeldhouwde kraagsteentjes en
natuurstenen klauwstukken. In de middeleeuwen was 'Klein Fresenburch' het
meer voor bewoning geschikte zijhuis
van het grote buurhuis `Fresenburch'.
Na een ingrijpende verbouwing werd
het pand in 1569 een zelfstandig woonhuis. Ook andere zogenaamde stadskastelen hadden dergelijke zijhuizen,
die meestal alleen nog door de naamgeving te herkennen zijn, bijvoorbeeld
Utrecht, Korte Nieuwstraat 2 (links)
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Utrecht, D' Coninck van Poortugael (1985)
het nabij gelegen 'Klein Blankenburch'
(Oudegracht 119). Voorbeelden van huizen uit de tweede heeft van de 16de eeuw
zijn schaars, enkel de na 1561 op de binnenplaats aangebouwde traptoren van
het pand Jeruzalemstraat 8-10 kan
genoemd worden.
17de-eeuwse huizen
De manieristische architectuur begint
in Utrecht in 1591 met de bouw op een
voormalig claustraal perceel van D r ift
17 [1104 het huis van de griffier Gillis
Ledenberch. Karakteristiek zijn de zandstenen accoladebogen boven de vensters.
Omstreeks 1610 werd het diepe deel toegevoegd. In 1900 is het pand ingrijpend
gerestaureerd naar plannen van P.J.
Houtzagers. Daarbij werd onder meer de
trapgevel van het diepe huis herbouwd.
Ook is toen het poortje naar oude vormen gereconstrueerd. Aan de achterzijde, Ke iz e rs tr a a t 18-24 , staat
nog het 17de-eeuwse koetshuis, dat in de
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18de eeuw met een evenwijdige vleugel
werd vergroot.
Het huis D 'Coninck van Poortuga e l (Voorstraat 14) [85] dateert uit
1619 en is gebouwd in manieristische
stijl. De bouwheer was chirurgijn Dirck
van Toll, die dat jaar waarschijnlijk het
hele huis liet verbouwen. De trapgevel
is op vlucht gebouwd boven een houten
onderpui op een sterk gerende rooilijn.
Van de houten pui zijn de schuin
geplaatste consoles en de puibalk met
snijwerk versierd. In het bakstenen fries
daarboven zitten drie in de 19de eeuw
vernieuwde gebeeldhouwde gevelstenen:
de twee buitenste met wapenschilden en
de middelste met een portret van de
Spaanse koning Philips III, sinds 1580
ook koning van Portugal. De bakstenen
gevel wordt versierd door natuurstenen
blokken en banden en wordt geleed door
geprofileerde waterlijsten. Boven de
vensters van de verdiepingen zitten korfboogvormige ontlastingsbogen met
geprofileerde buitenranden die door
kleine consoles worden ondersteund.
In de geveltop zit een oeil de boeuf.
De trapgevel heeft natuurstenen klauwstukken en korte, door gebeeldhouwde
leeuwenkopjes ondersteunde, halfronde
pilasters van baksteen. In de jaren 18951925 zijn zowel de gevel als het interieur
van het huis reconstruerend gerestaureerd. Toen bracht men de kruisvensters

Utrecht, Neude 35, detail pui
met glas-in-lood en luiken weer aan. De
onderpui kreeg een luifel en een nieuwe
stoeppartij. Voor het huis staan drie van
elders afkomstige, gebeeldhouwde
renaissance-stoeppalen. Neude 3 5
heeft een met Voorstraat 14 vergelijkbare
houten pui, voorzien van het jaartal
1606. In de consoles tussen de bovenlichten zijn hermen met mensenhoofden
en dierenkoppen gesneden. De luifel
dateert uit 1907, toen ook de venster- en
deurindeling van de pui werd gereconstrueerd.
De gevel van Oudkerkhof 41,
gebouwd omstreeks 1630, heeft op de
beide verdiepingen nog ontlastingsbogen
met uitgekraagde, geprofileerde en door
kleine consoles ondersteunde buitenranden. De vensters worden geflankeerd
door smalle bakstenen pilasters die beide
verdiepingen bestrijken en rusten op
consoles met gebeeldhouwde koppen.
Pui, vensters en geveltop zijn later veranderd. Een vergelijkbare vensterdetaillering is te vinden in de bovenste verdieping van Oudkerkhof 31. In het
pand, dat uit dezelfde tijd stamt, is een
eiken spiltrap met ingesneden leuning
aanwezig die vergelijkbaar is met die in
Huis Linschoten te Linschoten.
In Utrecht zijn diverse huizen overgebleven met manieristische gevels waarvan
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de voornaamste versiering bestaat uit
natuurstenen aanzet-, sluit- en eventuele
tussenstenen in de bakstenen ontlastingsbogen boven de vensters. Het hoekhuis
Korte Minrebroederstraat 7, uit
het tweede kwart van de 17de eeuw, heeft
in het boogveld van het venster in de
trapgevel aan de Annastraat een archaiserende driepas. Bij deze gevel verstevigt
een pilaster de bovenste trap. Loeff
Berchmakerstraat 4 8-5 0 bestaat
uit totaal Brie huizen, elk met een trapgevel. De middelste is iets rijker doordat
het bovendeel door waterlijsten is geleed
en in de sluitstenen van de vensterbogen
leeuwenkopjes zijn gehouwen; de vensters zijn later vernieuwd.
Hoogt 2 [86], deel van het cultureel
centrum 't Hoogt, is een omstreeks 1644
gebouwd hoekhuis. Het pand werd in
1949 gerestaureerd, waarbij onder meer
een deel van de pui en de kruisvensters
werden gereconstrueerd. Bovendien
werd het uit 1642 stammende poortje
afkomstig van het voorm. St.-Elisabethgasthuis (Achter Clarenburg 29) toegevoegd. De trapgevel aan de zijde van de
Slachtstraat is een reconstructie uit
1970-'73. De overige, 17de- en 18deeeuwse, huizen die deel uitmaken van het
complex werden toen eveneens hersteld
en inwendig samengevoegd.
Breedstraat 1 [87] dateert uit 1643
en kent een voor die tijd karakteristieke

Utrecht, Oudkerkhof41

gevelindeling in laat-manieristische
vormen, zoals die ook bij gevel van de
17de-eeuwse verbouwing van Wed 5-7
voorkomt. Het poortje met bakstenen
pilasters is door zijn hoge vorm en gereduceerd hoofdgestel een goed voorbeeld
van een Nederlandse aanpassing van de
poortvormen uit de klassieke ordeboeken. Het pand kreeg in 1946 nieuwe
kruisvensters.
Vooral aan de straten die midden 17de
eeuw nieuw werden aangelegd, maar ook
in oudere verbindingsstraten zoals de
Herenstraat, werden veel dwarse huizen
gebouwd. Het front is daardoor niet een
topgevel maar een lijstgevel, zoals to zien
is aan het later gepleisterde Huis met
de Kopp en (Breedstraat 22-24a) uit
1646. De grotere huizen zijn vaak tweebeukig, dat wil zeggen met twee gelijkwaardige bouwdelen door parallelle
zadeldaken gedekt. Duidelijk zichtbaar is
dit bij het tweebeukige, dwarse hoekhuis
Achter St.-Pieter 140 [88]. In
1620 kocht Jacob van Asch van Wyck,
kanunnik en deken van St.-Pieter, een
deel van het voormalige kerkhof van de
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Utrecht, Achter Sint Pieter 140 (1986)
St.-Pieterkerk en bouwde daar een huis.
Nadat hij het aangrenzende terrein had
verworven, kon hij in 1642 op de hoek
met het Pieterskerkhof een groot huis
laten bouwen. Voor de hele gevel werd
een nieuwe gevel van Bentheimer zandsteen opgetrokken; achter de vier rechtse
traveeen van de gevel beyond zich het
oude huis. Boven de forse plint werden
de beneden- en bovenverdieping respectievelijk door dorische en ionische pilasters geleed en met een dorisch hoofdgestel afgesloten. Van het oorspronkelijke
ingangspoortje wordt de in hout uitgevoerde, rijk bewerkte binnenzijde
bewaard in het Centraal Museum. De
in steen uitgevoerde buitenzijde van dit
ionische poortje met hermenpilasters is
geplaatst in het huis Achter St.-Pieter 27
uit het begin van de 20ste eeuw. In het
midden van de 18de eeuw werd het pand
Achter St. Pieter 140 geheel verbouwd,
waarbij bovendien de vensters werden
vervangen en een nieuwe hardstenen
ingangspartij in rococo-vormen werd
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Utrecht, janskerkhof 13 (1988)

steen en wordt beneden door composiete
en boven door corinthische pilasters
geleed; een typisch kenmerk van de toepassing van het ordeboek van Scamozzi.
Een driehoekig fronton met beeldhouwwerk bekroont het geheel. Het bakstenen
gebouw wordt versierd met natuurstenen
lijsten en hoekblokken; onder de vensters
zitten gebeeldhouwde guirlandes. Boven
de vensters op de verdieping zijn driehoekige, natuurstenen frontons geplaatst.
Het natuursteenwerk is bij de laatste restauratie geschilderd. De middelste travee
van de zijgevel aan de Drift is uitgebouwd tot een erker over twee bouwlagen, rustend op natuurstenen consoles
(met jaartalsteen 1648). Het pand werd
in 1763 in opdracht van Jan van Voorst
ingrijpend verbouwd in rococo-vormen.
Dit leidde tot een nieuwe ingangspartij,
en de kruiskozijnen maakten plaats voor
schuiframen. Diverse vertrekken kregen
een rococo-versiering. De belangrijkste
ingreep was de verplaatsing van het trappenhuis naar een nieuwe trapaanbouw
langs de Drift. Daarachter werd een
koetshuis gebouwd. In deze eeuw is het
pand twee maal ingrijpend verbouwd en
gerestaureerd: in 1929 voor de vestiging
van de Twentsche Bank en in 1984-'86
voor de huisvesting van het kantongerecht (samen met Janskerkhof 13A en

toegevoegd. In de bakstenen achtergevel
zitten vensters met korfbogen en natuurstenen aanzet- en sluitstenen. Het huis
heeft samengestelde balklagen en consoles, en grenen kappen uit de bouwtijd. In
het interieur bevinden zich onder meer
een gave 17de-eeuwse schouw, een rijk
gesneden houten bordestrap van omstreeks 1700 en een schouw in Lodewijk
XV-stijl uit het midden van de 18de
eeuw. In het pand, dat naar een vroegere
bestemming als school voor arme kinderen (1859-1935) ook wel de `Havelozenschool' wordt genoemd, is sinds 1965 het
veilinghuis Beijers gevestigd. Het huis is
in 1968 door Th. Haakma Wagenaar
gerestaureerd, waarbij houtsnijwerk en
een stucrelief uit het huis Drakenburg
(Oudegracht 114) werden toegevoegd.
Bartholomeus van Vlooten liet in 1648
op een claustraal erf van St. Jan het vierkante hoekhuisjanskerkhof 13 [89]
bouwen, in classicistische vormen. De
vormgeving van het pand heeft men al
aan alle grote architecten van die tijd
toegeschreven, maar de ontwerper is
onbekend. Wel is duidelijk dat deze het
ordeboek van Scamozzi heeft gebruikt.
De licht naar voren verspringende middenpartij van de voorgevel is van natuur-

Drift 2). Inwendig bleven twee zalen met
Lodewijk XV-betimmering bewaard en
in de achterzaal op de begane grond zijn
bovendien de oorspronkelijke damasten
behangsels behouden.
janskerkhof 12 [90] is een groot
vierkant hoekhuis uit omstreeks 1640.
Het huis is gegroeid door verbouwing en
uitbreiding van een voormalig claustraal
huis van het St.-Janskapittel dat meer
midden op het bouwperceel was gelegen.
Kenmerkend voor het laat-manierisme
zijn de accoladebogen boven de vensters
in voor- en zijgevel, op grond waarvan
het ontwerp wel is toegeschreven aan
Frederick Matthijs van Lobberecht.
Accoladebogen werden in Utrecht vaker
toegepast bij huizen uit het tweede kwart
van de 17de eeuw, bijvoorbeeld bij Achter de Dom 28-30, Korte Nieuwstraat 4,
Muntstraat 6 en Nieuwegracht 18. Tussen de vensters op de begane grond zijn
dubbele bakstenen pilasters geplaatst. De
rijk gebeeldhouwde ingangspartij dateert
van een verbouwing in 1723 in opdracht
van Lucas van Voorst. In het gebogen
fronton van het venster boven de ingang
zijn de wapens van de families Van
Voorst en De Moor opgenomen, met aan
weerszijden twee liggende vrouwenfiguren. De dubbele deuren zijn versierd met
rococo-snijwerk. Inwendig heeft het huis
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nog 17de- en 18de-eeuwse delen, al hebben ingrijpende verbouwingen en restauraties in 1924, 1931 en 1964 veel veranderingen teweeggebracht. Op het grote
perceel Tangs de Drift naar de Jansdam
staan nog een lage stal, een koetshuis met
twee bouwlagen (voor 1627), en een
traptoren (omstreeks 1640).
Nieuwegracht 37 [91] is een diep en
zeer smal huis uit het tweede kwart van
de 17de eeuw. De gevel heeft op de
tweede en derde bouwlaag een pilasterstelling, op de tweede met dorische kapitelen en op de derde met ionische. Tussen de voluten van het ionische kapiteel
hangen gebeeldhouwde festoenen, een
kenmerk voor het gebruik van het ordeboek van Vignola. De versierde puibalk
wordt aan de linkerzijde ondersteund
door een zandstenen console met manshoofd. Boven de balk toont een rijk fries
van bak- en natuursteen het wapen van
de familie Van Weede. Het huis is in
1966 gerestaureerd, waarbij de pui en de
ramen in 18de-eeuwse vorm werden vernieuwd.
Het imposante pandAchter St.-Pieter 2 0 0 werd omstreeks 1650 gebouwd
en heeft een gevel geleed door acht
kolossale ionische pilasters, waarvan de
middelste vier iets naar voren springen.
Dit risaliet wordt bekroond door een
fronton. Het hoofdgestel heeft een bakstenen fries. Vergelijkbaar, maar wat eenvoudiger is het uit 1640 stammende huis
Nieuwegracht 5 8 . Ook eenvoudiger
woonhuizen uit het midden van de 17de
eeuw zijn voorzien van dergelijke kolossale bakstenen pilasters. Dorische pilasters hebben Ganzenmarkt 30 (deels
uit 1581, in 1656 voorzien van traptoren)
enLange Nieuwstraat 4 (1643).
Van de gevels met ionische pilasters
volgens Scamozzi-detaillering Lange
Nieuwstraat 85, Muntstraat 4,
Ambachtstraat 5 (omstreeks 1648,
met gebeeldhouwde kopjes onder de
kroonlijst), schrijft men de laatste twee
toe aan Gijsbert Theunisz. van Vianen
en Peter Jansz. van Cooten. janskerkhof 11 uit 1662 wordt eveneens toegeschreven aan Gijsbert Theunisz. van
Vianen en kent het ongebruikelijke aantal van vijf ionische pilasters. De ionische
pilastergevels Mariaplaats 4 5/
Springweg 2 (1643), De Spaensche
Stoel (Springweg 51;1646) en Heren-

straat 2 7 (omstreeks 1650, met renaissance-poortje uit 1623) vormen een op
Vignola geInspireerde groep.
Het ontwerp voor het uit 1645 stammende tweebeukige dwarse huis Keizerstraat 3 5 wordt toegeschreven aan
Gijsbert Theunisz. van Vianen. De voorgevel heeft classicistische vormen,
bestaande uit driehoekige natuurstenen
frontons boven (in 1947 gereconstrueerde) kruisvensters en een op dezelfde
wijze bekroond poortje. Het poortje,
versierd met gebeeldhouwde consoles en
festoenen, draagt in het fries het jaartal
1645 en is vormgegeven volgens de composiete orde van Scamozzi. Het raadhuis
to Wijk bij Duurstede heeft een dergelijk
poortje. Ook Wijde Begijnestraat 5
heeft een vrijwel identiek poortje, uit
hetzelfde jaar. Daar is in de paneeldeur
een masker gesneden. Op de verdieping
wisselen driehoekige en gebogen frontons elkaar af; de benedenvensters hebben geprononceerde kroonlijsten. Van
Vianen is de ontwerper van het uit 1664
stammende huis voor hetHoogheemraadschap Lekdijk-Bovendams
(Keistraat 9), met een rijke neorenaissancistische kamerbetimmering. Van
Cooten en Van Vianen zijn verantwoordelijk voor de panden la n sk erkhof
1 5 a en 16 uit 1661-'63. In het interieur
van nr. 16 bevindt zich nog een fraaie
met houtsnijwerk versierde schouw uit
1664, naar ontwerp van Chrispijn
Vreem. Een ander vermeldenswaardig
vierkant huis is het uit 1686 stammende
panel in strakke classicistische stijl
Kromme Nieuwegracht 8 0, waarin
in 1935 en 1941 een interieurverbouwing
plaatsvond naar plannen van S. van
Ravesteyn.
Het interessante blokvormige hoekhuis
De Krakeling (Achter St.-Pieter
50-74) [92] werd in 1663-'64 gebouwd
naar plannen van Everard Meyster.
Behoudens een fronton en afhangende
gebeeldhouwde festoenen hebben de
voor- en zijgevel nogal ongebruikelijke
allegorische versieringen met vanitassymbolen en verwijzingen naar de
tabaksteelt. Omdat het huis in een
bocht van de straat is gebouwd, heeft
de deur een schuin verlopende omlijsting. De deur met gebeeldhouwde palm
blijft daardoor vanuit de straat goed
zichtbaar.
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Utrecht, Huis De Krakeling (1972)
Enkele straten die nog hoofdzakelijk hun
17de-eeuws karakter bewaard hebben
zijn de Boothstraat, de Herenstraat,
de Brigittenstraat en de Zuilenstraat.
De woonhuizen zijn overwegend in de
breedte gebouwd en hebben twee bouwlagen. De detaillering is eenvoudig. In
veel gevallen is de later aangebrachte
buitenbepleistering bij restauratiewerkzaamheden weer verwijderd.
18de-eeuwse huizen
De invloed van de Lodewijk-stijlen
beperkte zich in Utrecht vrijwel uitsluitend tot verbouwingen, zowel intern als
extern. Geheel nieuwe panden zijn nagenoeg niet gebouwd; wel verschenen veel
lijst- en klokgevels in het straatbeeld. De
achtergevel van Choorstraat 18 is
een goed voorbeeld van gevelverstening.
In 1722 werd de overkragende houten
gevel vervangen door een stenen gevel
met houten hoofdgestel en fronton
waarin drie tonnen zijn afgebeeld. Men
bepaalde de nieuwe rooilijn door het
neerlaten van een loodlijn vanuit de top
van de overkragende houten gevel. Op
deze wijze kregen dit huis en de andere
huizen op de werf langs de Oudegracht
(Choorstraat, Lijnmarkt) hun achtergevels op de rand van de werf, waarbij de
toegang tot de werfkelders door middel
van bogen werd vrijgehouden.
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Utrecht, Woonhuis jacobijnestraat 22

van de familie Van Westreenen wordt
geflankeerd door twee gebeeldhouwde
liggende wildemannen. De plaats van het
balkon wordt bij andere 18de-eeuwse
gevels wel ingenomen door een uitbouw
in de vorm van een erker, zoals bij Drift
23 en D rift 19. Het laatstgenoemde
pand heeft een interessante schouw en
plafond in Lodewijk X[V-stij1 in de hal.
Andere panden met vergelijkbare middenpartijen waarbij de decoratie van de
ingangspartij ook het bovengelegen venster omvat, de zogeheten pronkrisaliet,
zijnKromme Nieuwegracht 6, 22,
33, 38, 58, Plompetorengracht
26 enNieuwegracht 13. De sobere
hardstenen (in 1925 verhoogde) gevel
vanKromme Nieuwegracht 3-5
is ontstaan na verbouwing van het
gehele pand in 1744-'53 naar plannen
van Jacob Marot.
Het kern van het rijke pand Kromme
Nieuwegracht 43 [93] is een 15deeeuws claustraal huis, gebouwd binnen
de vroegere immuniteit van St.-Pieter.
De huidige vorm dateert van de grootscheepse verbouwing tussen 1712 en
1728, waarbij aan de Kromme Nieuwegracht-zijde een rijke gevel in Lodewijk
X[V-vormen ontstond, met in het midden een pronkrisaliet. In de omlijsting
van het middenraam van de hoofdverdieping zijn in profiel twee hoofden
gesneden. Uiterst rechts zit een simpeler

In het begin van de 18de eeuw werden
bij diverse diepe woonhuizen de houten
gevels door klokgevels vervangen. Bij
Oudegracht 133, een klein diep huis
met een compleet aanwezig – in de zijgevel nog zichtbaar – houtskelet, geschiedde dit rond 1740. De buitenrand
van de klokgevel is veelal in natuursteen
uitgevoerd. Andere voorbeelden zijn het
koetshuis met bovenwoning ja co b ijn estraat 22 en D e Drie Kolven
(Oudegracht 124) uit 1731, beide met
naar binnen gekrulde voluten. Naar
buiten gekruld is de klokgevel van Lijnmarkt 3 5 uit 1736. Andere voorbeelden zijn D e Dri Kalckdragers
(1700), Hamburgerstraat 3 (1730),
Twijnstraat 53 (1743) en de vier
overgebleven klokgevels uit een rij van
oorspronkelijk zeven gekoppelde klokgevels uit 1709, Wittevrouwenstraat
26-32, gebouwd naar plannen van
meester-timmerman Justus van den Bosch.
Diverse grotere huizen kregen een
nieuwe ingangspartij en werden daarbij
veelal tevens inwendig verbouwd. Dit
geldt bijvoorbeeld voorjanskerkhof
12. Een vergelijkbare natuurstenen
Lodewijk XIV-ingangspartij kreeg het
rond 1660 gebouwde huis Boothstraat
12. Op het balkon staan twee gebeeldhouwde vazen. Het fronton met wapen

Utrecht, Lijnmarkt 2-20, achtergevels langs
de Oude Gracht (1985)
deuromlijsting, voorzien van een weelderig gesneden voordeur met siervaas
en baldakijn. In het interieur zijn de
gang en het trappenhuis rijk versierd
met figuratief en ornamenteel stucwerk.
D rift 25 [94] heeft een hardstenen
façade, die in 1752 werd opgetrokken
in opdracht van Wouter van Nellesteyn.
De geblokte pilasters en de uit de kroonlijst oprijzende kuif zijn stilistisch verwant aan de middengevel van de Fundatie van Renswoude (1756). Het pand
aan de Drift is ook vrijwel zeker naar
plannen van Jan Verkerk. In de kuif houden gebeeldhouwde griffioenen twee, nu
lege, wapenschilden vast. Het huis heeft
een op het perceel teruggelegen 14deeeuwse kern, waaraan in de 15de en 16de
eeuw verbouwingen plaats vonden. Bij
verbouwingen in de 17de, de 18de en het
begin van de 19de eeuw werd de binnenplaats grotendeels bebouwd en het interieur gemoderniseerd. In 1921 werd in
het pand het Kunsthistorisch Instituut
van de Rijksuniversiteit Utrecht gevestigd. Bij een ingrijpende verbouwing in
de jaren 1965-'70 heeft het hele gebouw
een derde bouwlaag onder een plat dak
gekregen. Bij de voorgevel is de oorspronkelijke roedenverdeling van de vensters gereconstrueerd. Sinds 1987 maakt
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Oudegracht 324 enNieuwegracht 41, bevinden zich nog plafonds
in Lodewijk XVI- of empire-stijl. Ook
in het gebouw van Hotel Des Pays
Bas (Janskerkhof 10), in de 18de eeuw
ontstaan rond een middeleeuwse kern
en omstreeks 1860 verbouwd, bevinden
zich nog een aantal 18de-eeuwse interieurelementen. Eenvoudige deuromlijstingen uit de tweede helft van de 18de
eeuw zijn to vinden bij Ni e u w eg ra c h t
5 4, 6 3, 6 4 en de fraaie erker van
0 u d e Kamp 1 2 met gesneden kransen en festoenen op de borstwering.
Het aan de bovenzijde van de erker
aangebrachte decoratiemotief keert
ook terug boven de ingang van A c h t e r
St. Pieter II. Aan deur- en vensteromlijsting zijn gesneden neerwaarts
hangende strengen lotusbloemen aangebracht.

19de-eeuwse huizen

Utrecht, Drift met links Drift 25
het pand deel uit van de letterenbibliotheek.
Het 17de-eeuwse huis Pre dik h e re n k e rk h of 9 [95] heeft een later toegevoegde middenpartij bestaand uit een
houten omlijsting van ingang, bovenliggend venster en dakkapel. De vormgeving laat een overgang zien van Lodewijk
XIV naar Lodewijk XV-stijl en dateert
vermoedelijk uit 1753. Een geheel hardstenen Bevel uitgevoerd in simpele Lodewijk XV- of rococo-vormen heeft Achter de Dom 1 4. Ook hier is de kern
middeleeuws en heeft het pand diverse
verbouwingen ondergaan, waaronder
in 1867 toen het als postkantoor werd
ingericht. Uit die tijd dateren ook de
gietijzeren zuilen in het interieur. Plompetorengracht 1-3 is een in oorsprong uit 1657 stammend huis dat in
1747 werd voorzien van een pronkrisaliet
in Lodewijk XV-vormen. In 1758 werd
de poortweg aan de rechterzijde in vergelijkbare vormen bebouwd. Rococo-

vormen hebben ook gekoppelde geveltoppen van Ni e u w egra ch t 15 en 1 7,
en de (herplaatste) natuurstenen geveltop
met kuif van Vredenburg 34, uit
omstreeks 1770.
In het uit 1735 stammende pand 0 udegracht 3 2 4 werd omstreeks 1800 in
het interieur een trap in Lodewijk XVIvormen aangebracht. In de woonhuizen

Voor de stadsrand die na het slechten
van de verdedigingsgordel (1829-'74)
vrijkwam, ontwierp J.D. Zocher jr.
behalve plantsoenen ook huizenblokken,
magazijnen en villa's. Van deze bebouwingsplannen werden alleen enkele langgerekte, streng neoclassicistische huizenblokken gerealiseerd aan de noordkant
van de stall, Tangs de nieuw aangelegde
Van Asch van Wijckskade. Zij dienden
tevens ter camouflage van de verpauperde binnenstad erachter. Redelijk
bewaard zijn Van Asch van Wijckskade 1 9-2 5, bestaande uit twee hoekblokken en een breder middenblok,
Utrecht, Van Asch van Wijckskade 19-25
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Utrecht,Maliebaan82-84

„..

Utrecht, Lucasbolwerk 9-18
alle wit gepleisterd en onderling door
lage muren verbonden. Ze werden omstreeks 1837 gebouwd in neo-Grec-stijl
en hebben kolossale (hoek)pilasters,
rondboogvensters en een lage derde
bouwlaag onder de uitspringende
kroonlijst. De blokken Van Asch
van Wijckskade 1-5 (1834) en 6-18
(1833) zonder pilasters en in de loop der
tijd nogal verbouwd, worden ook aan
Zocher toegeschreven.
Van de stadsarchitect C. Kramm is de
in 1838 gebouwde bakstenen dubbele
woning Van Asch van Wijckskade
27-29 met mansardedak en kolossale
pilasterparen in de voorgevel. Een ander,
eveneens streng neoclassicistisch ontwerp van Kramm is Plompetorengracht 25, gebouwd in 1836; de lijstgevel hiervan is vermoedelijk pas later
gepleisterd en op de begane grond is
een poort ingebroken. De vrijstaande
villaLievendaal (Lepelenburg 2)
[96], in romantisch neoclassicisme, is
een van de weinige op de geslechte
stadswallen aangelegde grote vrijstaande
villa's. Zij dateert ongeveer uit 1862
en is waarschijnlijk een ontwerp van
J.D. Zocher jr..
De bebouwing langs de Begijnekade,
het Lucasbolwerk en een deel van het
Servaasbolwerk, de Maliesingel, de
Maliebaan, het Oorsprongpark en ten
slotte langs de Emmalaan en het Wilhel-

minapark geeft achtereenvolgens een
beeld van de voornamere woonhuizen in
de stadsuitbreidingen van de tweede helft
van de 19de eeuw en het begin van de
20ste eeuw. Typerend voor de huizen die
omstreeks 1860-'75 werden gebouwd, is
dat voor de detaillering op spaarzame
wijze gebruik is gemaakt van vroegere
stijlen, waarbij neoclassicistische elementen, zoals pilasters, de meest duidelijke
verwijzingen zijn. Als de huizen niet
geheel gepleisterd zijn, is pleisterwerk
meestal toegepast ter geleding en versiering. De vensters zijn vaak licht getoogd
en voorzien van een siersluitsteen. Soms
is sprake van een ensemble, zoals Servaasbolwerk 10-14 uit 1877, dat
bestaat uit twee hoekhuizen en een breder, deels ongepleisterd middenblok
herenhuizen. Een ander voorbeeld is
het in gevellijn, hoogte en detaillering
varierende blok Maliesingel 19-23,
uit 1875-'78, ontworpen door A.C. Vink.
Het uit een afwisseling van twee en
Brie herenhuizen bestaande ensemble
Lucasbolwerk 9-18 (1873-'85) is een
ontwerp van S.A.van Lunteren.
In dezelfde periode en in dezelfde trant
werden ook verscheidene herenhuizen
aan de Maliebaan gebouwd. Voordien
hadden welgestelde burgers hier hun tuinen en bestond de bebouwing slechts uit
enkele tuinderswoningen en tuinkoepels,
de laatste zodanig opgesteld dat zij naar
beide zijden uitzicht boden over de
Maliebaan. Nu men zich hier ook per-

manent vestigde, nam men deze koepels
veelal als motief in de nieuw to bouwen
huizen over. Een voorbeeld is het gave,
gepleisterde pand Maliebaan 77;
de uitspringende koepel bevindt zich
in het midden van de geblokte voorgevel.
Het rijke herenhuis Maliebaan 42
uit 1890 is een zeldzaam voorbeeld van
een pand in een italianiserende villabouw. Enkele huizen liggen meer naar
achteren, zoals 0 ranjelust (Maliebaan
89), dat enige tijd tot verblijf diende van
de president van de Zuidafrikaanse
Republiek, Paul Kruger. Maliebaan
82-84 zijn twee huizen in neogotische
stijl, in 1871 gebouwd door architect
A. Tepe voor zichzelf en voor de beeldhouwer EW. Mengelberg. Beiden waren
lid van het St.-Bernulphusgilde. Maliebaan 70a, gebouwd in 1880, is een
goed voorbeeld van overdadige, bijna
eclectische neorenaissance-stijl. De houten erker op de bel-etage kan worden
gezien als een late vertaling van het tuinkoepelmotief. Maliebaan 102, uit
1887, is een pand met imposante hoektoren in rijke neorenaissance-stijl, zoals
ook de hierop aansluitende, eveneens
naar ontwerp van D. Semmelink
gebouwde, woonhuizen 0 orsprong-

park 1-10.
Eveneens ten noordwesten van de binnenstad bevinden zich straten met voornamelijk grotere burgerhuizen in neoclassicistische en neorenaissance-stijl,
bijvoorbeeld de Parkstraat, de Schoolstraat, de Mgr. van de Weteringstraat, de
F.C. Dondersstraat, de Emmalaan en de
Ramstraat. De huizenblokken Emma-

laan 1-19 enRamstraat 2-16
werden blijkens gevelstenen in 1893-'99
en in 1908 gebouwd voor levensverzekeringsmaatschappij 'De Utrecht', naar
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Ook de lage huisjes aan weerszijden van
de Boog- en de Brouwerstaat behoren
hiertoe en zijn vermoedelijk als eerste
gebouwd. De woningen aan de Kochstraat hebben een tweede bouwlaag.
De Zeven Steegjes zijn in de periode
1995-'96 gerenoveerd. In Ondiep, in
de straten achter de Amsterdamsestraatweg, maar ook in Wittevrouwen en Oudwijk zijn nog vele eenvoudige arbeiderswoningen van een begane grond met
kap te vinden, bijvoorbeeld langs de
Oudwijkerveldstraat of de Bloemstraat.

20ste-eeuwse huizen

Utrecht, Emmalaan 21-41
ontwerp van P.J. Houtzagers. De gevels
verspringen, waardoor plattegrond en
opbouw onregelmatig zijn, maar verder
zijn zij vrij sober van uitvoering. Eenzelfde karakteristiek kent het huizenblok
Emmalaan 21-41 uit 1898-'99, naar
ontwerp van R. Rijksen. De puntgevels
hebben hier overstekende kappen en de
middenpartijen houten erkers. Nog vrij
gaaf is de bebouwing uit 1900-'10 langs
het Wilhelminapark en Koningslaan;
deze laat een afwisseling zien van neoclassicistische, neorenaissance- en
Jugendstil-elementen. Wilh elminapark 5 8 uit 1912, naar plannen van
J. Stuivinga, is een goed voorbeeld van
vakwerkimitatie.
De veel voorkomende eenvoudige
speculatiebouw – met een onder- en een
bovenhuis – vindt men in Utrecht vooral
in de wijken: Wittevrouwen, Pijlsweerd,
Sterrenwijk en Lombok. In de laatste
wijk zijn bijvoorbeeld de Borneo-, de
Java- en de Balistraat uitgevoerd in pretentieloze speculatiebouw, met architectonisch een vage verwijzing naar neoclassicistische vormen. Ook aan de
Beverstraat in Pijlsweerd zijn dergelijke
boven- en onderwoningen te vinden.
Een rijkere variant, met onder- en
bovenwoningen die beide twee bouwlagen bevatten, is te vinden aan de
Weerdsingel O.Z. en bij de huizen
Hugo de Grootstraat 1 8 - 3 2 ,uit

1902 naar plannen van A.H. de Koff.
In de 19de eeuw werden verder nog
arbeiderswoningen gebouwd. Het h ofj e
van Veeloo (Tuinstraat 4-42) [97] werd
in 1826 gesticht en in 1855 verbeterd
door de toen net opgerichte `Maatschappij ter verbetering der woningen voor
arbeidenden en minvermogenden'. In
1986-'87 is het h*, dat bestaat uit twee
rijen zeer eenvoudige gepleisterde huisjes, min of meer overeenkomstig de oorspronkelijke staat herbouwd. De Z e v en
Steegjes [98], ten zuiden van de Lange
Rozendaal, is een buurtje dat sinds midden 19de eeuw in opdracht van het R.K.
Armenbestuur in diverse fasen naar plannen van L. en A.G. Tollenaar werd
gebouwd. Het complex bestaat uit zeven
schuin op de Pelmolenweg uitkomende
rijen huisjes, deels bestaande uit rug-aanrugwoningen en in het midden onderbroken door een verbindende steeg.

Utrecht, De Zeven Steegjes

Een voorbeeld van na de Woningwet
van 1901 tot stand gekomen sociale
woningbouw is het door Groeneweg,
Celebes-, Madoera- en Surinamestraat
omgeven driehoekige complex, dat de
woningbouwmaatschappij JJ affa in
1920-'21 liet bouwen naar ontwerp van
K. van den Berg. De beneden- en bovenwoningen met mansardedak omsluiten
een binnenterrein en tonen enige
invloed van het expressionisme. Een
ander voorbeeld betreft de in opdracht
van de Utrechtse Woningbouw Maatschappij gebouwde panden Cro esestraat 90-1 32. De boven- en onderwoningen Frans Halsstraat 24-32
zijn gebouwd in expressionistische stijl
naar plannen van WA. Maas en LJ.H.
Zonneveldt.
Interessant zijn de tuinwijken die op het
grondgebied van aangrenzende gemeenten tot stand kwamen. In 1915-'27 werd
in opdracht van de N.V. Woningbouwvereniging Elinkwijk het tuindorp
Elinkwijk gebouwd naar stedenbouwkundig ontwerp van Karel Muller (ook
ontwerper van het tuindorp 't Lansink
te Hengelo, 1911-'17). C.B. Posthumus
Meyjes (ontwerper van het Snouck van
Loosenpark te Enkhuizen, 1895-'97)
zorgde voor de architectonische vormgeving. Voor het personeel van de fabriek
Werkspoor kwam in 1915-'17 het tuindorp Zuilen tot stand, naar plannen
van Phj. Hamers. A. Kool en A. van
Rood zorgden voor het ontwerp van de
derde tuinwijk uit die tijd, Tuinwijk
genaamd, gebouwd in 1920-'22.
Een voorbeeld van 'Um 1800'-architectuur is het door Ed. Cuypers ontworpen
herenhuis Maliebaan 5 5 uit 1904,
met karakteristieke hoekpartij en hoog-
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den. De binnen- en buitenruimten lopen
in elkaar over. Achter het pleisterwerk
gaan traditionele materialen als baksteen
en hout schuil, maar ook stalen profielbalken. Voor de balkons zijn betonplaten
gebruikt. De wandvlakken zijn in enkele
tinten wit en grijs geschilderd; de meer
lineaire elementen als balken, regenpijpen, kozijnen en het dakladdertje in
zwart of in de primaire kleuren rood,
geel en blauw. Inwendig bestaat de verdieping uit een grote ruimte die door
drie houten schuifwanden in kleinere
ruimten onder to verdelen is. De oosthoek is hier volledig van glas. Het trapUtrecht, Rietveld-SchrOderhuis
Utrecht, Maliebaan 55
opgaand dak. Verwant hieraan is het
door K.P.C. de Bazel ontworpen herenhuis 0 u dw ij k 4 7 uit 1913. Fen eenvoudig herenhuis in een aan het werk van
De Bazel verwante stijl is Van Hogendorpstraat 16 uit 1913, door J. Snuyf.
Een rijk herenhuis in expressionistische
stijl aan de rand van het Wilhelminapark
is 0 u dw ij k 3 7 uit 1928-'29, naar plannen van A. Kool.
In de uitbreiding van het oostelijk deel
van Utrecht springen enkele woonhuizen
van architect G.Th. Rietveld in het oog.
Het internationaal bekendste woonhuis
is ongetwijfeld het Rietveld-Sch riiderhuis (Prins Hendriklaan 50),
gebouwd in 1924 en algemeen
beschouwd als de meest voorbeeldige
verwezenlijking van de ideeen van De
Stijl in de architectuur. Opdrachtgeefster
T Schroder-Schrader ontwierp samen
met Rietveld het interieur en bewoonde
het huis tot haar flood in 1985. Daarna is
het interieur gerestaureerd en ten dele in
de oorspronkelijke staat teruggebracht.
Gebouwd met de rug tegen een rijtjeshuis, heeft het huis niet meer het oorspronkelijke zicht op de polder. Dat
uitzicht wordt ontnomen door een
verhoogde snelweg met viaduct. Het
gebouw is sterk ruimtelijk uitgedacht. De
blokachtige grondvorm met plat dak is
aan alle kanten asymmetrisch in- en uitgebroken, zodat er van gevels in traditionele zin niet meer gesproken kan worUtrecht, Rietveld-Schroderhuis, interieur

UTRECHT

penhuis krijgt licht door een glazen
opbouw op het dak. Ook de meubels en
andere interieurstukken zijn kenmerkend
voor De Stijl.
De voorm.garage met chauffeurswoning (Waldeck Pyrmontkade 10) is
een werk van Rietveld uit 1927-'28. In
tegenstelling tot het Rietveld-SchrOderhuis heeft het een min of meer gesloten
kubusvorm. Het is samengesteld uit
geprefabriceerde onderdelen, namelijk
een stalen skelet en met email bespoten
platen van gewapend beton. De naden
tussen deze gevelelementen zijn afgewerkt met stalen strips, waarbij de
moduulmaat zichtbaar bleef. Het panel
is in 1995 in oorspronkelijke toestand
hersteld. Op dezelfde, deels traditionele,
wijze als het Rietveld-SchrOderhuis
geconstrueerd, zijn de twee aan de
andere kant van het genoemde viaduct
gelegen rechthoekige huizenblokken
Erasmuslaan 5-11 (1930-'31) en
Erasmuslaan 1-4 (1934), beide
Brie bouwlagen, met plat dak, een afwisseling van horizontale muur- en glasstroken en galerijen langs voor- en achterzijde. De blokken verschillen
enigszins in detaillering. Voor de interieurs, ontworpen in samenwerking met
T Schroder-Schrader, is ook gebruik
gemaakt van schuifwanden. Door hun
iets meer op doelmatigheid dan op plasticiteit en esthetiek gerichte vormgeving
zijn deze woningen eerder tot het
Nieuwe Bouwen to rekenen dan tot De
Stijl. Dit geldt ook voor het door Rietveld in 1932 gebouwde, aan een driehoekig pleintje in het westelijk stadsdeel
Oog-in-Al gelegen blok van vier middenstandswoningen, Robert Schumannstraat 13-19. Dit blok is eveneens wit gepleisterd en heeft grote
raamvlakken, galerijen langs de verdieping en een plat dak; inwendig zijn de
rechterzijmuren van de woningen op de
begane grond halverwege naar binnen
gebogen en omvatten zo een least of de
trap van de buren.
Prins Hendriklaan 112 is een vrijstaand woonhuis, dat architect S. van
Ravesteyn in 1932-'34 voor zichzelf
bouwde. Het is opgetrokken uit gele
baksteen op een van een driehoek afgeleide plattegrond. Het linkergedeelte is
blokvormig en heeft op de verdieping
een oeil-de-boeuf, het rechtergedeelte is

gebogen en voorzien van een glazen pui,
een licht overstekend betonnen terras en
een terugwijkende, eveneens gebogen
verdieping. De combinatie van rechte
lijnen en ronde vormen is kenmerkend
voor het werk van Van Ravesteyn uit die
tijd.
Voorbeelden van twee vooroorlogse,
naast elkaar bestaande architectuurstromingen zijn het appartementengebouw
0 udwijkerlaan 2-6, naar ontwerp
van J. Dullaart uit 1937-'39 in de vormen
van het Nieuwe Bouwen en het woonhuis A mste rda ms es tra a tw eg 472
uit 1937, naar plannen van G.M. Leeuwenberg in de traditionele vormen van
de Delftse School.

Hofjes en kameren.InUtrecht
gebruikt men voor de uit liefdadigheid
gestichte huisjes voor oudere lieden eerder de benaming `kameren' dan `1-1*';
zij zijn namelijk meestal niet rondom een
hof gegroepeerd, maar liggen op een rij
langs de straat. Omdat huisjes vrij van
huur werden vergeven, heetten zij ook
wel vrijwoningen of godskameren.
Gewoonlijk zijn het zeer eenvoudige,
bakstenen eenlaags huisjes zonder kelder,
met op de begane grond een woonruimte
en een gangetje met een steektrap naar
de zolder. Een doorlopend zadeldak
voorzien van dakkapellen verbindt de
huisjes onderling. Soms is er ook een wat
groter hoofdgebouw met een gebeeldhouwde natuurstenen poort en op de
verdieping de regentenkamer. De kame-
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Utrecht, Mieropskameren (1985)
ren dragen meestal de naam van de stichter(es). Utrecht kende ruim dertig van
dergelijke complexen. De kameren die
nog over zijn werden recentelijk gerestaureerd. Vaak zijn de woningen daarbij
aan de achterzijde iets uitgebreid en
inwendig gemoderniseerd.
Het Margaretenhofje (Jansveld 4-20)
[99] werd omstreeks 1367 door domkanunnik Ghijsbrecht van Walenborch
gesticht als St.-Mathijs- en St.-_Margrietengasthuis, maar in 1562 omgevormd
tot een complex van vrijwoningen. Hier
was wel sprake van een h*, maar het
middeleeuwse hoofdgebouw en een
deel van de woningen werden in 1895
afgebroken. Ook de binnenplaats is nog
slechts gedeeltelijk aanwezig. De vier aan
de straat, naast de poort gelegen woningen bevatten nog enig middeleeuws metselwerk. De vensters zijn 18de-eeuws.
Bijzonder is dat enkele huisjes geheel
onderkelderd zijn. De k a m e re n van
Jan van Campen (Schalkwijkstraat
2-22 en Nieuwe Kamp 17) [100], dateren
deels uit ongeveer 1575 en deels uit
1645. De (Van) Mieropskameren
(Springweg 110-13 Obis) [101] , werden in
1583 gebouwd. Hiervoor gebruikte men
restanten van oudere bebouwing. De
woningen hebben een korfboog-vormige
nis om deur en bovenlicht en zijn voorzien van een verdieping. Bij de restauratie in 1979-'81 zijn ze wit gepleisterd.
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Utrecht, Beyerskameren (1985)
Van de Beyerskameren (Lange
Nieuwstraat 108-132 en Agnietenstraat
4-6) [102] werden de twaalf kameren aan
de Lange Nieuwstraat in 1597 gesticht
met geld uit de nalatenschap van Adriaan
Beijer en zijn vrouw. Bij een verbouwing
omstreeks 1700 verloren de dakkapellen
hun oorspronkelijke trapgevels en werden de vensters onder de ontlastingsbogen verbreed. Deur en bovenlicht zijn
gevat in een korfboogvormige nis, de
muurankers hebben een lelievorm. In het
midden geeft een eenvoudig renaissancepoortje toegang tot de naar achteren uitgebouwde executeurenkamer, die kort
na de bouw van de kameren werd toegevoegd. Boven de poort zit een in 1757
nieuw aangebrachte stichtingssteen en
een even oude, in Lodewijk XV-stijl vernieuwde dakkapel. De twee vrijwoningen
aan de Agnietenstraat vulden in 1652 het
gat dat was ontstaan door de bouw van
de kameren van Pallaes.
De wit gepleisterde huisjes van het
Brun tenh of (Bruntenhof 4-16 en
Bruntensteeg 2-3) [103] werden in 1621
gebouwd in opdracht van advocaat Frederik Brunt. Het hoofdgebouw is nog
grotendeels een nit omstreeks 1400 daterend huis, dat Klein-Lepelenburg heette.
De kameren hebben korfboognissen ter
omlijsting van de deurpartij; het hoofdhuis heeft een rijk gebeeldhouwd zandstenen poortje met het jaartal 1621. De
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voetstukken en de schachten van de halve
zuilen van het poortje zijn met renaissance-motieven versierd. Een cartouche
doorbreekt het fries en het in- en uitgezwenkte fronton, waarop engeltjes zitten
met een zandloper en een doodshoofd.
Het versierde bovenstuk moet oorspronkelijk wat hoger hebben gezeten. Bij de
in 1979-'81 uitgevoerde restauratie werd
de achter de huisjes aanwezige hof
opnieuw in 17de-eeuwse trant ingericht.
Van de Breyerskameren (VVittevrouwensingel 15-25 en Gasthuisstraat 2-16)
[104] zijn de acht rug-aan-rug gebouwde
huisjes die het dichtst bij de Wittevrouwensingel staan al in de eerste helft van
de l7de eeuw gesticht. Los hiervan werd
in 1749 langs de Gasthuisstraat een
tweede blok van tien rug-aan-rugwoningen gebouwd met geld uit de nalatenschap van burgemeester Johan Breyer.
Het geheel werd toen eigendom van de
Herv. diaconie en bleef dat tot 1962. De
woningen tussen beide blokken zijn in
dezelfde trant gebouwd en dateren van
de jongste restauratie (1975). De gevels
van de oude huisjes werden toen ontpleisterd. In de gevel van Wittevrouwensingel 14 zit een rijk gebeeldhouwde
gedenksteen uit 1749. De twaalf k ameren van Maria van Pallaes
(Agnietenstraat 8-30 en Nieuwegracht
205) [105] zijn in 1651 gesticht, toen
de Agnietenstraat tot de Nieuwegracht
werd doorgetrokken. De woningen hebben kruisvensters en dakkapellen met

eenvoudige frontons. Bij elk huis is het
deurkalf versierd met het alliantiewapen
van Maria van Pallaes, de stichteres en
haar man Hendrick van Schroyestein.
Tegen de tuinmuur achter de huisjes zijn
de buitenprivaten nog aanwezig. In de
stompe hoek van de Agnietenstraat met
de Nieuwegracht staat het hoofdgebouw
of 'de refectiekamer' (eetzaal), met kelderkeuken. Het pand heeft een vijfhoekig grondplan. De toegang is versierd
met een classicistisch zandstenen poortje
met daarboven de stichtingssteen,
bekroond door een segmentboog met
cartouche en festoenen en geflankeerd
door plastisch gebeeldhouwde horens
van overvloed. Aan weerszijden van het
poortje zitten kleine vensters met rijk
traliewerk (vergelijkbaar met Jansdam
14). Sinds 1677 is het hoofdgebouw in
gebruik als woning. Het bevat 17de- en
18de-eeuwse interieuronderdelen. Een
schilderij met als onderwerp het uitdelen
van de preuven ITO& de refectiekamer is
in 1657 in opdracht van Maria van Pallaes door de schilder Bloemaert gemaakt
en hangt nu in het Centraal Museum.
De zes Gronsveltkameren (Nicolaasdwarsstraat 2-12) [106], gesticht met
geld uit de nalatenschap van mr. Johan
van Gronsvelt, werden in 1652 gebouwd
aan de Agnietenstraat, tegenover de
kameren van Pallaes. Wegens de bouw
van de Fundatie van Renswoude moest
men ze deels in 1756 en deels in 1762
afbreken. Ze werden op de huidige plaats
herbouwd met gebruikmaking van een
deel van het oude materiaal, zoals de
stenen met huisnummers boven de
deuren, enkele kruiskozijnen en mogelijk ook enkele deuren en deurkozijnen.
Bij de restauratie van de huisjes in 1982
zijn nieuwe dakkapellen aangebracht.
In het interieur verwijderde men de
originele, bij kameren ongebruikelijke,
gangmuur.
De hofjes die in de 19de eeuw uit charitatieve overwegingen werden gesticht,
laten zich in drie vormen onderscheiden.
Bij de meest voorname liggen de woningen langs drie zijden van een rechthoekige binnenhof. Het centrale deel van de
middelste vleugel krijgt als hoofdgebouw
vaak nadruk door grotere omvang en rijkere versiering. Daarnaast zijn er hofjes
die bestaan uit twee of meer haaks op de
openbare weg gebouwde, aan straatjes
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Utrecht, Kameren van Maria van Pallaes
met `refectiekamer' (1986)
gelegen rijen woningen. Zij vertonen
overeenkomst met de vroegste yolkswoningbouw, maar zijn meestal beter
gebouwd en hun vormgeving is beter
verzorgd. Ten slotte zijn er `11*s' die
lijken op de vroegere kameren omdat alle
woningen aan de openbare weg liggen.
In alle gevallen zijn de woningen laag
en is baksteen het belangrijkste bouwmateriaal.
Metelerkamp (Nieuwe Kamp 2-12
en Achterom 2-4) [107] werd in 1844
gebouwd met geld uit de nalatenschap
van mej. P.P.J. Metelerkamp. Slechts een
gedeelte van de rug-aan-rug en onder
een mansardedak gebouwde tweekamerwoningen bleef bewaard. Geblokte
pilasters markeren de grenzen van elke
woning. Een bakstenen poortje geeft
toegang tot de huisjes aan de Nieuwe

Kamp. Hethofje aan de Goedestraat (nrs. 14-36) uit 1854 is in dezelfde trant gebouwd. Van de drie haaks
op elkaar gebouwde, vrijstaande vleugels
ligt de middelste langs de straat. In het
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midden van dit bouwblok geeft een door
blokwerk omlijste poort toegang tot de
binnenhof.
Hethofje aan de Wolter Heukelsla a n (nrs. 9-35) werd in 1861 gebouwd
voor de stichting Eleemosynae van Oudmunster. De drie lage vleugels met mansardedaken vormen samen een ondiepe,
langgerekte hof dat door een hek van de
langs de Oosterspoorbaan gelegen straat
gescheiden is. Het hofje heeft hardstenen
pompen en wordt afgesloten door een
hek met natuurstenen pijlers. Heth ofj e
van Speyart van Woerden (Kerkstraat 41-55) is groter en heeft een
diepere binnentuin dan het hiervoor
genoemde hofje. Het werd in 1876 naar
ontwerp van A.G. Tollenaar gebouwd en
heeft neogotische en neorenaissancistische vormen. Het centrale hoofdgebouw
en de uiteinden van de drie vleugels zijn
voorzien van trapgevels. Hethofje v o o r
Protestantse Weduwen (Oudwijkerveldstraat 14-58) werd in 1873 gesticht
en in 1936 uitgebreid. Het bestaat uit
tweemaal twee parallelle rijen woningen
met tussentuinen. Geblokte pilasters
markeren de hoeken. Het S t e r r e n h of
(Sterrenhof 2-12 en Sterrenbos 1-11)
[108] is ook in 1873 gebouwd, in eclectische vormen. De vleugels aan weerszijden van de binnenhof staan haaks op
de brede, vrijstaande middenvleugel.
Alle vleugels hebben een verdieping.
De ingangstraveeen, de topgevels en het
centrale gedeelte van de middenvleugel
Utrecht, De binnentuin van het hofje aan
de Wolter Heukelslaan
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Utrecht, Buitenplaats De Oorsprong
zijn wit gepleisterd. Het Martinush of
(Gansstraat 87-133) kwam tot stand in
opdracht van het R.K. Armenbestuur in
1884, naar een ontwerp van A.G. Tollenaar. Slechts een deel ervan bestond nit
vrijwoningen, de rest werd verhuurd. De
twee haaks op de rooilijn staande rijen
woningen hebben in het midden en aan
de straatkant een puntgevel met neogotische nissen. Ook aan de Gildstraat, de
Hoven- en Moesstraat, Kruisdwarsstraat
en Mulderstraat, Mgr. van de Weteringstraat en Pallaesstraat, alle in de wijk
Wittevrouwen, liggen 19de-eeuwse hoes.
Buitenplaatsen.Vanafde 17de
eeuw woonden sommige welgestelde en
ondernemende burgers liever buiten de
stadsmuren, vooral langs de singel en
langs de bestaande wateren en wegen die
vanuit de stad naar elders voerden. Men
legde buitenplaatsen aan bij de Vaartse
Rijn, de Leidse Rijn, de Vleutense Wetering, de Vecht, de Biltse Straatweg, de
Maliebaan en de Kromme Rijn. Vaak
werd op het terrein van de buitenplaats,
behalve een aanzienlijke woning en een
volgens de heersende mode aangelegde
ruin, ook een bedrijf gesticht. De economische crisis na de Franse tijd betekende
voor veel buitenplaatsen het einde, maar
toen onder koning Willem I weer sprake
was van een opleving, werden weer
enkele nieuwe buitenplaatsen gesticht.
De meeste buitens zijn nu verdwenen.
Vele werden opgeslokt door de stadsuitbreidingen die sinds omstreeks 1870
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plaatsvonden. Van de huizen zijn er nog
maar enkele over en van de tuinen resteren sours kleine, in stadsparken veranderde gedeelten.
Het buitenhuis 0 o g-in-Al, gelegen in
het park Oog-in-Al en tegenwoordig
ingericht als openbare bibliotheek en
muziekschool, werd in 1664 gesticht.
Het was oorspronkelijk een breed en
ondiep bakstenen huis met twee verdiepingen en een omlopend schilddak. Het
front was niet naar het water, maar naar
de stad gekeerd. De eigenaar, dichter en
landontginner Everhard Meyster, wilde
niet alleen zicht hebben (`oog-in-a1') op
de oude stad en het in die tijd net gekanaliseerde gedeelte van de Leidse Rijn,
maar ook op de -onvoltooid gebleven –
stadsuitbreiding die volgens plannen van
Hendrick Moreelse (1664) en hemzelf
(1670) zou moeten plaatsvinden. Aan de
achterkant van het huis werd in 1833 een
halfronde erker aangebouwd en in 1840
volgde een rechthoekige aanbouw aan de
voorkant. Bij het water staat een onlangs
gerestaureerde 18de-eeuwse, zeskantige
bakstenen theekoepel, met geblokte
pilasters en een tentdak. Het bijbehorende park werd overeenkomstig het plan
voor stadsuitbreiding van Berlage (1924)
deels in een stadspark veranderd. De
nieuwe stadswijk kreeg de naam van de
vroegere buitenplaats. Het oorspronkelijk 18de-eeuwse huis Rh ijnlust
(Richard Wagnerlaan 22) kreeg in het
begin van de 19de eeuw een bepleistering en empire-ramen. Aan de rechterzijde kwam er een travee bij. Nadien is

het huis nog enkele malen verbouwd. Nu
dient het als Rijks Hogere Tuinbouwschool.
Welgele gen (Leidseweg 132) is een
voorm. buitenplaats aan de Leidse Rijn,
gesticht in 1803. Van het rechthoekige,
wit gepleisterde huis, waarvan de sobere
detaillering zal dateren van een verbouwing in de tweede helft van de 19de
eeuw, is het middengedeelte van de voorgevel hoger opgetrokken. De lage vleugels werden na de oorlog aangebouwd,
toen het gebouw rusthuis was geworden.
Een bosachtig gedeelte achter het huis
en een uitzichtweide ervoor zijn de resten van het 19de-eeuwse landschapspark.
Het huis De 0 orspr on g (Oorsprongpark 12) is een wit gepleisterd gebouw op
onregelmatige plattegrond. Het ontwerp
is geInspireerd op de Franse renaissance
en heeft sierlijke balkons en balustrades
van gietijzer. Het rechthoekige gedeelte
met kelder, twee verdiepingen en een
driekante uitbouw, in het midden van de
naar de Biltstraat gerichte zijde, kwam in
1879 tot stand. Dit bouwdeel is in wezen
een verbouwing en uitbreiding van een
uit 1823 stammend landhuis. Het zuidelijke gedeelte met toren werd in 1886
toegevoegd. Van het bijbehorende landschapspark is nog maar een klein deel
over. Het voorm. buitenhuis Het
Ho o gelan d (Museumlaan 2) is een
groot, thans geel gepleisterd gebouw dat
in een aantal fasen tot stand kwam. De
hoge geblokte onderbouw en de beletage van het middengedeelte, met een
rechthoekige portiek met ionische zuilen
aan de voorzijde en een gelijksoortige
halfronde portiek aan de achterzijde, zijn
in 1824-'27 tot stand gekomen, naar ontwerp van T.E Suys. In 1834 werd het
huis in dezelfde stijl verbreed met twee
rechthoekige paviljoens, waarvan de zijden op de bel-etage door paren ionische
pilasters werden geflankeerd. In 1932
werd het gebouw in aangepaste stijl met
een verdieping verhoogd. Daarbij werden ook de pilasters verlengd. Het overgebleven gedeelte van het bijbehorende
landschapspark werd na aankoop door de
gemeente in 1887 ingericht tot openbaar
park (Hogelandse park). Het ontwerp
hiervoor en voor het aansluitende plantsoen van de Emmalaan was van de hand
van H. Copijn, die een hiertoe uitgeschreven prijsvraag won.
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Utrecht, Buitenplaats Het Hoogeland
Winkels en warenhuizen.
Vanaf het midden van de 19de eeuw ontwikkelde zich rondom het stadhuis het
belangrijkste winkelcentrum van de binnenstad. Vele, in de kern vaak nog middeleeuwse huizen veranderden hierdoor
min of meer ingrijpend van gedaante en
kregen nieuwe winkelpuien. De vroegste
grotere warenhuizen kwamen in de
bocht van de Oudegracht bij Stadhuisbrug en Bezembrug, waar zij redelijk
pasten in de schaal van de aanwezige
bebouwing. In de jaren twintig verrezen
nieuwe grote warenhuizen ter hoogte
van de aldaar verbrede Lange Viestraat.
Met de bouw van Hoog-Catharijne in de
jaren zeventig werd het winkelcentrum
in zuidwestelijke richting uitgebreid. In
1987 werd een nieuw winkelcomplex aan
de noordzijde van de Lange Viestraat
geopend.
Een van de oudste Nederlandse warenhuizen is de voorm. manufacturenzaak
de Winkel van Sinkel (Oudegracht
158) [109], vanaf 1898 bank Vlaer en Kol
en nu grand cafe. Het monumentale, wit
gepleisterde neoclassicistische, pand
dateert uit 1837-'39 en is gebouwd naar
een ontwerp van P. Adams. Vier in Engeland vervaardigde, gietijzeren kariatiden
domineren de Bevel. Daarachter ligt een
halfcirkelvormige portiek, oorspronkelijk
voorzien van etalagekasten, nu met een
houten portaal. Op de tweede verdieping
worden de zijrisalieten geflankeerd door
gietijzeren beelden. Deze stellen Koophandel, Voorzichtigheid, Zeevaart en

Hoop voor. Inwendig is van de centrale
lichthal het gedeelte boven de begane
grond nog aanwezig, beginnend bij de
met snij- en stucwerk versierde koof.
Onder de middelste glazen kap loopt
langs vier zijden een galerij met balustraden, met daarop houten sokkels, borstbeelden en ionische kapitelen ter ondersteuning van de kroonlijst. Op het
achtererf staat het vroegere koetshuis in
neoclassicistische vormen (Vinkenburgstraat 19). Het winkelpand Stadhuisbrug 5 /Oudegracht 167 [110] herbergt nu een boekhandel en de openbare
bibliotheek. Het werd in verschillende
fasen gebouwd. In het oudste, uit 1850
stammende gedeelte werd in 1898 de
manufacturenhandel De Zon gevestigd,
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sinds 1905 Vroom & Dreesmann
genaamd. Tussen 1909 en 1924 werd
het pand diverse keren onder leiding van
PJ. Houtzagers uitgebreid en kreeg het
zijn huidige gestalte. Het oudste gedeelte, aan de Stadhuisbrug, maakte in 1930
plaats voor het huidige langgerekte en
vrij zakelijke gebouw naar ontwerp van
J. Kuyt. Het pand heeft een natuursteenbekleding, een ronde uitbouw, een ruime
toepassing van glas en enig gestileerd
beeldhouwwerk. 0 udegracht I 63
werd in 1928 in art deco-stijl gebouwd
voor de winkel van Gerzon. Op de hoek
van Oudegracht en Potterstraat verrees
Utrecht, Warenhuizen road de Stadhuisbrug
(ca. 1970)
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Utrecht, Winkelpui Lijnmarkt 48
in 1929 de Galeries Modernes. Dit
warenhuis is begin jaren negentig van de
20ste eeuw ingrijpend verbouwd tot een
aantal winkels.
Vanaf 1860 kregen veel panden in de
binnenstad een winkelpui. Kenmerkend
voor de vroege winkelpuien was de
toepassing van etalagekasten. Voorstraat
46 (1858) en Wittevrouwenstraat 2
(1862) zijn bier voorbeelden van. Daarnaast verschenen de eerste volledige winkelpuien met in het midden een iets
teruggelegen ingang. Voorbeelden hiervan zijn: Steenweg 58 (1861), Donkere
Gaard 9 (1862), Oudegracht 165 (1866)
en de heel fraai uitgevoerde garen- en
bandwinkel L ijn ni a rk t 48, naar
ontwerp van J.A. van Rijsen uit 1860.
Opmerkelijk is de dubbelhoge winkelpui
Oudegracht 152-152bis (1863). Wed 3
en Steenweg 60 (1907) hebben bovenetalages. Fraaie, wat latere voorbeelden van
winkelpuien zijn: Oudkerkhof 35 (1876),
Oudkerkhof 20 (1877), naar ontwerp van
J. Nijland, Oudegracht 300 (eveneens
met etalagekast) en Oude Gracht 70.
Aan het eind van de 19de eeuw ontstonden geheel nieuw gebouwde woon- en
winkelpanden. Het pand Steenweg
44 uit 1891, naar ontwerp van W.J. van
Vogelpoel, is daarvan een rijk voorbeeld,
met veel houtsnijwerk en zinken kapitelen. Van zijn hand is ook het uit 1897
daterende pand Oudegracht 203
(1897). Andere vroege voorbeelden zijn
het in 1898 voor de firma De Gruyter in
neorenaissance-vormen gebouwde pand

Utrecht, Bakkerstraat 27-29
Biltstraat 24 en het door P.J. Houtzagers ontworpen pand Ch o o rs tra a t 2
(1896), waarvan de pui in 1926 werd
gemoderniseerd. Kort na 1900 ontstonden in Utrecht veel woon- en winkelpanden in eenvoudige Jugendstil-vormen.
Het bekendste voorbeeld is apotheek
De Liefde (Voorstraat 6) uit 1903, naar
ontwerp van R. Rijksen. Boven de hardstenen pui met grote hoefijzervormige
boog bevindt zich een gevel in witte en
gele geglazuurde baksteen. Een grote,
eveneens hoefijzervormig bekroonde,
loggia loopt over de eerste en de tweede
verdiepingen heen. In de loggia is een
houten erker aangebracht. Architect
Rijksen ontwierp ook de hoekpanden
Bakkerstraat 27-29 (1905) en Vre-

denburg 3 (1904). Dat laatste pand was
oorspronkelijk het hotel 'Bellevue'. Interessant is het werk van M.E. Kuiler. Zijn
ontwerp uit 1904 voor de winkel Steenweg 4 is nog in neogotische stijl, terwijl
hij de voorm. bloemisterij Auro ra
(Korte jansstraat 23-25), eveneens uit
1904, in Jugendstil heeft vormgegeven.
In de gevel bevindt zich een beeldje van
Flora, de Romeinse bloemengodin. In
een van de puipenanten heeft de architect zijn gebouw gesigneerd. Van zijn
hand zijn ook Zadelstraat 19-19bis
(1900) enNachtegaalstraat 80
(1905). Zwieriger van vormgeving is het
door de Rotterdamse architect Albert
Otten ontworpen cafe D e Witte Ballons (Lijnmarkt 12) uit 1906. Andere
opmerkelijke Jugendstil-panden zijn
Kromme Nieuwegracht 90 (1903),
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Lijnmarkt 20 (1904), Lange Elisabethstraat 15 (1904), een ontwerp
van R. Diks en het als apotheek
gebouwde pand Steenweg 65 (1905).
De woon- en winkelpanden Ko r t e
jansstraat 1-7 uit 1906, naar ontwerp van PJ. Houtzagers, zijn op Amerikaanse voorbeelden geent. Dezelfde
architect ontwierp in de jaren twintig
ook D rift 5, ditmaal in een voor die
tijd kenmerkende, sobere expressionistische stijl. In de vormen van de Nieuwe
Zakelijkheid ontwierp WA. Maas in
1924 voor boekhandel Kemink het pand
Domstraat 5-11. De voorgevel is uitgevoerd in gele baksteen, met overwegend
horizontale accenten in de vorm van naar
voren springende vensters, lateien en
kroonlijst. Belangrijk zijn ten slotte nog
twee winkelpuien van G.Th. Rietveld, de
ene een vroeg en de andere een laat werk
van zijn hand. In 1919 ontwierp hij voor
Utrecht, Levensverzekeringsmaatschappij
Pietas

de juwelierszaak B eg e e r (Oudkerkhof
27) een pui met gestileerde versieringen,
die doen denken aan het symbolistische
werk van J. Toorop, uitgevoerd in kunststeen. In de jaren zestig verbouwde hij de
onderverdieping van het middeleeuwse
pand Klein Blankenburg (Oudegracht 119) en voegde een nieuwe pui toe.
Kantoren. De voorm. Utrechtsche
Hypotheekbank (Drift 17) [110a] is
ontstaan na verbouwing van twee renaissance-woonhuizen, waaronder het uit
1591 stammende huis Tedenberg'. De
verbouwing is in 1900 uitgevoerd naar
plannen van P.J. Houtzagers. De voorgevels zijn zo ingrijpend gerestaureerd dat
het uiteindelijke resultaat eerder neorenaissancistisch dan manieristisch oogt.
Het vroegere kantoor van deLevensverzekeringsmaatschappij Pietas
(Drift 9) [111] werd in 1904-'06 gebouwd
naar ontwerp van J.A. van Straaten. Het
vrij massieve, geheel met natuursteen
beklede gebouw, voorzien van een hoge
hoektoren, is een goed voorbeeld van de
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Americana-stijl. Vooral de neoromaanse
ingangspartij is geinspireerd op het
werk van H.H. Richardson, bij wie Van
Straaten enige tijd heeft gewerkt. Het
hele ontwerp zou gebaseerd zijn op het
Union Station to Indianapolis uit 1886.
Het voorm. bijkantoor van deLevensverzekeringsmaatschappij De
Utrecht (Choorstraat 14) [112] werd
in 1906 ontworpen door J.E Staal en A.J.
Kropholler. De voorgevel, die geheel uit
gepolijst rood graniet bestaat, heeft een
op de Moorse bouwkunst geinspireerde
vormgeving. De voorm. incassobank
met conciergewoning (Nobelstraat 4)
[113] werd in 1920 door Baanders en
Heusinkveld ontworpen in de vormen
van de Amsterdamse School. Het in
krachtige expressionistische vormen ontworpen Rijnlandhuis (Jutfaseweg 1)
stamt uit 1928 en is gebouwd naar ontwerp van A. Kool. Het hoekpand Wittevrouwensingel/Nachtegaalstraat dat in
1930 voor de verzekeringsmaatschappij
De Nederlanden van 1845 werd
gebouwd, wordt doorgaans aan H.P. Berlage toegeschreven. Hoewel het gebouw
duidelijk kenmerken van zijn stijl heeft,
is die toeschrijving echter niet zeker. Het
voorm. secretariaatsgebouw van de
Jaarbeurs [114], dat P. Elling in 1962
ontwierp, is een fraai voorbeeld van
naoorlogs functionalisme. Na de sloop
van de oude Jaarbeursgebouwen op het
Vredenburg, werd het pand opgenomen
in de nieuwbouw van Hoog-Catharijne.
Nog moderner is het voor 1800 medewerkers ontworpen hoofdgebouw van de
RABO-bank (Croeselaan 18) uit 1978'83, naar ontwerp van AJ. Fichtinger en
J. Bak. De vormgeving van dit pand, dat
geheel is bekleed met blauw reflecterend
glas, werd merle bepaald door beeldend
kunstenaar B. Maters.
•

Utrecht, Hoofdkantoor RABO-bank
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Utrecht, N.S. Administratiegebouw I (1979)
Stations. Hetvoorm.Maliebaanstation, nuNederlands Spoorwegm u s e u m (Johan van Oldenbarneveltlaan 6) [115] is in 1874 gebouwd voor
de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) langs de Oosterspoorlaan. Het is een monumentaal neoclassicistisch gebouw met lage vleugels.
Achter de middelste Brie traveeen van
het hoge middendeel, met zijn vooruitspringende luifel, bevindt zich de centrale hal. De moderne overkapping van
perrons en sporen heeft nog op een
enkele plaats haar oorspronkelijke gietijzeren ondersteuning. Het station is in
1939 buiten gebruik gesteld en in 1953
als museum geopend. Van het oude
Centraal Station resteert alleen nog
de perronoverkapping van het type knieboogspant uit 1895, naar ontwerp van
G.W. van Heukelom.

DeAdministratiegebouwen
van de Nederlandse Spoorw e g e n in het Moreelsepark vormen
een voor Nederland uniek kantorencomplex. Hoofdgebouw I [116], nu direct
naast het Hoog-Catharijnecomplex gelegen, is een neoclassicistisch gebouw op
rechthoekige plattegrond. NJ. Kamperdijk ontwierp het in 1870-'71 voor de
Staatsspoorwegen. C. Vermeijs breidde
het uit en verhoogde het met een verdieping in 1879. Net iets groter, maar eveneens symmetrisch van opzet is het rijk

UTRECHT

gedetailleerde hoofdgebouw II [117].
Dit pand werd in 1893-'95 gebouwd in
neorenaissance-stijl naar plannen van J.E
Klinkhamer. In de rijke ingangspartij zijn
verwijzingen to vinden naar het ontstaan
en ontwikkeling van de spoorwegen,
zoals portretbustes van Watt, Papin en
Stephenson. Aan de achterzijde wordt de
blokvorm doorbroken door openingen
naar twee binnenplaatsen en een lagere
middenpartij. Een sierlijke luchtbrug,
voorzien van beeldhouwwerk met verwijzingen naar het spoorverkeer, verbindt
de beide gebouwen. Na het samengaan
van de Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij in

1916 kwam in 1918-'21 een nieuw, nog
omvangrijker kantoor tot stand, hoofdgebouw III [118]. Wegens de toenmalige materiaalschaarste is het gebouw,
naar plannen van G.W. van Heukelom,
geheel in baksteen uitgevoerd. De strenge
vormgeving, met de nadruk op de verticale lijnen, vertoont invloeden van zowel
het kubisme als van het vroege Duitse
expressionisme. De vier gevels hebben
alle een naar voren uitspringende en verhoogde middenpartij. Midden boven de
hoofdingang steekt een toren van twee
geledingen uit, met inwendig een van
onder tot boven geheel open schacht.
Rechts voor het gebouw staat een monument ter herdenking van de in de periode
1940-'45 gevallen spoorwegmensen. De
natuurstenen beeldengroep is in 1949
vervaardigd door WJ. Valk. Na de sloop
van het uit 1937-'38 daterende postoverslaggebouw in 1987 kwam aan de Laan
van Puntenburghoofdgebouw IV
[119] tot stand. De voorzijde van het 78
meter hoge gebouw is naar het stationsplein gericht, maar de hoofdingang ligt
in het verlengde van de opening tussen
hoofdgebouw I en II. A.J. Fichtinger
leverde het ontwerp.
Molens. Van de vroegere nijverheid
langs de Leidse Rijn resteren, ter hoogte
van de J.P. Coenstraat, nog delen van de
houtzaagmolens D e Ster (1721) en D e
Bijgeval (1739). Behalve de houten
onderbouw van 'de Ster', met zagerij en
Utrecht, N.S. Administratiegebouw II (1979)
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rij was daar van de 18de eeuw tot 1897
gevestigd. Ook de werfbebouwing voor
het pand hoorde bij het bedrijf. Aan het
Merwedekanaal staat de uit 1895 stammende voorm. aardewerkfabriek
N.V. Mobach's aardewerk v/h K. Mobach
(Kanaalweg 24), nu in gebruik als
museum. Langs de Kromme Rijn resteert het dep o tg eb o uw van de voorm.
N.V. Utrechtse Asphaltfabriek v/h Stein
& Takken (Gansstraat 132) uit 1900. Het
pand met lijstgevel, voorzien van hoekstukken in eenvoudige Jugendstil-vormen, werd gebruikt voor de opslag van
asfalt-preparaten. Het is nu verdeeld in
wooneenheden. Op de hoek Wittevrouwenstraat en Ridderschapsstraat bevindt
zich een vroeg voorbeeld van een gar agebedrijf. De zogeheten klinknagelpui
is kenmerkend voor de bouwtijd, volgens
de gevelsteen het jaar 1911. Langs de
Vaartse Rijn zijn resten van nijverheid te
vinden. Ter hoogte van de Liesbosweg is
de ringmuur van de laat-l9de-eeuwse
steenfabriek 'De Liesbosch' bewaard
gebleven. Meer naar de stad zijn Tangs
Utrecht, Korenmolen Rijn en Zon
Utrecht, Houtzaagmolen De Stec; interieur
(1985)
machinerie annex drijfwerk uit 1860 en
1921, zijn nog een sleephelling, een balkenhaven, enkele open houtloodsen en
een molenaars- en een knechtswoning
aanwezig. De korenmolen R ijn en
Zon (Adelaarstraat 30) is een ronde,
bakstenen stellingmolen uit 1912-'13.
Deze korenmolen behoort tot de vijf
hoogste van ons land. Hij bevat onderdelen van de uit 1745 daterende, in 1912
gesloopte walkorenmolen op het Paardeveld. Na een grote restauratie in 1977-'78
is de molen incidenteel nog in gebruik.
Industriegebouwen. In het pand
dat vanwege de zwerfkei en ketting op de
hoek bekend staat als de `Gesloten Steen'
[120] werd in 1844 de voorm. sigar enfabriek en koffiebrandenj van
Ribbius Peletier (Oudegracht 3 54)
gevestigd, die tot de grootste van Nederland behoorde. Naar ontwerp van M.E.
Kuiler volgde in 1908 een uitbreiding.
Bij de Vollersbrug aan dezelfde gracht is
de voorm. bierbrouwerij 'De Boog'
(Oudegracht 371) te vinden. De brouwe-
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Utrecht, Pakhuis Hooghiemstra

eenvoudige Jugenstil-architectuur. Dit
komt vooral tot uitdrukking in de daklijst
met opstaande dakstiikken en in het
materiaalgebruik. Het ontwerp is mogelijk van M.E. Kuiler. De aan de Biltse
Grift gelegen voorm. Fouragehandel en
Veevoederkoekenfabriek v/h SJ. Hooghiemstra werd in 1870 gesticht na aankoop van het aldaar gelegen landhuis
Welgelegen'. In 1912-'16 bouwde men
in enkele fasen het dubbelepakhu is
(Hooghiemstraplein 1-173). Het pand,
dat door de toepassing van arkeltorentjes

het water nog resten van de vroegere
handel in bouwmaterialen to vinden,
evenals de meubelfabriek Pastoe'.
Aan de Leidseweg bevindt zich nog het
pandvandebetonwarenfabriek
Waltmann uit het begin van deze eeuw.
De in 1906-'08 als soj a fabriek
gebouwde Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek (E. Meysterlaan 11) heeft een
Utrecht, Watertoren Lauwerhof

Utrecht, Watertoren Amsterdamsestraatweg
een kasteelachtig uiterlijk heeft, is ontworpen door M.E. Kuiler. In de jaren
dertig werd nog een vleugel toegevoegd.
Het geheel in momenteel in gebruik als
bedrijfsverzamelgebouw. Het tot woningen omgebouwde drukkerijgebouw
van de firma Van Boekhoven (Begijnehof
7-30, Wijde Begijnestraat 20-42) dateert
uit de jaren twintig.
Watertorens. De watertoren aan
het Predikherenkerkhof, nu L a u w erh of 29 [121], werd in 1896 gebouwd
voor de Utrechtse Waterleiding Maatschappij, naar ontwerp van L.C. Dumont
in de trant van de neorenaissance.
Tegenwoordig is er het Waterleidingmuseum in gehuisvest. Uit 1905 stamt
de watertoren aan hetHeuveloord
(Vaartse Rijn), die bij renovatie in 1977
een moderne, wit-blauwe bekleding
kreeg. De watertoren A ms te rda m s es tra a tw eg 380 werd 1916-'18
gebouwd voor de Utrechtsche Waterleiding Maatschappij, naar ontwerp van
W.K. de Wijs. De toren heeft een neoclassicistische ingangspartij, een brede
schacht met pilastergeleding, smalle verticale lichtopeningen en een zestienkantig kegeldak. De watertoren aan de N eck a r dr e ef is een zeskantige bakstenen

Lot1

U 1 K _t, l_.1-1 1

Utrecht, Weerdsluis
toren met koepeldak. Hij dateert uit
1927 en is een ontwerp van J. Pateer.
De Weerdsluis (Bemuurde Weerd),
op de overgang van de stadsgracht naar
de Vecht, verving in 1824 een sluis uit
1607. Hij is evenals de sluis te Vreeswijk
gebouwd om de verbinding van Amsterdam met de Lek via de Vecht te verbeteren. De sluis heeft wanden van baksteen,
afgewerkt met natuursteen en is voorzien
van een nog functionerende enkele waaierdeur. Dankzij een systeem van schuiven en riolen kan men de deur tegen
hoog water in openen en sluiten. Deze
constructie was van militair belang. Als
er een aanval dreigde, kon het land onder
water worden gezet. De sluis maakte deel
uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Bij de zuidelijke sluisdeuren ligt een
draaibare voetgangersbrug met ijzeren
leuningen.
Waterwerken van en bij het Me rw e de kanaal (nu Amsterdam-Rijnkanaal), tussen de Spinozabrug en de Paul
Krugerbrug. Bij de aanleg van het kanaal
langs de westrand van de stad (1885-'92)
werd aan de kant van de Kanaalweg een
schutsluis gebouwd (1885-'86), voorzien
van een klapbrug. De naastgelegen
schutsluis aan de kant van de Keulsekade

dateert uit 1904-'05 en heeft over het
noordelijke hoofd een dubbele ijzeren
basculebrug. Bij de kruising van het
kanaal met de Leidseweg bevindt zich de
Muntbrug, een ijzeren draaibrug met
vakwerk hoofdliggers op bakstenen
kolom. De brug werd waarschijnlijk in
1887 vervaardigd door de ijzergieterij de
Prins van Oranje te 's-Gravenhage. De
Abel Tasmanbrugendej.P. Coenbrug over de Leidse Rijn zijn dubbele
ijzeren klapbruggen naar ontwerp van
constructeur B. van der Hoft. Op de

Keulsekade staan een rij dienstwoningen,
waarvan de dakkapellen met snijwerk zijn
versierd, en twee loodsen. Aan de
Kanaalweg staan enkele vrijstaande
dienstwoningen, eveneens uit de tijd van
de aanleg van het Merwedekanaal.
Bruggen. De zogeheten Twaalfgatenbrug (Prins Hendriklaan) is een
gecombineerde brug en inundatiesluis,
gebouwd in 1862, tegelijk met de inundatiesluizen van het nabije fort Vossegat
Utrecht, Abel Tasmanbrug
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Utrecht, Console onder een van de
straatlantarens aan de Oudegracht

Utrecht, Abstederbrug
(nu Hortus van de universiteit). Langs de
Vecht ter hoogte van de Jagerskade ligt
deRode Brug uit omstreeks 1890, met
bijbehorend brugwachtershuisje in chalet-stijl. Omstreeks 1900 vernieuwde
men een aantal bruggen in de stadsbuitengracht, waaronder de Herenbrug,
deMaliebrug en deAbstederbrug.
Deze bakstenen bruggen kregen in
Jugendstil-vormen uitgevoerde hekwerken en lantaarns. In dezelfde tijd paste
men ook de Griftbrug in de Poortstraat aan voor de tram. De beide bovenleidingportalen, die een geheel vormen
met het hekwerk van de brug, getuigen
daar nog van. Door het toegenomen verkeer moest in 1907 de D riftbrug worden vernieuwd. De nieuwe brug werd in
gewapend beton uitgevoerd en is daarmee een van de vroegste bruggen
gebouwd in dit materiaal. De Spinozabrug dateert uit 1940. In 1940-'41 werd
in opdracht van de spoorwegen en naar
ontwerp van S. van Ravesteyn een aantal
viaducten vernieuwd: Vondellaan, Leidseveer, Amsterdamsestraatweg, Oudenoord, Langenoord en Hoofddijk (nu
Brailledreef).
Het voorm. brandspuithuisje
(Burgemeester Reigerstraat), gesitueerd
naast de spoorwegovergang, dateert uit
circa 1880 en is gebouwd in chalet-stijl.
Het voorm. zwembad OZEBI
(Biltstraat 4) werd in 1915 op een achter-

terrein gebouwd als eerste Overdekte
Zwem- En Bad-Inrichting. De vormgeving van dit in 1988 gesloten zwembad,
een ontwerp van J. Ingenohl, kent interessante details. Momenteel is het pand
in gebruik als snookerhal.
De Citybioscoop (Voorstraat 89)
[122] kwam in 1936 tot stand na verbouwing van een bestaande feestzaal. Het
uiterlijk van het pand heeft een sterk
horizontaal karakter en details in vormen
van het Nieuwe Bouwen.
Pompeii. Op het Geertekerkhof staat
een laat-l8de-eeuwse hardstenen pomp,
bestaande uit een postament, een slanker

Utrecht, Pomp op de Mariaplaats

bovenstuk en een in- en uitgezwenkte
bekroning. De vergelijkbare hardstenen
pomp op de Mariaplaats uit 1844 heeft
twee bronzen wateruitlaten in de vorm
van leeuwenkoppen.
Straatlantarens. De straatlantarens in de binnenstad hebben karakteristieke bekroningen met een cirkelvormige
omtrek en een versiering van goudkleurige dennenappeltjes. Ze zijn in 1953
door Pyke Koch ontworpen. De gietijzeren palen zijn identiek aan die van de
19de-eeuwse Utrechtse gaslantarens.
Langs de grachten staan de lantarenpalen op hardstenen basementen en worden ze ondersteund door hardstenen
consoles. Daarin hebben sinds 1953
verscheidene Utrechtse kunstenaars
voorstellingen in relief uitgehouwen.
Deze voorstellingen zijn gebaseerd op
de geschiedenis van de stad, namen van
grachtenhuizen, de Bijbel en de klassieke
mythologie.
Gedenktekenen. Het bronzen
standbeeld van graafjan van Nassau
(Domplein) [123] werd in 1883 opgericht ter herdenking van de, vooral door
zijn inzet totstandgekomen Unie van
Utrecht. Deze overeenkomst werd op 23
januari 1579 in het Groot Kapittelhuis
van de Dom ondertekend. J.Th. Stracke
nit's-Hertogenbosch vervaardigde het
beeld. Aan het begin van de Maliebaan
staat op een marmeren voetstuk het
bronzen borstbeeld van burgemeester
B. Reiger (1891-1908) [124], een werk
van Toon Dupuis uit 1909. A. van Straten maakte in 1913 bij de Tolsteegbrug
op een rotsachtig bewerkte steen een in
koper aangebrachte voorstelling onder
de titel Utrechts verlossing h erdacht [125]. De voorstelling herinnert
aan het feit dat de Fransen honderd jaar
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eerder op deze plaats de stad verlieten.
Het in 1921 door Toon Dupuis vervaardigde monument op het Janskerkhof, ter
hoogte van de Statenkamer, werd opgericht ter ere van de Utrechtse fysioloog
en oogheelkundige F. C. Donders
(1818-'88) [126]. De gebogen muur
aan weerszijden van het, op een sokkel
geplaatste, bronzen beeld is voorzien van
gebeeldhouwde reliefs, met onder meer

Utrecht, Standbeeld jan van Nassau

de voorstelling van aan oogziekten lijdende mensen. Het bronzen beeld van
de Griekse dichteres Sapp h o met een
Tier bij de Museumlaan is uit 1923 en van
de hand van A. Bourdelle. Het bronzen
ruiterstandbeeld van St.-Willibrordus op het Janskerkhof werd al in 1939
vervaardigd door A. Termote, maar pas
in 1947 geplaatst [127]. Op het Domplein staat het bevrijdingsmonument
194 0 - ' 4 5 [128]. Dit kalkstenen beeld
van een vrouw met brandende toorts, de
vrijheid verbeeldend, is van de hand van
Corine Franzen-Heslenfeld en werd op
4 mei 1949 onthuld. Op het Janskerkhof
staat voor de kerk het bronzen beeldje
van A nne Frank; het is in 1959
gemaakt naar ontwerp van P. d'Hont.
Het bronzen beeld van koningin Wilh elmina in het Wilhelminapark is een
schepping van Mari Andriessen. Het
werd in 1968 onthuld.
HetWilhelminapark is een landschappelijk park met grote vijver en
bruggetjes, aangelegd in 1897-'98 volgens het bekroonde prijsvraagontwerp
van J.A. Loran op het toen net door de
gemeente aangekochte Oudwijkerveld.
Het park sluit aan op het groen van het
noordelijker gelegen Hogelandse park,
de R.K. begraafplaats St.-Barbara, de
Emmalaan en het Rosarium. Het pavil-
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Utrecht, Wilhelminapark met standbeeld
koningin Wilhelmina
joen uit 1925 is gebouwd in de stijl van
de Amsterdamse School naar een ontwerp van G. van der Gaast.

Eerste Algemene Begraafplaats (Gansstraat 167), in 1830 aangelegd op het terrein van de buitenplaats
Soestbergen als een park in landschapsstijl, met `treurend' en donker geboomte,
naar ontwerp van J.D. Zocher jr. Belangrijk bestanddeel is de in neoclassicists=
sche stijl en vermoedelijk naar buitenlandse voorbeelden opgetrokken
zogenaamde grafheuvel of rotonde. Deze
bestaat uit een centrale bakstenen ringmuur rondom een put, bedoeld maar
nooit gebruikt als bergplaats voor beenderen. Daaromheen zijn trapsgewijs en
in concentrische ringen grafkelders
gerangschikt. Twee lage bakstenen ringmuren, op regelmatige afstand onderbroken door rechtopstaande grafstenen
in de vorm van Griekse steles, sluiten de
door beplanting bedekte niveaus af. De
grafkelders waren bestemd voor notabele
families die in de kerken graven bezaten.
Sinds 1829 was het officieel verboden
binnen de stad to begraven. De hardstenen pijlers van het toegangshek (1838)
hebben ook de vorm van grafsteles, de
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Utrecht, R.K begraafplaats St.-Barbara

Utrecht, Eerste Algemene Begraafplaats met
grafheuvel
stijlen van het gietijzeren hek die van
omgekeerde toortsen. Het oorspronkelijk tweebeukige 17de-eeuwse huis Soestbergen werd bij de begraafplaats getrokken als dienstwoning. Het werd
omstreeks 1830 verbouwd tot het huidige wit gepleisterde pand met omlopend schilddak (Gansstraat 167-169). De
begraafplaats werd uitgebeid in 1855 en
1870.
R.K. begraafplaats St.-Barb a r a (Prinsesselaan 2) is in 1875 in
gebruik genomen. De neogotische kruiskapel is een ontwerp van A. Tepe. Het
poortgebouw is in dezelfde stijl uitgevoerd.
DeTweede Algemene
Begraafplaats Kovelswade,
aan de Koningsweg, werd in 1904 aangelegd. Een gebogen hek met natuurstenen
pijlers in neoclassicistische stijl sluit de
voorhof of en geeft toegang tot het
eigenlijke kerkhof. Het gepleisterde ontvangstgebouw is ontworpen door F.J.
Nieuwenhuis in dezelfde, voor die tijd
vrij traditionele stijl. Het gebouw heeft
een centrale rotonde en portieken met
driehoekige frontons en akroterien.
Forten. Op korte afstand van de oude
stad liggen van noord, via oost, naar zuid
de forten D e Klop, De Gagel,
Blauwk ap el (zie ook aldaar), De Bilt,
Vossegat en vierLunetten. Deze ver-

sterkingen werden in 1816-'24 aangelegd
als onderdelen van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. De forten werden ontworpen
door C.R.T. Krayenhoff. Oorspronkelijk
bestonden zij alleen uit een gebastionneerde, aarden omwalling in het hart van
de to verdedigen weg of kade, met een

brede en diepe gracht daaromheen. De
onderbroken wegen werden om de forten heen geleid. Ter plaatse van fort Vossegat ligt nu de Kromhoutkazerne. De
vier lunetten, twee aan weerszijden van
de Koningsweg en twee aan weerszijden
van het Houtensepad, zijn kleinere,
halve-maanvormige forten. In tegenstelling tot de andere forten zijn zij versterkt
met halve bekledingsmuren. Het voorUtrecht, De Lunetten
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terrein kon hier namelijk niet worden
geInundeerd. Van de later voor betere
bescherming en accommodatie toegevoegde bomvrije stenen wachthuizen
(omstreeks 1850), kazernes en munitiemagazijnen (1870-'85) zijn de meeste
nog aanwezig. In 1867-'70 werd de linie
versterkt met de nog verder naar het oosten gelegen fortenRuigenhoek,
Voordorp, Rhijnauwen (zie Bunnik)
en Vechten (zie Bunnik) en in 1877-'81
met de forten Ho ofddijk en 't
Hemeltje. In 1914-'18 en 1935-'40
werden bij en tussen de forten groepsschuilplaatsen van gewapend beton
gebouwd. Op enkele forten verrezen
gietstalen kazematten. Na de Tweede
Wereldoorlog werden de forten als vestingwerk opgeheven. Diverse zijn nog
wel in gebruik bij Defensie, de rest kreeg
een andere, meestal recreatieve bestemming. Ze zijn thans mede van belang
wegens hun rijke flora en fauna.

VEENENDAAL
Dorp, gelegen aan de zuidzijde van de
Gelderse Vallei, dat voor het eerst wordt
genoemd in 1566 als 'veenkolonie' van
Rhenen. Voor de vervening werd tussen
1473 en 1481 de Bisschop Davidsgrift
aangelegd, maar pas vanaf 1546 vond de
turfwinning op grote schaal plaats. De
Grift, die sinds 1937 deel uitmaakt van
het Valleikanaal, werd in de dorpskern
gedempt en verder langs de zuidkant
omgeleid. In de 19de eeuw groeide
Veenendaal uit tot een redelijk belangrijke industrieplaats, met als belangrijkste bedrijfstakken de linnen- en wolnijverheid en de sigarenfabricage. Door
sloop en ingrijpende stadsvernieuwing
zijn van dit industriele verleden weinig
resten bewaard gebleven.
De Herv. Oude kerk (Markt 9) is
een oorspronkelijk eenbeukig, laatgotisch gebouw met zadeldak, voorzien
van een smaller en lager, driezijdig gesloten koor. De kerk werd in 1566 – kort
voor de Reformatie – voltooid en gewijd
aan St.- Salvator. Het schip kreeg een
houten tongewelf met trekbalken. Het
koor, voltooid in 1572, werd voorzien
van kruisribgewelven en rondboogvensters met bakstenen vorktraceringen.
Een toren kwam nooit tot stand. In 1753

Veenendaal, Raadhuis
kreeg de kerk een kruisvorm door toevoeging van dwarspanden, met kappen
loodrecht op het oude schip. In 1835 en
1906 zijn naar het westen toe opnieuw
dwarspanden toegevoegd, identiek aan
die van 1753. Bij de restauratie in 1961'63 zijn de vensters gereconstrueerd. De
kerk werd opnieuw wit gepleisterd en de
consistorie uit 1890 maakte plaats voor
nieuwbouw. In het interieur bevinden
zich een eenvoudige preekstoel uit 1750,
rustend op een stenen voet die van een
vroegere doopvont afkomstig is, een
koperen lezenaar met het jaartal 1754 en
een zandloperhouder van omstreeks
1700.
De Geref. Brugkerk (Kerkewijk
18), uit 1886-'87, is een eenvoudige zaalkerk met uitgebouwd portaal, verbouwd
in 1922. Het is een weinig voorkomend
voorbeeld van een protestantse kerk in
neogotische stijl.
DeChr. Geref. kerk (Beatrixstraat 63) is een kruiskerk met hoogopgaand dak, gebouwd in 1926 naar een
ontwerp van J.A. Heuvelink uit Apeldoorn.
De voorm. R.K. Willibrorduskerk (Nieuweweg-Noord 253-255)
dateert uit 1934. Deze zaalkerk met verhoogd koor en slanke toren, gebouwd in
traditionele vormen, is van de hand van
N. Andriessen uit Hilversum.
DeNed. Herv. Vredeskerk
(Kerkewijk 125) is een basilicale kruiskerk uit 1947, uitgevoerd in traditionele
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vormen naar een ontwerp van G. van
Hoogevest.
Het nieuwe r a a d h u i s (Raadhuisplein
1) uit 1965-'67 is ontworpen door Van
Embden, Choisy, Roorda van Eysinga
Smelt en Wittermans (later bekend
onder de naam OD 205). Het is een goed
voorbeeld van een representatief overheidsgebouw in `laat-moderne' vormen.
De R K. school (NieuwewegNoord 251) uit 1930, naar ontwerp van
N. Andriessen, is vormgegeven in
expressionistische stijl.
Woonhuizen. Uit het begin van
deze eeuw dateren enkele blokken arbeiderswoningen, to weten Parallelweg
1 4 - 22 uit 1910, gebouwd in opdracht
van S. Goverts en Da vidstraat 1- 4 7
en 2-32 uit 1920. Het ontwerp van dat
laatste complex, in expressionistische
stijl, is van de architecten P. Vorkink en J.
Wormser. Aan de Kerkewijk staat een
aantal interessante villa's. Ongeveer uit
1890 dateert de Frisia-villa (Kerkewijk 8), directeurswoning en kantoor van
de gelijknamige wolspinnerij. De villa
Kerkewijk 22 werd omstreeks 1895
gebouwd in chalet-stijl. Huize Middelwyck (Kerkewijk 67) werd in 1941
herbouwd voor de directeur van de Ritmeester Sigarenfabriek door het bureau
Zandstra, Giesen en Sijmons uit Amsterdam.
Bedrijfsgebouwen. Van de sigarenindustrie, producenten van de
bekende Panter- en Ritmeestersigaren, is
weinig over. Wat resteert is de later sterk
verbouwde Ritmeester-s ig a renfa-
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deel uit van de Grebbelinie en moest de
Slaperdijk en de Emminkhuizerberg verdedigen. Het gebastionneerde werk
wordt nu doorsneden door de spoorlijn
Utrecht-Arnhem, maar er zijn nog herkenbare resten bewaard gebleven.

VINKEVEEN
(gemeente De Ronde Venen)
Laagveendorp, omstreeks de 12de eeuw
ontstaan langs een kade – de huidige
Herenweg – die tijdens de ontginning
van het moerassige gebied is opgeworpen. In noordwestelijke richting vindt
deze kade een vervolg in Achterbos; in
zuidwestelijke richting in Demmerik en
Veenendaal, Fabriek `Hollandia Wol'
briek (Kerkewijk 65) uit 1912, naar ontwerp van B. van Kreel. Aan de belangrijke wolindustrie – waaronder de firma
D.S. van Schuppen (Scheepjeswol) uit
1859 en de Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij uit 1861– herinnert nog
slechts een gedenksteen (Weverij).
Aileen het gebouw van de Gebr. van
Leeuwen, Hollandia Wol (Verlaat 1818a) uit 1916, naar ontwerp van J.Ph.
Ilmer uit Arnhem, resteert nog.
Korenmolens. Aan de noordzijde
van het dorp staat D e Nieuwe Molen
(Mulders1aan 3), een ronde bakstenen
stellingmolen met bovenkruier uit 1911.
Bij de bouw werd gebruik gemaakt van
een Noordhollandse binnenkruier uit
1868. De stellingmolen D e Vriendschap (Nieuwe Weg 109), met achtkantige bakstenen bovenbouw op vierkante
onderbouw, dateert uit 1872. Hij is tot
1952 in bedrijf geweest en werd in 1994'95 in oude staat teruggebracht.
Begraafplaatsen. De oude a/gemene begraafplaats (Weverij) werd
in 1829 aangelegd en is in 1948 gesloten.
Het terrein is sinds 1986 ingericht als
park. De katholieke begraafplaats
(Nieuwe Weg-Noord) dateert uit 1884
en de jo o dse begraafplaats (Parallelweg) uit 1900.
Verdedigingswerken. Hetin
1786 aangelegde Fo r t aan de Buursteeg (Nieuwe Weg-Noord) maakte
Vinkeveen, R.K H. Hartkerk, interieur
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meerspoorlijn, die liep van Uithoorn
naar Nieuwersluis.
Ten westen van het dorp ligt een
gemaal (Demmeriksekade 5) uit 1923,
met elektrisch aangedreven centrifugaalpomp.

VLEUTEN
(gemeente VleutenDe Meern)

Vinkeveen, Ronde veestal bij boerderij
Provincialeweg 14
Donkereind. Samen maken ze een bocht
om het hart van de vroegere Ronde
Venen, de in 1872-'80 drooggemaakte
polder Groot-Mijdrecht. De Vinkeveense Plassen, ten oosten van de bebouwing aan de Herenweg, kregen hun huidige gedaante pas in de jaren dertig van
de 20ste eeuw. Na de oorlog zijn nieuwbouwwijken ontstaan ten westen van de
Ringdijk.
De R . K . H. Hartkerk (Kerklaan
4) is een zeer grote, neogotische kruiskerk, bestaande uit een westtoren, een
driebeukig schip, een transept en een
vijfzijdig gesloten koor met een mime
omgang. De kerk werd in 1880-'83
gebouwd naar een ontwerp van A. Tepe.
Na het afwaaien van de spits in 1914
heeft de toren een extra geleding en een
nieuwe spits gekregen. De oorspronkelijke beschildering van het interieur is
onder een Witte pleisterlaag verdwenen.
Vrijwel de gehele inrichting, met een uitgebreid iconografisch programma, is uitgevoerd naar ontwerpen van F.W. Mengelberg en zijn zoon 0. Mengelberg.
Van de eerste zijn de kerkbanken (1882),
de altaren in de Maria- en Jozefkapel
(1883), de communiebanken (1884),
twee biechtstoelen, alle smeedijzeren
ornamenten, het beeld van een engelbewaarder tegen een van de vieringpijlers
en de apostelramen in het koor (1915).
Van 0. Mengelberg zijn de tombe (1911)
en het retabel (1897) van het hoogaltaar,

het laatste met vier scenes uit het
Nieuwe Testament die in verband kunnen worden gebracht met de H. Eucharistie. Verder zijn van hem de overige
glazen in het koor en de glazen in het
transept, de Mariakapel en het schip
(1915-'19). De grote muurschildering
tegen de westwand van de zuiderzijbeuk,
voorstellende een H. Mis voor de overledenen en het vagevuur (1918), aangebracht boven een Calvarieberg met houten crucifix (1883), is eveneens van 0.
Mengelberg. Verder bevat de kerk een
neogotische preekstoel (1892), een fries
met kruiswegstaties, heiligen en oudtestamentische figuren, geschilderd door N.
Poland (1914) en een orgel van W.
Beekes (1827). In de loop der tijd zijn
diverse restauraties uitgevoerd. De naastgelegen pastorie (Kerklaan 2) dateert uit
dezelfde tijd als de kerk.
De Herv. kerk (Herenweg 201) is
een bakstenen kruiskerk met simpele
westtoren. Ze wordt gedekt door een
zadeldak. De kerk is gebouwd in de jaren
twintig van de 20ste eeuw.
Boerderij en. In de vrij gesloten
bebouwing langs de Herenweg staat een
aantal boerderijen, waaronder de boerderij Herenweg 78 uit de 18de eeuw.
Aan de vrij gesloten, waardevolle boerderijstrook D onk ereind ten zuiden van
Vinkeveen staat een aantal exemplaren
uit het begin van de 20ste eeuw. Bijzonder is de ronde veestal bij boerderij P r o vincialeweg 14.
Het voorm. station (Demmerik 68),
uit 1914, behoorde tot de Haarlemmer-

Langgerekt engdorp, gelegen op de
oeverwal langs de Vleutense Wetering,
een oude arm van de Oude Rijn. De
bebouwing concentreerde zich langs de
Dorpsstraat. De kerk stond vrij op een
kerkhof, maar sinds het begin van de
17de eeuw scheiden de zogeheten Broederschapshuisjes Naar van de Dorpsstraat. Brand verwoestte in 1898 een
belangrijk deel van de dorpskern. Langs
de uitvalswegen werden rond de eeuwwisseling veel nieuwe huizen gebouwd,
vooral nadat Vleuten in 1881 een halte
kreeg aan de spoorlijn Utrecht-Woerden.
Herv. kerk (Schoolstraat 5), oorspronkelijk gewijd aan de H. Willibrordus. De vroeg-gotische toren, met
haakse, zich verjongende steunberen,
dateert uit de 14de eeuw. De flankerende
lage zijvleugels waren onderdeel van het
driebeukige schip van kerk die verrees in
de jaren tachtig van de 15de eeuw. Deze
laat-gotische kerk bestond verder uit een
driezijdig gesloten koor met zijkoren,
uitwendig versierd met natuurstenen
speklagen. In 1831 werden zowel de twee
op de toren aansluitende traveeen van
het schip als een deel van het koor afgebroken. Het resterende deel verbouwde
men tot een wit gepleisterde centraalbouw met koepeldak en torentje. Bij de
restauratie in 1969-'71 werd de kerk
weer in laat-gotische trant met de toren
verbonden en voorzien van een hoog
zadeldak. De aan de oostzijde afgeschuinde hoeken herinneren nog aan de
vorm van de vroegere zijkoren. Op de
plaats van het vroegere middenkoor
kwam een moderne aanbouw, waarin het
huidige, ondiepe en recht gesloten koor
is opgenomen. Door het weghalen van
de oorspronkelijke zuilen is het schip nu
een eenbeukige ruimte. De halfzuilen
tegen de torenwand zijn behouden. Tus-
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sen de vensters heeft men kleine steunmuren geplaatst. In de kerk staat een
17de-eeuwse preekstoel met koperen
lezenaar en doopbekkenhouder. Het
kleine orgel, in 1812 door G.Th. Batz
vervaardigd, is afkomstig uit de Remonstrantse kerk in Utrecht en is in 1866
hier geplaatst. In het koor liggen enkele
oude grafzerken, waaronder die van
Abraham van der Ham (t1507).
DeR.K. kerk St.-Willibrord u s (Pastoor Ohllaan 34) is een neogotische kruisbasiliek met hoge, slanke
westtoren, driebeukig schip en koor met
vijfzijdig afgesloten absis. De kerk werd
gebouwd in 1884-'85 naar ontwerp van
N. Molenaar en in 1935 vergroot door
zijn zoon, N. Molenaar jr. Kruisribgewelven, op pijlers met gebeeldhouwde
bladkapitelen, overspannen het interieur.
G.B. Brom vervaardigde de koperen
kruiswegstatien, tabernakeldeuren en
reliefs op de voorkant van het hoogaltaar.
Van H. Geuer resteren nog enkele ramen
in de doopkapel uit 1888. Bij de restauratie, aan het begin van de jaren zeventig
van deze eeuw, verdween de oorspronkelijke, figuratieve beschildering van de
wandvlakken achter egaal pleisterwerk.
De pastorie (Pastoor Ohllaan 36) stamt
uit de bouwtijd van de kerk.
Woonhuizen. De Broederschapshuisjes (Dorpsstraat 1-5) zijn genoemd
naar een in 1471 opgerichte 'Broeder-
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schap van Onze Liever Vrouwen'. Het
betreft een blokje lage, met riet gedekte,
vroeg-l7de-eeuwse huisjes, die – samen
met Schoolstraat 1– het pleintje voor de
toren van de Herv. kerk afsluiten. Dorpsstraat 1, wit gekalkt, met halve luiken,
oude vensterroeden en twee Vlaamse
gevels, verkeert het meest in de oorspronkelijke staat. D e Brouwerij
(Odenveltlaan 2) was vanouds een herberg. Het 17de-eeuwse, wit gepleisterde
hoekpand heeft puntgevels en een zadel-

dak en een uitgebouwde opkamer langs
de Dorpsstraat. Het huis Nieuwlust
(Dorpsstraat 70) is een laag 19de-eeuws
panel met rechte kroonlijst en een gave
empire-deurpartij.
Kasteel Den Ham (Hamlaan 3)
ligt ten westen van het dorp in een
scherpe bocht van de Vleutense Wetering. In 1871 heeft men het kasteel grotendeels gesloopt, waaronder de woontoren en een zaalvleugel. Een hoge toren
en een lage keldervleugel bleven behouden. In de kelder is het onderste deel van
de vroeg-lode-eeuwse woontoren wel
bewaard gebleven. Een deel van de grote
zaalvleugel, gebouwd omstreeks het midden van de 14de eeuw, is in het metselwerk van de hoge toren opgenomen. Die
toren werd in de 15de eeuw gebouwd,
mogelijk in opdracht van Frederik uten
Ham en is waarschijnlijk na een brand in
1481, tijdens de Stichtse Oorlog, ten dele
herbouwd of opgehoogd. De hoge toren,
met zes verdiepingen boven de kelder,
lijkt vooral als statussymbool to zijn
bedoeld. In het interieur bevindt zich
nog een gotische schouw. Na uitwendig
herstel in 1942, kon pas in 1975 de restauratie van het inwendige worden voltooid. Aan de Hamlaan staat een poortgebouw dat toegang geeft tot de
Vleuten, Kasteel Den Ham, hoge toren
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Vleuten, Kasteel Den Ham, plattegrond
kelder (1871)

VREELAND
(gemeente Loenen)

voorburcht. Voor tweederde van de
hoogte bestaat het uit laat-middeleeuws
metselwerk met schietgaten. Getuige het
jaartal 1642 op een van de sluitstenen
werd de poort in dat jaar verbouwd.
Den Engh (Enghlaan 17). Van dit
versterkte 13de-eeuwse huis zijn na de
afbraak in 1894 nog de fundamenten en
de omgrachting bewaard gebleven in het
terrein ten noordoosten van de kasteelboerderij. Die boerderij is nog deels
17de-eeuws. Ernaast staat een laag, langgerekt koetshuis uit de 18de eeuw.
Boerderijen. Rondom het dorp liggen diverse waardevolle, voornamelijk
19de- en 20ste-eeuwse boerderijen; bijvoorbeeld de krukhuisboerderijen Kl a verblad (Ockhuizerweg 20) en Smalle
Themaat 20. De met riet gedekte
langhuisboerderij Thematerweg 5 8,
oorspronkelijk uit 1658, werd in de
tweede helft van de 19de eeuw verbouwd. Nobel Ho e v e (Dorpsstraat 41)
is een 18de-eeuwse, gepleisterde langhuisboerderij. De gepleisterde boerderij
Alenvelt (Hindersteinlaan 36), met
monumentaal voorhuis, dateert uit 1869
en is ontworpen door D. van de Werff.

Dorp ontstaan in een oostelijke knik van
de Vecht, ten westen van het kasteel
Vreeland. De bisschop van Utrecht liet
dat kasteel in 1252-'59 bouwen. Het
moest aanvallen van de heren van Amstel
op het Sticht afweren. Omstreeks 1265
kreeg de nederzetting bij het kasteel
stadsrechten. Een vermoedelijk in dezelfde eeuw gegraven smalle gracht,
die mede diende ter beveiliging van de
nederzetting aan de westkant, verbreed-

de men in de 15de eeuw tot vaarwater,
zodat hiermee de scherpe Vechtbocht
werd afgesneden. Vreeland heeft uiteindelijk geen echte stedelijke ontwikkeling
doorgemaakt, maar bleef een dorp. Het
kasteel werd in 1528-'29 gesloopt. Nadat
ook de stadswallen omstreeks 1560
waren geslecht, concentreerde de bebouwing zich langs de nieuwe loop van de
Vecht. Een houten klapbrug verbond de
oevers met elkaar. Aan de Klapstraat, in
het oudste gedeelte van het dorp rondom
de Herv. kerk, staan de huizen met hun
voorgevel van het water afgewend. De
wat voornamere, overwegend 18de- en
19de-eeuwse huizen aan de Voorstraat,
ten zuiden hiervan, kijken wel uit op de
Vecht en hebben kleine oevertuinen bij
het water. In het grotendeels onbebouwd
gebleven gebied van het voormalige kasteel legde men omstreeks 1860 een
openbare wandelplaats aan. De naoorlogse nieuwbouw kwam aan de overzijde
van de Vecht tot stand. Vreeland is een
beschermd dorpsgezicht.
De H erv. kerk (Kerkplein 1) kan
oorspronkelijk als kapel van het kasteel
Vreeland hebben gefunctioneerd en was
gewijd aan St.-Nicolaas. De kerk bestaat
uit een zware toren, wellicht nog 13deeeuws, een eenbeukig schip met twee
lage dwarskapellen en een versmald,
recht gesloten koor. Gezien de rechthoekige vorm zou het koor in aanleg uit de
13 de eeuw kunnen dateren. Het is overdekt met een houten spitstongewelf,
voorzien van trekbalken met korbeelVreeland, Gezicht op het dorp vanuit het
noordwesten (eind 18de eeuw)
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stellen. Na de Reformatie werd het koor
met een scheidingswand van het schip
gescheiden. De lage toren – voorzien van
balustrade met wijzerplaten, vierkante
spits en houten zonnewijzer – kreeg zijn
huidige uiterlijk bij herstelwerk omstreeks 1700. Toen werden de gehele
toren en de westmuur van het schip in
een kleine steen beklampt. Ook kregen
de meeste kerkvensters toen houten
ramen. In de 19de eeuw onderging het
interieur van de kerk ingrijpende veranderingen, vooral door het aanbrengen
van een vlak stucplafond met koof. Bij de
restauratie in 1967-'71 werd deze weer
vervangen door een houten tongewelf.
Ook kregen de vensters toen opnieuw
bakstenen traceringen.
In de 17de eeuw heeft de kerk nieuw
meubilair gekregen, zoals het manieristische koorhek (1644), het doophek (1644)
met balusters en gecanneleerde pilasters
en voorzien van een koperen doopboog
en een lezenaar, de schout- en schepenenbank en de kansel (1693). De kansel
steunt aan de voorkant op twee houten
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zuilen op hoge basementen, terwijl de
voorste hoeken van de vierkante kuip
voorzien zijn van gecanneleerde zuilen
met ionische kapitelen, onder een uitspringende, met maskers versierde
kroonlijst. Het orgel is van H. Knipscheer (1854). J. Nicolas vervaardigde in
1968 de glazen in het koor en de dwarskapellen.
De Geref. kerk (Nigtevechtseweg
3) is een eenvoudige zaalkerk met iets
uitgebouwd portaal, gebouwd in 1906
naar ontwerp van H. Emmerik en C.A.
Lion Cachet.
Het voorm. Raadhuis annex
gemeenteschool (Raadhuislaan
22-42). Neoclassicistisch gebouw uit
1860-'62 naar ontwerp van de Utrechtse
architect NJ. Kamperdijk. De combinatie van raadhuis op de verdieping met
dorpsschool op de begane grond, al dan
niet voorzien van een (later toegevoegd)
brandspuithuisje kwam ook in andere
dorpen voor, zoals to Maarssen (in 1984
gesloopt). In 1985 is het pand verbouwd
tot woningen.
Woonhuizen. De 17de-eeuwse
D ia co niehu isj es (Lindengracht 5-13)

vormen een rij eenvoudige, lage woningen onder een doorlopend zadeldak. Het
huis Vrederust (Klapstraat 25) is een
wit gepleisterd pand, dat ontstaan is uit
een vermoedelijk 18de-eeuwse samenvoeging van twee oudere woonhuizen,
waarvan het rechter een opkamer heeft.
De topgevels zijn op verschillende wijze
afgeknot; de achtergevels hebben een
doorlopende kroonlijst. In een uithoek
van de tuin staat bij het water een achtkantig, houten theehuis op hardstenen
onderbouw, vermoedelijk uit het begin
van de 19de eeuw. Het is voorzien van
gecanneleerde hoekpilasters, een
geschubde rand met kwasten, een rieten
tentdak en spitsboogvensters. Ook het
koetshuis heeft dergelijke vensters.
S c h o o n o o r d (Duinkerken 11) is een
breed, wit gepleisterd woonhuis dat,
evenals de aangrenzende rij lage huizen,
in de 18de eeuw werd gebouwd. Door
stucwerk, balkon, ijzeren sierhekjes en de
houten balustrade op de gootlijst heeft
het echter een 19de-eeuws uiterlijk heeft
gekregen. VOOr het huis staan hardstenen stoeppalen met kettingen en ter
rechterzijde bevindt zich een koetshuis.
Buitenplaatsen binnen of bij het
dorp. Het wit gepleisterde, rechthoekige
buitenhuis Vr e e d e n h o rs t (Bergseweg
18) dateert uit de 18de eeuw. Het heeft
een overwelfde kelder en een opkamer.
Achter het huis bevindt zich een dwars
huis, waarschijnlijk ontstaan uit een
boerderij. Slotzigt (Boslaan 2) heeft
aan de kant van de Vecht een aangebouwde houten koepelkamer (eind 18de
eeuw), waarvan het ver overstekende rieten dak door houten kolommen wordt
gedragen. Achter het landhuis staat een
rechthoekig tuinhuis, waarvan de voorgevel met rococo-snijwerk is versierd.
Oorspronkelijk heeft dit gestaan in een
tuin aan de Keizersgracht in Amsterdam.
Het Plantagehuis (Kleizuwe 101) is
een in `Moorse stijl' opgetrokken, wit
gepleisterd landhuis. Het dateert waarschijnlijk uit 1832 maar kreeg omstreeks
1910, in opdracht van G.H. Hooft van
Vreeland, zijn huidige aanzien. Toen
werd het aan de achterkant uitgebreid en
kwam er een verdieping bij. Het torenvormige middendeel heeft een bolvormige koepel, ook uit 1910. Oorspronkelijk was het huis een logement bij de
openbare wandelplaats van Vreeland.
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4 1 en B e r gs ew eg 16 zijn stolpboerderijen – een voor Utrecht ongebruikelijk
type – uit het einde van de 19de eeuw.

WERKHOVEN
(gemeente Bunnik)

Vreeland, Het Plantagehuis
DeVan Leerbrug verbindt het
oude dorp met de wijken op de westoever van de Vecht. De dubbele ijzeren
klapbrug is afkomstig uit Weesperkarspel
en is hier in 1945 geplaatst, nadat de
oude houten klapbrug was verwoest. Aan
de kant van de Voorstraat staat een 19deeeuws brugwachtershuisje.
De brug over de Vecht van de provinciale weg Hilversum-Haarlem is in 1939
gebouwd naar ontwerp van W.M.
Dudok. De brug heeft een bedieningsgebouw en twee brugwachterswoningen
(Provincialeweg 1).
Molens. Langs de Vecht staat de
korenmolen D e R u i t e r (Nigtevechtseweg 8), een met riet gedekte achtkante
bovenkruier op stelling. Toen zijn voorganger, een grondzeiler, in 1910 afbrandde, werd de molen voor een betere windyang herbouwd op een stenen
onderbouw met stelling. Ms bovendeel
werd een uit 1735 daterende poldermolen uit Barsingerhorn (Kaagpolder)
gebruikt. Verder naar het noorden langs
de Vecht staat de Ho ekermolen (Nigtevechtseweg 39), een met riet gedekte
achtkantige bovenkruier, herbouwd in
1874. Tot 1960 bemaalde deze poldermolen de Hoeker Polder.
Boerderij en. In de omgeving van
Vreeland komen enkele waardevolle
17de-eeuwse boerderijen voor, zoals
Sans Souci (Loenenseweg 4). Het
brede woongedeelte van deze langhuis-

boerderij heeft aan de voorkant een
opkamer; de topgevel wordt afgesloten
door een recht opzetstuk en een natuurstenen segmentboog, waarin het jaartal
1688 is aangebracht. Aan de linker zijde
is een zomerhuis aangebouwd. Een
17de-eeuwse krukhuisboerderij is
Altoos Dankbaar (Nigtevechtseweg
3 7). De puntgevel aan de voorkant wordt
aangezet door voluten en is order afgewerkt als bij 'Sans souci'. Het stalgedeelte is met riet gedekt. Aan de overzijde van de weg staat een eenvoudige
bakstenen schuur. Nigtevechtseweg
Vreeland, Poldermolen De Hoekermolen

Gestrekt engdorp op een oeverwal van
de Achter Rijn, een zijtak van de
Kromme Rijn. De nederzetting heeft een
hoge ouderdom; de bronnen noemen de
kerk al in het midden van de 9de eeuw.
Vanaf de met lage bebouwing omringde
en met bomen beplante Brink leidt de
Beverweertseweg naar het aan de overzijde van de Kromme Rijn gelegen kasteel Beverweerd. Sinds 1966 is Werkhoven beschermd dorpsgezicht.
De H e rv. kerk (Brink 5), oorspronkelijk aan St.-Steven gewijd, is een wit
gepleisterd, ten dele tufstenen, zaalkerkje
met westtoren. De romaanse tufstenen
toren dateert vermoedelijk uit de 13de
eeuw. De eerste geleding wordt afgesloten door een fries van kleine rondbogen,
de tweede door een diamantkopfries en
een waterlijst. De derde geleding, die
ongeveer even hoog is als de twee eronder samen, heeft aan Brie zijden lisenen.
Deze gaan op ongeveer driekwart hoogte
over in een fries van grotere rondbogen;
halverwege loopt binnen het spaarveld
een fries van keperbogen, waaronder
zich een middenliseen bevindt. Boven de
in de 16de eeuw gewijzigde galmgaten
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zit een rond venster. De toren heeft een
klok van Steven Butendiic uit 1480,
geschonken door de heer van Beverweerd. In het boogveld boven de ingang
herdenken een wapen en een inscriptie
het herstel van de toren in 1862.
De kerk werd in 1830 door de Utrechtse
stadsarchitect EC.E. van Embden verbouwd. Hij liet het 15de-eeuwse, gotische koor slopen, de muren van het oorspronkelijke romaanse schip verlagen en
bepleisteren en het aanwezige zadeldak
van het schip vervangen door een mansardedak. Op de plaats van het afgebroken koor verrees in 1902 de huidige consistorie. Bij de restauratie van de kerk in
1995-'96 bleek dat de toren geruime tijd
later tegen het schip moet zijn gebouwd,
zodat de kerk waarschijnlijk uit de 12de
eeuw dateert. Bovendien kwam onder de
pleisterlaag een tufstenen noordmuur
met een oude ingang te voorschijn; de
latei en de deurposten hiervan bestonden
uit romaanse sarcofaagdekselfragmenten
van rode zandsteen. Een dergelijke deksel zit nog in de vloer van een van de
ruimten van het in 1861 gebouwde lijkbaarhuisje. Inwendig heeft de kerk een
houten tongewelf en een spitsboogvormige nis in de oostwand, de vroegere
gotische triomfboog. De preekstoel en
de herenbanken, versierd met enig snijwerk, dateren nit 1680. Voorts zijn er
een gietijzeren doopvont en een in 1862
door JJ. Vollebregt & Zoon te Utrecht
vervaardigd balustrade-orgel.

Werkhoven, Herv. kerk

WERKHOVEN

MIMP num
NUM moo.Am

0

5

10m
XIII

ca 1550

XIII B

XVII 0

XIII & XVII b

M
DeR.K. kerk O.L.V. Maria
Hemelvaart (Herenstraat 9), een
driebeukige basiliek uit 1908, is gebouwd
in sobere neogotische vormen, naar
ontwerp van W. te Riele Gzn. De eenvoudige westtoren heeft Brie geledingen
en een spits. De pastorie dateert uit dezelfde tijd.
De voorm. R. K. pastorie (Beverweertseweg 10) is een wit gepleisterd
laag herenhuis met mansardekap uit
1835. Het heeft een grote siertuin en een
spijlenhek uit 1839.
De bakstenen stellingm ol en
(Werkhovenseweg 26) dateert uit 1882.
Hij werd gebouwd als opvolger van de
standerdmolen van Beverweerd. Na in
1933 te zijn onttakeld is de molen in
1994 weer hersteld.

XIV A

Werkhoven, Kasteel Beverweerd, plattegrond
bel-etage
DePriorij Gods Werkhof
(Hollendewagenweg 20), gelegen ten
zuidoosten van het dorp, werd in 1959
gebouwd voor de zusters Augustinessen,
naar plannen van J. Drummen en P. Vos
in de traditionele vormen van de Bossche
School. In 1964 is op het binnenhof een
zaal gebouwd; in 1968 zijn twee vleugels
toegevoegd.
Kasteel Beverweerd (Beverweertseweg 60), gelegen op de rechteroever van de Kromme Rijn, is nu een
internationale school. Een uit het midden van de 13 de eeuw stammende rechthoekige woontoren vormt de kern van
het gebouw. Waarschijnlijk nog in die-
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Werkhoven, Kasteel Beverweerd
zelfde eeuw verrezen als deel van de
ommuring de twee vierkante hoektorens
aan de kant van de Kromme Rijn (de
achterkant). Het huidige gebouw
bewaart nog resten van de ommuring en
van de verbindingsmuren met de woontoren. Van de 14de tot de 17de eeuw
werd de kern geleidelijk door woonvleugels omringd en ingebouwd. HJ.CJ. van
Heeckeren van Enghuizen liet het onregelmatig gevormde kasteel in de periode
1835 tot 1862 moderniseren naar ontwerp van C. Kramm. Zo ontstond het
huidige regelmatige, maar nog steeds
kasteelachtige landhuis met neogotische
detaillering, zoals gekanteelde borstweringen, arkeltorentjes, boogfriezen en
spitsboogvensters. Tussen de torens werd
op de hoofdverdieping een balkon met
gietijzeren balustrade aangebracht. De
ingangspartij aan de oostzijde werd vernieuwd en kreeg een hordes en dubbele
gebogen trap. Boven de ingang plaatste
men een gevelsteen die niet alleen naar
de verbouwing verwijst, maar ook naar
de stichting (1200). De 19de-eeuwse buitenbepleistering werd in 1934 grotendeels verwijderd. De voegen die in het
baksteenwerk waren aangebracht, ter
nabootsing van natuursteenblokken, lie-

ten echter hun sporen achter. In 1958'59 vond de verbouwing tot school
plaats, naar ontwerp van W. van der
Horst. Van de in neogotische en in
andere `neostijlen' ingerichte interieurs
bleef een deel bewaard.
Bij de 19de-eeuwse verbouwing van het
kasteel werden de gebouwen van de
voorburcht gesloopt en werd de gracht
rond het huis gedempt ten behoeve van
een groot landschapspark. Over de tot
serpentinevijver vergraven gracht liggen
twee gietijzeren bruggen. In 1847 verrees ten oosten van het huis, bij het begin
van de oprijlaan, het nog bestaande,
rechthoekige, gepleisterde koetshuis. Bij
de ingang aan de Beverweertseweg staat
een smeedijzeren toegangshek.
Van het kasteel Weerdenburg
bestaan nog een omgracht rond kasteeleiland en een omgrachte voorburcht. Op
de voorburcht staat een dwarshuisboerderij (Weerdenburgselaan 3), waarschijnlijk daterend van na 1672. Aan de zuidoostzijde van de boerderij bevindt zich een
ouder deel, mogelijk een restant van een
middeleeuwse hoektoren. Het voorhuis
dateert vermoedelijk uit de 18de eeuw en
het achterhuis is in 1878 verbouwd.
Boerderij en.Op het landgoed
Beverweerd staan monumentale pachtboerderijen met luiken die zijn geschil-

derd in de kleuren van het kasteel. Ze
dateren voornamelijk uit het begin van
deze eeuw. Voorbeelden zijn: Rijnveld
(Beverweertseweg 67) uit 1856, Sprokkelenburg (Leemkolkweg 4) uit 1904,
Willernshoeve (Achterdijk 84) uit
omstreeks 1905, Molenhoef (Beverweertseweg 65) uit 1910.

WESTBROEK
(gemeente Maartensdijk)
Ontginningsdorp, ontstaan eind 12de
eeuw langs een ontginningsdijk in het
laagveengebied ten noordoosten van de
Vecht. In 1457 kreeg het dorp een kapel
en in 1477 werd het als parochie erkend.
Het gebied rondom de kerk is
beschermd dorpsgezicht. Van de sinds de
15de eeuw uitgevoerde vervening ten
behoeve van turfwinning resteert aan de
noordwestzijde van het dorp nog een
gebied van legakkers en petgaten.
De H erv. kerk (Kerkdijk 12) is een
laat-gotische bakstenen kerk met een
hoge westtoren en een pseudo-basilicaal
schip, gebouwd kort na 1481. Het hoge,
driezijdig gesloten koor dateert uit de
eerste helft van de 16de eeuw. De zijbeuken zijn later aan weerszijden van de
toren doorgetrokken. De uit Brie gele-
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lezenaar uit 1677 en een koperen lezenaar uit 1770. Daarnaast twee houten
wapenborden uit 1679, een vermoedelijk
18de-eeuws beschilderd houten bord
met voorstelling van Mozes en de Tien
Geboden en koperen lichtkronen uit
1766. In de consistorie staat een houten
`gerechtskase uit 1764. Het door P. Flaes
te Amsterdam in 1879 vervaardigde orgel
is afkomstig uit de Herv. kerk te Zaandijk.
Het voorm. raadhuis (Kerkdijk 11)
uit 1880 is een typisch voorbeeld van een
eenvoudige dorpsraadhuis in sobere neoclassicistische vormen.

Bingen bestaande toren, met korte 18deeeuwse spits, is op de hoeken met zandsteenblokken versierd. De tweede en
derde geleding hebben nissen met eenvoudige baksteentracering. De vensters
van het koor zijn om en om dichtgemetseld; de houten ramen zijn 18de-eeuws.
Aan de noordzijde van het koor bevindt
zich de vroegere sacristie voorzien van
vensters met zandstenen traceringen.
De sacristie, het koor en het torenportaal
worden gedekt door stenen kruisribgewelven. De middenbeuk en de zijbeuken
van het schip bezitten hele en halve houten tongewelven. De vrij smalle scheibogen rusten op slanke zuilen met lijstkapitelen en hoge achtkante basementen. In
de door houten schotten van de kerk
gescheiden zijruimten van de toren zijn
op de wanden belangrijke figuratieve
muurschilderingen gevonden. Ze dateren vermoedelijk uit het eind van de vijftiende eeuw en stellen een zestal heiligen, het Laatste Oordeel en de legende
van de Drie Levenden en de Drie Doden
voor. In het koor bevindt zich het restant
van een graftombe met het beschadigde
beeld van de Utrechtse bisschop Boudewijn van Sterkenborch (t 1366), afkomstig uit de voorganger van deze kerk;
voorts een stenen epitaaf voor Willem
van Rennenberg (t1543), heer van Westbroek, Zuilen en Oostbroek. Tot de
inventaris behoren een houten koorhek
met ijzeren spijlen, een 17de-eeuwse
kansel met boogpanelen en een koperen

Westbroek, Stuwtje aan de Kerkdijk

Westbroek, Herv. kerk, grafbeeld Boudewijn
van Sterkenborch
Langs de Kerkdijk en
de vroeger tot Achttienhoven behorende
Dr. Welfferweg, staan vele gave 18de- en
19de-eeuwse boerderijen. Bij deze boerderijen liggen woon- en stalgedeelte in
elkaars verlengde. De meest opvallende
versiering is meestal het snijwerk van de
windveren. In de voorgevel heeft het verdiepingsvenster in het midden veelal een
rondboogvorm. Een vroeg-18de-eeuwse
boerderij op rechthoekige plattegrond is
D r. Welfferweg I 6- I 8, deels wit
gepleisterd en voorzien van een rieten
wolfdak. De boerderij Kerkdijk 3 0
Boerderij en.

WIJK BIJ DUURSTEDE

dateert uit 1820. Verschillende boerderijen bezitten de oorspronkelijke ijzeren
toegangshekken en twee of drie geschoren leilinden voor de voorgevel.
Korenmolen `de Kraai' (Westbroekse Molenweg 26) is een achtkante
stellingmolen. Hij werd in 1839 als walkorenmolen op het bolwerk Sloterdijk te
Amsterdam gebouwd en in 1880 te
Westbroek herbouwd. Tussen 1958 en
1972 werd de molen gebruikt om electriciteit op te wekken. Uit die tijd dateert
ook het wieksysteem met metalen kleppen.
De voorm. melkfabriek (Dr.
Welfferweg 102) een eenvoudig panel op
rechthoekige plattegrond, dateert uit
circa 1906.
Het stuwtje in de watergang ter
hoogte van Kerkdijk 70 is een zogeheten
valschut uit het begin van de 20ste eeuw
met een ijzeren juk, handwiel en afdakje
waaronder een houten spil. In de omgeving van Westbroek komen meer van
dergelijke valschutten voor.

WIJK BIJ DUURSTEDE
Stad gelegen bij het punt waar de Nederrijn overgaat in de Lek en bij het begin
van de Kromme Rijn. In het gebied zijn
bewoningssporen aangetroffen uit de
Vroege IJzertijd. In de Romeinse tijd
moet bij het toenmalige, meer zuidoostelijk gesitueerde, splitsingspunt van Rijn
en Lek een castellum van de Romeinse
`limes' hebben gelegen. Vermoedelijk in
het begin van de 7de eeuw ontstond op
die plek de belangrijke handelsplaats
Dorestad. Vooral in de Karolingische tijd
speelde Dorestad een rol van betekenis
in het handelsverkeer van noordwest
Europa. De nederzetting strekte zich
vanaf de riviersplitsing over grote afstand
uit Tangs de linkeroever van de
(Kromme) Rijn. Archeologische opgravingen hebben delen van de nederzetting
en de haven aan het licht gebracht.
Onder de nieuwbouwwijk De Heul, ten
noorden van de tegenwoordige stadskern, beyond zich een dichtbevolkt
haven- en handelskwartier. Herhaalde
plunderingen door de Noormannen,
voor het laatst in 863 en het feit dat de
nederzetting steeds verder van de zich
naar het oosten verschuivende Rijn
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Wijk bij Duurstede, Markt met Herv. kerk
en raadhuis, omstreeks 1750
kwam te liggen, maakten in de tweede
helft van de 9de eeuw een eind van de
belangrijke handelspositie van Dorestad.
Met name het noordelijke deel van
Dorestad werd verlaten. De overgebleven agrarische nederzetting wordt in een
oorkonde uit 948 aangeduid als de 'villa'
Wijk. De grond in en rond Wijk was verdeeld in domeinen van de Duitse keizer
en de Utrechtse kerk.
Door verzanding van de monding van de
Rijn bij Katwijk nam de betekenis van de
rivier omstreeks het jaar 1000 sterk af. In
1122 werd de (Kromme) Rijn bij Wijk
van de Lek afgedamd om ontginning van
de komgronden in het Kromme-Rijngebied (Langbroek) mogelijk te maken. De
Kromme Rijn liep toen nog dwars door
het latere stadsgebied. De dam lag vermoedelijk ter hoogte van het kasteelterrein. In 1256 kocht graaf Otto II van
Gelre de voormalige keizerlijke vroonhof
te Wijk. Dit betekende een belangrijke
stiniulans voor de ontwikkeling van de
nederzetting. De graaf gaf de vroonhof
(de `Nederhof aan de Markt) spoedig in
leen aan de heren van Abcoude. Deze
begonnen omstreeks 1270 met de bouw
van een kasteel. In 1300 kreeg de nederzetting Wijk bij (het kasteel) Duurstede
stadsrechten. Niet lang daarna, in ieder

geval voor 1366, werd aan de Markt een
aan Johannes de Doper gewijde kerk
gebouwd. De stad werd mogelijk omstreeks 1400 omvest. Zij besloeg toen
nog slechts het gebied begrensd door
het kasteel, Achterstraat, Mazijk en
Plantsoensteeg.
Door een stadsuitleg tussen 1440 en
1450 kreeg Wijk bij Duurstede haar
definitieve omvang binnen de singels.
Een reeds bestaande toegangsweg, de
Oeverstraat, werd nu binnen het stadsgebied opgenomen. In het midden van de
vergrote stad, aan weerszijden van de
Mazijk, bleef een open plek met landelijk
karakter bestaan. De stadsmuur was
voorzien van minstens vijf poorten,
waarvan drie aan de Lekzijde. De
Kromme Rijn, een magere rest van de
Rijn, vormde het oostelijke deel van de
stadsgracht. In de tweede helft van de
15de eeuw werd kasteel Duurstede de
residentie van de bisschoppen van
Utrecht. Onder David en Philips van
Bourgondie beleefde Wijk bij Duurstede
haar meest welvarende tijd. De materiele
voorziening van de bisschoppelijke hofhouding en de verplaatsing van de bisschoppelijke tol en munt van Rhenen
naar Wijk gaven de stad een economische impuls. Gesteund door de bisschop
begon men met de vergroting van de
kerk. Ook het kasteel werd vergroot en
verfraaid.
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Wijk bij Duurstede, Binnenstad
1 kasteel Duurstede (zie p. 296)
2 Herv. kerk (p. 298)
3 R.K kerk St. Jan Baptist (p. 300)
4 St.-Ewouds- en St.-Elisabethsgasthuis
(p. 300)
5 stadhuis (p. 300)
6 stadsarmenschool (p. 301)
7 openbare lagere school (p. 301)
8 R.K jongensschool (p. 301)
9 Liefdegesticht (p. 301)
10 R.K jongensschool (p. 301)
11 korenmolen 'Rijn en Lek' (p. 302)
12 De Wildkamp (p. 303)
13 inundatiesluis (p. 303)
Na 1528, toen de bisschop zijn wereldlijk
gezag verloor, kwam tevens een einde aan
de bloei van Wijk bij Duurstede. De stad
bleef functioneren als marktplaats voor
de directe omgeving maar er was onvoldoende economische stimulans voor verdere uitbreiding. Ondanks de ligging aan
de Lek waren er nauwelijks scheepvaartactiviteiten. De stad lag van de rivier afgekeerd en had ook Been echte haven. De
stadsplattegrond onderging slechts kleine
wijzigingen, zoals de aanleg van de Kerkstraat ter plaatse van het in 1579 door brand
verwoeste koor van de St.-Janskerk.

WIJK BIJ DUURSTEDE

In de tweede helft van de 17de eeuw
verloor het kasteel haar militair-strategische betekenis. Na de Franse bezetting
van 1672-'73 sloopte men de kasteelmuren gedeeltelijk. De bolwerken rond het
kasteel werden in 1769 afgegraven en
met bomen beplant. Het huidige kasteelpark dateert uit de tweede heift van de
19de eeuw. Toen werden ook de stadsmuur en de poorten afgebroken. Een
deel van de stadsmuur bleef uiteindelijk
gehandhaafd als waterkering langs de
Lek. Op die muur waren tuinkoepels
gebouwd waar men kon genieten van het
uitzicht over het rivierlandschap.
Na een economisch dieptepunt in de eerste helft van de 18de eeuw klom de stad
langzaam uit het dal. Vanaf het midden
van de 19de eeuw breidde de beperkte
stedelijke nijverheid zich uit door de
vestiging van steenfabrieken en een
scheepswerf. Akkerbouw en fruitteelt
bleven echter nog lang de voornaamste
middelen van bestaan. In de eerste heift
van de 20ste eeuw had Wijk bij Duurstede voornamelijk een verzorgende
functie voor de omgeving (winkels, scholen, veemarkt).
Vooral na 1967 heeft de stad zich in
noordelijke en westelijke richting sterk

uitgebreid, voor een belangrijk deel op
historische grond. De Korte Singel werd
gedempt. In de binnenstad heeft vrij veel
stadsvernieuwing plaatsgevonden. De
stadskern en het kasteel met omliggend
park'zijn als beschermd stadsgezicht
ingeschreven. Dat geldt ook voor de
uiterwaarden en delen van de Lekdijk die
voor het gezicht op de stad vanaf de Lek
van bijzondere waarde zijn.
Kasteel Duurstede [1] (tangs
de Wal 6) is gelegen aan de zuidwestzijde
van de stadskern. Vanaf de 17de eeuw is
het kasteel, bestaande uit een zware vierkante donjon, een nog veel zwaardere
ronde toren en delen van de buitenommuring met resten van een poortgebouw
en een kleine ronde hoektoren, vervallen
tot een ruine.
Het oudste deel, de vierkante toren of
donjon, is waarschijnlijk in opdracht van
Zweder I van Zuylen van Abcoude
gebouwd in het derde kwart van de 13de
eeuw. De toren had oorspronkelijk twee
bouwlagen, waarvan de onderste later
met een tussenvloer is opgedeeld. De
tweede bouwlaag – een indrukwekkende,
circa acht meter hoge ruimte – kreeg een
koepelgewelf met brede platte kruisribben. Deze ruimte was alleen van buiten
via een ladder of houten trap toegankelijk. Later in de 13de eeuw werd het kasteel aan de noord- en de westzijde uitgebreid. In de eerste helft van de 15de
eeuw voegde men aan de zuidoost- en de
westzijde nog enkele bouwdelen toe.
Na 1459 diende het kasteel de bisschoppen David en Philips van Bourgondie tot
residentie. Er verrezen een nieuw poortgebouw en vier hoektorens. Veruit de
belangrijkste was de noordwestelijke
toren, de thans nog bestaande `Bourgondische toren'. Deze toren, met een doorsnede van 15 meter, werd waarschijnlijk
in het laatste kwart van de 15de eeuw
voltooid. De kern van de ruim vier meter
dikke muren wordt gevormd door het
metselwerk van een oudere hoektoren.
Het inwendige bestaat uit een kelder met
koepelgewelf met daarboven vijf bouwlagen, waarvan de onderste twee straalgewelven bezitten. De terugspringende kop
van de toren, die evenals het aangebouwde ronde traptorentje is versierd
met banden van mergelsteen, wordt
omgeven door een overkragende en
overdekte weergang op hardstenen con-
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Wijk bij Duurstede, Kasteel Duurstede
soles. Een achtkante spits met opengewerkte lantaarn vormt de bekroning.
Omstreeks 1500 werd de donjon verhoogd met een geschutsverdieping. In
zijn uiteindelijke vorm had het kasteel
een min of meer rechthoekige plattegrond; gebouw en voorburcht waren
omgracht. In 1529-'31 maakte men een
aanvang met een versterking van de singel met bolwerken. Dit onvoltooide werk
is in 1577 gemoderniseerd door de aanleg van vijf bastions. Tot 1580 bleef het
kasteel de residentie van de Utrechtse
bisschoppen, waarna het aan de Staten
van Utrecht overging. Nog in het midden van de 17de eeuw diende kasteel
Duurstede als verblijf voor belangrijke
personen, dock het verval had al ingezet.
Na de Franse bezetting van 1672-'73 zijn
de kasteelmuren deels gesloopt. De stad
verwierf in 1727 de weilanden rond het
kasteel onder voorwaarde dat de BourWijk bij Duurstede, Kasteel Duurstede,
plattegrond van opstand en funderingen
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gondische toren zou worden onderhouden. In 1769 zijn de wallen deels afgegraven waarna het terrein omstreeks 1800
een landschappelijke aanleg kreeg. In
1852 schonk J.H. baron van Lynden van
Lunenburg het park – door hem 'Charlottenburg' genoemd – aan de gemeente
op voorwaarde dat er een openbaar park
van gemaakt zou worden. Tuinarchitect
J.D. Zocher jr. legde een geaccidenteerd
wandelpark aan, waarbij de binnen- en
buitengracht met elkaar werden verbon-

Wijk bij Duurstede, Markt en Herv. kerk
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Wijk bij Duurstede, Kasteel, doorsnede
Bourgondische toren'

den. Op het kasteeleiland is in 1911 een
muziektent geplaatst.
De schilderachtige ruIne werd door
enkele ingrepen voor verdergaand verval
behoed. Onder leiding van P.J.H. Cuypers vond in 1883 beperkt herstel plaats
van de Bourgondische toren. In 1948-'54
werd ingrijpender gerestaureerd onder
supervisie van architect Royaards. Daarbij werd onder meer de weergang hersteld die in de 18de eeuw grotendeels
was gesloopt. Restauratie van de vierkante toren, gericht op consolidatie van
de bestaande toestand, vond in 1984-'85
plaats.
De H erv. kerk (Markt 22) [2],
in 1366 verheven tot kapittelkerk en
oorspronkelijk gewijd aan Johannes de
Doper, is een onvoltooide kruisbasiliek,
waarvan het koor na een brand in 1579
geheel is gesloopt en de zeer forse westtoren niet werd afgemaakt. Haar grootse
opzet is voor een belangrijk deel to danken aan het verblijf van de bisschoppen
van Utrecht op kasteel Duurstede.
Van de oorspronkelijke eenbeukige
kruiskerk met losstaande westtoren, die
voor 1366 werd gebouwd, zijn de funderingen ten dele teruggevonden. In de
eerste helft van de 15de eeuw werd het
bestaande gebouw vergroot tot een drie-

beukig hallenschip met houten tongewelven ter lengte van het oude schip en
de toren, welke laatste werd afgebroken.
Het nieuwe schip telde vijf traveeen,
waarvan nu nog de zuiderzijbeuk met het
15de-eeuwse houten spitstongewelf resteert. In opdracht van bisschop David
van Bourgondie werd omstreeks 1486
aangevangen met de bouw van de huidige toren. Daarbij werd het schip in
westelijke richting nog eens met twee
traveeen verlengd. In het begin van de
16de eeuw staakte men het werk aan de
toren ten behoeve van de verdere vergroting van de kerk. In het eerste kwart van
de 16de eeuw verrezen een nieuw koor
en het huidige transept en middenschip,
waarschijnlijk in opdracht van Philips
van Bourgondie. De verhoging van het
middenschip met lichtbeuken boven de
scheibogen gaf het gebouw een basilicale
vorm. Door de plaatsing van nieuwe zuilen, die ten opzichte van de oude iets
werden verschoven, kwam een herindeling tot zes – in plaats van de vroegere
zeven – traveeen tot stand. De stenen
gewelven van het transept werden wel
uitgevoerd, die van het middenschip
kwamen niet verder dan de aanzetten.
Het middenschip kreeg vervolgens een
vlakke houten zoldering. In het tweede
kwart van de 16de eeuw werd de noorderzijbeuk vernieuwd in overeenstem-
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Het inwendige van de kerk maakt
ondanks de onvoltooide en verminkte
toestand een vrij grootse indruk. De
forse zuilen hebben kapitelen met fijn
gekrulde bladornamenten en dragen
zware geprofileerde scheibogen. De
rozetvormige sluitstenen van het transept en de noorderzijbeuk zijn in 1572
voorzien van manchetschilderingen met
bloemmotieven. Tegen de na 1579 opgetrokken koormuur van de viering bevindt
zich een uit 1593 daterende schildering
met de tekst van de Tien Geboden. De
herenbanken in de kerk zijn een vertimmerd vroeg-renaissance-koorgestoelte.
De mahoniehouten kansel en het doophek met koperen doopboog dateren
respectievelijk uit 1667 en 1668. In de
noorderzijbeuk hangen 18de-eeuwse
Borden met wapens en namen van ouderlingen en diakenen.
Tegen de torenwand bevindt zich een
van de belangrijkste 16de-eeuwse orgels
in Nederland. Het orgel heeft een rijk
met snijwerk en schilderingen versierde
kast, waarvan het middendeel met een
ronde en twee overhoekse torens, 16deeeuws is. De vlakke zijvelden werden in
1716-'17 toegevoegd. Het klankbord,
beschilderd met onder meer de wapens
van stall en kerk, is ook 18de-eeuws. In
1819 verving J.C. Friedrichs het borstwerk door een rugwerk, bekroond door
gipsen beeldjes. Bij de restauratie in 1979

Wijk bij Duurstede, Herv. kerk, plattegrond
Wijk bij Duurstede, Herv. kerk, interieur
met orgel
ming met de nieuwe traveeindeling van
het middenschip. Zij werd in steen overwelfd (gewelven gedateerd 1532) en
doorgetrokken langs de toren. Door een
lessenaardak werden de lichtbeukvensters geblindeerd. De aanpassing van de
zuiderzijbeuk kwam niet veel verder dan
het vergroten van de vensters van de vier
oostelijke traveeen. Later werden door
het aanbrengen van een geknikt lessenaardak ook aan deze zijde de lichtbeukvensters geblindeerd. Aldus ontstond de
huidige pseudo-basilicale vorm. Nadat
het koor in 1579 was afgebrand, werd het
transept aan deze zijde met muren
gedicht.
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Wijk bij Duurstede, St.-Ewoudsgasthuis en
omgeving
werd herstel van de situatie ATOOr 1819
nagestreefd, waarbij het borstwerk en de
tribune werden gereconstrueerd. Het
rugwerk uit 1819 doet nu dienst als zelfstandig kabinetorgel.
De bakstenen toren van de kerk wordt
tot de belangrijkste laat-gotische torens
van Nederland gerekend. De bouw is
niet veel verder gekomen dan het begin
van de tweede van de Brie geprojecteerde
geledingen. Een schilderij in de kerk
geeft de toren in voltooide staat weer,
doch de betrouwbaarheid daarvan is
gering. Voor de bouw van de toren,
mogelijk het werk van de Utrechtse
dombouwmeester Cornelis de Wad,
heeft de Domtoren waarschijnlijk model
gestaan. Het bouwwerk is zeer rijk
behandeld met haakse en hieruit voortkomende overhoekse steunberen, diepe
nissen, uitgekraagde spitsboogfriezen en
een opengewerkte balustrade. In de hoeken van de toreningang bevinden zich
gebeeldhouwde natuurstenen engeltjes,
die oorspronkelijk het wapenschild van
David van Bourgondie droegen. Tegen
de zuidoosthoek van de toren is een traptorentje gebouwd. In de toren hangen
luidklokken uit 1506 (van Willem van
Wou), 1515, 1519 en 1717. Het uurwerk
aan de buitenzijde is in 1668 door Bartholomeus Wijnbron vervaardigd en in
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1889 en 1937 gerestaureerd en gemoderniseerd.
DeR.K. kerk St.-Jan Baptist
[3] (Kloosterleuterstraat 35), staat op
de plaats van het in 1399 gestichte en in.
1640 afgebroken dominicanessenklooster. In 1826-'34 verrees hier een neoclassicistische waterstaatskerk. In 1907 werd
deze uitgebreid met een nieuw koor met
zijkapellen en dwarsschip in neogotische
stijl naar ontwerp van W. to Riele Gzn.
Omstreeks 1937 werd het oude schip
door een nieuw vervangen en voorzien
van een westtoren, eveneens in neogotische stijl naar ontwerp van de Deventer
architect A. Vosman. Het in neobarokstijl uitgevoerde hek langs de kerk uit
1938 is door dezelfde architect ontworpen. De pastorie (Kloosterleuterstraat
3 7), een blokvormig herenhuis, dateert
uit de tijd van de waterstaatskerk.

St.-Ewouds- en St.-Elisabethsgasthuis [4] (Oeverstraat 21).
Van dit in 1400 door Willem, heer van
Abcoude en Duurstede gestichte gasthuis
resteert nog een belangrijk deel. De ten
opzichte van de rooilijn terugliggende
hoofdvleugel met trapgevels en zadeldak
met klokkentorentje, werd in de 15de
eeuw gebouwd. De voorgevel is later
voorzien van schuifvensters en een pleisterlaag. Een ziekenzaal besloeg de gehele
verdieping en is voorzien van een balklaag met sleutelstukken met peerkraalprofielen. Op de begane grond heeft het

hoofdgebouw een open verbinding met
de aan de achterzijde uitgebouwde,
15de-eeuwse kapel. Deze is voorzien
van een eiken kap met opengewerkt tongewelf. De naast de kapel gelegen vroeg16de-eeuwse zijvleugel met houten tongewelf, werd vermoedelijk eveneens als
ziekenzaal gebruikt. Deze vleugel vormt
de verbinding met een nogal gewijzigd
bouwdeel, het oudste deel van het gasthuis. Het dateert mogelijk nog van vOOr
de stichting van het gasthuis. In dat
gebouw, nu een apart woonhuis (Walplantsoen 24), bevinden zich een halfverzonken kelder met troggewelven op gordelbogen, een balklaag met mogelijk
laat-lode-eeuwse korbeelstellen en een
balklaag met houten renaissance consoles. Van een uitbreiding van het complex
in 1871 resteert alleen nog het aan de
rooilijn gebouwde pand met eclectische
vormgeving rechts van de hoofdvleugel.
De geblokte bakstenen pijlers van het
18de-eeuws hek droegen de, inmiddels
verdwenen, beelden van St.-Ewoud en
St.-Elisabeth. Tot 1970 is het complex
in gebruik geweest als bejaardenhuis,
daarna is het gesplitst in een kantoor en
womngen.
Stadhuis [5] (Markt 23-24). Deftig
pand op rechthoekige plattegrond met
boven het hoge souterrain een bel-etage,
een lage verdieping, een hoog schilddak
en een dakruiter met carillon. Het pand
werd in 1660-'62 gebouwd naar ontwerp
van Gijsbert Theunisz. van Vianen. Het
is gebouwd in de zogeheten `strakke
stijl', een pilasterloze variant van het
classicisme. Het gebouw ontleent zijn
monumentaliteit vooral aan de ingangspartij met bordes, ingangspoort en middenrisaliet met afsluitend fronton. Het
ingangspoortje is gebaseerd op de cornposiete orde, volgens het in die tijd veel
toegepaste ordeboek van de Italiaanse
architect Scamozzi. Het stadswapen in
het fronton is van de hand van de
Utrechtse steenhouwer Nicolaas van
Damast. Het huidige bordes dateert uit
1937. In het interieur bevindt zich een
interessante raadszaal met 18de-eeuwse
schouw.
De twee hardstenen pompen aan
weerszijden van het stadhuis dateren
beide uit 1759. De pompen hebben elk
twee ijzeren zwengels en twee wateruitlaten en zijn versierd met gestileerde
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libelle-motieven. De gebeeldhouwde
leeuwen met het wapen van Wijk bij
Duurstede zouden afkomstig zijn van
het middeleeuwse stadhuis.
Destadsarmenschool [6] (Kerkstraat 2), tegen de oostzijde van de Hervormde kerk, werd in 1826 in eenvoudige neoclassicistische vormen gebouwd.
Nadien is het in gebruik geweest als
boterwaag en badhuis. Het is deels
gebouwd op de fundamenten van het
afgebrande koor van de kerk. Bij de restauratie in 1964 zijn het frontonrelief in
de voorgevel en de gevelsteen in de zijgevel aangebracht.
Deopenbare lagere school [7]
(Volderstraat 41), is een goed voorbeeld
van een schoolgebouw ontstaan na het
scholenbesluit van 1880. Het was
bestemd voor 240 leerlingen. Aan weerszijden van een middengang lagen drie
lokalen waarvan de middelsten via een
binnenhof hun licht ontvingen. De
school werd in 1883 gebouwd ter vervanging van de stadsarmenschool en heeft
een eenvoudige vormgeving. De twee
puntgevels zijn gesierd met een klimmend boogfries.
De voorm. R.K. jongensschool
[8] (Kloosterleuterstraat 24) werd opgeWijk bij Duurstede, Nederhof, galerij

richt in 1898. Het gebouw omvat twee
lokalen en is uitgevoerd in eenvoudige
neoclassicistische stijl.
Het voorm. Liefde- of St.-Lambertusgesticht [9] (Kloosterleuterstraat 31) was tot 1976 het onderkomen
voor de zusters van de `Congregatie van.
Onze-Lieve-Vrouwe Moeder van Barmhartigheid'. Het gesticht werd in 1899 in
sobere neogotische vormen opgetrokken
naar ontwerp van A. Tepe. De zusters
gaven ook les in de aangrenzende meisjesschool, die in 1925 een verbouwing
onderging.
DeR.K. jongensschool [10]
(Walplantsoen 14) werd in 1921
gebouwd als opvolger van de school aan
de Kloosterleuterstraat. De eenvoudige
neogotische vormgeving kwam tot stand
naar ontwerp van W. to Riele Gzn.
Woonhuizen. Hoewel de bepleistering en de detaillering veelal voor een
18de- of 19de-eeuws aanzien zorgen,
zijn veel huizen in de binnenstad gedeeltelijk nog 16de-eeuws en soms zelfs
15de-eeuws. De wijze waarop achter een
jonger uiterlijk een veel ouder huis of
complex schuil kan gaan, is bijzonder opvallend bij het Nederh of (Markt 14/14a).
Het betreft een tweebeukig herenhuis
met 18de-eeuws gepleisterd exterieur,
voorzien van ingangspartij met hardste-
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nen omlijsting. De naam van het huis
gaat terug op de, zeker llde-eeuwse,
curtis of vroonhof die vanaf de tweede
heeft van de 13 de eeuw door de heren
van Abcoude werd gebruikt voor het
beheer van hun goederen in de omgeving. De stall Wijk heeft zich rondom
deze hof ontwikkeld. Vanaf het midden
van de 15de eeuw werd de hof de residentie van de kanselier van de Utrechtse
bisschop. In die tijd verrezen verschillende nieuwe gebouwen. Omstreeks
het midden van de 16de eeuw werd het
complex aan particulieren verkocht en
gesplitst. Bij Markt 14/14a behoorden
een thans verdwenen toren, enkele
gebouwen op het achtererf en een poort
aan de Volderstraat (tussen nrs. 7 en 9).
In een van de gebouwen op het achtererf
zijn de resten van een bijzondere 15deeeuwse open galerij bewaard gebleven:
vier zuiltjes van trachiet met kapitelen,
bakstenen segmentbogen en borstwering. Op de muur ligt een balklaag met
moerbalken en in visgraatmotief
geplaatste kinderbalken. Een naastgelegen pand met twee haakse vleugels
dateert uit het tweede kwart van de 16de
eeuw. Mark t 1 5/1 6 en enkele bijgebouwen vormden het afgescheiden oostelijke deel van de Nederhof. Vanaf 1738
tot voor kort was in dit pand de wijnhandel Tellegen, later Tellegen & Pels,
gevestigd.
De huizen in Wijk bij Duurstede met
een laat-middeleeuwse of 16de-eeuwse
kern hebben over het algemeen twee
bouwlagen en een steil oplopend zadeldak waarvan de nok evenwijdig loopt met
de rooilijn. De bakstenen scheidingsmuren tussen de huizen zijn vaak als brandmuren voortgezet tot boven de dakschilden. Ze eindigen daar in de vorm van een
trapgevel, waarvan de trappen meestal
met ezelsruggen zijn afgedekt. Juist deze
brandmuren, gemetseld in een groot
steenformaat, wijzen vaak op een oudere
bouwdatum dan de voorgevel doet vermoeden. Dergelijke huizen komen onder
meer voor aan de Markt, Oeverstraat,
Dijkstraat, Peperstraat en Maleborduurstraat. Mark t I 1 is een tweelaags
dwars huis met 19de-eeuws exterieur
waarachter een huis uit circa 1470 schuilgaat. Het pand bevat een eiken kapconstructie met drie gestapelde jukken en
een vierkante kelder met kruisgewelven
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14.

Wjk bij Duurstede, Binnenstad. Langs de
straten veel dwarse huizen gescheiden door
brandmuren
en middenpijler. Aan de Maleborduurstraat bevindt zich een jongere aanbouw
met schuifvensters. Dijkstraat 6 is
een tweelaags dwars huis met zadeldak
tussen trapgevels, gebouwd tussen 1575'85. Uit de bouwtijd bevat het huis nog
de half verzonken kelder met tongewelf,
een eiken spiltrap, balklagen ondersteund door consoles met renaissanceprofilering en een eiken kapconstructie
met drie gestapelde jukken. De voorgevel is in de 19de eeuw gewijzigd. De stad
heeft in de overige straten nog veel eenlaags bebouwing, bijvoorbeeld aan de
Achterstraat, waaronder een vrij groot
aantal stadsboerderijen.
In de 17de en 18de eeuw bood de economische situatie van de stad slechts mogelijkheden voor de verbouw van bestaande
panden en de bouw van eenvoudige
woningen. Een uitzondering is het twee-

beukige huisAmstelwijk (Muntstraat
40a-42), dat staat op de plaats waar onder
David van Bourgondie de bisschoppelijke munt was gevestigd. Het huidige
huis stamt uit omstreeks 1645; de wit
gepleisterde voorgevel is 19de-eeuws.
Uit het eerste kwart van de 19de eeuw
dateert het monumentale panel Oeverstraat 32, mogelijk gebouwd door de
wijnkopersfamilie Tellegen. De strakke,
classicistische lijstgevel wordt bekroond
door een fronton met omkranst oeil-deboeuf. In de eerste helft van de 19de
eeuw zijn diverse eenvoudige woningen
aan de Muntstraat afgebroken ten
behoeve van de aanleg van herenhuizen
met grote tuinen, zoals Muntstraat
2 I - 2 5. Deze drie statige huizen in
empire-stijl zijn in 1844 gebouwd in
opdracht van burgemeester Van Marienhoff. De stadsvilla Muntstraat 3 63 8 werd in 1868 voor notaris HJ. van
Heijst gebouwd naar ontwerp van S.A.
van Lunteren. Opvallend is het over de
verdieping doorgezette diepe portaal met

balkon in de middenrisaliet. Van de oorspronkelijke tuinaanleg bij het huis is
nog slechts een klein deel over. Ook aan
de Singel werden enkele villa's opgetrokken. Jacobus van Marienhoff liet in 1869
de villa Ma rien h o v e (Singel 2) bouwen
in eclectische vormen, mogelijk eveneens
naar ontwerp van S.A. van Lunteren.
Opmerkelijk is het serliana-venster in de
linkerzijgevel. Uit het derde kwart van de
19de eeuw dateert Nieuw Bouwlust
(Singel 13), een eenlaags villa met mansardedak en erker.
Korenmolen Rijn en Lek [11]
(Dijkstraat 23). Deze ronde bakstenen
stellingmolen werd in 1659 gebouwd als
runmolen voor het malen van eikenschors en is later in gebruik genomen als
korenmolen. Bij de bouw is een van de
stadspoorten, de Leuterpoort, als vierkante onderbouw benut. Twee spitsbogen vormen de poortdoorgang, waar zich
onder de houten zoldering nog de aanzetten van de verdwenen stenen gewelyen bevinden. Na de restauratie in 1934
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wapen van Wijk bij Duurstede. Het
kwam in 1872 tot stand naar ontwerp van
architect E.G. Wentink. In de linkerzijgevel bevindt zich een Steen met het jaartal 1695, afkomstig van het oude veerhuis.
Dijkwachterswoning (Lekdijk
West 39), gebouwd in opdracht van het
Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams. Het pand is gebaseerd op het uit
1875 stammende Waakhuis ontwerp nr.
V', voor een woning annex magazijn en
heeft een kapconstructie met Philibertspanten.
Inundatiesluis [13] met sluiswachterswoning (Singel 51), gebouwd in
1865-'66 naar ontwerp van jhr. J.E van
Thije Hannes en J.A. Schuurman in het
kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De sluis werd in 1875 en 1880 verbeterd; de woning onderging in 1936 een
verbouwing.
Steenfabrieken. De `Bosscherwaard' (Lekdijk West), een steenfabriek
met ringoven en centraal geplaatste

Wijk bij Duurstede, Hofstede De Wildkamp
Wijk bij Duurstede, Korenmolen Rijn en
Lek

werd een gedenksteen aangebracht,
waarop deze molen abusievelijk met de
frequent door Jacob van Ruisdael
geschilderde molen wordt geassocieerd.
Van die uit 1644 daterende ronde korenmolen resteert echter slechts het voetstuk op een muurtoren Langs de Wal.
Hofstede De Wildkamp [12] (Singel 1) is omstreeks 1800 in empire-stijl
gebouwd. Het wit gepleisterde gebouw
heeft een hoog, smal middendeel met
balkon en fronton. Dit wordt geflankeerd door twee meer terug staande zijmuurtjes, voorzien van rondboognissen
met 17de-eeuwse beelden, voorstellende
Flora en Fauna. J.D. Zocher jr. heeft het
gebouw, dat uitkijkt op de nine van kasteel Duurstede, als point de vue opgenomen in de aanleg van het kasteelpark in
1852.
Het Veerhuis (Lekdijk Oost 10) is
een wit gepleisterd gebouw met dubbele
veranda en middentopgeveltje met het
Wijk bij Duurstede, Veerhuis
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dwarshuisboerderij Wijk erslo o t 1 7
en de langhuisboerderij Wijkersloot
2 5. Een tweede boerderijlint ligt langs
de Rijndijk waar de boerderijen aan de
voet van de dijk zijn gesitueerd. De
dwarshuisboerderij R i m m e g e n (Rijndijk 2) dateert uit de 16de eeuw.

WILNIS
(gemeente De Ronde Venen)

Wijk bij Duurstede, Stadsboerderij
Achterstraat 18, voor- en zijgevel (1971)
schoorsteen, dateert uit omstreeks 1910.
De `Lunenburgerwaard' (Lekdijk Oost),
steenfabriek met vlamovens en afgetopte
droogschuren uit omstreeks 1920. Beide
fabrieken zijn inmiddels buiten gebruik.

DePrinses Irenesluis,uit1938,
ligt op de kruising van het AmsterdamRijnkanaal met de Lek. De schutsluis
met tussenhoofd heeft een kolklengte
van 350 meter en was geruime tijd de
langste binnenvaartsluis van Europa. De
sluisdeuren zijn opgehangen in gesloten
heftorens van gewapend beton.
Boerderijen. Van het sterk agrarische karakter van Wijk bij Duurstede
getuigt een groot aantal stadsboerderijen, met name langs de Achterstraat.
Bijzonder is het pand A ch terstraat
1 8 , een stadsboerderij uit 1495 en daarmee waarschijnlijk de oudste in Nederland bewaard gebleven boerderij. Het
oudste deel is een eenlaags dwars huis
met opkamer. Origineel in het interieur
zijn de kelder met tongewelf, de spiltrap,
de moerbalken met sleutelstukken en de
kap met drie gestapelde jukken. De voorgevel is later gepleisterd en voorzien van
schuifvensters. Aan de Singel (nr. 12)

staatBouwlust, een grote langhuisboerderij met rijke geveltopdecoratie uit
1895. Het gebouw werd in opdracht van
H.G. Dam ontworpen door architect A.
Pothoven uit Leusden. De langhuisboerderij Vo o r w ijk (Zandweg 182), uit het
laatste kwart van de 19de eeuw, valt op
door zijn natuurstenen hoekblokken en
houten chalet-achtige sierconstructie.
De familie Heiligenberg liet in 1914 de
A dr i an a h o ev e (Lynden van Sandenburgweg 3) bouwen, een monumentale
krukhuisboerderij naar ontwerp van M.J.

Denekamp.
Dankzij een voorspoedige ontwikkeling
van de landbouw in het Kromme Rijngebied konden in de tweede helft van de
19de eeuw vrij veel grote boerderijen
verrijzen. Een monumentaal voorbeeld is
D e Eng (Middelweg Oost 1), een langhuisboerderij voorzien van een torentje.
Ook de eind 18de-eeuwse boerderij
Vo gelp o el (Wijkersloot 7-7a) werd in
de 19de eeuw voorzien van een toren.
Beide boerderijen hebben nog een
oudere omgrachting. De Wijkersloot is
een van de twee belangrijke boerderijlinten in de omgeving van Wijk bij Duurstede. De meeste boerderijen dateren
daar uit de tweede helft van de 19de- of
het begin van de 20ste eeuw, zoals de

Laagveendorp, ontstaan omstreeks de
12de eeuw. De ontstaansgeschiedenis van
het laagveendorp is vergelijkbaar met die
van de dorpen Mijdrecht en Vinkeveen.
De Dorpsstraat, de Herenweg en de
Oudhuyzerweg van Wilnis strekken zich
uit langs de zuidrand van de polder
Groot-Mijdrecht. In de polder liggen de
nieuwbouwwijken, die door de Ringvaart
van het oude Wilnis worden gescheiden.
De drooglegging van Wilnis-Veldzijde,
ten zuidwesten van het dorp, kwam in
1923-'26 tot stand. Het aangrenzende
gebied ten oosten van de Wilnisse Zuwe,
dat tot 1857 tot Oudhuyzen behoorde,
heeft zijn oude, onverveende staat
behouden.
De Herv. kerk (Julianalaan 17)
dateert uit 1877-'78 en is een zaalkerk
met een toren aan de zuidzijde. De toren
heeft een inspringende topgeleding met
luchtbogen en is voorzien van frontons
op de overgang naar een achtzijdige,
ingesnoerde spits. Het ontwerp in neorenaissance-vormen is van de Utrechtse
architect EJ. Nieuwenhuis. De kerk
werd gebouwd nadat in 1876 de uit 1739
daterende kerktoren instortte en in zijn
val het schip van de kerk meenam. De
pastorie dateert uit 1861-'62.
De Geref. kerk (Dorpsstraat 22) is
een bakstenen kruiskerk met dakruiter
op de voorgevel. Het gebouw dateert uit
1911-'12.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat
1) is een uit 1915 daterend gebouw in
sobere, late neorenaissance-vormen. Het
is oorspronkelijk als school opgericht,
maar het diende van 1920 tot 1989 als
raadhuis van Wilnis.
Boerderijen. De krukhuisboerderij
Ve I dh u i s (Veldhuisweg 2) dateert uit de
eerste helft van de 17de eeuw en heeft
een kelder met resten van een kruisgewelf. Verder bevat het pand korbeelstel-

WOERDEN

Wilnis, De Veenmolen
len met renaissance-sleutelstukken.
Oudhuyzerweg 42 is een interessante, 18de-eeuwse langhuisboerderij
met versmald en deels onderkelderd
voorhuis. Langs de Oudhuyzerweg staan
verder nog enkele laat-l9de- en vroeg20ste-eeuwse boerderijen, zoals bijvoorbeeld Ida's h o e v e (Oudhuyzerweg 18).
Het voormalige station (Pastoor Kannelaan) gebouwd in 1914, in een late aan
de Jugendstil verwante stijl, behoorde tot
de Haarlemmermeerspoorlijn, die liep
van Uithoorn naar Nieuwersluis.
Korenmolen 'De Veenmolen'
(Oudhuyzerweg 109) is een achtkantige
bovenkruier uit 1823. Voor de bouw
heeft men gebruik gemaakt van een
oudere, uit Vinkeveen afkomstige, veenmolen. Deze werd op een gemetselde
onderbouw geplaatst.
DeOudhuizersluis (bij Wilnisse
Zuwe 60) is een schutsluis uit 1872, ontworpen door P. de Vries.

WOERDEN
Stad aan de Oude of Leidse Rijn, dicht
bij de plaats waar de Korte Linschoten
oorspronkelijk in de Rijn uitstroomde.
Op een natuurlijke hoogte tussen beide

rivieren – waar de huidige naam Hoge
Woerd nog aan herinnert – stichtten de
Romeinen omstreeks 47 na Chr. een
grensversterking, het castellum Laurum.
Bij recent bodemonderzoek zijn onder
meer houten kaden en scheepsresten
gevonden. De precieze plaats en de
omvang van het castellum heeft men nog
niet volledig kunnen achterhalen. Al
vroeg in de middeleeuwen was Woerden
opnieuw bewoond, getuige de vermelding dat het tussen 719-'22 het werkterrein van Bonifatius was. Het is niet zeker
of er toen al een kerkje werd gesticht.
Vanwege haar ligging op de grens tussen
Holland en Utrecht, was de plaats lange
tijd een bron van twist. Aanvankelijk
kwam Woerden in bezit van de bisschop
van Utrecht, maar in 1306 ging het over
in handen van de graaf van Holland.
Woerden is van oorsprong een dijknederzetting, waarvan de drie hoofdstraten
– Voorstraat, Rijnstraat (aan weerszijden
van de Oude Rijn) en Havenstraat – de
structuur bepalen. Daartussen bevindt
zich een goed bewaard stelsel van verbindingsstegen. In 1371 legde men een
gracht en een wal aan en in 1372 kreeg
de nederzetting stadsrechten. Op de plek
waar de Rijn de stad binnenkomt, kwam
in het begin van de 15de eeuw een nieuw
kasteel gereed. Omstreeks 1450 werd om
de hele stad – met zijn vijfhoekige platte-
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grond – een stadsmuur gelegd, voorzien
van torens en drie stadspoorten. Na het
beleg van de Spaanse troepen (1575-'76)
begon voor Woerden een bloeiperiode,
waaraan in 1672 een abrupt einde kwam
door de Franse bezetting. In dat jaar
legde een brand het gehele westelijke
stadsdeel in de as.
Als vestingstad kreeg het in 1701-'02 zijn
huidige plattegrond. Vanaf ongeveer
1740 ging het deel uitmaken van de
(Oude) Hollandse Waterlinie. In 1855
kwam de spoorlijn langs Woerden tot
stand. Na de opheffing van de vesting
begon in 1873 de egalisatie van de verdedigingswerken. De oude walhoogte bleef
behouden bij twee bastions, waar
begraafplaatsen waren aangelegd en
onder de korenmolen. Een deel van de
vestingwerken bleef in gebruik ten
behoeve van een militair kledingmagazijn. Op het voormalige ravelijn aan de
oostzijde, op de weg naar het station,
bouwde men in 1869 een rij herenhuizen. In 1885 werd de Woerdense kaasmarkt opgericht. De haven werd in 1910
in het noorden verbreed en van nieuwe
kaden en bebouwing voorzien. Pas na de
Eerste Wereldoorlog volgde een eerste
uitleg buiten de oude stadsgrenzen. Een
zeer drastische ingreep in het stadsbeeld
vond in 1961 plaats, toen de Oude Rijn
binnen de voormalige omwalling geheel
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Woerden, Binnenstad
1 Petruskerk (zie p. 306)
2 Luth. kerk (p. 307)
3 R.K kerk St.-Bonaventura (p. 307)
4 Geref Opstandingskerk (p. 307)
5 oude stadhuis (p. 307)
6 tweede stadhuis (p. 308)
7 kazerne (p. 308)
8 arsenaal (p. 308)
9 Geref. weeshuis (p. 308)
10 lagere school (p. 308)
11 kasteel (p. 308)
12 bastions met begraafplaatsen (p. 310)
13 station (p. 311)
14 korenmolen De Windhond (p. 310)
15 centrale werkplaats (p. 310)
16 watertoren (p. 310)
17 Grootwaterschap (p. 308)
werd gedempt. Sinds 1989 behoort
Woerden tot de provincie Utrecht.
DePetruskerk (Herv.) (Kerkplein 5) [1] is een laat-gotische, driebeukige kerk met ingebouwde westtoren,
pseudo-basilicaal schip en vijfzijdig
gesloten koor met omgang. Over de
bouw is weinig met zekerheid bekend.
De toren zal omstreeks 1375 zijn verrezen. In de eerste helft van de 15de eeuw
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werd een oudere, vermoedelijk tufstenen
kerk door het huidige kerkgebouw vervangen. Eerst werden het koor, nog zonder omgang en de vier meest oostelijke
schiptraveeen opgetrokken, kort daarna
volgde de rest van het schip. Tegen de
zuidzijde verrees een in steen overwelfd
portaal en tegen de noordzijde een
H. Kruiskapel. Omstreeks 1500 bouwde
men vervolgens de kooromgang en de
sacristie tegen de noordzijde van de
koorpartij. De omgang, die evenals de
zijbeuken van het schip met lessenaardaken tegen de goten van het middengedeelte aansluit, kreeg uitwendig een rijke
versiering met speklagen van Ledesteen
en werd voorzien van Brie grote vensters
en twee driezijdig uitgebouwde kapelletjes met stenen gewelven. In 1542-'43
verbouwde men het portaal tegen de
zuidzijde van het schip tot `syter' (schaten archiefkamer). Het gebouwtje kreeg
hierbij een verdieping met stenen gewelf
en een met koperen platen verstevigde
deur. Van deze bewaarplaats maakten
behalve de kerk ook de stad, het waterschap en het gasthuis gebruik.
Bij de brand van 1672 raakte de kerk
zwaar beschadigd; herstel volgde in

1675, waarbij de H. Kruiskapel sterk
werd vergroot. In het schip werd naderhand ter hoogte van de kapel een zuil
verwijderd voor een beter uitzicht op de
preekstoel. Het zuidkapelletje van de
omgang werd omstreeks 1850 tot
ingangsportaal verbouwd. In 1933 bracht
men in de H. Kruiskapel een galerij met
extra zitplaatsen aan. De trap naar de
galerij werd ondergebracht in een
nieuwe vierkante aanbouw met tentdak.
Bij de restauratie in 1980-'82, onder leiding van architect T van Hoogevest, is
de laat-l9de-eeuwse buitenbepleistering
van de kerk verwijderd.
De kerk heeft inwendig houten tongewelven met trekbalken. Aan de binnenzijde van de omgang zitten – boven de
scheibogen naar de twee uitgebouwde
kapellen – fraaie nissen met driepastraceringen. Bij de restauratie zijn de in 1675
afgehakte zuilkapitelen gereconstrueerd,
maar zonder de oorspronkelijk aanwezige versiering met bladmotieven. In de
noordwand van het koor werd een gotisch
sacramentshuis blootgelegd. De rijke
traceringen boven de eigenlijke nis dragen nog duidelijke sporen van een bonte
polychromie. De bij dit sacramentshuis
behorende omlijsting werd al in 1930 bij
een opgraving ontdekt en bevindt zich
nu in het Centraal Museum te Utrecht.
In datzelfde jaar en in 1981 vond men
beelden met oorspronkelijke polychromie. Deze maakten deel uit van een uit
1500-'30 daterende beeldengroep, voorstellende de graflegging van Christus. De
beelden verdwenen in 1572, het jaar
waarin de Reformatie in Woerden
definitief de overhand kreeg. Teruggevonden zijn: Christus op een lijkwade, de
`grafleggers' Nicodemus en Jozef van
Arimathea en een drietal vrouwen, onder
wie Maria Magdalena. Resten van vergelijkbare beeldengroepen zijn bewaard
gebleven in de Dom van Utrecht (1501)
en – afkomstig uit de kerk van het Vrouwenklooster te De Bilt (1494) – in het
Centraal Museum.
In de koorsluiting bevinden zich tapijtschilderingen, bedoeld als achtergrond
voor vroeger aanwezige beelden. Deze
tapijtschilderingen zijn, waarschijnlijk
met het oog op de plaatsing van het vroegere hoofdaltaar, naar het oosten toe
steeds hoger aangebracht. De kerk bevat
verder een preekstoel, een doophek en
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Woerden, (Herv.) Petruskerk, interieur met
orgel (1984)
een koorhek uit omstreeks 1675, een
door J.H.H. Bitz gebouwd orgel in een
rijk gesneden rococo-kast uit 1768 en
een grafrnonument voor de kapitein ter
zee Hugo Schaep, gemaakt omstreeks
1725. Max Nauta maakte in 1925 het
`Jan de Bakkerraam', met een voorstelling van de Woerdense martelaar.
De Luth. kerk (Jan de Bakkerstraat
13) [2] is een driebeukige schuilkerk in
gotiserende trant, in 1646 gebouwd achter een vroeg-15de-eeuws woonhuis. De
achtergevel, met grote spitsboogvensters
en jaarankers, stond oorspronkelijk aan
de stadswal (nu Nieuwstraat). In 1792
werd het gebouw vergroot met een
dienstwoning aan de Achterstraat en een
nieuwe ingang met classicistisch portaal
in het huis aan de voorzijde. Boven het
portaal prijkt een windwijzer met zwaan,
het symbool voor de lutheranen. In de
19de eeuw werd de gevel bepleisterd en
voorzien van natuursteenimitatie. De
kerk heeft houten tongewelven met trekbalken en korbeelstellen. De stijlen van
de korbeelstellen hebben de vorm van

forse houten zuilen met basementen en
kapitelen. In de kerk staat een preekstoel
uit omstreeks 1675, met gesneden guirlandes en wapenschildjes op de hoeken
van de kuip. De schildjes dragen de
gesneden afbeeldingen van de vier evangelisten en van Mozes, Aaron en Luther
en verder enkele familiewapens, waarschijnlijk van schenkers aan de kerk. De
koperen lezenaars en doopbogen stammen uit de 18de eeuw. Het orgel uit 1846
is van de firma Batz.
DeR.K. kerk St.-Bonaventura (Rijnstraat 60) [3] is een in 1890'92 naar ontwerp van N. Molenaar
gebouwde, niet op het oosten georienteerde, neogotische kruisbasiliek. Naast
de voorgevel staat een forse vierkante
toren met vier hoektorentjes en een hoge
spits. Het transept heeft, evenals het
schip, luchtbogen en drie beuken. In het
portaal staat de tekst `Domes Dei: Porta
Coeli' en is het beeld van St.-Bonaventura aangebracht. De inwendig geheel
wit gepleisterde kerk heeft bakstenen
kruisribgewelven en ronde schei- en gordelbogen op bundelpijlers. Naast de kerk
ligt het voorm. Franciscanerklooster (Wlhelminaweg 77) uit

Woerden, R.K kerk St.-Bonaventura
(1970)
1899, in neogotische vormen ontworpen
door J.H. Tonnaer.

DeGeref. Opstandingskerk
(Wilhelminaweg 8) [4] werd samen met
het naastgelegen verenigingsgebouw
in 1923 gebouwd naar plannen van H.
Onvlee. De kerktoren heeft een smalle
maar krachtige paraboolvormige spits.
Het oudste voorm. stadhuis (Kerkplein 6) [5] werd in 1501 als eenlaags
pand gebouwd en kreeg in 1553 een zeskante traptoren. In de lantaarn van de
toren hangt een uit 1590 daterend klokje.
Het stadhuis werd in 1610-'14 verhoogd,
van een nieuwe geveltop voorzien en
naar achteren uitgebreid. De onderpui
is in laat-gotische vormen uitgevoerd.
Daarboven zit een bijzonder venster,
bestaande uit zes gekoppelde kruiskozijnen ter breedte van de gehele gevel. De
schandpaal tegen de voorgevel is in 1567
geplaatst. De toegepaste ionische orde
en het beeldje van Vrouwe Justitia verwijzen naar de gerechtelijke functie van
het gebouw. De geveltop in manieristische vormen is bij een restauratie in
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Woerden, Oude stadhuis (1980)
1890, door rijksbouwmeester J. van Lokhorst, gereconstrueerd. Na de restauratie
huisde in het pand het kantongerecht en
sinds 1933 het stadsmuseum. In 1985
volgde opnieuw een restauratie. Inwendig bevindt zich op de verdieping een
tochtportaal met snijwerk uit 1610 en
een van elders afkomstige schouw met
stenen hermen uit 1630.
Het tweede voorm. stadhuis (Westdam 3) [6] werd in 1887 gebouwd naar
plannen van de gemeentearchitect C.
Fluyt. In de voorbereidingsfase was de
Haagse architect N. Molenaar benaderd,
maar zijn plan, gebaseerd op het een jaar
eerder door hem ontworpen raadhuis
voor Noordwijk-Binnen, vond men uiteindelijk te duur. Zonder toestemming
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van Molenaar gaf het gemeentebestuur
aan de eigen gemeentearchitect opdracht
om het Noordwijkse raadhuisplan te
kopieren. Het resultaat is een vrijwel
exacte kopie, in spiegelbeeld, met trapgevel en ronde hoektoren in neorenaissance-stijl. Sinds 1994 is het pand niet
meer in gebruik als stadhuis.
Hetarsenaal (Groenendaal 26) [8] is
een vierkant gebouw onder omlopend
schilddak uit 1762. Enkele van de rondboogpoorten warden geflankeerd door
als schamppalen gebruikte kanonslopen.
Het ertegenover gelegen brand spuithuisje (Groenendaal 17) stamt
uit 1857.
De voorm. k a z e r n e (Kazernestraat 2)
[7], een forse baksteenbouw uit 1791,
bestaat uit Brie vleugels rond een binnenplaats. De voorgevel is voorzien van

geblokte pilasters op een hardstenen
punt en een risalerende ingangspartij
met hanekammen boven de vensters.
Boven de ingang is een hardstenen
wapensteen met datering en de Nederlandse leeuw ingemetseld. Op de binnenplaats staat een hardstenen pomp met
lantaren. Bij de restauratie en verbouwing tot politiebureau in 1975-'76 is ook
de huidige lage vleugel aan de achterzijde
gebouwd.
Het voorm. Geref. weeshuis
(Havenstraat 6) [9] is een sober uitgevoerd bouwwerk met een gevelsteen uit
1604 en een brede lijstgevel uit de tweede
helft van de 18de eeuw. Het pand is in
1933 gerestaureerd.
Delagere school (Achterstraat 7)
[10], bestaande uit twee lokalen in neorenaissance-vormen, dateert uit 18801890. Opvallend is het robuuste, maar
zorgvuldig vormgegeven dorische
ingangspoortje.
HetGrootwaterschap van
Woerden (Havenstraat 30) [17] huist
in een pand met Jugendstil-invloeden,
naar ontwerp van A. Kok uit 1906. Het
pand bevat Jugendstil-tegeltableaus en
beeldhouwwerk boven de ingang, gesigneerd `Ossevoort, Leiden'.
Het huidige kaste el van Woerd e n (Rijnstraat 66) [11], gelegen aan
de oostkant van de stad, staat niet op de
plek van het oudere, vermoedelijk 12deeeuwse kasteel, dat meer naar het westen
moet hebben gelegen. Het vierkante
bouwwerk met ronde torens op de hoeken werd in 1405 begonnen en in 1415'16 voltooid. In de loop der tijd werden
de torens verlaagd – de zuidoostelijke
toren maakte plaats voor een vierkante
gevangenis – en er verrezen allerlei
gebouwen op de binnenplaats. In 1986'89 heeft men het kasteel gerestaureerd,
waarbij de latere aanbouwen zijn gesloopt.
Toen zijn ook de grachten weer grotendeels uitgegraven. Sinds de restauratie
client het kasteel als kantoor. Aan de
noordzijde ligt een wat naar voren
springend poortgebouw; dit is het best
bewaarde gedeelte. Het wordt geflankeerd door twee woonvleugels en door
de onderste delen van twee hoektorens.
Woonhuizen. Vooral aan de Rijnstraat staat nog een aantal interessante
woonhuizen, waarbij in Bevel en hoofdvorm zichtbaar is dat ze in oorsprong tot

309

WOERDEN

Woerden, Gedeelte binnenstad met kasteel en
R.K kerk St.-Bonaventura
de 17de eeuw teruggaan. De manieristische gevel van Rijnstraat 18 dateert
uit het eerste kwart van de 17de eeuw; de
geveltop is later met een kroonlijst afgeknot. Boven de vensters zitten uitkragende ontlastingsbogen, steunend op
gebeeldhouwde consoles. Uit dezelfde
periode dateert de, eveneens later afgeknotte, pilastergevel van Rijnstraat
22 . Kenmerkend manieristisch is de
situering van de pilasters van de tweede
verdieping, die niet boven die van de
onderliggende verdieping zijn geplaatst,
maar daartussenin op de waterlijst. De
onderpui is geheel nieuw. Ook andere
panden als Rijnstraat 32-34 en
Groenendaal 24a-g stammen voor
een belangrijk deel uit de 17de eeuw. Bij
de laatste zijn de neogotische spitsboogvensters in 1843 aangebracht.
Net als in andere vestingsteden (zoals
Woerden, Kasteel, plattegrond
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Woerden, Station (1975)

met zogeheten decoratieve Bircornasteentjes, is Voorstraat 3 4 uit 1911,
van de hand van P.G. Karsdorp.
Verdedigingswerken [14 Omstreeks 1450 kreeg Woerden een stadsmuur met drie poorten. Tegen het einde
van de 16de eeuw voegde men vier bastions en een ravelijn toe. In 1701-'02
begon, naar plannen van Menno van
Coehoorn, een modernisering van de
verdedigingswerken, die de aanleg van
drie nieuwe ravelijnen en een enveloppe
met buitengracht rond de stad inhield.
De stadsmuur is verdwenen op een restant bij de molen na. Bij de begraafplaatsen zijn nog (vergraven) resten van de
bastions zichtbaar en van de binnengracht is aan de noordoostzijde een
gedeelte over. De buitengracht is echter
nog geheel intact.
Korenmolen 'De Windhond' (Wilhelminaweg 1) [14] is een ronde bakstenen stellingmolen uit 1755, gebouwd op
een restant van de oude stadsmuur. Er was
in 1498 al sprake van een standerdmolen
op ruwweg dezelfde plaats als de huidige
molen. In 1794 kreeg de molen een
nieuw bovenwiel en in 1868 een nieuwe
bovenas. In 1978 en 1984 werd de molen
in twee fases gerestaureerd. Naast de
molen staat een oorspronkelijk 18deeeuws dienstgebouw, nu VVV-kantoor.

Deventer en Bergen op Zoom), bouwde
men kort voordat de vesting als geheel
werd opgeheven in 1869 tussen stad en
station een rij neoclassicistische herenhuizen: 0 ostdam (nrs. 1, 3-10,
12). Bij het vrijstaande pand Oostdam
12 hoort een interessant tuinhuis in
dezelfde stijl. Het herenhuis Oostdam
13 is gebouwd in eclectische trant. Even
oud, maar mogelijk met een 18deeeuwse kern, is hotel Concordia
(Havenstraat 4). Kerkstraat 7 is
omstreeks 1895 gebouwd met een opvallende neorenaissance-gevel naar ontwerp
van N. Molenaar.
Haven 1 is een villa-achtig huis in rijk
gedecoreerde neorenaissance-stijl; het
dateert uit het begin van de 20ste eeuw.
Een opvallend element is de grote torenachtige uitbouw op de hoek. Uit 1900
stamt de volkswoningbouw in de Eendrachtstraat. Aan de Kruittorenweg 2 2-2 4 staat een reeks eenlaags
huisjes met neorenaissance-trapgevels uit
1888-'90. Omstreeks 1905 verrezen in de
binnenstad (Prinses Beatrixstraat en
Hoge Woerd) diverse woonhuizen in
kalkzandsteen met simpele Jugendstilvormen. Een voorbeeld van een Jugendstil-pand, uitgevoerd in lichte steen en

Begraafplaatsen. Inhetnoordoosten van de stad werden in 1829 twee
begraafplaatsen aangelegd op twee dicht
bij elkaar gelegen bastions (Hoge Wal):
de R.K. begraafplaats en deAlgemene begraafplaats [14 De laatste
heeft een rechthoekig padenpatroon en
wordt door hoge bomen omzoomd. Ze
is toegankelijk via een wit gepleisterd
poortgebouwtje, dat aan het eind van
19de eeuw is gemoderniseerd. Op een
ander bastion ligt de Israelitische begraa fp laats (Westdam) [12]. In 1936
kwam een nieuwe Algemene begraafplaats in gebruik aan de Meeuwenlaan.
DeCentrale werkplaats
(Wilhelminaweg) [15] van het Nationaal
Logistiek Commando van de Koninklijke Landmacht (Intendance) is gevestigd op het zuidoostelijke deel van de
voormalige verdedigingswerken. De
werkplaats ontstond in 1873, na de
Frans-Duitse oorlog, toen in het kasteel
het Centraal Magazijn voor Militaire
Kleding en Uitrusting werd ondergebracht. Op het terrein staan nog een
wasserij met schoorsteen en diverse
fabrieksachtige panden uit het begin
van de 20ste eeuw en later.
Wa t ert or en met bijbehorend
machinistenhuisje (Oostsingel la-1b)
[16]. De in 1906 aan de noordzijde op de
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geslechte wallen gebouwde watertoren,
werd ontworpen door J. Schotel in
opdracht van de Woerdense Bronwaterleiding Maatschappij. Het betreft een
slanke ronde toren van rode baksteen,
met uitgekraagd reservoirgedeelte, uitgevoerd in gele baksteen met rode versieringen en bekroond door een borstwering met kleine kantelen. Het geheel lijkt
sterk op andere door Schotel ontworpen
watertorens, zoals die te Voorburg
(1898), Helmond (1900) en Zaltbommel
(1905). In 1979 raakte het gebouw buiten
dienst en in 1984 heeft men het oorspronkelijke ijzeren Intze-waterresevoir
verwijderd.
Het station (Stationsweg 1) [13]
dateert uit 1911-'13 en is gebouwd naar
ontwerp van W. de Jong. Het heeft een
gevarieerd uiterlijk door de groepering
van de bouwdelen en door de versiering
met wit en geel geglazuurde steen in
geometrische Jugendstil-vormen. De
ongewone ontsluiting van de, oorspronkelijk twee, eilandperrons door een
overdekte luchtbrug is in 1995-'96 vernieuwd. De direct achter de hoofdingang
gelegen trap geeft behalve tot deze luchtbrug ook toegang tot de stationsrestauratie die op de verdieping is gesitueerd.
De lokettenhal naast de hoofdingang is
nu gemoderniseerd en het geheel kreeg
in 1995-'96 een nieuwe, uitspringende
ingang.
Kaaspakhuizen. Vanouds is de zuivelindustie belangrijk voor Woerden. Bij
de kaasmarkt (Hoge Woerd) werd in
1925 een gedenkteken, de `kaasbel',
opgericht; het herinnert aan de oprichting van de kaasmarkt in 1885. In de stad
zijn nog diverse kaaspakhuizen aanwezig.
Het winkel- en pakhuis Rijnstraat
44-46 stamt ondanks de datering
`1845' uit omstreeks 1890. Andere goede
voorbeelden van pakhuizen zijn Prins
Hendrikkade 1 (omstreeks 1880),
Eendrachtstraat 1 (omstreeks
1900), de kaashandel van C. IN
Utrechtsestraatweg 19 (1906) en
Emmakade 8 (omstreeks 1920).
Fabrieken en bedrijfsgebouwen. Als voortzetting van de zuivelindustrie staan te Woerden nog steeds de
fabrieken van Mona en Goudkuipje. De
laatste huist in wat voorheen de ERUzuivelfabriek heette, vlak bij het station. De fabriek werd in het midden van

de 19de eeuw gesticht door E. Ruijs,
maar ingrijpend verbouwd in 1939. De
nog werkende dakpannenfabriek
(Pannenbakkerijen 1) van de N.V. Woerdensche Dakpannen- en Steenfabrieken
stamt oorspronkelijk uit omstreeks 1910
en is vernieuwd in 1953. Oorspronkelijk
zijn nog de schoorsteen en een pannenschuur uit omstreeks 1880. Andere sporen van nijverheid zijn de stoomwasserij en villa 'Johanna' (Leidsestraatweg
32), ongeveer uit 1912 en de graanmalerij T. Koetsier (Leidsestraatweg 107)
uit 1926.
S t o o m g e m a a l met dienstwoning
(Hoge Rijndijk 15) uit 1881. Het polderbestuur Barwoutswaarder liet dit complex bouwen naar een ontwerp in neoclassicistische vormen van J. Paul.
Hettransformatorhuisje aan de
Kruittorenweg dateert uit 1930 en is een
ontwerp van H.W. van der Meij.
Boerderij en. Ten westen van Woerden liggen de kleine boerderijstroken
Rietveld, Barwoutswaarder en Bekenes.
Van boerderij Licht is m e e r dan
duizend (Rietveld 90) uit 1679 zijn
woongedeelte en schuur aaneengebouwd
onder een rieten wolfdak; de donkerrode
voorgevel heeft nog zijn oorspronkelijke
gevelindeling met ontlastingsbogen,
kruiskozijnen op de verdieping en in de
top een oeil-de-boeuf. Ook B arzvoutswaarder 65 is een 17de-eeuwse boerderij. Andere interessante boerderijen
zijn Rietveld 54 (rond 1860), Boer
met genoegen (Rietveld 64) nit 1910
enRietveld 92 uit 1902. Ten zuiden
Woudenberg, Herv. kerk met kerksloot

van Woerden aan de Kromwijkerwetering liggen de boerderijen Ouders
Vrucht (Kromwijkerdijk 15), waarvan
de bakstenen hekpijlers worden
bekroond door in natuursteen gebeeldhouwde, geknotte boomstammen die de
wapens dragen van de vroegere bezitters
enLeeuwenstein (Kromwijkerdijk
18); op de hekpijlers van deze boerderij
worden dezelfde wapens vastgehouden
door gebeeldhouwde leeuwen.
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Dorp in de Gelderse Vallei, aan de oude
weg van Utrecht naar Arnhem. In het
midden van de 13 de eeuw werd het
gebied ontgonnen, met als ontginningsas
de huidige Voorstraat-Dorpstraat. Hier
verrees ook de eerste bebouwing, met
aan de noordzijde de parochiekerk. Aan
het eind van de 16de eeuw werd ten oosten van het dorp een deels nog bestaande
schans opgeworpen. De aanleg van de
spoorlijn Amersfoort-Kesteren in 1886,
met een station enkele kilometers ten
oosten van het dorp, zorgde voor een
-verdichting van de lintbebouwing langs
de weg naar Scherpenzeel. Van deze
spoorlijn resteert nog een deels verhoogd
trace met viaducten en overwegwachterswoningen. Mede door een bombardement in 1945 is het centrum sterk veranderd.
De H erv. kerk (Middenstraat 20)
staat op een door een brede sloot omgeven rechthoekig kerkhof. De kerk
bestond voor 1808 uit de huidige westtoren, een eenbeukig schip en een driezij-
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Woudenberg, Kasteel Geerestein
dig gesloten koor. In dat jaar ontstond
echter een rechthoekige preekkerk door
afbraak van het koor en verlenging van
het schip. Deze kerk werd gepleisterd en
voorzien van nieuwe rondboogvensters
en een houten tongewelf. Bij de ingrijpende restauratie in 1952-'53 breidde
men de kerk uit met twee dwarsarmen.
De buitenmuren werden ontdaan van
hun bepleistering en kregen een nieuwe
baksteenschil met daarin rondboogvensters. De 15de-eeuwse toren, waarvan de
ingesnoerde spits in 1967 is vernieuwd,
telt twee geledingen. Van de eerste hebben de zijgevels rechthoekige spaarvelden, de tweede heeft zowel kleine rondboogopeningen als spitsboogvormige,
gekoppelde galmgaten in overeenkomstige nissen. In de toren hangen in een
vernieuwde klokkenstoel nog twee oude
luidklokken; de een dateert vermoedelijk
uit het begin van de 15de eeuw, de ander
werd door Henricus de Borch gegoten in
1512. De kerk bevat een 17de-eeuwse
kansel, versierd met boogpanelen, ruiten
en gegroefde pilasters, l7de-eeuwse
herenbanken, een koperen lessenaar
(1708) en twee koperen kronen (1699 en
1808). Het orgel werd in 1868 door H.
Knipscheer to Amsterdam vervaardigd
en in 1968 gerestaureerd.

DeHerv. kerk Ebenhaezer
(Middenstraat 8-8a) is een zaalkerk uit
1883-'85 in sobere maar zware neoclassi-

cistische vormen. De pastorie stamt uit
dezelfde tijd.
Het raadhuis (Parklaan 1) dateert van
1936 en werd in late neorenaissance-stijl
ontworpen door H.A. Pothoven. Als
winnaar van de prijsvraag voldeed hij het
beste aan de vraag naar een raadhuis in
`oud-Hollandse bouwstijl'. In het souterrain waren oorspronkelijk een politiekamer met arrestantenlokalen en een
opslag voor de brandspuit ondergebracht. De ingangspartij, met tudorboog,
flankerende langwerpige kloosterkozijnen en stenen hordes, lijkt sterk op het
door Pothoven elf jaar eerder ontworpen
raadhuis van Maarn.
Schoolgebouw (Geeresteinselaan
20). Dit gebouw, in rijke chalet-stijl, is
op initiatief van de familie Hooft van
Geerestein aan het eind van de vorige
eeuw gebouwd.
Het Schoutenhuis (Voorstraat 12)
is een uit 1914 stammend rentmeesterkantoor in neorenaissance-stijl.
Groenewoude (Ekris 42). Van deze
laat-l4de-eeuwse ridderhofstad, afgebroken omstreeks 1859, rest alleen het westelijke bouwhuis. Dit langgerekte en
gepleisterde, bakstenen gebouw stamt uit
1696. Een deel van de oorspronkelijke
vensters is gedicht en later door andere
vervangen. Boven de poort aan de oostzijde zit een wapensteen met Brie haantjes en een jaartalsteen. De gevels bevatten nog twee wapenstenen. Het
18de-eeuwse toegangshek, dat iets zuide-

lijker aan dezelfde weg staat, was het
begin van de oprijlaan naar het huis.
Geerestein (Geeresteinselaan 5359) kreeg bij een verbouwing in 1834 zijn
huidige, neoclassicistische aanzien. Kasteel Geerestein werd omstreeks 1400
gebouwd en in 1482 belegerd en verwoest. Het huidige huis dateert in hoofdzaak van 1557, toen het gebouw geheel
nieuw werd opgetrokken met een U-vormige plattegrond. De achtervleugel werd
gebouwd op de fundamenten van het
oude kasteel. In 1645 vulde men de binnenplaats in met een naar voren uitspringende grote vestibule, waarin ook het
trappenhuis werd ondergebracht. Uit die
tijd stamt ook de schouw in de grote zaal.
Omstreeks 1740 heeft men het huis
gemoderniseerd, waarbij het middendeel
een kuifstuk kreeg en de twee bouwhuizen aan weerszijden van het voorplein
werden opgetrokken. Bij de verbouwing
in 1834 werd het middendeel van de
voorgevel vervangen door een schijngevel met rechte kroonlijst. Verder kregen
de bouwhuizen toen een bepleistering.
In dezelfde tijd onderging de 18deeeuwse geometrische tuinaanleg een verandering. Het lanenstelsel – waaronder
de Geeresteinselaan, de zichtlaan – en de
omstreeks 1800 aangelegde waterallee
bleven ongewijzigd. De grachten werden
toen gedempt of licht vergraven. In het
nieuw aangelegde landschapspark dienen
de stal met zuilengalerij, het nog
bestaande kinderhuisje en de boerderij
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Woudenberg, Klein Geerestein
Klein-Geerestein als coulissen. Aan de
andere zijde van het landgoed, aan de
Grift, werd omstreeks 1834 het Griftpark aangelegd, een bijzonder voorbeeld
van een `ferme ornee'. Centraal daarin
ligt een in 1837 gebouwde Zwitserse
boerderij (Zuiderbroek 22). Deze heeft
op de verdieping een grote herenkamer
met balkon op zuilen, vanwaar men een
goed uitzicht over het parklandschap
heeft. Op het landgoed staan nog een
gepleisterde dwarshuisboerderij uit 1846
(Zuiderbroek 18) en twee dienstwoningen uit 1908.
Klein Geerestein (Geeresteinselaan 67) bestaat uit een neogotische, later
gepleisterde, bakstenen toren uit 1849
tegen een dwarshuisboerderij uit 1838.
Het bakstenen woongedeelte heeft een
ongebruikelijke vorm: zowel de voorkant
als de uitgebouwde zijkanten eindigen in
puntgevels. De gevels zijn in een neoromaanse stijl voorzien van een reeks
vensters in diepe rondboognissen. Op de
verdieping bevindt zich een neogotische
wapenzaal. Het achterhuis werd gedeeltelijk in hout uitgevoerd en is, evenals de
naastgelegen schuur, een vroeg voorbeeld van Zwitserse chalet-stijl.
Van de buitenplaats Lambalgen
(Lambalgseweg), gelegen in het zuidoostelijk deel van de gemeente, werd het
herenhuis in 1953 door brand verwoest
en niet meer opgebouwd. De buitenplaats wordt al in 1511 genoemd, maar
pas aan het begin van de 17de eeuw ont-

stond er een buitenhuis. De parkaanleg is
in grote lijnen nog aanwezig en bestaat
uit een geometrische hoofdstructuur met
een aantal eiken- en beukenlanen. In de
vorige eeuw is het terrein rond het huis
verlandschappelijkt. Het grote toegangshek, waarvan de pijlers bekroond zijn
met vazen, dateert uit het laatste kwart
van de 18de eeuw.
De buitenplaats De Viersprong
(Zeisterweg 82-84), vroeger Constantiahoeve geheten, ligt ten oosten van het
dorp. Het heeft een in eclectische stijl
gebouwd landhuis met een hoektoren
waarin een waterreservoir is ondergebracht. Het pand werd in 1897 gebouwd
door de familie Asch van Wijck. Bij het
landhuis staat een koetshuis in dezelfde
stijl en een chalet dat van jongere datum
zal zijn.
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Boerderijen. De langhuisboerderijen in Woudenberg dateren vrijwel alle
uit de tweede helft van de 19de en het
begin van de 20ste eeuw. Een ouder
voorbeeld is waarschijnlijk Zeisterweg
57. Interessante boerderijen zijn verder
Brinkkanterweg 23 (1880),
Oudenhorsterlaan 12 en Voskuilerdijk 23. Woudenberg heeft slechts
twee dwarshuisboerderijen en wel
Maarsbergseweg 67 uit 1877 en
Maarsbergseweg 47 daterend uit
omstreeks 1900. In het buitengebied
vindt men nog twee traditionele
schaapskooien, bij Twee Broekenweg
12 (eind 18de eeuw) en aan de Dashorsterweg (19de eeuw).
Hettolhuis (Maarsbergseweg 90) is
een eenvoudig, gewit neoclassicistisch
pand voorzien van een voorgevel met
dorische pilasters. Het gebouw dateert
uit 1846-'48 en is een van de drie tolhuizen aan de op particulier initiatief aangelegde weg Leersum-Amersfoort. De
andere tollen bevinden zich to Leusden
en Maarn.
S c h a n s (Stationsweg). Te midden van
de huidige dorpsbebouwing zijn restanten zichtbaar van de omwalling en
omgrachting, inclusief twee bastions, van
een tussen 1582 en 1590 aangelegde
veldschans. Deze schans bestond aanvankelijk uit een omgrachte en omwalde
vierkante ruimte. Toen in 1629 een inval
van het Spaanse leger dreigde, heeft men
het vestingwerk verbeterd. De schans
werd uiteindelijk niet in de latere GrebWoudenberg, Buitenplaats De Viersprong
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Zegveld, Langhuisboerderij Molenweg
45-47
belinie opgenomen. In de jaren twintig
van deze eeuw heeft men de noordelijke
helft geslecht voor woningbouw en in
de zuidelijke helft verrees enige jaren
geleden het appartementengebouw
`Residence De Schans'.
De watertoren (Stationsweg 202)
werd in 1937 gebouwd voor de 'N.V.
Veenendaalse Waterleiding Maatschappij', naar ontwerp van A.A. Willems. Het
is een zeskantige toren, uitgevoerd in
gewapend beton met bakstenen omkleding. Ook de kap is in gewapend beton
uitgevoerd.

ZEGVELD
(gemeente Woerden)
Langgerekt veenontginningsdorp, ontstaan aan het eind van de 13de eeuw. Het
dorp heeft nog steeds een overwegend
agrarisch karakter. De naam is afgeleid
van de grassoort zegge. Aan de oostzijde
van het dorp staat de al in 1312
genoemde parochiekerk. Het omringende landschap is nog een goede afspiegeling van het middeleeuwse veenont-

ginningslandschap.
De H erv. kerk (Hoofdweg 72) is een
zaalkerk in neoclassicistische vormen uit
1861-'66. De toren van drie bouwlagen,
met geledingen door horizontale banden, is versierd met witgepleisterde velden en wordt gedekt door een spits.
Van deboerderijen in het gebied
dateert een aantal uit de 18de eeuw,
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namelijk: Ho ofdizz) eg 92, Ho ofdw eg
14 7 en R o n dw e g 2 6. Karakteristieke
19de-eeuwse boerderijen zijn Molenweg 45-47 uit 1872 enSwanenbeek
(Rondweg 28).
Het stoomgemaal (Nespad 61) aan
de Grecht werd in 1883 gebouwd voor
de waterbeheersing van de Zegveldse
Polders.

ZEIST
Uitgestrekt dorp op de zuidwestrand van
de Utrechtse Heuvelrug, waarvan voor
het eerst melding wordt gemaakt in een
oorkonde uit 838. Aan het eind van de
12de eeuw kreeg de nederzetting een tufstenen kerk. De toren van deze kerk
bleef behouden bij de huidige 19deeeuwse Herv. kerk. De Dorpsstraat, oorspronkelijk Zeisterstraat geheten,
vormde al in de middeleeuwen de kern
van het dorp. Direct langs de zuidwestzijde van deze in 1368 reeds geplaveide
straat zou een oude Rijnarm gestroomd
hebben, waarbij de straat als een laad- en
loskade diende. Nadat deze Rijnarm in
de late middeleeuwen was dichtgeslibd
en de bedding zuidelijker kwam te liggen, werden de vruchtbare gronden in
cultuur gebracht. Bij het dorp verrezen
drie ridderhofsteden: het Huis te Zeist
en de huizen Blikkenburg en Kersbergen. Een tweede nederzetting rondom
een brink ontstond ten westen van Kersbergen, waar nu de Kroostweg op de
Utrechtseweg uitkomt. Bij de brink
beyond zich oorspronkelijk een hof van
de Utrechtse bisschop.

De bouw van slot Zeist en de aanleg van
het bijbehorende park tussen 1677 en
1686, had ingrijpende gevolgen voor de
verdere ontwikkeling van het dorp. Het
slot diende als buitenverblijf voor Willem Adriaan van Nassau-Odijk, wiens
varier Lodewijk van Nassau een bastaardzoon van prins Maurits was. Willem was
een achterneef van stadhouder Willem
III, die tevens zijn begunstiger werd.
Hierdoor kon hij in 1677 de hoge beerlijkheid Zeist verwerven. Het door hem
aangelegde park was meer dan vijf kilometer Lang en nam naar het oosten in
breedte toe. De hoofdas, waarop ook het
slot lag, werd in noordoostelijke richting
gevormd door de huidige Nassau Odijklaan, Slotlaan en Verlengde Slotlaan en
in zuidwestelijke richting door de Koelaan. Ter hoogte van het slot kwamen er
parallel aan de hoofdas twee flankerende
assen, de huidige Waterigeweg en Karpervijver-Filosofenlaantje. Waar de
hoofdas de Dorpsstraat kruiste, werd een
rond plein aangelegd, waaraan nu nog de
naam Het Rond herinnert. De fraaie tuinen in de nabijheid van het slot, bekend
van 18de-eeuwse prenten, zijn verdwenen, maar de belangrijkste assen zijn nog
steeds herkenbaar.
Aan het begin van de 18de eeuw werd op
een diagonaalas van het slot de buitenplaats Beek en Royen gesticht. De
hoofdas van de bijbehorende tuinaanleg
waren de latere Laan van Beek en Royen
en de Woudenbergseweg. Het huidige
Zeisterbos is nog steeds een restant van
dit park. In 1746 stichtten leden van de
Evangelische Broedergemeente (Moravische broeders of hernhutters) te Zeist
een nederzetting. Hiertoe kocht de
Amsterdamse koopman Cornelis Schellinger in 1745 de hoge heerlijkheid Zeist.
Voor de snel groeiende gemeente kwam
tussen 1748 en 1794 aan weerszijden van
de oprijlaan naar het slot een belangrijk
deel van het huidige gebouwencomplex
aan het Broeder- en het Zusterplein tot
stand. De vestiging van de hernhutters
stimuleerde de economische ontwikkeling van Zeist. Vooral aan de Karpervijver en de Lageweg stichtten ze allerlei
werkplaatsen en fabriekjes en ook hadden ze hun eigen winkels. Aan Het Rond
bouwden de hernhutters omstreeks 1800
een hotel, dat nu nog bestaat onder de
naam Hermitage.
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Zeist, Slot Zeist, voorzijde
In 1818 kwam veel grond vrij door de
openbare verkoping van het slot en het
landgoed Beek en Royen. Sindsdien ontwikkelde Zeist zich tot een geliefd oord
voor rijke, vooral uit Utrecht en Amsterdam afkomstige stedelingen. Nadat in
1818 de benedenweg naar Utrecht
(Driebergseweg-Utrechtseweg) werd
bestraat, ontstonden hierlangs vele, soms
door zichtassen met elkaar verbonden
buitenhuizen en groeide het dorp uit tot
de `parel van de Stichtse lustwarande'. In
die tijd was de Dorpsstraat nog de hoofdstraat, met deftige winkels, grote herenhuizen en het raadhuis. De verdere
dorpsbebouwing concentreerde zich
langs Nooitgedacht, Voor- en Achterheuvel en Hogeweg. Kort na 1900 werd
Het Rond door de bouw van het nieuwe
raadhuis en het postkantoor het representatieve centrum van het dorp. Zeist
kreeg een directe tramverbinding met
Utrecht. Het station lag bij het noordeinde van de Slotlaan, die vanaf de jaren
dertig de rol van deftige winkelstraat
overnam van de Dorpsstraat. In de
omgeving van de Voorheuvel, ten westen
van de Slotlaan, kwam volkswoningbouw
tot stand. Tot de verdere uitbreiding van
Zeist behoorden relatief veel villa- en
middenstandswijken. Verscheidene buitenplaatsen werden verkaveld om de

nieuwe wijken te kunnen verwezenlijken.
Na de oorlog zijn de meeste buitenplaatsen door de particuliere bewoners verlaten en heeft men de huizen ingericht tot
kantoor, instelling of school. Op de terreinen verrezen dikwijls ook nieuwe
gebouwen, waardoor het karakteristieke
van de lustwarande in veel gevallen
onherkenbaar is geworden.
Slot Zeist (Zinzendorflaan 1) is een
deftig bakstenen bouwwerk, bestaande
uit een breed hoofdgebouw met aansluitende, lagere zijdelen en haaks hierop
langgerekte zijvleugels, waarvan de
kroonlijst even hoog ligt als die van de
zijdelen. Boven de bel-etage heeft het
hoofdgebouw nog een verdieping en een
mezzanino. De hoofdingang en het venster daarboven zijn gevat in een natuurstenen pronkrisaliet. Dubbele ionische
pilasters met daartussen een smal venster
flankeren de deuren en het halfronde
bovenlicht. Van de vazen op de kroonlijst
lopen langs het venster guirlandes
omhoog. Een brede dakkapel met wijzerplaat en balustrade bekroont de ingangspartij. Dezelfde vormgeving herhaalt
zich op vereenvoudigde wijze aan de achterzijde. Hoofdgebouw, zijdelen en zijvleugels omsluiten Brie zijden van een
rechthoekig voorplein en liggen binnen
een omgrachting, die als slotvijver is
opgenomen in een landschappelijk aangelegd park.
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Het slot werd in 1677-'86 gebouwd in
opdracht van Willem Adriaan van Nassau-Odijk. Tussen 1677 en 1682 verrezen
de zijvleugels en werd de twin aangelegd.
Pas toen in 1685 de beplanting tot enige
wasdom was gekomen, begon men in
1685-'86 met de bouw van het eigenlijke
slot. Naar voorbeeld van het werk van de
Franse tuinarchitect Le Notre voor
Vaux-le-Vicomte en Versailles, werd een
tuinontwerp gemaakt, waarschijnlijk
door Jacob Roman. De invulling van de
tuinen kan zeer goed het werk zijn van
Daniel Marot. Het ontwerp van het
hoofdgebouw schrijft men doorgaans
eveneens toe aan Jacob Roman, stadsarchitect van Leiden en vanaf 1689 vaste
architect van stadhouder Willem III. In
de tweede helft van de 18de eeuw onderging het slot een bescheiden modernisering. In 1830 verwierfjhr. J.E. Huydecoper het slot. Hij liet empire-vensters
aanbrengen en een halfronde portiek
met balkon tegen de achteringang.
Om de sloop ten behoeve van een villawijk te voorkomen, werd het slot in 1924
aangekocht door de gemeente Zeist.
In 1945 brandde de linkerzijvleugel uit.
In 1960-'69 werd het hele slot gerestaureerd onder leiding van J.B. baron van
Asbeck. Sindsdien dient het gebouw als
representatief gemeentehuis en worden
er tentoonstellingen en congressen georganiseerd. Bij de restauratie maakten de
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Zeist, Slot Zeist, achterzijde
19de-eeuwse vensters van het hoofdgebouw plaats voor schuifvensters, zoals
die oorspronkelijk aanwezig zouden zijn
geweest. Het slot was, met kasteel Amerongen, als een van de eerste gebouwen
geheel voorzien van schuifvensters. Verder gaf men bij de restauratie de zijvleugels houten kruisvensters; de verbindingsdelen aan weerszijden van het
hoofdgebouw kregen weer een plat dak
met attiek. Oorspronkelijk lagen daar de
bassins waarin het regenwater voor de
waterwerken van het park werd opgevangen.
Daniel Marot was verantwoordelijk voor
de afwerking en decoratie van het interieur in Lodewijk XIV-stijl. Naar zijn ontwerp of onder zijn invloed zijn tot stand
gekomen: de plafondschildering en een
als grisaille geschilderde dessus-de-porte,
voorstellende de Overwinning van de
Romeinen op de Batavieren, in de Marmerkamer; het stucplafond in het kabinet
naast de Blauwe Zaal; de wandafwerking
met de geschilderde wandpanelen in de
Willemszaal en de in olieverf op stuc uitgevoerde wandschilderingen en de
beschildering van het houten plafond in
het trappenhuis. De illusionistische
wandschilderingen bier tonen nissen
waarin cascades voorkomen met putti,
tritons, dolfijnen en guirlandes. Onder
de trap is een liggende stroomgod
geschilderd. Origineel zijn ook de illusionistische plafondschildering in de
antichambre naast de Grote Slotzaal en
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de vroeg-18de-eeuwse wandschilderingen in de Tuinkamer.
Bij de verbouwing van 1830 werden
nagenoeg alle aanwezige wandschilderingen overgeschilderd. De vestibule, die
met de vertrekken aan weerszijden hiervan een enfilade vormt, onderging een
verandering in empire-stijl. Bij de restauratie in 1960-'69 zijn belangrijke delen
van de oorspronkelijke inrichting gerestaureerd. De centrale plafondschildering
in de Willemszaal – door Willem Adriaan ter ere van stadhouder Willem III
ingericht – stelt de Triomf van de Vrede
over de Oorlog voor. De schildering is
tijdens de restauratie aangebracht aan de
hand van bewaard gebleven schetsen
door Augustinus Terwesten van de oorspronkelijke, in 1867 verwijderde schildering. Het uit 1830 daterende, gestucte
cassettenplafond van de vestibule is eveneens bij de restauratie hersteld. De grote
portretschilderingen in de vestibule zijn,
evenals de vier als grisaille uitgevoerde
schilderijen in de Willemszaal, van de
hand van Gerard de Lairesse. Ze zijn van
elders afkomstig en men bracht ze pas bij
de restauratie bier aan. Hetzelfde geldt
voor de lambrizering, de schouwmantel,
de Brie middelste plafondvlakken en vier
grisailles van Jacob de Wit in de Grote
Slotzaal; deze komen uit het Huis aan de
Stammersbrug, op de hoek van Janskerkhof en Drift, to Utrecht. In de hal boven
de vestibule staat een vroeg-l9de-eeuwse
maquette van het slot en het hernhutterscomplex opgesteld; zij toont de toen
nog aanwezige 17de-eeuwse parkaanleg

aan weerszijden van en achter het slot.
Bij het bordes voor de hoofdingang staan
twee Lodewijk XIV-vazen. Het smeedijzeren hek dat het voorplein afsluit, wordt
bekroond met het wapen van Nassau.
Het is een reconstructie van het oorspronkelijke toegangshek. Aan het begin
van de Nassau Odijklaan staat een van
elders afkomstig toegangshek in Lodewijk XIV-stijl. Het landschapspark aan
weerszijden van en achter het slot werd
in 1830 aangelegd naar ontwerp van J.D.
Zocher jr. Uit de tijd van de oorspronkelijke, formele, aanleg resteert nog een
van de twee theekoepels en een beeldengroep met twee liggende figuren die
Afrika en Europa voorstellen, gemaakt
door Albert Xaverij.
De gebouwen van de Evangelische Broedergemeente
(Broeder- en Zusterplein) omsluiten
twee pleinen, aan weerszijden van de
Nassau Odijklaan. Het onvoltooid gebleven gebouwencomplex kwam merendeels tot stand in de periode van 1748 tot
1794. In de oorspronkelijke opzet zouden de gebouwen aan het Broederplein
en het Zusterplein ten opzichte van
elkaar symmetrisch zijn. De Lange zijden
bestonden daarbij uit een groot middenhuis, met aan weerszijden een vleugel,
een tussenhuis, een vleugel en een hoekhuis; de korte zijden uit een middenhuis
met aan weerskanten een vleugel en een
hoekhuis. Bij de invulling in de loop der
tijd werd deze hoofdopzet, waarschijnlijk
naar plannen uit 1745 van de Moravische
broeder Friedrich Wenzel Neisser, zo
goed mogelijk gevolgd. Het resultaat is
een voor Nederland volstrekt uniek
voorbeeld van 18de-eeuwse stedenbouw.
Als eerste gebouwen verrezen het zusteren weduwenhuis aan de zuidzijde van het
Zusterplein (nrs. 22-26) in 1748 en het
broederhuis aan de zuidzijde van het
Broederplein (nrs. 39-45) in 1749. In
hetzelfde jaar begon men met het huidige Cornelis Schellingerhuis in het
midden van de oostwand van het Broederplein (nrs. 25-29). Bovendien maakte
men een aanvang met de bouw van particuliere woningen en winkels voor de
gemeente. Zowel de huizen als de tussenliggende vleugels hebben een souterrain, dat aan de voorzijde half en aan de
achterzijde geheel boven het maaiveld
uitkomt en daarboven een bel-etage en
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een verdieping. Houten of stenen trappen leiden naar de ingangen op de
hoofdverdieping. De gebouwen zijn
sober gedecoreerd. De decoratie is uitgevoerd in Lodewijk XV- tot en met laatempire stijl en blijft beperkt tot de
bovenlichten van deuren, de omlijsting
of bekroning van de ingangspartij en de
dakkapellen.
De kerkzaal van de Broedergemeente
(Zusterplein 12), werd in 1766-'68 opgetrokken naar ontwerp van Moritz von
Schweinitz. Deze was zelf ook hernhutter en op zijn naam staan nog enkele
andere gebouwen van het complex.
Anders dan de andere `middenhuizen',
die vijf traveeen breed zijn, is dit gebouw
Zeist, Zusterplein met in het midden de
kerkzaal van de Evangelische
Broedergemeente

zeven venstertraveeen breed; de middelste Brie springen aan voor- en achterzijde
uit. De kerkruimte beslaat de middelste
vijf traveeen en beide bouwlagen. Aan
weerszijden hiervan bevindt zich een
trappenhuis. Het kerkinterieur is geheel
wit gepleisterd en geschilderd en heeft
houten vloeren. De lambrizering is
19de-eeuws. De buitenste traveeen worden ingenomen door galerijen met houten zuilen. Onder elk van de galerijen
staat een 19de-eeuwse witte kacheloven
van aardewerk, met rijke ajour versiering, vervaardigd in de terracottafabriek
van E.C. Martin, lid van de Broedergemeente. C.G.F. Witte bouwde het orgel
in 1883, maar het is later nog gewijzigd
en uitgebreid. De dakruiter heeft men in
1854 toegevoegd.
Het kerkhof van de hernhutters (Zinzendorflaan), gelegen op een door sloten
omgeven en met bomen beplant stuk
grond achter het zusterhuis, werd in
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1748 gesticht. De grafzerken zijn sober
en hebben alle ongeveer van hetzelfde
formaat.
De slechte economische situatie bracht
de bouw van het complex in 1794 geheel
tot stilstand. Pas in 1905-'09 werd naar
plannen van D. Kruyf en J. Stuivinga in
aangepaste stijl een meisjesschool als
hoekpand toegevoegd (Zusterplein 20).
In 1967 brandde het broederhuis met
aangrenzende panden af. Bij de restauratie en herbouw die hierop volgden, trok
men aan de kant van de Nassau Odijklaan haaks op de vleugel van het broederhuis een nieuw gebouw op. Deze vormt,
overeenkomstig de 18de-eeuwse opzet,
de niet eerder verwezenlijkte pendant
van het weduwenhuis. In 1973 vestigde
zich in broederhuis en nieuwbouw de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
De H e rv. k erk (1e Dorpsstraat 1) is
een basilicale kerk met driezijdig gesloten koor en half ingebouwde bepleisterde westtoren. Ze werd gebouwd in
1841-'43 naar ontwerp van NJ. Kamperdijk en vervangt een oudere kerk. Het
gebouw werd vormgegeven in een op de
Engelse neogotiek geInspireerde stijl,
ook wel Willem II-gotiek genoemd. De
toren van de oude, 12de-eeuwse, kerk
bleef behouden, maar kreeg een neogotisch aanzien. De oorspronkelijke buitenbepleistering van het schip en het
koor werd in 1920 verwijderd. Boven de
deuren en de vensters zitten in stuc uitgevoerde bomen. De balustraden langs de
daken waren oorspronkelijk van hout,
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maar die van het middenschip zijn nu van
ijzer. De pinakels op de steunberen, aanvankelijk van terracotta, werden in beton
vervangen.
De kerk heeft een gaaf, geheel wit
gepleisterd neogotisch interieur, met
kruisgewelven die – kenmerkend voor
de Willem II-gotiek – in hout zijn uitgevoerd. Bundelpijlers met Bogen scheiden
het middenschip van de zijbeuken,
waarin ter halver hoogte galerijen met
balustraden zijn opgehangen. Bij de restauratie in 1964-'65 zijn de galerijen wit
geverfd, evenals de neogotische houten
scheidingswand tussen schip en koor en
de bijbehorende overhuifde banken aan
weerszijden van de neogotische kansel.
De koperen lezenaar op de kansel dateert
van 1785. Het balustrade-orgel met
neogotische kast werd in 1843 door J.
Batz vervaardigd. In de westmuur van
het schip bevindt zich de, bij de restauratie opgegraven, gebeeldhouwde hardstenen grafzerk van Lodewijk Adriaan van
Nassau, heer van Zeist (t1742), die als
enige van zijn familie te Zeist werd
begraven.
De Herv. kerk (Woudenbergseweg
68-70) is een zaalkerk met dakruiter uit
1861. De pastorie is frontaal aan de westzijde geplaatst.
De R . K . St.-Josefkerk (Rozenstraat 22) is een basilicale kruiskerk in
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late neogotische stijl, gdnspireerd op de
vroege Duitse neogotiek. Ze werd
gebouwd in 1922-'24 naar een al in 1915
door W te Riele Gzn. geleverd ontwerp.
De rijzige toren heeft een opengewerkte
spits en een lantaarn bekroont het achthoekige priesterkoor. In het interieur
staan het hoogaltaar en een preekstoel
van H. Mengelberg. De glas-in-loodramen met taferelen uit het leven van St.Josef komen uit het atelier van 0. Mengelberg. De bijbehorende grote pastorie
stamt uit de bouwtijd.
De Herv. Nieuwe kerk (Boule-

yard 2 a) is een markant gelegen kerk,
waarvan de vleugels zich aanpassen aan
de scherpe hoek die wordt gevormd door
de splitsing van de Slotlaan in de Verlengde Slotlaan en de Boulevard. De
kerk werd in 1925 naar ontwerp van J.M.
Paap en JJ. van Straalen opgetrokken in
een stijl die doet denken aan het expressionisme van de Amsterdamse School.
DeGeref. kerk (Woudenbergseweg
44) is een bakstenen kruiskerk met dakruiter en overhoeks geplaatste ingang. Ze
werd gebouwd in 1935 naar ontwerp van
B.W. Plooij uit Amersfoort in de voor
deze kerken karakteristieke architectuur
van puntgevels met rechtgesloten, verticals stroken glas-in-lood.
Moderne kerken zijn de Herv. Thomaskerk (Oranje Nassaulaan 35) uit
1961, naar ontwerp van M.E Duintjer en
de in 1963 door H.W.M. Hupkes voor
de antroposofische Christengemeenschap ontworpen kerk Van Tetslaan
4.
Het r a a d h u i s (Het Rond 1) werd in.
1908 gebouwd naar plannen van J. Stuivinga, die de winnaar was geworden van
de uitgeschreven prijsvraag. Zijn eerste
ontwerp werd na enige kritiek aangepast
om het `volop Hollandsche karakter' te
benadrukken. Het resultaat is een
robuust pand met driezijdig uitgebouwde
ingangspartij en monumentale hoektoren in neorenaissance-vormen. De bijbe-
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horende portierswoning heeft dezelfde
stijl. Bij de uitbreiding in 1984-'85 naar
plannen van J. Lengkeek werd ook het
oude raadhuis (1 e Dorpsstraat 15)
betrokken. Dat pand was in 1877 in neoclassicistische vormen gebouwd naar
ontwerp van A. Nijland.
Hetpostkantoor (HetRond 5),
gebouwd in 1911, is eveneens ontworpen
door J. Stuivinga. Het pand heeft een
ronde hoektoren en een gebeeldhouwde
ingangspartij. Er is bewust gekozen voor
een historische trant, opdat het gebouw
zou aansluiten bij de nabije 18de-eeuwse
gebouwen van het Broeder- en het Zusterplein.
Scholen. De tuchtschool voor
meisjes (Utrechtseweg 3 7) werd in
1905 ontworpen door de hoofdingenieur
voor de gevangenissen en gerechtsgebouwen, W.C. Metzelaar, in een aan de
overheidsbouw aangepaste chalet-stijl.
Aan het begin van de jaren negentig is
het ingrijpend verbouwd. Wat vormgeving betreft, is het vergelijkbaar met het
Rijks Opvoedings Gesticht te Amersfoort. Het B lin de n in s t tuu t (Prins
Alexanderweg 78) is een gebouw op Uvormige plattegrond in neobarokstijl, uit
1910. De Amsterdamse architect C.B.
Posthumus Meyjes ontwierp het. Het
internaat van het Christelijk Lyceum
(Krakelingweg 10) verrees in 1920 naar
ontwerp van G. van Hoogevest. Het
heeft een waardevolle ingangspartij in
expressionistische vormen en is getooid
met symboliek die verwijst naar het ontluikende jongensleven. Het beeldhouwwerk is van de hand van W.C. Brouwer.
De indeling van het interieur is nagenoeg geheel in originele staat en bevat
veel tegelwerk en ornamenten in terracotta. Omstreeks 1930 heeft men het
internaat uitgebreid met een directeurswoning. Het Christelijk Lyceum
zelf (Lindenlaan 23) werd in datzelfde
jaar ontworpen door J. en Th. Stuivinga
in klassiek-traditionele vormgeving. De
muziekschool annex woonhuis
(Henriette van Lijndenlaan 6-8) is een
blokvormig pand met afgeronde hoek op
een stedenbouwkundige markante plaats,
naar ontwerp van G.Th. Rietveld uit
1932. Andere interessante scholen zijn:
de M UL 0 (Prof. Lorentzlaan 16) uit
1917 in neoklassieke trant ontworpen
door gemeentearchitect J. Meerdink, de

openbare UL 0 (Choisyweg 2) uit
1921 en het in 1931 als Herv. lagere
school (Nicolaas Beetslaan 2) door Van
Velze-Oskam ontworpen schoolgebouw,
een voorbeeld van kubistisch-expressionisme.
Beek en Royen (2e Dorpsstraat
56) is een rechthoekig landhuis met
schilddak en empire-ingangspartij. Het
naar zijn stichters genoemde pand werd
kort na 1730 gebouwd in opdracht van
Hendrik Verbeek, burgemeester van
Utrecht en zijn vrouw Van Royen. Aan
het begin van de 19de eeuw werd het
huis verbouwd, kreeg het zijn huidige
ingang en werd het uitgebreid met de
flankerende herenhuizen. Ook voegde
men destijds het koetshuis met woning
(2e Dorpsstraat 50-52) toe. Het pand
staat op de oorspronkelijke diagonale
zichtas van het slot, die na de bouw van
het Broederplein verviel en nu in de
vorm van de Laan van Beek en Royen en
de Woudenbergseweg client als zichtas
van Beek en Royen.
Lommerlust (Utrechtseweg 121) is
een laat-18de-eeuwse buitenplaats met
als kern een wit gepleisterd pand met uitgebouwde, driezijdige middenpartij. Dit
pand werd in de loop der tijd met twee
terugliggende zijvleugels verbreed en in
1981 verbouwd tot appartementen. Al in
1934 werd het park verkocht ten behoeve
van de woningbouw.
Van de vele 19de-eeuwse buitenplaatsen in en bij Zeist verschillen de huizen onderling in plattegrond
en opbouw, maar enkele kenmerken
keren geregeld terug. De huizen zijn
veelal gebouwd op een kunstmatige
hoogte in een landschappelijk aangelegd
park. De hoofdingang bevindt zich
meestal in de zijde die van de weg is afgekeerd.
Sparrenheuvel (Driebergseweg 3)
is een klein landhuis dat omstreeks 1820
werd gebouwd voor de rentenier E.C.
Schroder. Het blokvormige neoclassicistische huis heeft op het dak een uitzichtplateau. Tegen de lagere zijvleugels
bevinden zich veranda's, die van kort na
1886 zullen dateren. Het landschapspark
moest in 1978 aan de achterzijde wijken
voor moderne kantoorbouw. Wel is nog
te zien dat bij het tuinontwerp de Blikkenburgerlaan als zichtas is gebruikt.
Hoog Beek en Royen (Drie-
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bergseweg 1). Op het landgoed dat tot
1818 had behoord tot het huis Beek en
Royen verrees in 1824 een wit gepleisterd blokvormig landhuis met aan vooren achterzijde een vooruitspringend
middengedeelte. J.D. Zocher jr. ontwierp het in opdracht van de Amsterdamse notabel A. Voombergh. Het
koetshuis, dat rechts naast het hoofdgebouw staat, en de oranjerie met tuinmanswoning aan de overzijde van de
Driebergseweg zijn vroeg-19de-eeuws.
Het speelhuisje is waarschijnlijk van later
datum. Het landschapspark met slingervijver en boomgroepen werd eveneens
door Zocher ontworpen. De laan met
oude eiken langs het huis maakte oorspronkelijk deel uit van het lanenstelsel
van het slotpark.
De Breul (Driebergseweg 17) werd
omstreeks 1833 gebouwd. Het was toen
een wit gepleisterd landhuis, waarvan de
halfronde uitbouw, in het midden van de
naar de weg gekeerde zijde, boven de rest
van het huis uitstak. In 1886 heeft men
het pand verbouwd en vergroot. In 1927
kreeg het een geheel ander aanzien door
een ingrijpende vergroting en verhoging
naar plannen van J.W. Hanrath. De bakstenen gevels werden ontpleisterd en
voorzien van geblokte hoekpilasters en
schuifvensters in 18de-eeuwse trant. Het
door J.D. Zocher jr. aangelegde landschapspark met onder meer een lange
slingervijver is in 1913 enigszins gereorganiseerd door L.A. Springer.
Molenbosch (Driebergseweg 7) is
een blokvormig landhuis, dat in 1837
werd gebouwd naar ontwerp van J.D.
Zocher jr. in opdracht van de Amsterdammer J.B. Stoop. Het bakstenen
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Zeist, Buitenplaats De Brink
gebouw, in neo-Grec, wordt geleed door
enkele en dubbele kolossale pilasters die
een zwaar hoofdgestel dragen. Het portiek in het midden van de voorzijde is
ingebouwd en heeft Grieks-dorische zuilen. Tegen de achtergevel bevindt zich
een houten veranda, ongeveer uit 1898.
In het landschapspark staan enkele 19deeeuwse bijgebouwen, waaronder een
koetshuis, een tuinmanswoning, een
houten tuinprieel en een aardig, zeshoekig kippenhuis uit 1898.
Villa Nuova (Utrechtseweg 46) is
een buitenplaats met als kern een
gepleisterd kubusvormig herenhuis,
gebouwd in 1841 in opdracht van jhr.
E. de Pesters. De men aangelegde tuin
werd omstreeks 1880 verfraaid naar
plannen van H. Copijn. In 1907 heeft
men het huis ingrijpend verbouwd en uit
die tijd stamt ook het koetshuis. In 1957
is het pand door TNO gekocht als kantoor.
Blikkenburg (Blikkenburgerlaan 4)
is een rechthoekig, wit gepleisterd landhuis met tuin uit omstreeks 1850, naar
ontwerp van K.G. Zocher. Jhr. J.E. Huydecoper, burgemeester van Zeist, liet het
bouwen ter plaatse van de voormalige,
uit de 14de eeuw daterende, ridderhofstad Blikkenburg. Het pand heeft aan de
voorzijde een terugliggende middenpartij, met daarvoor een zuilenportiek onder
een later aangebrachte luifel. Het koetshuis stamt eveneens uit omstreeks 1850.
P avi a (Laan van Beek en Royen 45).
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Dit landhuis verrees kort na 1855 op een
in dat jaar van Hoog Beek en Royen
afgesplitst terrein, in opdracht van A.
Voombergh voor zijn dochter A.C.A.
Voombergh. Het wit gepleisterde, neoclassicistische gebouw heeft naar voren
springende zijvleugels. De ingangspartij
daartussen werd in 1946 gewijzigd. De
naar het park gekeerde zijde heeft een
driezijdige uitbouw met daarvoor een
serre en veranda's. In het door J. Copijn
aangelegde landschapspark staat een uit
omstreeks 1890 daterende achtkantige
houten duiventil.
De Brink (Utrechtseweg 82) is een
blokvormig, wit gepleisterd neoclassicistisch landhuis gebouwd in 1856 in
opdracht van jhr. J.E. Huydecoper, burgemeester van Zeist. Het pand heeft ter
hoogte van het afgeplatte schilddak
rondom een balustrade met daaronder
een attiek met vensters en versierde consoles. Het landhuis is georienteerd op
het aan de overkant van de weg gelegen
Schaerweijde en ligt in een nog vrij gaaf
landschapspark met verdiepte serpentinevijver.
Wulperhorst (Tiendweg 3) werd in
1859-'60 gebouwd naar ontwerp van S.A.
van Lunteren, eveneens in opdracht van
jhr. J.E. Huydecoper. Het huis ligt op de
plaats van een oude hofstede. Het wit
gepleisterde gebouw bestaat uit een middendeel met aan weerszijden aan vooren achterzijde uitspringende zijvleugels
met rechte kroonlijst en schilddak. In het
landschapspark bevindt zich nog een
19de-eeuwse ijskelder. Het huis heeft

een visuele relatie met het landhuis Blikkenburg en met slot Zeist. Langs de
spoorlijn staat de fraaie, bij de buitenplaats horende jachtopzienerswoning in
chalet-stijl uit omstreeks 1860.
Beeklust (Utrechtseweg 84) is een
herenhuis met park uit omstreeks 1850'60, naar ontwerp van S.A. van Lunteren.
Het herbergt nu het Instituut voor Blinden en Slechtzienden Bartimeiis.
Lenteleven (Utrechtseweg 64) is
een landhuis in neoclassicistische stijl,
vroeger Nieuweroord geheten, gebouwd
omstreeks 1860. In 1912 volgde een verbouwing onder leiding van de Haagse
architect L.A.H. Wolf. Met de achterliggende kantoorbebouwing uit 1977 is het
een goed voorbeeld van de functiewijziging en modernisering die de meeste
buitenplaatsen hebben ondergaan. Hetzelfde geldt voor Schaerweijde
(Utrechtseweg 75), een buitenplaats
gesticht omstreeks 1863, die verscheidene malen ingrijpend is veranderd. Het
geel geschilderde hoofdgebouw huisvest
een opleiding en de tuin is verkaveld
voor woningbouw.
Nieuw Beerschoten (Driebergseweg 14) is een wit gepleisterde, neoclassicistische villa gelegen in een landschapstuin met vijver, aangelegd
omstreeks 1880. De tuin met waterpartij
aan de achterzijde is ongeveer in 1922
aangelegd naar plannen van D. Meeuwenberg. Uit die tijd dateert ook de
voorm. portierswoning (Driebergseweg
14a), naar Duits ontwerp volgens het systeem Hobag van de Holzbach AG.
Ma R e t r a i t e (Utrechtseweg 67) is
een groot, symmetrisch, gepleisterd (en
nu geel geschilderd) landhuis in eclectische stijl. De directeur van de Amstelbierbrouwerij J.H. van Marwijk Kooy
liet het in 1896 bouwen naar ontwerp
van A. Salm. Het pand heeft een loggia
aan de voorzijde, geflankeerd door twee
vooruitspringende zijvleugels. Het doet
in hoofdopzet – afgezien van de kleine
torentjes – sterk denken aan de Villa
Borghese to Rome. Het grote terras aan
de voorzijde bleef slechts gedeeltelijk
behouden. In 1976 brandde het gebouw
inwendig uit, waarna het in 1986-'87
werd gerestaureerd en verbouwd. Het,
oorspronkelijk oudere, park werd in
1897 naar plannen van L.A. Springer
gereorganiseerd. In de jaren dertig ver-
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Zeist, Landhuis Ma Retraite
rees aan de zij- en achterkant, aan de randen van het terrein, een schil met woningen. Een tweede schil werd in 1987 voltooid. Bij de weg staat een hoge
gepleisterde duiventoren met zadeldak
uit 1897. Het renaissance-poortje links
hiervan, met het jaartal 1633, hoorde bij
de ridderhofstad Kersbergen, die in 1854
werd gesloopt en vervangen door een
landhuis. Na de sloop van dat landhuis in
1935 voor de bouw van de gelijknamige

villawijk is het poortje op de huidige plek
geplaatst.
Bij de voorm. buitenplaats Heerewegen horen de in chalet-stijl gebouwde
portierswoning en tuinmanswoning
(Driebergseweg 9 en 11). Het Zwitserse
karakter van het laatste gebouw is of te
lezen aan het opschrift: Triihe Morgen
Keine Sorgen Gottlob 1898'.
Ve 1 d h e i m (Utrechtseweg 69) werd in
1909 als burgemeesterswoning ontworpen door J. Stuivinga voor mr. CJ. Cotterbooke Patij van Kloetinge. Evenals
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het pas voltooide raadhuis van zijn hand
werd het uitgevoerd in een eigen, op de
neorenaissance geInspireerde stijl.
Andere landhuizen ontworpen door J.
Stuivinga zijn Boulevard 16 en 18, beide
uit 1910.
Kerckebosch (Arnhemse Bovenweg
31) is een imitatiekasteel; het is – in de
ware zin van het woord – eclectisch van
vormgeving. Het werd gebouwd in 1911
in opdracht van jhr. E. Lintelo de Geer.
De bouwkundige G. Lagerweij ontwierp
een gebouw voor diens verzameling
architectonische spolia. De verzamelwoede van de opdrachtgever zorgde
ervoor dat het pand in 1917, 1927 en
1937 werd uitgebreid. De middenpartij
kreeg in 1917 een toren met kantelen; de
oostgevel in 1937 een poortje uit 1620.
Het landhuis P r o f. Lorentzlaan
64 werd in 1920 gebouwd in opdracht
van H. Borrel. Men werkte volgens een
montagesysteem van houten elementen
welke werden vervaardigd door Franz
Scherrer's fabriek voor uitneembare en
verplaatsbare houten huizen te Dusseldorf.
C h a r e m a (Utrechtseweg 3 3) is een
klassiek bakstenen herenhuis in kubusvorm. H.H. Jansen uit Arnhem ontwierp
Zeist, Huis Kerckebosch
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Zeist, Terracottafabriek
het voor RJ.A.E Dreesmann. Het pand
werd in 1923 gebouwd in 'old colonial
style'.
Vi lla's. Typisch voor haar tijd is de
grote, wit gepleisterde vakwerkvilla
Rozenhoeve (Kroostweg 76), in 1880
in chalet-stijl gebouwd voor de Amsterdamse familie Regout-Westerwoudt.
Noordberch (Driebergseweg 24) is een
fraai voorbeeld van een villa in rijke
Zwitserse chalet-stijl uit 1890. Het pand
heeft uitgesneden groene houten balkons, serres en veranda's, die door hun
groene kleur sterk afsteken tegen de wit
gepleisterde gevels.
Het Wilhelminapark is het oudste
villapark van Zeist; het werd in 1881 in
gemengde landschapsstijl ontworpen
door tuinarchitect H. Copijn. Dit monument ter ere van de honing van Wilhelmina uit 1898 is een ontwerp van Paul J.
de Jongh uit Amsterdam. De eerste villa's
kwamen tussen 1882 en 1885 gereed,
waaronder villa Gurnigel (Woudenbergseweg 5) uit 1882 in chalet-stijl met
houten balkon onder tentdak. Ook Wilhelminalaan 32b, ongeveer uit 1884
en n r. 40, van omstreeks 1885, behoren
tot de oudste villa's. Pas na de aanleg van
het buurtspoor naar Utrecht in 1901
heeft men het park verder volgebouwd.
Langs de Huydecoperweg staan de
karakteristiekste villa's, naar ontwerp van
plaatselijke bouwkundigen als R. Cruijff
(Huydecoperweg 21-23) en G.
Lagerwey (Huy d e cop e rw eg 23A-B).
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De door hen toegepaste bouwstijl grenst
aan de Jugendstil. Wilhelminalaan
2-4 uit 1906 is van de hand van J.M.
Paap. J.E Pijper ontwierp in 1903 Prins
Hendriklaan 12. Andere interessante
villa's zijn: Wilhelminalaan 20 uit
omstreeks 1890, volgens het klassieke
herenhuistype met overdekte balkons,
en de stadse vakwerkvilla Prins Hendriklaan 8 uit omstreeks 1900. Een
rijkere variant met Jugendstil-elementen
is de door J.M. Paap ontworpen villa
Herenlaan 7-9 uit 1907.
In de jaren dertig werden de aan elkaar
grenzende villaparken Kersbergen
en Griffensteijn aangelegd door de N.V.
Park Kersbergen op de plaats van de gesloopte ridderhofstad Kersbergen. Naar
ontwerp van de architecten D. Kalma
en D. Witteveen en tuinontwerper
D. Meeuwenberg kwam in 1932 het
Griffensteijnseplein tot stand. Aan de

andere kant van Zeist ontstond in 1936
naar ontwerp van P.J. Koster het Bethanieplein met middenstandswoningen.
Woonhuizen.LangsdeKarpervijver staat een aantal interessante
dwarse huizen uit 1845-'55, waarvan de
voortuin via een bruggetje met de straat
verbonden is. Voor het gehuwde personeel van de Gerofabriek werd in 1918'20 naar plannen van JJ. van Straalen het
Gerodorp (Alpaccalaan e.o.) ontworpen
met vrijstaande dubbele woningen.
Fabrieken. De voorm. terracottafabriek (Lageweg 6) van de Evangelische Broedergemeente werd opgericht
door E.G. Martin en was gevestigd in
een rechthoekig herenhuis met schilddak, daterend van kort na 1850. De
gevels zijn versierd met terracotta-ornamenten die, evenals de bekende Zeister
kachelovens, in deze fabriek werden vervaardigd. In het naastgelegen pand
(Lageweg 7) was een uit omstreeks 1870
stammend fabriekje van stalen ramen gevestigd. Langs het water van de Karpervijver lagen ook bedrijven van de hemhutters. Het voorm. hoofdgebouw van
de Gerofabriek (Karpervijver 17),
gespecialiseerd in het maken van verzilverd bestek, werd in 1931 ontworpen
door J. Stuivinga. De gevel bevat fraaie
versieringen uitgevoerd in terracotta.
Het pand is nu in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. De firma werd in 1913
opgericht als M.J. Gerritsen & Co. en
werd in 1925 omgezet in de N.V. Gerofabriek.
Het voorm. s o e p h u i s (Maurikstraat
9) van de Algemene Armencommissie
Zeist, Verzekeringsbank De Kosmos
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seweg 60) werd in 1853 aangelegd
achter een uit 1843 daterende, maar nu
gesloopte kerk. De monumentale graftombe van L.E de Bruin dateert uit 1861
en is vergelijkbaar met de graftombe van
de familie Van Rijckevorsel uit 1856 achter de R.K. kerk van Rijsenburg.
DeNieuwe Algemene
begraafplaats (Woudenbergseweg
46-50) dateert uit 1916 en is aangelegd
naar ontwerp van J. Meerdink, met een
tuinontwerp van C. Smitskamp. De entreegebouwen zijn gebouwd in een eenvoudige late neorenaissance-vormgeving.
HetZeisterbos is een uit de 18de
eeuw daterend cultuurbos, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het landgoed
Beek en Royen. De Utrechtse burgeZeist, Schakelstation PUEM
van Zeist is een eenvoudig gebouw uit
1868. Rechts naast de deur bevindt zich
een luik voor het uitdelen van de soep.
Het voorm. hoofdkantoor van verzekeringsbank De Kosmos
(Driebergseweg 2) werd omstreeks 1876
gebouwd, maar kreeg zijn huidige
Jugendstil-aanzien bij een verbouwing in
1901 naar ontwerp van P.J. Houtzagers.
De watertoren (Bergweg 24) werd
in 1896 voor de Utrechtse Waterleidings
Maatschappij gebouwd, is 37 meter
hoog, heeft een ijzeren Intze-reservoir
en is uitgevoerd in neorenaissance-stijl.
Het voorm. schakelstation (Henriette van Lijndenlaan 1) van de PUEM
werd in 1928 ontworpen door H.E Mertens in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. Het gebouw wordt gekenmerkt
door een gebogen vorm met enkele reeksen ronde vensters, luifels, onversierde
bakstenen gevelvlakken en een plat dak
en is nu in gebruik als toonzaal. Het
transformatorhuisje aan de
Oude Arnhemseweg dateert uit 1941 en
heeft een kubistische vormgeving.
Hetconferentieoord Woudschoten' (Woudenbergseweg 54) uit 1931
werd gebouwd in opdracht van de
Nederlandsche Christen-Studenten Vereniging. Het ontwerp is van D. Jansen en
C.L. Quere. De hoog opgaande en ver
overstekende daken, in combinatie met
de strak ingedeelde gevels en de watertoren met vensterstrook op de hoek, tonen
de invloed van E.L. Wright.

Hetsportcentrum van de KNVB
(Woudenbergseweg 56) dateert uit 1963.
Het complex met enkele paviljoens en
een sporthal is in functionalistische stijl
ontworpen door Maaskant, Van Dommelen, Kroos & Senf.
DeAlgemene begraafplaats
(Bergweg 21-23) werd in 1829-'30 in
landschappelijke stijl aangelegd en heeft
als toegang een wit gepleisterd poortgebouw. De steunberen en de topgevel die
de doorgang omlijsten, zijn voorzien van
symbolen van leven en flood: elkaar kruisende, omgekeerde toortsen, slangen die
in de eigen staart bijten, vlinders en een
zandloper met vleugels. De tekst (Job:
19) werd in 1884 aangebracht. Op de
begraafplaats zelf staan interessante grafmonumenten, waaronder dat uit 1887
voor Anna Sikkinghe.
begraafplaats (Utrecht-

Zeist, Sportcentrum ICVVB, logiesgebouw
meester Hendrik Verbeek liet het tussen
1730 en 1771 aanleggen. In 1818 werd
een eerste deel afgesplitst, waarop in
1824 – op het voorste gedeelte – de buitenplaats Hoog Beek en Royen (Driebergseweg 1) werd aangelegd. Een groot
deel van het Zeisterbos kwam in handen
van de toenmalige burgemeester van
Zeist, EN. van Bern, die waarschijnlijk in
1831-'41 hetJagershuis (Woudenbergseweg 15) liet bouwen in een op de
Engelse gotiek georienteerde stijl. In
1855 werd een tweede deel afgesplitst
ten behoeve van de buitenplaats Pavia
(Laan van Beek en Royen 45). In het
opengestelde wandelbos bevinden zich
diverse recreatieve elementen, waaronder een hertenkamp. Verder zijn er twee
herdenkingsbanken (uit 1915 en 1930).

324

BEKNOPTE LITERATUUROPGAVE

Van alle voor dit boek geraadpleegde
literatuur kan bier slechts een Bering deel
genoemd worden. In de onderstaande
lijst zijn dan ook alleen de belangrijkste
algemene werken vermeld met nadruk
op het gebouw als zodanig. De literatuuropgave is eerder een hulpmiddel
voor de lezer die zich verder in de materie wil verdiepen, dan een verantwoording van de inhoud van dit boek.
Veel nuttige informatie is to vinden in de
zogenaamde `gele MIP-boeken' van de
provincie Utrecht waarin per gemeente
de geschiedenis en architectuur van die
gemeente aan de orde komen en waarvan
er inmiddels vijftien zijn verschenen.
Daarnaast zijn van Amersfoort, Utrecht
en Zeist afzonderlijke architectuuruitgaven verschenen.

Geschiedenis en
archeologie
Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig w oordenboek der Nederlanden, Gorinchem
1839-1851 (dertien delen).
Archeologische monumenten in de provincie
Utrecht, Amersfoort 1987 (Uitgave:
Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek & Provincie
Utrecht).
Baars, K.E., Varend vervoeren: Van
Amsterdam tot aan de Rijn: 100 jaar
Merwedekanaal, Utrecht 1991.
Bruijn, M.W.J. de, Huisinge ende hofstede:
Een institutioneel-geografische studie
van de rechtspraak over onroerend goed
in de stad Utrecht in de Middeleeuwen,
Utrecht 1994.
Buitelaar, A.L.P., De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse
Vechtstreek, Hilversum 1993.
Dekker, C., Het Kromme Rijngebied in
de Middeleeuwen: Een institutioneelgeografische studie, Utrecht/Zutphen
1983 (Stichtse Historische Reeks 9).
Dekker, C., Ten mislukte cope in het
Westerwoud: De eerste aanzet tot
de ontginning van Woudenberg',
in: C. Streefkerk & S. Faber (red.),
Ter recognitie, Hilversum 1987, 113138.
Dockum, S.G. van & EJ. van Ginkel,
Romeins Nederland: Archeologie di
geschiedenis van een grensgebied,
Utrecht 1993.
Es, WA. van & W.A.M. Hessing (red.),
Romeinen, Friezen en Franken in het
hart van Nederland: Van Trajectum tot
Dorestad (50 v. Chr. – 950 na Chr),
Utrecht 1994.
Hagedoorn, J. & B. Zijlstra (red.),
Het land van de zeven tuinen: Zuidoost Utrecht in perspectief; Utrecht
1990.

Heidinga, H.A., `From Kootwijk to
Rhenen: in search of the elite in the
Central Netherlands in the early
Middle Ages', in: Besteman, J.C.,
J.M. Bos & H.A. Heidinga (red.),
Medieval Archaelogy in The Netherlands,
Studies presented to H.H. van Regteren
Altena, Assen/Maastricht 1990, 9-40.
Hoogland, R.A., Kroniek van Utrecht:
Beknopte geschiedenis van de Domstad
in jaartallen, Utrecht/Antwerpen
1978.
Hoven van Genderen, B. van den &
R. Rommes, `Rijk en talrijk:
Beschouwingen over de omvang
van de Utrechtse bevolking tussen
circa 1300 en het begin van de 17de
eeuw', jaarboek Oud-Utrecht (1995),
53-85.
Jansen, G.H., Een land van steden:
het spoor van de tijd, 's-Gravenhage
1984.
De Utrechtse gemeenten in 1815, Utrecht
1972 (uitgave van de Provincie
Utrecht).
Kalee, C.A. & C. Isings, `Beknopt verslag van een opgraving in De Meern',
Jaarboek Oud-Utrecht (1980), 5-25.
Klok, R.HJ., Archeologisch Reisboek,
Bussum 1977.
Kuyper, J., Gemeente Atlas van de
Provincie Utrecht, Leeuwarden 1868
(herdruk 1986).
Lutgers, P.J., Gezichten in de Omstreken
van Utrecht, Loenen aan de Vecht
1869.
Manten, A.A., 'De scheepvaart op de
Vecht', Maandblad Oud-Utrecht
64(1991), 118-130.
Perks, WA.G., `Geschiedenis van de
gemeentegrenzen in de provincie
Utrecht van 1795 tot 1940', Provinciale almanak voor Utrecht (1962), 3-81.
Sterk, J., Philips van Bourgondie, Zutphen
1980.
Struick, J.E.A.L. e.a., Bibliografie van de
geschiedenis van de provincie Utrecht tot
1963, Utrecht 1967.

325

LITERATUUR

Vervloet, J.AJ., `Bunschoten: The rise
and fall of a little town in the middleages', Berichten ROB [Rijksdienst
Oudheidkundig Bodemonderzoek],
23(1973), 421-434.
Wandelen, J. van, Straatwegen in de provincie Utrecht, Utrecht 1987 (uitgave
Rijksarchief Utrecht, Inventaris 15).

Historische geografie en
stedebouw
Barends, S. e.a., Het Nederlandse landschap:
Een historisch geografische benadering,
Utrecht, 1990.
Barends, S., H. Renes & T Stol (red.),
Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes: Historische landschapselementen
in Nederland, Utrecht 1993.
Berendsen, HJ.A., De genese van het
landschap in het zuiden van de provincie
Utrecht (Utrechtse Geografische
Studies nr. 25), Utrecht 1982.
Berendsen, HJ.A., 'De ontwikkeling
van het rivierpatroon in de omgeving
van Utrecht' Geografisch Tijdschrift,
42(1983)4, 231-242.
Bijhouwer, J.T.P., Het Nederlandse landschap, Amsterdam 1977 (tweede druk).
Bont, C., Het historisch-geografische gezicht
van het Nedersticht: Een cultuurhistorische landschapsverkenning van de provincie Utrecht, Wageningen 1991.
Borger, GJ., 'De oude geografie en de
ontginning van de Vechtstreek',
Maandblad Oud-Utrecht 64(1991),
105-109.
Borger, G.J., Staat van land en water,
Zutphen 1982 (Stichtse Historische
Reeks nr. 7).
Cazemier, D., Monumenten Inventarisatie
Project: Gebiedsbeschrijving Eemland en
Valleigebied, Utrecht 1992.
Cramers, D., M. Kooiman & A. Vernooij,
Monumenten Inventarisatie Project:
Gebiedsbeschrijving Utrechtse Rivierkleigebied, Utrecht 1992.
Dekker, C. & M. Mijnssen-Dutilh, De
Eemlandtsche leege landen: ontginningen
road de mond van de Eem in de 12e en
13e eeuw, Utrecht 1995.
Donkersloot-de Vrij, Y.M., De Vechtstreek: Oude kaarten en de geschiedenis
van het landschap, Weesp 1985.
Donkersloot-de Vrij, Y.M. e.a., De
Stichtse Rijnlanden: Geschiedenis van
de zuidelijke Utrechtse waterschappen,
Utrecht 1993.

Gottschalk, M.K.E., 'De ontginning van
de Stichtse Venen ten oosten van de
Vecht', Geografisch Tijdschrift (1956),
207-223.
Gottschalk, M.K.E., `Historisch-geografische ontwikkelingen in en om
Soest', jaarboek Oud-Utrecht (1970),
103-132.
Harten, J.D.H. e.a. (red.), De tuin van
Utrecht: Geschiedenis en waarden van
het landschap in het landinrichtingsgebied Groenraven-Oost, Utrecht
1992.
Holst, B. van e.a., Het Utrechts Landschap,
Utrecht 1990.
Jacobs, K. & L. Smit (red.), De ideale stad:
Ideaalplannen voor de stad Utrecht
1664-1988, Utrecht 1988.
Kooiman, M. & A.L. Vernooij, Monumenten Inventarisatie Project: Gebiedsbeschrijving Utrechtse Heuvelrug,
Utrecht 1992.
Linden, H. van der, De Cope: Bijdrage tot
de rechtsgeschiedenis van de openlegging
van de Hollands-Utrechtse laagvlakte,
Assen 1956.
Peenstra, TG., Monumenten Inventarisatie Project: Gebiedsbeschrijving
Veenweidegebied, Utrecht 1992.
Prins, L., `Amersfoort, ontstaan en
oudste ruimtelijke ontwikkeling',
Historisch-geografisch tijdschrift,
1(1983), 2-5.
Smook, R.A.E, Binnensteden veranderen:
Atlas van het ruimtelijk veranderingsproces van Nederlandse binnensteden in
de laatste anderhalve eeuw, Zutphen
1984.
Steegh, A., Monumentenatlas van Nederland: 1100 Historische Nederzettingen
in kaart, Zutphen 1985 (tweede druk).
Stol, T, De veenkolonie Veenendaal. Turfwinning en waterstaat in het zuiden van
de Gelderse Vallei, 1546-1653, Amsterdam 1990.
Taverne, Ed, In 't land van belofte: in de
nieue stadt: Ideaal en werkelijkheid van
de stadsuitleg in de Republiek 15801680, Maarssen 1978.
Tuuk, L.A. van der, 'De natuurlijke
ondergrond van de stad Utrecht',
Historisch-Geografisch Tijdschrift
14(1996), 11-23.
Tuuk, L.A. van der, 'De theorieen over
de rivierlopen in de stad Utrecht',
Maandblad Oud-Utrecht 69(1996),
36-44.

Visscher, H.A., De Utrechtse Heuvelrug:
Een natuurlijke streek in het hart van
Nederland, Dordrecht 1987.

Stijl en verschijningsvorm
Blijdenstijn, R.K.M. & R. Stenvert,
Bouwstijlen in Nederland (1040-1940),
Utrecht/Antwerpen 1994.
Boasson, D. e.a., Kijk uit, omje been: De
geschiedenis van de moderne architectuur
in Nederland, 's-Gravenhage 1980.
Breedveldt Boer, I.M., Plafonds in Nederland, 's-Gravenhage 1991.
Fanelli, G., Moderne architectuur in
Nederland 1900-1940, 's-Gravenhage
1978.
Fockema Andreae, S.J. & E.H. ter Kuile,
Duizend jaar bouwen in Nederland,
Amsterdam 1948-195,7.
Gans, L., Nieuwe Kunst, de Nederlandse
bijdrage tot de Art Nouveau: Dekoratieve
kunst, kunstnijverheid en architektuur
omstreeks 1900, Utrecht 1966.
Groenendijk, P. & P. Vollaard, Gids voor
moderne architectuur in Nederland,
Rotterdam 1992 (vierde druk, incl.
supplement).
Hekker, R.C., 'De Nederlandse bouwkunst in het begin van de negentiende
eeuw', Bulletin KNOB, 6de serie
1(1951), 1-28.
Jaffe, H.L.C., De Stijl 1917-1931: The
Dutch contribution to modern art,
Amsterdam 1956.
Friedman, M. (red.), De Stijl: 1917-1931,
Amsterdam 1982.
Rebel, B., Het Nieuwe Bouwen: Het functionalisme in Nederland 1918-1945,
Assen 1983.
Vermeulen, EAJ., HarKlboek tot de
Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst, 's-Gravenhage 1928-1941
(drie delen).

Materiaal en constructie
Denslagen, W.E & A. de Vries, Kleur op
historische gebouwen, 's-Gravenhage
1984.
Janse, H., Amsterdam gebouwd op paler,
Amsterdam 1993.
Janse, H., Bouwers en bouwen in het verleden: de bouwwereld tussen 1000 en 1650,
Zaltbommel 1965.
Janse, H., Houten kappen in Nederland
1000-1940, Delft 1989.
Janse, H., Vensters, Nijmegen 1971
(tweede druk Schiedam 1977).

326

LITERATUUR

Gordon, J.E., Krachten in evenwicht:
Waarom dingen niet omvallen, Amsterdam 1987.
Grossmann, G. Ulrich, Einfiihrung in die
Historische Bauforschung, Darmstadt
1993.
Kolman, ChrJ. & R.C. Hekker, Ten voordele en cieraet van dese stad: Studies over
houten huizen in Nederlandse steden,
Zeistfs-Gravenhage 1989.
Oosterhoff, J., Kracht en vorm: De draagconstructie van bouwwerken eenvoudi g
verklaard, Delft 1990.
Oosterhoff, J. (red.), Bouwtechniek in
Nederland 1: Constructies van ijzer en
beton: Gebouwen 1800-1940, Delft
1988.
Slinger, A., H. Janse & G. Berends,
Natuursteen in Monumenten, Zeist/
Baarn 1980.
Stokroos, M., Zink in Nederland: Het
gebruik van het metaal zink in de 19e
eeuw, Amsterdam 1983.
Stokroos, M., Lood in Nederland: Het
gebruik van lood in voorbije eeuwen,
Amsterdam 1988.
Stokroos, M., Koper in Nederland: Het
gebruik van leper in voorbije eeuwen,
Amsterdam 1990.
Stokroos, M., Gietijzer in Nederland: Het
gebruik van gietijzer in de 19e eeuw,
Amsterdam 1984.
Stokroos, M., Terra Cotta in Nederland:
Het gebruik van terra cotta en kunststeen
in de 19e eeuw, Amsterdam 1985.
Zantkuijl, HJ., Bouwen in Amsterdam:
Het woonhuis in de stad, Amsterdam
1975-1992.

Cramer, M., Jongere bouwkunst in Amersfoort 1800-1990, Amersfoort 1989.
Gaasbeek, F. & G. 't Gilde-Balk, Bunschoten: Geschiedenis en architectuur,
Zeist 1992.
Gaasbeek, E, J. van 't Hof & M. Koenders, Baarn: Geschiedenis en architectuur, Zeist 1994.
Gaasbeek, E, M. Kooiman & B. Olde
Meierink, Wijk bij Duurstede: Geschiedenis en architectuur, Zeist 1991.
Gaasbeek, F. & C. Noordam, Montfoort:
Geschiedenis en architectuur, Zeist
1992.
Giesen-Geurts, B., R. Mimpen & A.
Vernooij, IJsselstein: Geschiedenis en
architectuur, Zeist 1989.
Ginkel-Meester, S. van, Bunnik: Geschiedenis en architectuur, Zeist 1989.
Ginkel-Meester, S. van & M. Kooiman,
Langbroek: Geschiedenis en architectuur,
Zeist 1990.
Ginkel-Meester, S. van & A. Vernooij,
Cothen: Geschiedenis en architectuur,
Zeist 1992.
Hof, J. van 't, M. Kooiman & T Stol,
Veenendaal: Geschiedenis en architectuur,
Zeist 1992.
Kurpershoek, E. & E. Kurpershoek,
Amerongen: Geschiedenis en Architectuur, Zeist 1996.
Laman, M., Doom, Geschiedenis en
architectuur, Zeist 1995.
Santen, Bettina van, Architectuur en
stedebouw in de gemeente Utrecht 18501940, Zwolle/Zeist 1990.
Smits, J.A.M. & 0J. Wttewaal, Houten,
Zeist 1988/1991 (twee delen).
Wttewaal, 0., Vleuten-De Meern:
Geschiedenis en historische bebouwing,
Zeist 1994.

Monumenteninventarisaties
Van alle gemeenten in de provincie
Utrecht en van de stad Utrecht zijn
in het kader van het Monumenten
Inventarisatie Project (MIP) in de
periode 1987-'93 rapporten gemaakt
met een beschrijving van de gemeente
gevolgd door een beschrijving van de
geinventariseerde objecten. Deze
hebben als basis gediend voor de
gedrukte monumenteninventarisaties.
Beek, M. & M. Kooiman, Oudewater:
Geschiedenis en architectuur, Zeist
1993.
Blijdenstein, R., Zeist, Groei en bouw,
Zeist 1983-'94 (zes delen).
Broekhoven, S. & S. Barends, De Bilt:
Geschiedenis en architectuur, Zeist 1995.

Utrechtse gemeenten
Bent, E.A.G. & C.M.P.E van den Broek,
Mijdrecht, meer dan veer alleen,
Amsterdam/Utrecht 1985.
Blijdenstijn, R.K.M., M. Laman &
K. Loeff, Naar een bescherming van
Jongere Bouwkunst: Selectie gemeente
Zeist, Utrecht 1996.
Blijstra, R., 2000 jaar Utrecht: Stedebouwkundi ge ontwikkeling van castrum
tot centrum, Utrecht/Antwerpen
1969.
Bloed, A. e.a., Van wildernis tot Ronde
Venen. Grepen uit de geschiedenis van
Wilnis, Wilnis 1984.

Carasso, D.G. & M. Carasso-Kok,
Abcoude en Baambrugge 900 jaar: Uit
de historie van twee dorpen, Abcoude
1985.
Combrink, J., Rhenen: van vestingstad tot
grebbestad, Zaltbommel 1981.
Demoed, EJ., In een Lieflijk Landschap:
wandelingen door de historie van Maarn,
Doom, Langbroek, Cothen Leersum en
Amerongen, Zaltbommel 1974.
Deys, H.P., De Gelderse Vallei, geschiedenis
in oude kaarten, Utrecht 1988.
Dolfin, MJ., E.M. Kylstra & J. Penders,
De Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst, Geillustreerde
Beschrijving, Deel IIIA/IIIB: De Provincie Utrecht: Utrecht: De huizen binnen
de Singels (Beschrijving & Overzicht),
's-Gravenhage 1989 (twee delen).
Donkersloot-De Vrij, M., De plattegrond
van Utrecht verschenen bij N. van der
Monde, 1839: Tbelichtingbij de heruitgave, Utrecht 1983.
Gemeentelijke Monumentencommissie
Utrecht (red.), Jongere bouwkunst in
Utrecht: Monumentale pander in de
stad Utrecht uit de periode 1850-1940,
Utrecht s.a. (1986).
Halbertsma, H., Zeven eeuwen
Amersfoort, Amersfoort 1959.
Haslinghuis, EJ., De Nederlandse
Monumen'ien van Geschiedenis en Kunst,
Geillustreerde Beschrijving, Deel II:
De Provincie Utrecht, Eerste stuk: De
Gemeente Utrecht, Eerste Aflevering,
's-Gravenhage 1956.
Haslinghuis, E.J. & CJ.A.C. Peeters,
De Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst, Geillustreerde
Beschrijving, Deel II: De Provincie
Utrecht, Eerste stuk: De Gemeente
Utrecht, Tweede Aflevering: De Dom
van Utrecht, 's-Gravenhage 1965.
Hovy, J., Amersfoort in prent: Een
historisch overzicht in woord en beeld,
Zaltbommel 1986.
Jonge, J.A. de, Doom, Parel van 't Sticht,
Amsterdam 1990.
Kemme, Guus e.a., Architectuurgids voor
Utrecht, Amsterdam 1990.
Maris, AJ., Eemnes, rechtsgeschiedkundige
ontwikkeling van gemeente en waterschap, Utrecht 1947.
Perks, WA.G., Den Treek, van marke
tot landgoed, Amersfoort 1984.
Plomp, N., Woerden 600 jaar stad,
Woerden 1973.

327

LITERATUUR

Renaud, J.G.N. & G. van der Mark,
`Middeleeuws Amersfoort. Enige
notities over zijn versterkingen en
woonhuizen', Bulletin KNO.B.,
(1959), 193-226.
Rinsma, EJ., De Ronde Venen: Een omgekeerde wereld, Alphen aan den Rijn 1986.
Speet, B.MJ., Historische stedenatlas van
Nederland: deel 2, Amersfoort, Delft
1982.
Struick, J.E.A.L., Utrecht door de eeuwen
been, Utrecht 1984 (vierde druk).
Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, deel I,
De Provincie Utrecht, Utrecht 1908
(weliswaar op veel punten verouderd,
maar toch nog steeds een belangrijke
bron van informatie).
Kerkgebouwen en hun
interieur, synagogen
Agt, J.F. van & E. van Voolen, Nederlandse synagogen, Weesp 1984.
Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie
Utrecht, Utrecht 1919.
Broer, CJ.C. & M.W.J. de Bruijn, De
eerste kerken in Utrecht: Sint-Thomas,
Sint-Salvator, Sint-Maarten, Utrecht
1995.
Deijk, Ada van, Romaans Nederland,
Amsterdam 1994.
Delemarre, E, e.a., Middeleeuwse kerken
in Utrecht, Zutphen 1988.
Emmens, K., 'Van toren tot toren: Vier
eeuwen bouwen aan de Sint-Joriskerk
te Amersfoort', Flehite 22(1992), 26-29.
Emmens, K., 'Het doxaal in de SintJoriskerk te Amersfoort', Bulletin
KNO.B. 94(1995), 81-90.
Hellema, A.C., De Grote of St. Janskerk te
Montfoort, Alphen aan den Rijn 1975.
Janse, H. & Th. van Straalen, 'De kerk
van Oudewater', Bulletin KNO.B.
68(1969), 29-40.
Kalf, J. De Katholieke kerken in Nederland,
Amsterdam 1906.
Klerk, G. de, De geschiedenis en restauratie
van de Petruskerk te Woerden, Woerden
1984.
Kuile, E.H. ter, De romaanse kerkbouwkunst in de Nederlanden, Zutphen 1985.
Mekking, AJJ., Het Spel met Toren en
kapel: Bouwen pro en contra Bourgondie
van Groningen tot Maastricht, Zutphen
1992.

Mekking, AJJ. (red.), Utrecht kruispunt
van de middeleeuwse kerk, Utrecht
1988.
Ozinga, M.D., De romaanse kerkelijke
bouwkunst, Amsterdam 1949.
Ozinga, M.D. & R. Meischke, De gothische kerkelijke bouwkunst, Amsterdam
1953.
Ozinga, M.D., De protestantsche kerkenbouw in Nederland van h ervorming tot
Franschen tijd, Amsterdam 1929.
Prins-Schimmel, M.A. & G.E. van Leersum, Langs de oude Utrechtse kerken,
Baarn 1975.
Rosenberg, H.P.R., De 19de-eeuwse
kerkelijke bouwkunst in Nederland,
's-Gravenhage 1972.
Steppe, J., Het koordoksaal in de Nederlanden, Brussel 1952.
Timmers. JJ.M., Christelijke symboliek en
iconografie, Haarlem 1978 (derde druk).
Swigchem, C.A. van e.a., Een huis voor het
Woord: Het protestantse kerkinterieur in
Nederland tot 1900, 's-Gravenhage/
Zeist 1984.
Torens, klokken en orgels
Besselaar, J.H., Torens van Nederland,
Bussum 1972.
Janse, H. & U. Hart, Torens: Hoogtepunten in de Lage Landen, Amsterdam
1977.
Jongepier, J., Langs Nederlandse orgels:
Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht,
Baarn 1977.
Kuile, E.H. ter, De torens van Nederland,
Amsterdam 1946 (derde druk).
Timmermans, E, Luidklokken en beiaarden in Nederland, Amsterdam 1944.
Wisgerhof, B., Utrechts orgellandschap,
Amersfoort 1979.
Openbare gebouwen
Boon, J.G.M., Van Octrooi tot restauratie:
Het stadhuis in het middelpunt en zeven
eeuwen IJsselstein, Woerden 1978.
Demoed, EJ., `Gemeentebesturen en
gemeentehuizen in de provincie
Utrecht (I+II)', Nederlandse histories
6(1972), 225-231, 7(1973), 21-29.
Hazelzet, K., Burgers en bestuurders:
Het stadhuis van Oudewater, Zwolle
1988.
Muller Fz., S., De Universiteitsgebouwen
te Utrecht (herziene vermeerdere druk
verzorgd door J.W. Smit), Groningen
s.a. (ca. 1955).

Peet, C. van der (red.), Paleizen in
Utrecht, Utrecht 1986.
Reinink, A.W. & J.A. Schuur (red.),
Bouwen voor Utrechts universiteit:
Architectuur en stedebouw binnen de
stad, Utrecht 1985.
Stenvert, Ronald m.m.v. Barbara
Verweijen, Raadhuizen: Stichse
Monumenten Reeks, Utrecht 1996.
Kastelen, buitenplaatsen,
tuinen en parken
Berg, B.O. van den e.a., Theekoepels
en tuinhuizen in de Vechtstreek en
's-Graveland, s.l. 1980.
Bijhouwer, J.TP., Nederlandsche tuinen
en buitenplaatsen, Amsterdam 1946
(derde druk).
Broeders, P.W.A., Kasteel-, buiten- en
boerentuinen in de Lopikerwaard,
IJsselstein 1992.
Canneman, E.A., Kastelen aan de Langbroekerwetering, Alphen aan den Rijn
1989.
Luttervelt, R. van, De buitenplaatsen aan
de Vecht, Lochem 1948.
Luttervelt, R. van, Schoonheid aan de
Vecht, Amsterdam 1949.
Luttervelt, R. van, De Stichtse Lustwarande, Amsterdam 1949.
Munnig Schmidt, E. & AJ.A.M. Lisman,
Plaatsen aan de Vecht en de Angstel: Historische beschrijvingen en afbeeldingen
van kastelen, buitenplaatsen, stads- en
dorpsgezichten aan de Vecht en de Angstel
van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den
Rijn 1982.
Nieuwenhuis, H., Stijltuinen: Vijf
eeuwen Nederlandse tuinkunst, Zwolle
1981.
Olde Meierink, B., `Herinneringen aan
een versterkt verleden', Monumenten,
10(1989)6, 24-29.
Olde Meierink, B. e.a. (red.), Kastelen
en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht
1995.
Oldenburger-Ebbers, C., M. Bakker &
E. Blok, Gids voor de Nederlandse tuinen landschapsarchitectuur: deel II Midden
(Gelderland en Utrecht), Rotterdam
1996.
Reinink, A.W. & J.G. Vermeulen,
Ijskelders, Koeltechnieken van weleer,
Nieuwkoop 1981.
Tromp, H., Kastelen langs de wetering I, II
en III, Zeist 1968-'72.

328

LITERATUUR

Tromp, H.MJ. & U.M. Mehrtens,
Bijdragen tot het bronnenonderzoek
naar de ontwikkeling van Nederlandse
historische tuinen, parker en buitenplaatsen, in delen verschijnend sinds
1980.
Veenland-Heineman, K.M. (red.), Thin
en Park: historische buitenplaatsen in de
provincie Utrecht, Utrecht 1992.
Wijck, H.W.M. van der, De Nederlandse
buitenplaats: Aspecten van ontwikkeling,
bescherming en herstel, Alphen aan den
Rijn 1982.
Wilmer, C.C.S., Buitens binnen Utrecht:
Voormali ge buitenplaatsen in de gemeente
Utrecht, Vianen 1982.

Boerderijen
Embden, A.G. van & MJ. van Damme,
Inventarisatie ter bepaling van waardevolle boerderijstroken in Utrecht-west,
Utrecht 1976.
Hekker, R.C., 'De ontwikkeling van de
boerderijvormen in Nederland', in:
Fockema Andreae, SJ., E.H. ter Kuile
& R.C. Hekker, Duizend jaar bouwen
in Nederland, dl. 2. De bouwkunst na
de middeleeuwen, Amsterdam 1957,
195-316.
Hekker, R.C., `Historische boerderijtypen', in: Atlas van Nederland,
's-Gravenhage vanaf 1963, X-1.
Olst, E.A. van e.a., Landelijke bouwkunst
Utrecht, Arnhem 1993 (Landelijke
Bouwkunst III).
Veen, L. van der, Boerderijen in Nederland: Op reis langs monumenten van ons
platteland, Amsterdam 1985.
Vink, N. de, Waardevolle boerderijstroken
in Utrecht-oost, Utrecht 1983.
Wijk, P.A.M. van (red.), Boerderijen
bekijken, Arnhem/Amersfoort 1985.

Woonhuizen,
volkswoningbouw en hofjes
Casciato, M. e.a. (red.), Architektuur en
volkshuisvesting: Nederland 1870-1940,
Nijmegen 1980.
Graswinckel, D.P.M., Nederlandsche
hofi es, Amsterdam 1944 (tweede druk).
Grinberg, D.I., Housing in the Netherlands 1900-1940, Delft 1982.
Haan, Jannes de, Villaparken in Nederland: Een onderzoek aan de hand van het
villapark Duin en Daal te Bloemendaal
1897-1940, Haarlem 1986.
Klep, P.M.M. e.a. (red.), Wonen in het
verleden: 17e-20e eeuw: Economie,
politiek, volkshuisvesting, cultuur en
bibliografie, Amsterdam 1987.
Kuipers, Marieke, Bouwen in Beton:
Experimenten in de volkshuisvesting
voor 1940, 's-Gravenhage 1987.
Lehman, J.H.W. & K. Sluyterman,
Het Moderne Landhuis in Nederland,
Den Haag 1916.
Lopes Cardozo, R. e.a., Hoffies in Nederland, Haarlem 1977.
Meischke, R. & H.J. Zantkuijl, Het
Nederlandse woonhuis van 1300-1800,
Haarlem 1969.
Meischke, R. e.a., Huizen in Nederland:
Friesland en Noord-Holland, Zwolle/
Amsterdam 1993.
Overy, P. e.a., Het Rietveld Schroder Huis,
Houten 1988.
Prak, Niels L., Het Nederlandse woonhuis
van 1800 tot 1940, Delft 1991.
Temminck Groll, C.L., Middeleeuwse
stenen huizen te Utrecht, 's-Gravenhage
1963.
Thoomes, W, Hojes in Utrecht, Utrecht
1984.

Industrieel erfgoed
Belonje, B. e.a., Molenboek provincie
Utrecht, Utrecht 1972.
Besten, J. den, GJ. Pouw & G. de Vries,
Nieuw Utrechts Molenboek, Utrecht
1991.
Blijdenstijn, R., Trafohuisjes: Stichtse
Monumenten Reeks, Utrecht 1993.
Blijdenstijn, R. & J.G.G. van de Meene,
Spoorwegarchitectuur: Stichtse Monamenten Reeks, Utrecht 1994.
Blijdenstijn, R. & H. Rienks, Watertorens:
Stichtse Monumenten Reeks, Utrecht
1992.
Es, J. van, Woerden in bedriff; Alphen aan
den Rijn 1990.
Feis, B.R. & P. Nijhof, Bedriffsmonumenten in het groene hart van Holland,
Zwolle 1983.
Houwink, P., Watertorens in Nederland
(1856-1915), Nieuwkoop 1973.
Nijhof, P., Oude fabrieksgebouwen in
Nederland, Amsterdam/Dieren
1985.
Nijhof, P. (red.), Monumenten van bedrijf
en techniek: Industride archeologie in
Nederland, Zutphen 1978.
Nijhof, P. e.a., Op zoek naar ons Industrieel
Verleden: gids langs monumenten van
bedrilf en techniek I-II, Haarlem
1986-'87.

Nijhof, P. e.a., Langs Pakhuizen, Fabrieken
en Watertorens, Utrecht/Antwerpen
1991.
Nijhof, P., Windmolens in Nederland,
Zwolle 1983.
Paddenburgh, L. van & J.G.C. van de
Meene, Spoorwegstations in Nederland:
Van Outshoorn tot Schelling en Van
Ravesteyn, Deventer 1981.
Romers, H., De spoorwegarchitectuur
in Nederland 1841-1938, Zutphen
1981.
Veen, H. van der, Watertorens in Nederland, Rotterdam 1989.
Volkers, K., Sporen van Bedrijvi gheid: Blik
op Utrechts industrieel verleden, Utrecht
1985.
Verdedigingswerken
Blommestein, J.C.T. van, De Grebbelinie,
van militair verdedigingswerk tot
cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument, Alkmaar 1978.
Brand, H. & J. Brand (red.), De Hollandse
Waterlinie, Utrecht/Antwerpen 1986.
Bruijn, C.A. de & H.R. Reinders, Nederlandse vestingen, Bussum 1967.
Cremers, E., E Kaaij & C.M. Steenbergen, Bolwerken als Stadsparken:
Nederlandse stadswandelingen in de
19e en 20e eeuw, Delft 1981.
Dam van Isselt, W.E. van, De stelling
van Amsterdam, Utrecht 1910.
Janse, H. & Th. van Straalen, Middeleeuwse Stadswallen en Stadspoorten in
de lage landen, Zaltbommel 1975.
Kant, P. e.a. (red.), De stelling van Amsterdam: Vestingwerken rond de hoofdstad
1880-1920, Beeststerzwaag s.a.
Koen, D.T., Utrecht verdedi gd: Fortificatie
en mobilisatie 1914-1940, Utrecht
1990.
Koppert, G., De forten rond Utrecht:
Verdedigingswerken in de Nieuwe
Holandse Waterlinie, Utrecht 1983.
Rolf, R., Bunkers in Nederland, Den
Helder 1982.
Roy van Zuydewijn, N. de, Verschanste
schoonheid: Een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland, Amsterdam 1977.
Schukking, WH., De oude vestingwerken
van Nederland, Amsterdam 1943
(derde druk).
Sneep, J., H.A. Treu & M. Tydeman
(red.), Vesting: Vier eeuwen vestingbouw
in Nederland, 's-Gravenhage 1982.

LITERATUUR

De Stelling van Amsterdam, vestingwerken
rond de Hoofdstad 1880-1920, Beeststerzwaag 1988.
Vlerk, L.C. van der, Utrecht ommuurd:
De stedelijke verdedi gingswerken van
Utrecht, Vianen 1983.
Kleine monumenten en
straatmeubilair
Beuzekom, I. van, R. Blijdenstijn &
R. van Olderen, Oorlogsmonumenten:
Stichtse Monumenten Reeks, Utrecht
1995.
Brouwer, T, Grenspalen in Nederland,
Zutphen 1978.
Brouwer, T, Stoepen, stoeppalen, stoephekken, Zutphen 1985.
Cittert-Eymers, J.G. van & MJ. Hagen,
Zonnewijzers aan en bij gebouwen in
Nederland en enige astronomische
(toren)uurwerken, Zutphen 1984.
Dam, H. (red.), Utrecht aan de werf
Utrecht 1987.
Meulenkamp, W, Follies en Tuinsieraden:
Stichtse Monumenten Reeks, Utrecht
1995 (tweede druk).
Begraafplaatsen
Dood en begraven: Sterven en rouwen 17001900 . Tentoonstelling ter gelegenh eid
van het 150-jarigbestaan van de Eerste
Algemene Begraafplaats Soestbergen to
Utrecht, Utrecht 1980.
Snijders-van Suchtelen, S.E., Boven de
zoden: Een verkennend onderzoek naar
begraafplaatsen in de provincie Utrecht
over de periode eind 18de eeuw-1940,
Utrecht 1989 (scriptie).
Termen en begrippen
Haslinghuis, EJ., Bouwkundi ge termen:
Verklarend woordenboek der westerse
architectuurgeschiedenis, Utrecht/Antwerpen 1986 (derde bewerkte druk).
Koch, W, & G. Kotting, Termen en
begrippen in de bouwkunst, Amsterdam/
Antwerpen 1971.
Mohr, A.H., Vestingbouwkundige termen,
Zutphen 1983.

329

330

VERKLARING VAN ENIGE TERMEN

a a n z e t s t e e n eerste Steen aan weerszijden van een gemetselde boog, doorgaans uitgevoerd in natuursteen.
abacus dekplaat van een kapiteel.
a b s i s nisvormige sluiting van schip,
koor, zijbeuk of kapel op halfcirkelvormige of veelhoekige plattegrond.
acanthus distelachtige plant waarvan
de krullende bladen als voorbeeld dienden voor een versierend element, met
name in de kapitelen van corinthische
zuilen.
acroterie zie palmet
aedicula klassiek versieringsmotief,
opgebouwd uit pilasters, hoofdgestel en
fronton, in geveltoppen of als vensteromlijsting.
afwolven afschuinen van het uiteinde
van een zadeldak; het aldus ontstane dakschild boven de dan afgeknotte topgevel
heet wolfeind.
afzaat schuin aflopend bovenvlak van
een horizontale lijst, ter voorkoming van
inwatering.
allee rechte laan tussen twee of meer
rijen bomen.
alliantiewapen huwelijkswapen,
waarin het wapen van de man en van de
vrouw verenigd zijn onder het helmteken
van de man.
alternerend stelsel afwisseling
van zware en lichte pijlers of van pijlers
en zuilen.
ante wandpijler, in de klassieke
bouwkunst, op de hoek van een
gebouw.
a r a b e s k naturalistisch gestileerde
plantenrank, vaak ontspruitend uit een
vaas en toegepast ter decoratie van een
pilaster.
arcade rij zuilen of pilaren verbonden
door bogen.
architectuurtractaat geschreven of gedrukt werk over architectuurtheorie en architectonische problemen in
algemene zin of beschrijving van de vijf
orden. In het laatste geval wordt ook
over ordeboek gesproken.

a r c h i t r a a f onderste, dragende deel
van een hoofdgestel, meestal direct rustend op kapitelen.
arkeltorentje uitkragend hoektorentje met spitse bekroning.
atrium binnenplaats van een
Romeinse woning op vierkante grondslag, omgeven door een overdekte zuilengang.
attiek verhoging boven de kroonlijst,
vormgegeven als borstwering voor het
dak of als lage bovenste verdieping met
kleine vensters.
b a a n d e r bij boerderijen de grote deur
die toegang geeft tot de deel.
baluster vaasvormige spijl in leuning,
hekwerk of balustrade.
balustrade opengewerkte borstwering bestaande uit een reeks vaak rijk
bewerkte spijlen.
b a n d w e r k vlak, als het ware uitgezaagd, bandvormig versieringsmotief
verwerkt aan geveltoppen of in beslagwerk (zie ook rolwerk).
basement voetstuk van een zuil,
kolom of pilaster.
b a s i 1 i e k kerk waarvan de middenbeuk ver boven de zijbeuken uitrijst;
de middenbeuk ontvangt licht door
boven de scheibogen aangebrachte
vensters.
basse-cour voor- of buitenhof van
een kasteel of herenhuis.
bastion bolwerk, vijfhoekige uitbouw
van een vestingmuur of -wal.
b e k i s t i n g getimmerte waarin en
waartegen (gewapend) beton wordt
gestort.
beklampen het aanbrengen van een
bekleding van metselwerk tegen een
bestaande muur.
bel-etage hoofdverdieping van een
aanzienlijk huis, meestal boven een souterrain.
b e r c e a u looftunnel, verkregen door
het boogvormig over een pad leiden van
haag- of vruchtbomen.

beslagwerk een van siermetalen
verankering van juwelen afgeleide
decoratie, vaak ook met aanduidingen
van spijkergaten.
b e u k zie zijbeuk.
blokpilaster weinig uitspringende,
van een basement, schacht en kapiteel
voorziene muurpijler, waarbij de schacht
uit blokken bestaat.
boogfries horizontale reeks uitgekraagde boogjes op kraagstenen; een
variant is het Ilimmende' boogfries,
dat met schuin boven elkaar geplaatste
boogjes de hellende lijnen van de geveltop volgt.
boogveld vulling van een blinde
boog. Behalve met beeldhouwwerk kan
het ook verfraaid zijn met bakstenen
vlechtwerken en mozdek. Ook timpaan
genoemd.
b o r d e s verhoogd platform bereikbaar
via een aantal treden, dan wel een platform ter onderbreking van een trap.
borstwering tot borsthoogte opgetrokken muur ter afzetting van balkon,
terras of galerij.
b o s s a g e muurvlakken waarbij de
stukken relief krijgen door een verhoging, in de vorm van een kussen of diamantkop.
b o u w h u i s bedrijfsgebouw behorend
tot een adellijk huis of buitenplaats, dikwijls aan weerszijden van het voorplein
geplaatst, haaks op de voorgevel van het
hoofdgebouw.
b o v e n 1 i c h t raam direct boven een
voordeur.
b r a n d m u u r scheidingsmuur, doorgemetseld tot aan of buiten het dak, ter
voorkoming van het overslaan van brand.
buitenhuis verblijf buiten de stall,
veelal de kern uitmakend van een buitenplaats.
buitenplaats landhuis met bijgebouwen en toebehoren in een formele
aanleg of in een landschapspark, waarbij
huis en park een ondeelbaar geheel
vormen.

TERMEN

bundelpijler pijler bedoeld om
Bogen uit verschillende richting te
ondersteunen; bestaat uit een kern
bezet met halfzuilen, colonnetten en
schalken.
cannelure verticale groef in de
schacht van zuil of pilaster.
c a r t o u c h e vlak met inscriptie binnen
een versierende omlijsting.
cassette verdiept rechthoekig vlak,
ter indeling van een plafond.
castellum Romeinse versterkte
legerplaats of vesting met een vast garmzoen.
cenotaaf grafmonument voor een
overledene wiens stoffelijk overschot
zich elders bevindt.
centraalbouw s-ymmetrisch bouwwerk op basis van een cirkel, veelhoek of
Grieks kruis.
c h o r a a l h u i s gebouw voor het zangkoor van een kathedraal of een kapittelkerk.
colonnet (kolonnet) kleine kolom of
zuil.
composiete orde combinatie van
de ionische en de corinthische orde.
consistorie ruimte in of bij een
protestantse kerk; vergaderplaats van de
kerkeraad.
console kraagsteen of houten kraagstuk ter ondersteuning van een balk, een
lijst of een uitstekend deel van een
gebouw; vaak voorzien van een profiel.
cordonlijst uitspringende horizontale lijst langs de gevel, ter accentuering
van de verdiepingen.
corinthische orde slanke orde,
waarvan het kapiteel versierd is met de
omgekrulde bladeren van de acanthus.
cour d'honneur door hoofdvleugel en daar haaks op staande zijvleugels
omsloten statiehof.
c o u r t i n e recht of licht gebogen deel
van de wal of muur, gelegen tussen twee
rondelen of bastions.
c r y p t e (krocht) ruimte onder een verhoogd koor, plaats voor relieken van een
bijzonder vereerde heilige.
dagkant loodrecht op het muurvlak
staande dan wel afgeschuinde kant van
een venter- of deuropening.
d a k m o e t bouwspoor dat aangeeft
waar ooit een dak tegen een muur eindigde.

dakruiter siertorentje op nok van
een zadeldak of viering van een kerk,
meestal in de vorm van een klokkentorentje.
dakschild vlak van zadel- of schilddak.
dessus-de-porte (deurstuk) versiering boven een deur in de vorm van
een schilderij (vaak een grisaille), stucwerk of een gesneden paneel.
diamantkop vlakke piramidevormig
bewerkte steen, vaak in het midden van
beslagwerk.
dom zie kathedraal.
donjon hoofdtoren, tevens laatste
toevluchtsoord van een middeleeuwse
burcht.
doophek afsluitend hek van de rechthoekige ruimte rondom de preekstoel
waarbinnen in protestantse kerken de
doop wordt toegediend (dooptuin).
dorische orde forse, wat gedrongen orde, met een onversierd kapiteel
en oorspronkelijk in de Griekse oudheid met gecanneleerde zuil zonder
voetstuk.
dorpel horizontale deel van een houten of stenen deur- of vensterkozijn. Men
onderscheidt boven-, tussen- en onderdorpels (zie ook kale.
d r i e p a s een in drie kleinere boogjes
verdeelde boog als gotisch versieringsmotief; evenzo vierpas.
dubbelkerk kerk of kapel in een
vrouwenklooster die op het koor na
horizontaal in tweeen is gedeeld; de
benedenruimte is bestemd voor leken,
terwijl op de nonnengalerij de kloosterlingen de eredienst volgen.
d w a r s s c h i p (transept) langwerpige
ruimte die het hoofdschip loodrecht
kruist en daarmee in open verbinding
staat.
dwerggalerij lage booggang onder
langs het dak van een hoog gebouw,
bestaande uit een reeks van rondbogen
op korte vrijstaande deelzuiltjes.
enfilade reeks aaneensluitende vertrekken, verbonden door deuren die in
een as gelegen zijn.
e n g gemeenschappelijk bouwland bij
een dorp.
entablement zie hoofdgestel.
e n t a s i s zwelling in het midden van de
schacht van een zuil, bedoeld als optische
correctie (zie ook verjonging).
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enveloppe doorlopende beschermingswal rondom een vesting, meestal
voorzien van een gedekte weg.
e p i t a a f grafschrift, veelal in gebeeldhouwde omlijsting, boven het graf aangebracht tegen muur of pijler.
erker kleine ronde, veelhoekige of
vierkante uitbouw aan een gevel, veelal
beginnend boven de begane grond;
bedoeld voor meer licht en beter uitzicht.
ezelsrug rij onder een hoek staande
bakstenen ter afdekking van een muur of
geveltop.
façade voorgevel, voornaamste buitengevel.
festoen loof- of bloemslinger van
gehouwen of gesneden bladen, vruchten
en bloemen, als versiering boven vensters en ingangen, in frontons en tegen
pilasters, ook onder vensterdorpels.
fiaal fioel, zie pinakel.
flamboyant benaming voor een late
ontwikkeling in de gotiek, gebaseerd op
vlamvormige onderverdelingen van de
vensters.
folly romantisch sierbouwwerk, vaak
als compositorisch element in een landschapspark toegepast.
fort naar alle zijden verdedigbaar,
gesloten vestingwerk, waarvan de verdediging zelfstandig kan worden uitgevoerd.
fries bandvormig gedeelte van het
hoofdgestel, tussen architraaf en kroonlijst; versierd met metopen en triglieven
of met doorlopend relief; in ruimere zin:
versierde horizontale band, bijvoorbeeld
ter afsluiting van een muurvlak.
fronton lage driehoekige, boogvormige of segmentboogvormige versiering
boven deuren, ramen of gevels. Het
omsloten boogveld heet timpaan.
fruitmuur (experimentele fruitmuur) leimuur voor het kweken van
fruit; naar vorm te verdelen in slangemuren, slingermuren en retranchementmuren.
g a 1 e r i j overdekte gang waarvan een
zijde een open arcade vormt; kleine
decoratieve galerijen aan buitengevels
heten dwerggalerijen.
ganzenvoet (patte d'oie) structuur
in een parkbos van drie of vijflanen die
elkaar in een halve cirkel ontmoeten.
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gebint zie juk
gebonden stelsel bouwwijze van
een kerkgebouw gebaseerd op de maten
van een travee van het middenschip.
gekoppelde vensters vensters,
die slechts door een smalle muurdam,
stijl of houten tussenlid aan elkaar zijn
verbonden.
g e m e n e muur gemeenschappelijke
muur, waarin de balken van beide aangrenzende woonhuizen opliggen.
gemengde stijl tuinstijl waarbij de
landschapsstijl gecombineerd wordt met
geometrische structuren in de nabijheid
van het huffs.
gerfkamer zie sacristie.
gesneden voeg een binnen het
muurvlak gelegen voeg, die aan bovenen onderzijde is afgeschuind.
g e w e 1 f stenen overkluizing van een
ruimte; ook wel in hout uitgevoerd
gewelfschotel ronde houten schijf
op de kruising van de ribben van een
houten gewelf.
gordelboog brede ribben-versterking tussen twee gewelfvlakken of delen
van een tongeweif.
g o r d i n g houten ligger, aangebracht
in de lengterichting van een kap, waarvan
twee zijden evenwijdig zijn aan het dakvlak.
graten zie kruisgewelf.
grieks kruis kruis met vier armen
van gelijke lengte.
grisaille grauwtje of witje, schilderij
in wit en grijs, ter imitatie van een
gebeeldhouwd marmeren relief.
g r o t e s k e ornament van rankwerk
bestaande uit bloemen en dierfiguren,
oorspronkelijk Romeins, in de 16de
eeuw herontdekt en ten tijde van de
renaissance opmeuw verwerkt.
guirlande zie festoen.
g u t t a e druppels als versieringsmotief,
bijvoorbeeld onder een triglief.

h e r m e naar onderen taps toelopende
pijler of pilaster waarvan het bovenste
deel de vorm heeft van het bovenlichaam
van een menselijke figuur.
hoekrisaliet vooruitspringende
partij op de hoek van een gebouw.
hogel knop- of bladvormige versiering
aan luchtbogen, pinakels en wimbergen.
hoofdgestel klassiek horizontaal
lijstwerk bestaande uit architraaf, fries
en kroonlijst.
hoofdschip zie middenschip
hoornwerk buiten de vesting gelegen verdedigingswerk met twee halve
bastions.

hallenkerk kerk bestaande uit
schepen van gelijke hoogte waardoor
het middenschip Been direct licht
ontvangt.
halsgevel Bevel waarvan het middendeel hoger is opgetrokken tot een
rechthoekige top, meestal gevat tussen
twee klauwstukken en bekroond door
een fronton.
h a r n a s het geheel van stijlen en
tracering in een gotisch venster.

immuniteit fysiek afgesloten gebied
met eigen bestuur en rechtspraak, behorend bij een (kapittel)kerk.
impost dekplaat van pijler of kapiteel
tussen deze en de boog, of plaat bij boogaanzet.
intercolumnie ruimte tussen twee
in een rij naast elkaar staande zuilen of
pijlers.
ionische orde sierlijke orde, vaak
met cannelures en een kapiteel met krul
aan weerszijden.
juk (gebint, spant) dragende houtconstructie, bestaande uit een dekbalk, twee
verticale of schuingeplaatste stijlen (jukbenen) en daartussen schoren (korbelen).
k a 1 f tussendorpel van een kruiskozijn
of dwarsregel tussen een deur en haar
bovenlicht.
kanteel tandvormige muurbekroning.
k a p i t e el decoratieve verbreding
boven op zuil of pilaster ter vergroting
van het draagvlak.
kapittelkerk (collegiale kerk) kerk
waaraan een kapittel, een college van
kanunniken of koorheren, is verbonden.
kapittelzaal (kapittelhuis) plaats
waar een kapittel in vergadering bijeenkomt.
kariatide dragende zuil in de vorm
van een gebeeldhouwde vrouwenfiguur.
kathedraal hoofdkerk van een bisdom met bisschopszetel (kathedra).
k a z e m a t bomvrije ruimte waarin het
geschut staat opgesteld.
keulse goot goot die het hemelwater van een zakgoot binnendoor via
de kapconstructie naar een buitengoot
afvoert.

kinderbalken (kinderbinten) zie
moerbalken
klauwstuk uit- en ingezwenkt zijof vleugelstuk aan weerszijden van een
topgevel of dakkapel.
klokgevel gevel waarvan de top
gevormd wordt door een ingezwenkte
afdekking in de vorm van een klok.
kloostergang (kruisgang) galerij
rondom een vierkante binnenplaats aansluitend aan een kloosterkerk.
kloostermop groot formaat middeleeuwse baksteen.
kloostervenster venster met twee
openingen boven elkaar; boven met glas
en onder met een luik gesloten.
kolom vrijstaande verticale ondersteuning voor horizontale liggers.
kolossale orde pilasters of halfzuilen die tegen de voile hoogte van de
Bevel of tenminste over meerdere verdiepingen omhoog gaan.
koofplafond plafond met rondom
een koof, een gebogen gedeelte dat de
overgang vormt naar de dragende
muren.
koor aan de oostzijde gelegen kerkgedeelte waar zich het (hoofd)altaar
bevindt. Het kan recht, rond of veelhoekig gesloten zijn en is soms voorzien van een kooromgang met straalkapellen.
koorhek houten hek ter afscheiding
van koor en schip (zie ook oksaal).
korbeel kromme of rechte schoor
tussen een verticaal en een horizontaal
onderdeel van een, houtconstructie.
korbeelstel houtconstructie
bestaande uit een muurstijl, een korbeel
en een sleutelstuk, die samen een onvervormbare driehoek vormen; toegepast
ter versterking van de draagkracht van
een balk en ter verbetering van de stabiliteit van een gebouw.
korfboog boog lijkend op een halve
liggende ellips.
kraagsteen in een muur gemetselde,
uitstekende steen die dient om een balk
of een boog to ondersteunen.
kroonlijst bovenste licht uitstekende horizontale beeindiging van een
hoofdgestel.
kruisbloem bekroning van een spits
in de vorm van gestileerde bladeren en
knoppen.
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kruisgewelf stelsel van elkaar loodrecht kruisende rondbogige of spitsbogige gewelven; de snijlijnen van een
kruisgewelf heten graten. Wanneer de
snijlijnen op tevoren over de traveeen
gemetselde diagonale en loodrechte
bogen (ribben) rusten spreken we van
een kruisribgewelf. Bij een net-, een sterof een waaiergewelf zijn niet-dragende,
decoratieve ribben toegevoegd.
kruiskerk kerk met een transept.
kruisvenster venster in vieren verdeeld door middenstijl en tussendorpel
(kalf); boven met glas, onder met luiken
gesloten.
kwabornament siermotief met
slappe vorm dat lijkt op uitgerold deeg,
gelntroduceerd door de zilversmid
Paulus van Vianen (circa 1572-1613).
kwartierwapens wapens der
stamouders, vaak op zerken of grafmonumenten van adellijke personen
afgebeeld.
lambrizering wandbetimmering,
meestal met panelen, tegen het onderste
gedeelte van wand of interieur.
lancetboog langgerekte spitsboog.
landschapsstijl in Engeland ontstane tuinstijl waarbij een geklealiseerd
natuurlijk landschap wordt nagebootst.
langsschip hoofdruimte van een
kerk in de lengte van het bouwwerk.
lantaarn bekronend torentje of toren
met grote beglaasde openingen boven
koepel of viering.
1 a t e i langgerekte balk van natuursteen,
hout of ijzer boven een deur of venster;
heeft een dragende functie.
lessenaardak dak over een bouwonderdeel, in een richting afhellend.
librije bij een kerk behorende boekerij, meestal op de verdieping van een zijkapel of een portaaluitbouw.
1 i c h t b e u k vensterwand aan de
bovenzijde van het middenschip van een
basiliek.
lijstgevel gevel beeindigd door een
over de gehele breedte doorgaande
kroonlijst.
lintvoeg horizontale voeg tussen
stenen in metselwerk.
1 i s e e n vlakke, verticale relief band als
wandgeleding in een muurvlak.
loggia nisvormige, inpandig gelegen,
overdekte ruimte op de verdieping, voorzien van balustrade.

luchtboog stenen boog, die de zijdelingse gewelfdruk van de buitenmuur van
het middenschip over het zijschip heen
op de steunbeer overbrengt.
maaiveld bovenkant van een terrein
dat een bouwwerk omgeeft.
maaswerk zie tracering
m a k e l a a r decoratieve verticale
bekroning van een houten geveltop.
mansardedak gebroken dak waarbij
de dakschilden geknikt zijn en elkaar aan
de bovenzijde onder een stompe hoek in
de horizontale nok snijden.
m a s c a r o n groteske of fantastische
mensen- of dierenkop op balkkoppen,
boog- en sluitstenen enzovoort.
medaillon ronde of ovale gevelversiering, doorgaans voorzien van portretkop.
metope vierkante platte steen,
voorzien van relief, onderdeel van een
fries.
metselverband wive waarop bakstenen zijn gemetseld teneinde een
goede stabiliteit en samenhang van het
metselwerk te garanderen.
m e z e k o u w overbouwde uitmetseling
bij verdedigingswerk, met gaten in de
vloer, waar tijdens belegeringen kokende
pek uitgegoten kon worden.
mezzanine lage 'halve' verdieping,
voorzien van een reeks kleine vensters,
meestal direct onder het dak (vergelijk
attiek).
middenrisaliet vooruitspringend
gedeelte in het midden van een gevelfront.
middenschip (middenbeuk, langsschip) hoofdschip van basiliek of hallenkerk.
montant stenen stijl in een kerkvensten
m u i z e t a n d bakstenen lijst bestaande
uit een laag koppen die onder een hoek
uitsteken waardoor een reeks spitse tanden ontstaat.
muraalboog uitgekraagde boog in
een muur, ter ondersteuning van een
gewelf of een muurverzwaring.
m u u r a n k e r ijzeren constructiedeel
om muren aan balken te verankeren,
waardoor uitwijken van de muur wordt
voorkomen.
m u u r d a m muurgedeelte tussen twee
openingen, waarvan de hoogte groter is
dan de breedte.
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muurstijl in of tegen een muur
geplaatste verticale houten stijl die een
balk ondersteunt (zie korbeelstel).
narthex voorhal van een kerkgebouw.
negge zie dagkant.
neut stenen of houten onderstuk
waarop een deurstijl rust.
obelisk aan de Egyptische of klassieke oudheid ontleend versieringsmotief, veelal ter bekroning van een
gevel. Qua functie een opvolger van de
pinakel.
oeil-de-boeuf (oculus, osseoog)
klein venster van ronde, ovale of achthoekige vorm, doorgaans ter verlichting
van een achtergelegen zolder of trap.
oksaal (doksaal) houten of stenen
bouwsel ter afscheiding van koor en
schip.
ontlastingsboog boog boven
venster- of deuropening om bovenliggend metselwerk te dragen en de druk
daarvan af te leiden naar de muurdammen.
o p k a m e r kamer die enkele treden
hoger ligt dan andere vertrekken van
dezelfde bouwlaag; dikwijls ingericht
boven een half in de grond gebouwde
kelder.
oranjerie zelfstandig gebouw of
serre waarin sinaasappelboompjes en
andere zuidelijke planten 's winters worden ondergebracht; vaak client een van
de bouwhuizen bij een kasteel of buitenhuis tot oranjerie.
o r d e een in de klassieke bouwkunst
door volgorde en verhoudingen vastliggende samenstelling van bouwonderdelen.
o r d e b o e k zie architectuurtractaat.
osendrop druipstrook tussen twee
huizen; voert het van de daken afstromend water af.
overtuin (overplaats) tuin of park
deel uitmakend van een buitenplaats
gelegen aan de overzijde van de openbare
weg.
palmet palmbladvormig versieringsmotief uit de oudheid en tevens gebruikt
in het classicisme en het neoclassicisme;
vaak geplaatst op hoeken van daken.
pandhof (kloosterhof) tuin die door
de drie of vier armen van een kloostergang wordt omgeven.
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patijtsverband metselverband
waarbij alleen de koppen van de stenen
zichtbaar zijn.
paviljoen vrijstaand tuinhuis en/of
klein aanbouwtje aan groter gebouw.
p e n a n t zie muurdam.
pergola loofgang gevormd door een
reeks pijlers of palen die raamwerk dragen waarover klimplanten worden
geleid.
Philibertspant houten boogspant
samengesteld uit korte planken.
pilaar (pijler) vrijstaande drager van
een gedeelte van een bouwwerk; heeft
een vierkante, recht- of veelhoekige
doorsnede.
pilaster weinig uitspringende, van
basement, schacht en kapiteel voorziene
muurpijler ter ondersteuning van hoofdgestel of boog.
pinakel in de gotiek gebruikelijke
kleine spitse, torenvormige bekroning,
bezet met hogels en bekroond door een
kruisbloem. Tevens gebruikt ter verzwaring van een steunbeer in verband met
het opvangen van de zijwaartse druk (zie
luchtboog).
piron bekroning van de uiteinden van
de nok van een dak; gemaakt van lood,
zink of aardewerk.
piscina-nis in een der wanden van
het kerkkoor aangebrachte nis, bestemd
voor de berging van de piscina, een
reinigingsbekken voor liturgische
doeleinden.
pleisterwerk afdeklaag van metselwerk, bestaande uit een laag mortel,
waardoor een glad oppervlak ontstaat.
p 1 i n t onderste deel van een zuilbasement; ook stootlijst onder langs een
gevel of wand.
Polonceauspant ijzeren kapspant
opgebouwd uit twee onderspannen driehoekige liggers, verbonden door een
trekstaaf; soms ook in hout uitgevoerd.
portaal uitgebouwde hoofdingang.
porticus aan een zijde gesloten zuilengang met daarboven een dak met
hoofdgestel en fronton.
p o r t i e k naar de straatzijde geopend
overdekt portaal, leidend naar de
.
ingangsdeur.
p o s t a m e n t (piedestal) voetstuk
onder zuil of pilaster.
potdekselen enigszins overlappend
aanbrengen van horizontale planken om
inwatering te voorkomen.

pronkrisaliet rijk gedecoreerd
licht uitspringend gevelgedeelte waarin
doorgaans de ingangspartij is opgenomen.
pseudo-basiliek kerk waarvan de
middenbeuk weliswaar hoger is dan de
zijbeuken, maar toch Been vensterzone
bezit.
p u i gevelgedeelte behorend bij de
begane grond van een huis.
puntgevel gevel waarvan het bovendeel driehoekig is, overeenkomstig het
erbij aansluitende zadeldak.
p u t t o naakt jongensfiguurtje, meestal
gevleugeld.
ravelijn laag voorwerk gelegen tussen bastions en voor een stuk courtine en
dienend om deze te dekken.
r e d o u t e eenvoudig veldwerk met aarden wal ter afsluiting van de toegang tot
een bepaald gebied.
ribben zie kruisgewelf.
ridderhofstad adellijk huis in
Utrecht, Holland en Zeeland waaraan
bepaalde adellijke rechten waren verbonden.
risaliet een over de gehele hoogte
van een gebouw licht uitspringend gevelgedeelte.
rocaille asymmetrisch schelpachtig
ornament.
roedenverdeling verdeling van
een raam door verticale en horizontale
geprofileerde spijlen, waarin de glasruiten zijn aangebracht.
rollaag reeks stenen op hun kant,
vaak ter afdekking van een muur of topgevel.
r o 1 w e r k een plastisch motief vergelijkbaar met uit leer gesneden en omgekrulde vormen (zie ook bandwerk).
rondboog boog in de vorm van een
halve cirkel.
rondeel half- of driekwartronde
torenachtige uitbouw van een stadsmuur.
rooilijn scheiding tussen openbare
en particuliere grond die bij het optrekken van bouwwerken niet overschreden
mag worden.
r o z e t cirkel- of bladvormig versieringsmotief.
rugpositief (rugwerk) een der
onderdelen (`werken') van een groot
kerkorgel, namelijk het deel dat los voor
het hoofdwerk is geplaatst, achter de rug
van de organist.

r u s t i c a muurwerk van grote steenblokken, aan de buitenzijde ruw gelaten
en gemetseld met diepliggende voegen.
sacramentshuis in het kerkkoor
aangebrachte nis- of torenvormige
bewaarplaats voor de geconsacreerde
hosties.
s a c r i s t i e kleine nevenruimte aan een
kerk bij het koor, ter bewaring van gewaden en voorwerpen voor de eredienst.
Schacht opgaand gedeelte van zuil of
pilaster tussen basement en kapiteel.
schalk tegen muur of pilaar staande
dunne, veelal ronde drager van boog of
ribbe van een gewelf.
scheiboog boog van een arcade tussen twee beuken van een kerk of ander
gebouw.
schilddak dakvorm bestaande uit
twee hellende driehoekige aan de smalle
en twee trapeziumvormige vlakken aan
de lange zijde die elkaar in de horizontale
nok snijden.
s c h i p vrijwel altijd aan de westzijde
gelegen gestrekt deel van een kerk, eenbeukig of door in de lengterichting
lopende arcaden onderverdeeld in middenschip en zijbeuken.
schoon (metsel)werk niet door
een pleisterlaag afgedekt metselwerk.
schoudergevel tuitgevel met horizontale onderbrekingen in de schuine
zijde.
segmentboog boog met uitsnede
van minder dan een halve cirkel.
serliana driedelig venster, het middendeel voorzien van een boogvormige
en de zijkanten van een rechte afsluiting.
s e r r e met glas dichtgezette houten of
ijzeren uitbouw van een huis.
s h e d d a k zaagdak, opvolgende reeks
parallelle daken met dakvlakken onder
verschillende helling, waarvan de steilste
van glas voorzien zijn en gericht op het
noorden.
s i e r a n k e r rijker versierd muuranker.
skeletbouw wijze van bouwen waarbij verticale stijlen en horizontale balken
met elkaar verbonden worden en de
krachten op geconcentreerde wijze op
de onderliggende constructie afgedragen
worden.
sleutelstuk langwerpig stuk hout
dat horizontaal op een muurstijl en een
korbeel rust (zie korbeelstel); vaak aan
het uiteinde voorzien van een profiel.
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s l u i t s t e e n wigvormige Steen in de
kruin van een boog of gewelf, doorgaans
van natuursteen.
snijraam bovenlicht met gesneden
versiering.
s o u t e r r a i n benedenverdieping,
gedeeltelijk beneden het maaiveld
gelegen.
s p a a r b o o g boog boven ondiepe nis.
spant zie juk.
s p e kl a a g horizontale band van
natuursteen in metselwerk; ook wel in
stucwerk geimiteerd.
spitsboog boog gevormd door
twee cirkelsegmenten die elkaar aan
de bovenzijde onder een scherpe hoek
ontmoeten.
s t a p e l b o u w wijze van bouwen waarbij stenen elementen op elkaar gestapeld
worden en de krachten op gelijkmatige
wijze op de onderliggende constructie
afgedragen worden.
steekkap klein gewelf boven een
hoog venster dat het schipgewelf loodrecht kruist.
stele grafteken van Griekse oorsprong, in de vorm van een staande
platte steen.
s t e r r e b o s hakhout- of productiebos
doorsneden door straalsgewijze van een
middelpunt uitgaande lanen.
steunbeer muurverzwaring ter
verbetering van de stabiliteit van het
gebouw; bij kerken soms breed en hoog
opgemetseld (streefpijler) voor de
opvang van een luchtboog.
Stijl verticaal onderdeel van een deurof vensterkozijn.
stootvoeg staande voeg tussen
stenen in metselwerk.
straalkapellen een krans van
kapellen rond een kooromgang; de
kapellen zijn naar de omgang geopend.
streefpijler zie steunbeer.
stucwerk ornamenteel pleisterwerk.
stylobaat (zuilenstoel) verhoogd
gedeelte waarop een reeks van zuilen is
geplaatst.
s y t e r kerkelijke schatkamer.
t a m b o e r ronde of veelhoekige onderbouw van een koepel.
tandlijst rij van blokjes onder een
kroonlijst (vergelijk muizetand).
teerlingkapiteel kapiteel in de
vorm van een aan de onderzijde afgeronde dobbelsteen.

theekoepel tuinhuis voor het drinken van thee en andere dranken, vooral
opgericht bij buitenplaatsen.
timpaan zie fronton en boogveld.
tongewelf tunnelvormig gewelf in
de lengteas van de ruimte.
toot spitse wigvorm; versiering aan het
ontmoetingspunt van twee boogsegmenten in een spitsboogvenster.
t o p g e v e l gevel waarvan het bovendeel een driehoekig beloop heeft ter
afsluiting van het dak.
toscaanse orde orde met gladde
schacht en simpel kapiteel.
t r a c e r i n g (maaswerk) stelsel van
geprofileerde, gemetselde stenen banden als onderverdeling en versierend
element van vensteropeningen en muurvlakken.
transept zie dwarsschip.
t r a p g e v e l gevel waarvan de schuine
zijden van de top een trapvormig beloop
hebben.
travee ruimte-, wand- of geveleenheid, afgebakend door pilaren, steunberen, pilasters of vensters.
t r e k b a 1 k horizontale balk tussen
de zijmuren van een gebouw; kan de
zijwaartse druk van een kapconstructie
en/of gewelf opvangen. In ijzer uitgevoerd trekanker genoemd.
tribune boven een zijschip gelegen
galerij.
triforium loopgang gelegen in de
muurdikte tussen arcade (of tribune) en
vensters van het middenschip.
triglief versierd veld in fries, in
drieen gedeeld door twee verticale
gleuven.
triomfbalk balk onder de triomfboog in een kerk, waarop beelden van de
gekruisigde en Maria en Johannes zijn
geplaatst.
triomfboog de boog waarmee in
een kerk het koor is geopend op schip of
kruising.
troggewelf gewelf bestaande uit
een reeks gemetselde boogvlakken,
geslagen tussen houten of ijzeren
Jiggers.
tudorboog boogvorm waarvan de
segmenten aan de bovenzijde overgaan
in rechte, elkaar in een stompe hoek ontmoetende stukken.
tuindorp buitenwijk met dorpsgewijze bouw en woningen in kleine
groepen en met tuinen eromheen.

tuitgevel puntgevel, waarbij top en
aanzet zijn voorzien van een smalle horizontale beeindiging.

u i t h o f op het platteland gelegen
gebouwencomplex van een klooster,
bestemd voor agrarische doeleinden.
u i t k r a g e n uitsteken van een bouwdeel om een muurverzwaring of uitspringende bouwmassa te ondersteunen.
veranda (waranda) open maar overdekte houten galerij voor of om een huis.
verjonging naar boven afnemen van
de horizontale doorsnede bij zuilen (vereenvoudigde vorm van de entasis); ook
versmalling van opgaand muurwerk.
v i e r i n g kruising van midden- en
dwarsschip, vaak benadrukt door een
vieringtoren of dakruiter.
vierschaar plaats in het stadhuis
waar recht werd gesproken.
Vlaamse gevel grote stenen dakkapel, waarvan de voorzijde gelijkligt
met het onderliggend muurwerk.
vlechting wigvormig stuk metselwerk, met liggende voegen loodrecht
op de schuine zijkant van een bakstenen
geveltop; toegepast ter versteviging van
het metselwerk.
vleugelstuk zie klauwstuk.
volume onderdeel van een gebouw;
bouwmassa.
voluut spiraalvormige versiering van
ionische kapitelen; ook decoratief onderdeel van consoles en klauwstukken.
w a n g e n zijstukken, zoals van een
schouw of een koorgestoelte.
waterallee (grand-canal) tot een
tuinaanleg behorende langgerekte waterpartij, gelegen in de as van het huis of
een ander belangrijk punt.
waterlijst horizontale, enigszins uitstekende lijst langs een gevel, bedoeld
om het aflopend regenwater van de
onderliggende constructie weg te houden.
waterstaatskerk neoclassicistisch
kerkgebouw uit het tweede kwart van de
19de eeuw, zo genoemd omdat kerken in
deze periode door (of tenminste onder
toezicht van) een ingenieur van Waterstaat moesten worden gebouwd.
w e e r g a n g meestal uitkragende en
door een gekanteelde borstwering
beschermde gang op een muur.
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wenkbrauw decoratieve gebogen
sierlijst aangebracht boven een venter.
w e s t w e r k massief, breed en hoog
bouwdeel met twee torens aan de westzijde van een kerk, al dan niet voorzien
van galerijen, altaarruimte, crypte en een
absis.
wimberg steile driehoekige siergevel
boven portalen en vensters, vaak afgezet
met hogels en bekroond door een kruisbloem.
windveer plank aangebracht ter
bescherming van de zijrand van een
rieten of pannendak; tevens gebruikt
ter `omlijsting' van de geveltop.
wolfdak zadeldak dat boven aan
een of beide uiteinden is afgeschuind;
de afschuining zelf is het wolfeind.
z a a 1 k e r k rechthoekige, niet door
reeksen zuilen of pijlers in beuken
onderverdeelde kerk.
zadeldak dakvorm bestaande uit
twee hellende vlakken die elkaar in de
horizontale nok snijden.
z a k g o o t goot tussen twee schuine
dakvlakken.
zichtas zichtlijn in een tuinaanleg
gericht op het huis of op een ander visueel belangrijk punt.
ziende kap kap waarvan de constructie niet door gewelven of een plafond aan het oog is onttrokken.
zijbeuk kerkruimte, parallel aan het
middenschip en daarvan gescheiden door
zuilen of pilaren.
zuil dragend element met een cirkelvormige doorsnede, doorgaans bestaand
uit basement, schacht en kapiteel.
zuilenorde zie orde.
z w i k driehoekig vlak tussen een boog
en zijn rechthoekige omlijsting.
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In dit register zijn behalve de namen van
Utrechtse steden, dorpen, buurtschappen en gehuchten ook de namen van
andere Nederlandse plaatsen vermeld die
in de tekst voorkomen. De vet gedrukte
nummers verwijzen naar de bladzijden
waarop die kernen uitgebreid aan bod
komen. De overige paginanummers hebben betrekking op vermeldingen elders
in de tekst. Tevens zijn hier opgenomen
de namen van forten, kastelen, buitenplaatsen en landhuizen; deze zijn cursief
gedrukt.

Aa, kasteel Ter 180
Aardenburg 111
aartsbisschoppelijk paleis 257
Aastein, kasteel 181
Abcoude 56-58
Abcoude, fort 46
Abcoude zie ook Baambrugge
Abcoude-Proosdij 57
Achterberg (gemeente Rhenen) 58
Achterveld (gemeente Leusden) 29,
58-59
Achttienhoven 40, 213, 294
Akkrum 105, 186, 244
Amelisweerd, Oud 101,102
Amelisweerd, Nieuw 101, 103
Amerongen 22, 47, 50, 51, 52, 53, 59-63,
117, 118, 125, 150, 200
Amerongen, kasteel24, 59, 60, 316
Amersfoort 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22,
25, 29, 31, 37, 50, 52, 53, 63-82, 104,
144, 200, 226, 236, 319
Amstelhoek (gemeente De Ronde
Venen) 32, 46, 82
Amstelhoek, fort bij 82
Amsterdam 15, 17, 20, 25, 41, 42, 46, 83,
84, 86, 87, 94, 112, 130, 173, 178,
210, 220, 232, 235, 239, 243, 247,
255, 295
Apeldoorn 17
Arnhem 17, 82, 84, 104
Austerlitz (gemeente Zeist) 82-83
Baambrugge (gemeente Abcoude) 38,
83-84
Baarn 13, 20, 27, 28, 29, 31, 50, 52, 53,
84-88, 200
Baarn zie ook Lage Vuursche en Soestdijk
Barsingerhorn 155
Barwoutswaarder 311
Batau, De 176
Beek en Royen, Hoog zie Hoog Beek en
Royen
Beek en Royen 314, 319, 324
Beek en Hoff151
Beekenstein 67
Beeklust 320
Beerschoten 51, 92

Beerschoten, Nieuw 320
Beesde, De 101
Bekenes 311
Benschop (gemeente Lopik) 8, 47, 8990, 125, 130, 192
Bergen op Zoom 310
Bergestein 59
Berne 158
Beukbergen 128
Beukenrode 112
Beukenstein 115
Beverweerd 26, 48, 291, 292, 293
Bijdorp 24, 151
Bilt (De), zie De Bilt
Bilt, fort De 284
Bilthoven (gemeente De Bilt) 27, 28, 29,
50, 93-95, 202
Biltstraat, fort 46
Blauwkapel (gemeente Utrecht) 22, 95,
119, 165
Blauwkapel, fort 46, 284
Blikkenburg 51, 314, 320
Bolenstein 160
Boom en Bosch 99, 100
Boom, De 53, 146
Boomrijk, Klein 100
Borne 116
Bosch en Duin zie Huis ter Heide
Bosch, Huis Ten 161
Bosch oord 112
Botshol, fort 46, 58
Breevegt 183
Bremstruik, De 87
Breukelen 22, 32, 40, 41, 96-101, 192
Breukelen zie ook Kockengen en Nieuwer ter Aa
Breul, De 25 , 319
Brink, De 320
Broekhuizen 25, 30, 51, 143, 144
Buitenzorg 86
Bunnik 11, 21, 38, 47, 101-104, 213
Bunnik zie ook Odijk en Werkhoven
Bunschoten 13, 32, 104-105
Cabauw (gemeente Lopik) 32, 106
Cammingh a 101
Canton 84, 85, 86
Carpe Diem 88
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Charema 321
Conifera 128
Constantiahoeve 313
Cothen 47, 48, 106-108, 145
Cronenburg 148, 149, 150, 152
Cronenburgs-Loenen 148
Culemborg 192
Cuyck 221

Elst 50, 52, 53, 63, 118-119
Engh, Den 109, 289
Enkhuizen 269
Enschede 158
Ernst Sillem Hoeve 52, 108
Eult, De 52, 84
Everstein 176
Ewijckshoeve 52, 108
Eyckenstein 164

Dartheide 144
Darthuizen 142, 144
De Bilt 31, 32, 39, 51, 90-93, 213, 251
306
De Bilt zie ook Bilthoven
De Haar, kasteel zie Haar, De
De Meern (gemeente Vleuten-De
Meern) 11, 165-166
Delft 75, 99, 186, 192, 240, 252
Den Bosch 213, 220
Den Dolder 50, 52, 108-109, 129
Den Haag 60, 84, 143, 174
Den Treek-Henschoten 53, 145, 146
Dennenburg 51, 115, 117
Dennenhof88
Deventer 21, 37, 38, 68, 163, 206, 208,
221, 223, 310
Diemermeer 86
Dolder, Den zie Den Dolder
Dompselaer 142
Donkervliet 83
Dool-om-Bergh 53
Doom 21, 31, 32, 50, 51, 52, 86, 109112
Doorn, Huis 51, 61, 109, 110, 111, 112
Doornburgh 24, 162
Doornveld 112
Dordrecht 37, 187, 208
Dorestad 41, 206, 295
Drakestein, Klein 139
Drakestein 24, 138, 139
Driebergen-Rijsenburg 8, 20, 50, 51, 52,
112-117
Driel 63
Duurstede, Wijk bij zie Wijk bij Duurstede
Duurstede, kasteel 31, 48, 295, 296-298
Eem, kasteel Ter 117
Eembrugge 13, 53, 84, 117
Eemdijk 53
Eemnes 8, 53, 117-118
Eemnes-Binnen 8, 117
Eemnes-Buiten 8, 22, 60, 117, 118, 125,
150, 200
Eikenhorst 204
Eikenrode 155
Eiteren 129, 132

Gagel, fort De 46, 284
Gansenhoef161
Geerestein, kasteel 312
Geerestein, Klein 313
Gein, 't 171
Geinwijck 83
Gerverskop 39
Gildestein 252
Ginkel, De 144
Goor 104, 221
Gorinchem 187
Gouda 57, 130, 189
Goudestein 162
Goy, 't (gemeente Houten) 119
Goye, kasteel Ten 119
`s-Gravenhage zie Den Haag
Groenekan (gemeente Maartensdijk)
119-120
Groenestein 141
Groenevecht 100
Groeneveld 24, 52, 84, 85
Groenewoude 312
Groningen 162
Gunterstein 24, 96, 98, 99, 192
Haar, kasteel De 26, 31, 120-122, 137
Haarlem 94, 132, 237
Haarzuilens (gemeente Vleuten-De
Meern) 120-123
Hagestein 63
Ham, kasteel Den 2 88-2 89
Hamersveld 144, 145
Hardenbroek 48, 107
Haren 138
Harmelen 22, 31, 32, 123-124, 125, 171
Harmelen, Huis te 123
Hattem 17
Hazenburg 162
Heelsum 105
Heemstede, kasteel 24, 30, 125, 126, 175
Heerewegen 321
Heicop 39
Heide, Huis ter, zie Huis ter Heide
Heiligenberg 144, 145
Heiligenberg, De 145
Hekendorp (gemeente Oudewater) 124125, 189

Helmond 311
Hemeltje, fort 't 46, 285
Hendriksoord, Prins 52, 108
Hengelo 269
Henschoten 145
Herteveld 162
`s-Hertogenbosch zie Den Bosch
Heulestein 148
Heusden 158
Hilversum 88, 109, 165, 169
Hinderdam, fort 183
Hinderstein 48, 140
Hollandse Rading 165
Honswijk 47, 205
Honswijk, fort 46, 205, 206
Hoofddijk, fort 285
Hoog Beek en Royen 25, 67, 319, 320
Hooge Vuursche, De 29, 31, 86
Hoogeland, Het 274
Hoogstraat, De 144
Hoogt, De 157
Horst, De 128
Horst, kasteel Ter 58
Houdringe 25, 51, 91
Houten 22, 47, 49, 125-128, 213
Houten zie ook 't Goy, Schalkwijk en
Tull en 't Waal
Hught, De 31
Huis ter Heide (gemeente Zeist) 27, 29,
128-129
Hydepark 112
IJsselstein 13, 14, 23, 26, 32, 34, 36, 49,
129-135, 177, 187, 261
IJsselstein, kasteel 129
IJsselvere 184
Jaarsveld (gemeente Lopik) 17, 47, 135
Jaarsveld, Huis te 135
Jagtlust 93
Jutphaas 8, 46, 213
Jutphaas zie ook Nieuwegein
Jutphaas, fort 46
Kalorama 151
Kamerik (gemeente Woerden) 32, 136
Kampen 208, 233
Kanis 136
Katwijk 295
Kerckebosch 321
Kersbergen 51, 314, 321, 322
Klaphek 48
Klooster, Het 90, 92
Klop, fort De 46, 284
Kockengen (gemeente Breukelen) 22,
40, 136-138
Kortenhoef 17
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Kronenburg 24
Kroonesteyn 83
Laanwijk 156
Lage Vuursche (gemeente Baarn) 24, 50,
138-139, 193
Lambalgen 313
Langbroek (gemeente Wijk bij Duurstede) 47, 48, 139-142
Langbroek zie ook Neder- en OverLangerak, Willige- zie Willige-Langerak
Leersum 50, 51, 112, 142-144
Leeuw en Vecht 163
Leeuwarden 105, 137, 156, 208
Leeuwenburg 114, 162
Leiden 308, 315
Lenteleven 320
Leusbroek 144
Leusden 28, 53, 54, 88, 144-146, 158,
207, 313
Leusden zie ook Achterveld
Leusden, (Oud-) 65
Leusden-Zuid 144, 145
Lievendaal, kasteel 59
Lijsterhof88
Linschoten (gemeente Montfoort) 22,
31, 32, 46, 89, 146-148, 169, 192, 262
Linschoten, Huis te 30, 147, 148
Lockhorst 53
Loenen 22, 24, 43, 125, 148-153
Loenen zie ook Nieuwersluis, Loenersloot, Nigtevecht en Vreeland
Loenersloot, kasteel 12, 153
Loenersloot (gemeente Loenen) 153154
Lofen, paleis 206, 255
Lommerlust 319
Loosdrecht 8, 17, 154-156
Loosdrecht zie ook Oud- en NieuwLopik 8, 22, 47, 125, 156
Lopik zie ook Jaarsveld, Cabauw, Benschop, Lopikerkapel en Polsbroek
Lopikerkapel (gemeente Lopik) 47, 156157
Lunenburg 48, 140
Lunetten 46, 284
Ma Retraite 26, 320
Maarn zie ook Maarsbergen
Maarn 146, 157-158, 312, 313
Maarn, Huis te 29, 157
Maarsbergen (gemeente Maarn) 146, 158
Maarsbergen, kasteel 158
Maarssen 21, 22, 23, 31, 38, 40, 42, 43,
159-163, 239, 290
Maarssen zie ook Oud-Zuilen en Tienhoven

Maarssenbroek 40
Maarsseveen 46
Maarsseveen, fort 163
Maarten Maartenshuis 112
Maartensdijk 17, 22, 163-165, 213
Maartensdijk zie ook Groenekan en
Westbroek
Maastricht 208, 260
Marienhof162
Meer, Huis Ter 24, 159
Meern, De zie De Meern
Mennonietenbuurt 82
Merkenburg 200
Middelvaart 83
Mijdrecht (gemeente De Ronde Venen)
40, 44, 166-167, 304
Moersbergen 51, 111
Molenbosch 25, 319
Molestein 114
Montfoort 13, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 31,
32, 36, 49, 167-171, 219
Montfoort zie ook Linschoten
Montfoort, kasteel 169, 171
Muiden 42, 57
Natewisch 59, 63
Nederhorst den Berg 17, 42
Nederlangbroek 139
Nieuw-Loosdrecht 22, 154
Nieuwegein 8, 26, 41, 48, 171-177
Nieuwer ter Aa (gemeente Breukelen)
22, 41, 180-181
Nieuwer-Amstel 174
Nieuwerhoek 151
Nieuwersluis (gemeente Loenen) 41, 43,
46, 177-180
Nieuwersluis, fort 16, 148, 177, 178
Nigtevecht (gemeente Loenen) 42, 46,
200, 181-183
Nigtevegt, fort 46, 58, 183
Nij-Beets 154
Nijenrode 23, 96, 97, 98
Nijkerk 52,104
Nimmerdor 53, 67, 80
Noordwijk-Binnen 308
Nuova 320
Nyvelt 166
Odijk (gemeente Bunnik) 183-184
Odilienberg, St.- 206
Oldenzaal 238
Oog-in-Al 274
Oorsprong, De 274
Oostbroek 92
Oostveen 163
Oud-Leusden 144
Oud-Loosdrecht 8, 154
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Oud-Maarsseveen 40
Oud-Over 151
Oud-Wulven 127
Oud-Zuilen (gemeente Maarssen) 190192
Oudaen 98
Oudegein 175
Oudewater 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22,
27, 32, 35, 36, 37, 38, 49, 124, 133,
146, 177, 184-190, 261
Oudewater zie ook Hekendorp
Oudhuyzen 304
Oukoop 39, 40
Over-Holland 25, 177, 178
Overberg 63
Overlangbroek 139
paleis van Lodewijk Napoleon 256, 257
Paltz, De 201
Papekop 8, 189, 190
Pavia 320, 323
Peking 84, 85, 86
Person 164
Petersburg 182
Pijnenburg 52, 139
Plantagehuis, Het 290
Polsbroek (gemeente Lopik) 47, 89,
192-193
Polsbroekerdam 89
Portengen 40, 138
Postwijck 83
Prattenburg 197
Prins Hendriksoord 52, 108
Puntenburg 67
Quakkelenburg 180
Queekhoven 100
Raadhoven 160, 161
Rading, Hollandse zie Hollandse Rading
Randenbroek 53, 67, 79
Ransdorp 150
Remmerden 118
Remmerstein, buitenhuis 58
Remmerstein, landhuis Klein 58
Remmerstein, landgoed 58
Renswoude 24, 31, 53, 54, 193-194
Renswoude, kasteel 193, 194
Reyerscop 39
Rhenen 13, 14, 17, 20, 22, 29, 31, 32, 50,
54, 118, 194-198, 285, 295
Rhenen zie ook Achterberg
Rhijnauwen 48, 101, 102
Rhijnauwen, fort 46,103, 285
Rhijnestein 48, 106, 107
Rhijnlust 274
Rietveld 311
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Rijnenburg 176
Rijnhuizen 24, 174
Rijsenburg 8, 25, 112, 113, 115, 323
Rijsenburg zie ook Driebergen-Rijsenburg
Rode Haan, schans De 54
Rodichem 128
Roermond 132
Ronde Venen, De, zie Amstelhoek,
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis
Rosendaal 182
Rotterdam 17, 89, 128, 129
Roverestein 52
Ruige Weide 189
Ruigenhoek, fort 46, 120, 285
Ruiterberg, De 112
Rupelmonde 25, 179
Rustenhoven 164
Rusthoek 86
Ruwiel, kasteel 181

Sterkenburg 114
Sterreschans 177,179
Stichts-Loenen 148
Stormerdijk 176
Stort, 't 157
Stoutenburg 53
Sypestein, kasteel 155

Sandenburg 26, 30, 48, 112, 141, 142
Sandwijck 90, 91
Schaerweijde 320
Schalkwijk (gemeente Houten) 21, 26,
47, 126, 205, 198-200, 238
Schalkwijk, Huis te 200
Scherpenzeel 311
Sch evich ov en 144
Schonauwen, kasteel 126
Schoonoord 86,112
Schothorst 67, 80
Schuttershoef 53
Silversteyn 100
Slangevecht 100
Slotzigt 290
Sluishoef91
Snaafsburg 160
Snellenburg 89
Snelrewaard 190
Soest 20, 22, 25, 50, 60, 104, 117, 165,
200-202, 205
Soest zie ook Soesterberg
Soestbergen 283, 284
Soestdijk (gemeente Baarn) 32, 52, 84,
202-204
Soestdijk, paleis 30, 88, 202, 203
Soestduinen 202
Soesterberg (gemeente Soest) 204
Spakenburg 54, 104-105
Sparrendaal25, 51, 113, 114, 115
Sparrenheuvel 319
Spengen 40
Spengen zie ook Kockengen
Spijker, 't 88
Spruytenburg 162
Staalbergen 108

Tangh, De 198
Teckop (gemeente Woerden) 39, 204
Ter Meer, Huis 24,159
Ter Horst, kasteel 58
Ter Eem 117
Terra Nova 152
Tienhoven, fort 163
Tienhoven (gemeente Maarssen) 204-205
Treek, Den zie Den Treek
Tuil 112
Tull en 't Waal (gemeente Houten) 47,
205-206
Uithoorn 82
Utrecht (stad) 11, 14, 15, 17, 20, 21, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38,
41, 42, 45, 46, 65, 69, 70, 74, 90, 102,
109, 113, 125, 132, 144, 147, 162,
171, 173, 176, 178, 187, 192, 202,
206-285, 288, 306, 316
Utrecht zie ook Blauwkapel
Vaart, De 171
Valk en Heining 24, 153
Vecht en Dijk 162
Vechten 11, 47, 101, 206
Vechten, fort 46, 103, 104, 285
Vechtoever 162
Vechtvliet 96, 99
Veenendaal 13, 20, 32, 54, 232, 285-286
Vegt en Hoff100
Vegtenstijn 162
Vegtlust 151
Vegtzi gt 100
Veldheim 321
Velp 60
Venen, De Ronde zie Ronde Venen, De
Vianen 185
Viersprong, De 313
Vijverhof109, 180
Villetta 87
Vinkeveen (gemeente De Ronde Venen)
40, 286-287, 304, 305
Vleuten (gemeente Vleuten-De Meern)
287-289
Vleuten zie ook Haarzuilens en De
Meern
Vliet, huis Te 156, 157, 190
Vollenhove 25 , 51, 91

Voorburg 80, 311
Voordorp, fort 46,120, 285
Voorn, Huis te 23, 165
Vossegat, fort 46, 284
Vrede en Rust 100
Vredenburg, kasteel209 , 231, 257
Vredenhoef161, 162
Vredenoord 100
Vrederust 24, 83
Vreedenhoff25, 173, 179
Vreedenhorst 290
Vreeland (gemeente Loenen) 13, 22, 31,
289-291
Vreeswijk 8, 38, 41, 46, 208, 281
Vreeswijk zie ook Nieuwegein
Vuursche, Lage zie Lage Vuursche
Vuursche, De Hooge zie Hooge Vuursche
Vuylcoop 199
Waal, 't zie Tull en 't Waal
Waayestein 51, 59
Walenburg 48, 140
Wallesteyn 151
Waver-Amstel, fort 46, 82
Waverveen 17
Weerdenburg, kasteel 293
Weerdestein 48,140
Weerestein 24, 180
Wege, Huis ter 29, 31,128
Welgelegen 280
Werkhoven (gemeente Bunnik) 21, 47,
110, 291-293
Westbroek (gemeente Maartensdijk) 22,
40, 145, 213, 293-295
Wickenburgh 119

Wiers, De 41
Wijk bij Duurstede 13, 14, 15, 16, 17, 22,
24, 31, 32, 37, 41, 42, 47, 49, 50, 265,
295-304
Wijk bij Duurstede zie ook Langbroek
Wijnestein 176
Wildkamp, De 303
Willeskop 190
Willige-Langerak 47, 106
Wilnis (gemeente De Ronde Venen) 27,
40, 44, 166, 304-305
Winkel, fort 46, 58
Witte Burcht, De 201
Woerden 11, 13, 14, 16, 17, 23, 26, 27,
32, 35, 36, 38, 46, 82, 206, 305-311
Woerden zie ook Zegveld en Teckop
Woudenberg 32, 53, 82, 87, 146, 158,
311-314
Woudenberg, schans 54
Woudrichem 187
Wulperhorst 320
Wulven 127
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Zaandam 94, 118
Zaandijk 294
Zaltbommel 311
Zandbergen 31, 128
Zegveld (gemeente Woerden) 314
Zeist 20, 25, 27, 32, 50, 51, 52, 75, 82,
113, 314-323
Zeist zie ook Austerlitz en Huis ter
Heide
Zeist, slot 24, 30, 51, 314, 315-, 320
Zeist, Huis to 314
Zeldert 53
Zevenhuizen 105, 232
Zonheuvel, De 112
Zuilen, zie Oud-Zuilen
Zuilen 17, 211, 213
Zuilenburg 48,139
Zuilenstein 23, 30, 51,142
Zuilenveld 192
Zuylen, kasteel 17 , 190, 191, 192
Zwaanwijck 182
Zwanenburg 172
Zwolle 17
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REGISTER VAN PERSONEN

In dit register zijn tevens de namen
opgenomen van stichtingen, verenigingen, maatschappijen en andere groeperingen die als opdrachtgevers of uitvoerenden in de tekst worden genoemd.

Abcoude, Zweder I van Zuylen van 296
Abcoude en Duurstede, Willem heer
van 300
Abels van Waveren, familie 160
Ablaing, Daniel d' 256
Adams, P. 275
Adelbold II, bisschop 207, 216
Adriaensz, Olof 89
Adrianus VI, paus 254, 256
Aelwijck, Willem Berendse van 60
Alberdingk Thijm, K.L.M. 87
Aldenburg Bentinck, familie Van 60, 63
Aldenburg zie ook Bentinck
Aldenburg Bentinck, GJ.G.C. graaf van
60, 62
Altijddurende Aanbidding, Congegratie
van Dienaressen van de 204
Ambrost, J. 104
Amerongen, H.A. van 114
Amerongen, Borre en Diederic van 60
Ameshof, 257
Amstel, Arnoud van 131
Amstel, Gijsbrecht van 129, 131
Amstel van Mijnden, familie 149
Amstel van Mijnden, Anthonie van 150
Amstel van Mijnden, Jacob van 260
Andriessen, Mari 75, 283
Andriessen, N. 285
Anthonisz, Adriaan 66, 244
Ardeman, A. 201
Arend, D.E.L. van den 155
Arkel, bisschop Jan van 194, 219, 220
Armenbestuur, RK 269, 274
Arminius 187
Arntsz, Willem 241
Asbeck, J.B. baron van 145, 315
Asch van Wijck, jhr RAJ. van 79
Asch van Wijck, familie 198, 313
Asch van Wijck, H. van 210
Asch van Wijck, Henricus 224
Asch van Wijck, Jacob van 263
Aumale baron van Hardenbroek, G.C.D.
d' 197
Avesnes, bisschop Guy van 216, 219, 220
Baanders, H.A.J. 132, 151
Baanders, J.151
Baanders 277

Backerweerd, Willem 68, 260
Bak, J. 277
Bakker, W. 139
Bakker, Jan de 307
Balderik, bisschop 206, 216
Bangert, TA. 144
Barenburg, S.G. 201
Barneveld, R. 174
Basin, Thomas 226
Bdtz, G.Th. 72, 96, 219, 288
Batz & Co, J.110, 307, 318
Bdtz, Christoffel 150
Batz, J.H.H. 72, 89, 166, 199, 232, 307
Baye-Van Tuyll van Serooskerken, Elisabeth de la 231
Bazel, K.P.C. de 88, 129, 145, 157, 270
Beatrix, prinses 203
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Pothoven 112
Pothoven, A. 146, 304
Pothoven, C. 90
Pothoven, H.A. 72, 111, 157, 312
Pothoven, H.J. 100
Pothoven, J.158
Pothoven Azn, J. 144
Pouderoyen, C. 29, 179
Poulle, Magdalena 98
Poyt, Jan 150
Pre-Theunissen, mevr. De 182
Prins van Oranje, ijzergieterij de 60, 84,
189, 199, 281
Provinciale Utrechtse Elektriciteits
Maatschappij zie PUEM
Pruisen, prinses Wilhelmina van 124
PUEM 82, 105, 134, 155, 323
Pullman, Christoffel 204
Quelhorst, G.H. 238
Quere, Ch.L. 164, 323
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Radboud, koning 198
Raedecker, J.198
Ram, jhr J.P.A.L. 201
Ravesteyn, S. van 29, 152, 265, 271, 282
Redeker Bisdom, N. 86, 87
Reede, familie Van 60, 63, 190, 193
Reede, Gerard van 138
Reede, Godard van 60
Reede, Goert van 59
Reede, Godard Adriaan van 60
Reede van der Aa, familie Van 181
Reede van der Aa, barones Van 181
Reede, Johan van 193
Reede-Van Eeden, echtpaar Van 193
Van Reede van Renswoude-Duijst van
Voorhout, Maria 242
Regout-Westerwoudt, familie 322
Reiger, B. 282
Reijers, Zeger 202
Renesse van der Aa, familie Van 181
Rennenberg, Willem van 191, 192, 294
Rhenen, bisschop Godfried van 167
Rhijnspoorweg-Maatschappij, Nederlandsche 57
Ribbius Peletier, G. 147, 279
Richardson, H.H. 277
Ridder, familie De 62
Ridder, Rochus de 125
Ridder, Ant. de 94
Ridder, H. de 118
Riele Gzn, Wolter to 27, 72, 107, 169,
292, 300, 301, 318
Rietveld, G.Th. 29, 79, 82, 94, 95, 112,
118, 129, 204, 270, 271, 277, 319
Rigter 87
Rijckevorsel, familie Van 113, 323
Rijk, P.E. 88
Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek 71
Rijksen, R. 269, 276
Rijsen, J.A. van 276
Risseeuw, J.I. 114
Robbers, J.G. 110
Roell, jhr mr H.H. 100
Roell, jhr P.J.H. 201
Roland Hoist, R.N. 219, 249
Rollman, J.H. 133
Roman, Jacob 114, 315
Romkes Zeilstra, J. 129
Röntgen, Julius 94
Röntgen, EE. 93, 94
Rood, A. van 269
Roorda van Eysinga Smelt 285
Rose, W.N. 243
Rossem, J.P.F. van 87
Rossum, PJ. van 171
Rothuizen, E.J. 104
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Rotschild, barones Helene de 120
Royaards 298
Royen, Van 319
Ruijs, E. 311
Ruisdael, Jacob van 303
Ruitenberg, B. 71, 72
Ruwiel, Gerard Splinter van 97
Ruys, Mien 31, 91, 93, 135,197
Ruysch, Hugo 210
Ruyter, P. de 87
Ruyter, Michiel de 99
Ruyter, Engel de 99

Sikma, T 75
Simon, L. 93
Simonsz jr, J.170
Sloet van Marxveld, A.H. baron 128
Slot, J.H. 201
Slothouwer, D.F. 164, 218, 219
Smedes. JJ.A. 129
Smitskamp, C. 323
Snellius van Royen, Rudolph 185
Snickers, J.M. 97
Snijders, L. 118
Snoek, R.T. 94
Snuyf, J. 270
Soester Electrische Drukkerij, NV Eerste 201
Soeters, J.C. 128
Solms, Anna Elisabeth gravin van 220
Specht, C. 209
Spieringshoeck, Adriaen van 131
Splinter van Ruwiel, Gerard 97
Splinter, Gerhard 220
Springer, L.A. 31, 86, 88, 94, 98, 107,
122, 128, 164, 198, 201, 319, 320
Staal, A. 93
Staal, J.E 277
Staatsspoorwegen 278
Stam-Dresselhuis, mevr. 120
Starmans, P. 110
Station De Bilt, N.V. Villapark 94
Steenbergen, N. 233
Steiner, Rudolf 114
Stellingwerff, G.L. 69
Stephenson 278
Sterkenborch, bisschop Boudewijn van
294
Sterre, W.S. van der 94
Steur, A.J. van der 202, 203
Stooker, W. 173, 222
Stoop, Dirk 186
Stoop, J.B. 83, 157, 319
Stosch, Balthasar Fredericus von 226
Stouw, J. 242
Straalen, JJ. van 318, 322
Straaten, C. van 132
Straaten, J.A. van 123, 277
Stracke, J.Th. 282
Straten, A. van 282
Streng, J. van der 85
Strick van Linschoten, jhr D.WJ. 92
Strick van Linschoten, Johan 148
Strumphler, J. 232
Struycken, P. 235
Stuivinga, J. en Th. 319
Stuivinga, J. 109, 142, 144, 158, 248 269,
317, 318, 319, 321, 322
Stuivinga, Th. 142
Stulemeyer, firma EJ. 177

Saal Czn, D. 201
Saenredam, Pieter 227, 233
Salm, A. 320
Salomons, W 78
Sanders, Th. 84, 112
Sappho 283
Scamozzi 264, 265, 300
Schaep, Hugo 307
Schaepman, dr HJ.A. 116
Schaik, AJ. van 257
Schalij van de Quast, G. 124
Schalken, A. 57
Scharoun, H. 249
Schayck, kanunnik Ernst van 224
Scheffer, L.EP. 254
Scheffer, L.S.P. 177
Schellinger, Cornelis 315
Scherenburg, Reinhard 85, 86
Scherrer, systeembouw Franz 321
Schijndel, M. van 235
Schijvens, J.C.A. 29, 75
Schill, Th.G. 86, 87
Schilte & Zn, B. 134
Schimmel, Gerhard 126
Scholtz, H. 249
Schonk, Philips W. 203
Schotel, J. 311
Schroder, G.C. 103
Schroder, E.C. 319
Schroder-Schrader, T 270, 271
Schroyestein, Hendrick van 272
Schulte, H.E. 105, 134
Schuppen, firma D.S. 286
Schut, Hendrick Geurtsz 60
Schuurman, J.A. 303
Schwaanhuyzen, E. 112
Schweinitz, Moritz von 317
Scorel, Jan van 255
Semmelink, D. 268
Sergius I, pans 11
Serlio 196
Seyp, F. van der 251
Sierck, bisschop Frederik van 216
Sikkinghe, Anna 323

Stuffing 126
Stumphius, J.C. 204
Stuyt, J. 123, 157, 239, 254
Suys, T.E 218, 219, 274
Swaelmen, L. van der 81
Sweris, H. 87
Sweris, C. 86, 87
Symons, H.F. 79
Sypestein, jhr C.H.C.A. van 155
Sypestein, familie Van 155
systeembouw Franz Scherrer 321
Taets van Amerongen, familie 193
Taets van Amerongen, Johannes 226
Tak, C.B. van der 29, 75, 79, 82
Tak, B. van de 66
Teeuwisse, J. 248
Tellegen, familie 302
Tellegen & Pels, wijnhandel 301
Temminck, E. 85
Temminck Groll, C.L. 169, 224
Tepe, A. 26, 56, 72, 89, 90, 125, 126, 132,
159, 167, 173, 174, 199, 233, 237,
238, 2'43, 268, 284, 287, 301
Termote, A. 75, 221, 238, 283
Tersmitten, Willem 96
Tersteeg, D.E 31, 58, 86
Terwesten, Augustinus 316
Tex, E den 120
Thibault, J.Th. 202, 256
Thije Hannes, jhr J.E van 303
Thunissen, W. 204
Tjabring, H. 129
Tolhuys, Jan 247
Toll, Dirck van 262
Tollenaar, L. 251
Tollenaar, A.G. 273, 274
Tollenaar, E. en A.G. 269
Tollus, A. 113
Tonnaer, J.H. 307
Toorop, J. 277
Torck, Willem 97
Trompert, G.W. 123
Tumor, Margaretha 60, 61
Tuyll, familie 71
Tuyll van Serooskerken, Reynoud van
174
Tuyll van Serooskerken, familie Van 190,
192
Tuyll van Serooskerken, Elisaberth de la
Baye-Van 231
Twijnstra's Oliefabrieken NV 163
Uittenboogaard, A. 124
ULM zie Utrechtse Lokaalspoorweg
UTD Mengvoeders 163
uten Ham, Frederik 288
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uten Eng, Berend 260
Utenhove, Henrick van 101
Utrecht, Willem van 68
Utrechtsche Locaalspoorweg-Maatschappij 88, 202
Utrechtse Waterleiding Maatschappij
88, 202, 280, 323
Utrechtse Woningbouw Maatschappij
269
Valckenier, Cornelis 153
Valk, H.W. 29, 58, 239
Valk, J.104
Valk, WJ. 278
Veen, J.D.F. van der 84, 86
Veenendaalse Waterleiding Maatschappij, NV 314
Velthuysen, Diederik van 125,126
Velthuysen, J. van 250
Velze-Oskam, bureau Van 114, 319
Ven, gebr. Van 92
Venneman, Martijn (Prosper) 237
Verbeek, Hendrik 319, 323
Verheul, J.128, 202
Verheus, D. 78
Verhulst, E.E. 96
Verhulst, Rombout 69, 220
Verkerk, J. 232, 242, 266
Verlaan, Th. 248
Verloop, J.N. 129
Vermaak, P.J. 93
Vermeys, C. 243, 250, 253, 278
Verminx, Gieleam 186
Vermunt, mej B.BJ.E. 109
Vianden, bisschop Hendrik van 65, 216
Vianen, Anthoni van 126
Vianen, Gijsbert Theunisz van 24, 190,
193, 224, 226, 246, 265, 300
Vianen, Christiaen Antonisz van 114
Vignola 245, 265
Villapark Station De Bilt, N.V. 94
Vingboons, Philips 78, 99, 139, 161
Vink, A.C. 268
Visser & Smit 112
Visser, R. 168
Vlamingh, Julian 186
Vliet, Van 201
Vlooten, Bartholomeus van 264
Voet van Winssen, Paulus 173
Voetius, G. 250
Vogelpoel, W.J. van 276
Vollebregt & Zoon, J.J. 292
Vollenhove, Jac. van 128
Voorst, Lucas van 264
Voorst, Jan van 264
Voorst, familie Van 264
Voort, Cornelis van der 132

Vorkink, P. 285
Vorst, A. van der 72
Vos, Dirk 61, 62
Vos, G. de 233
Vos, P. 292
Vosman, A. 300
Vreem, Christijn 148, 265
Vrese, familie 258
Vries, N. de 87
Vries, J. de 249, 253, 254
Vries, P. de 305
Vrijman, J.A.W. 251, 252, 257
Vroom & Dreesman 81, 275
Voombergh, A. 319, 320
Voombergh, A.C.A. 320
Vulpen, gebr. Van 299
Vuyk, WJ. 87
Wael, Sara de 139
Wael, meester Cornelis de 217, 300
Waldeck, domproost Adam van 110
Walenborch, Gijsbrecht van 271
Waller, W. 198
Wamelen, A.H. van 79, 88
Warnsinck, I. 247
Wassenaar, proost Dirk van 226
Watt 278
Wattez, P.H. 112, 158
Weede, familie Van 265
Weijden, Adriaan van der 165
Welsenaar, J.H. 94
Welsing, A.G. 84
Wentinck, E.G. 101, 114, 123, 126, 198,
239, 205, 253, 305
Wentinck, J.C. 108, 109, 110, 123
Werf, D. van der 83
Werff, D. van de 289
Werkgemeenschap `Elckerlyc' 93
Werkspoor 269
Westerhout, Jasper Jaspersz van 224
Westreenen, familie Van 266
Westrenen, JJ. van 232
Wetering, Mgr H. van de 257
Wiechman, M. 93
Wiegman, W. 239
Wielder, J. 133
Wielingius, Abraham 123
Wijck-Drakenborch, echtpaar Van 95
Wijckersloot de Weerdesteyn, familie
Van 199
Wijdeveld, H.Th. 79, 93
Wijmstra, W. 163
Wijnbergen, familie Van 169
Wijnbron, Bartholomeus 300
Wijndels de Jongh, G.D. 147
Wijngaarden, M.C. van 186, 187
Wijs, WK. de 280
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Wilde, Andries de 139
Wilhelm II, keizer 61,111
Wilhelmina van Pruisen, prinses 124
Wilhelmina 60, 252, 283, 322
Wilhelmina, prinses 203
Wilhelmina, koningin 177
Willaerts, Adam 224
Willem I, stadhouder 130, 186, 209, 244
Willem III, stadhouder-koning 84, 142,
202, 315, 316
Willem IV, stadhouder 85
Willem V, stadhouder 204
Willem I, koning 42, 46, 210, 274
Willem II, koning 25, 66, 202, 204
Willems, A.A. 314
Willemse 174
Willibrord 11, 206, 213, 216, 283
Willink van Collen, mw J.M.E. 204
Wilms, W.H. 152
Wils, J.189
Windhauer, A. 107
Winssen, Maria van 126
Winter, W. 96
Winter, A. 93
Wit, Jacob de 316
Witte, J.F. 123, 229, 236
Witte, C.G.F. 60, 96, 104, 135, 226, 236,
317
Wittenberg, E 71
Wittermans 285
Witteveen, D. 322
Woerdense Bronwaterleiding Maatschappij 311
Wolf, L.A.H. 320
Woningbouwmaatschappij, zie Jaffa
Woningbouwmaatschappij, zie
Utrechtse
Woningbouwvereniging Elinkwijk, NV
269
Wormser, J.P. 108, 109, 285
Wou, Geert I van 222
Wou, Willem van 300
Wouda, Sj. 249
Wouda BV, bureau 249
Wright, Frank Lloyd 93, 129, 323
Wstinc, kanunnik Hugo 221
Wulven, familie Van 48
Xaverij, Albert 316
Zandstra, Giesen en Sijmons, bureau 285
Ziesenis, B.W.H. 111, 143
Ziesenis, A.150
Zijll, kapitein A.F. van 89
Zinsmeister, A.H. 28, 255
Zocher sr en jr 30
Zocher jr, J.D. 66, 83, 85, 91, 92, 115,

-JOU

143, 144, 145, 148, 157, 162, 179,
194, 203, 210, 244
Zocher jr 267, 268, 283, 298, 303, 316,
319
Zocher sr, J.D. 203, 256
Zocher, J.D. 244
Zocher, K.G. 25, 237, 320
Zoelen, Hendrik van 197
Zonneveldt, L.J.H. 94, 254, 269
Zoudenbalch, Evert 233, 260
Zoudenbalch, Gerard 114
Zoudenbalch, familie 259
Zuiderhoek, D. 145
Zutphen, A. van 171
`Zuylen', olieraffinaderij 163
Zuylen, Liesbeth van 96
Zuylen van de Haar, Johan van 136
Zuylen van Nyevelt, familie Van 122
Zuylen van Nyevelt, Philips J. baron van
140
Zuylen van Nyevelt, Etienne baron van
120
Zuylen, Dirck van 229
Zuylen, Gijsbert van 191
Zuylen van Abcoude, Zweder I van 296
Zwart, M. de 88
Zweep, C. van de 94
Zwijsen, aartsbisschop Johannes 114
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VERANTWOORDING VAN DE AFBEELDINGEN

Foto's
Alle foto's zijn vervaardigd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, met
uitzondering van die gemaakt door:
Provincie Utrecht (Henk Bol): p. 46, 54,
60 bo., 88 r.bo., 99, 109 o., 119 o., 126,
139, 143 bo.,144 o. 153 1.o., 158 bo., 161
bo., 203 1.bo., 300, 302, 309 bo.
R. Stenvert: p.135 bo. •

Plattegronden en
opmetingstekeningen
Bert Stamkot, cart. Buro MAP, Amsterdam: p. 9, 64, 130, 168 bo., I 72, 184, 212
(naar Gemeente Utrecht, Dienst Ruimtelijke Ordening), 214, 296, 306.
Ir. R.G. Bosch van Drakestein: p. 60 mi.
(naar opmeting architectenbureau
ir. T. van Hoogevest, 1988); p. 98 bo.
(naar opm. Rijksgebouwendienst
K.L.M., C. van der Weele 1946),p. 102
bo. (naar opm. drs. A.F. E. Kipp, 1969);
p. 107 o. (naar R.D.M.Z.); p. 110
1.bo.(naar opm. architectenbureau
ir. T. van Hoogevest, 1989); p.122 bo.
(naar opm. architect J. de Jong, 1990);
p. 157 m.o. (naar opm. architectenbureau
Verlaan en Boustra, 1991); p. 191 0.
(eigen opm.); p. 289 bo. (naar opm.
S.A. van Lunteren, 1871),p. 292 bo.
(naar opm. architectenbureau ir. T. van
Hoogevest, 1990),p. 297 o. (naar opm.
Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, J. Ypey, 1948),p. 298 1. (naar
opm. C.W. Royaards, 1943); p. 309 o.
(naar opm. architectenbureau N. Vroman, ca. 1985).

Rijksdienst voor de Monumentenzorg:
p. 68 o. (Ben Kooij naar K. Emmens);
p. 113 o. (T Brouwer); p. 185 o. (Th. van
Straalen); p. 217 (H. van de Wal); p. 229
(W van de Pluijm/W.A.Hemsing
1910/1921); p. 299 (ir. G. Berends,
ondermeer naar A.A. van Anrooy 1892,
A. van Pernis, R.O.B., 1971).
Dom Noel Deney (A. van Deijk, Romaans Nederland, Amsterdam 1994):
p. 223 1. bo. (naar C.L. Temminck Groll);
p. 225 r. (naar G.W.C. van Wezel,
R.D.M.Z.); p. 230 r. (naar Th. Haakma
Wagenaar)
Stichting Historisch Boerderij Onderzoek: p. 156 (P.Th.LJ. van de Wijk,
1971),p. 304 (idem).
Bart Kliick:p. 36 (1996)

Historische topografische
afbeeldingen
Rijksarchief in Utrecht (Topografische
Atlas): p. 12 bo. (TA. inv.nr. 19, `Episcop. Vltrajectinvs', J. Janssonius); p. 20
(TA. neg. 2000.0.527),p. 22 (TA. nr.
304); p. 30 (TA. nr. 1836, 'Veues et perspectives de Soestdijck..', 1695); p. 44
(Provinciaal Archief, nr. 191); p. 45 o.
(E.A.I.); p.51 (TA. nr. 206-5); p. 131 bo.
(T.A.J.Th. Frowijn, 1912); p. 152
(TA. nrs. 166-167, 'Nieuwe Kaert van
Loenen', C.C. Bloemswaerdt, 1726);
p. 195 bo. (TA., nr. 417-2),p. 211
(TA., Chromo-topografische kaart 445:
Utrecht)
(Collectie Flehite): p. 15; p. 209 ('Urbis
Trajecti ad Rhenum', R. & J. Ottens,
tussen 1725-1750),p. 216 (S. van Lamsweerde, 1660)

Koninklijk Huisarchief: p. 137 bo.
(D. Verrijk, ca. 1770); p. 289 (J. de Beyer,
1743)
R.D.M.Z., afd. Collecties: p. 65 (j. Blaeu
1649) Toneel der steden
Landbouw Universiteit Wageningen
(Centrale Bibliotheek, Speciale Collecties): p. 86
Gemeentearchief Utrecht: p. 218 (Topografische Atlas, Hd 22 XI, H. Saftleven,
1675)
De Zegepralende Vecht, Amsterdam
1719:p. 42 (J. Stoopendaal, bij p. 4).
Het Verheerlijkt Nederland of kabinet
van Hedendaagsche gezigten, 1745:
p. 171 (deel 7-9 afb. 289).
I. Tirion, Historie, Hedendaagsche of
Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren,
Utrecht, deel 11 (1758) en 12 (1772):
p. 14 (dl. 12 bij p. 370 ); p. 40 (d1.' 12 bij
p. 115),p. 50 (dl. 12 bij p. 241),p. 295
(dl. 11 bij p. 92)
M. Mourot, Gezigten van buitenplaatsen
en gebouwen gelegen tusschen de stall
Utrecht en de Grebbe, 1829-1830:p. 113
bo.
J. Kuijper, Gemeente-Atlas van Nederland, Utrecht, 1865:p. 18-19
J. Lutgers, Gezigten in de omstreken van
Utrecht, 1869: p. 91 bo.
Nederlandse steden in de XVIe eeuw,
1916: p. 207 (Jacob van Deventer).
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