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el' van
Het 'zwijgende
Woerden tot nieuw leven
gewekt
Een robuuste bijdrage tot het
stadsbeeld aan de waterkant
Er zijn genoeg toevallige bezoekers van
Woerden geweest, die wanneer ze over
'het kasteel'hoorden praten zich afvroe
gen: hebben jullie dan een kasteel? Maar
waar? Het grote nogal chaotische bouwwerk zichtbaar daar aan de Oostdam naast
de hoge, neogotische toren van de St.
Bonaventura viel dan ook niet zo op het oog
te onderscheiden als een middeleeuws
kasteel. Niemand zette er ooit een voet, het
kasteel was militair terrein, behoorde bij
het lange uitgestrekte complex langs het
water van wat heden ten dage bekendis
als de Centrale Werkplaats van de Inten
dance. Eén keer per jaar zette men het
gebouw echter in het zonnetje: dan werd
ter ere van de taptoe van het kasteel de
hoge voormuur, sedert de jaren dertig
ontdaan van grijs pleisterwerk, in het
strijklicht gezet.
Maar dat het een echt kasteel is - daarover
bestaat geen enkele twijfel en na de restauratie, die van 1986 tot 1989 duurde,
draagt het complex toch wel duidelijk het
karakter van een robuust middeleeuws
vechtkasteel. En, onzichtbaar van buiten,
bezit het een bijzonderheid waarop geen
enkel kasteel in het land zich kan beroepen. De vier hoektorens zijn onderaards
verbonden door overwelfde gangen. Op
een klein gedeelte na, waar men de situatie later had hersteld waren de kappen
verwijderd en waren de gangen vol aarde
gestort. Het eerste werk van de restauratie
was dan ook deze gangen te herstellen.
Compleet met de oude kaarsnissen en inhammetjes van de latrines.
Hertog Jan van Beieren liet het kasteel
'de sleutel van Holland', aan de zuidoostelijke hoek van de stad bouwen, aan stadsgracht en Oude Rijn. Het beslaat een oppervlakte van vijftig bij vijftig meter. De
zware hoektorens waren niet alle even
groot. Bijzonder zwaar was de toren aan de
zuidoostelijke hoek. Vele jaren lang droeg
deze grote toren de naam van 'Zwych
Utrecht'getuigend van een overwinning
van de Kabeljauwen op de Hoeksen. Ook
in Amsterdam kende men een toren met
die naam. M.S. Verweij, die samen met
M J. Dolfin en N. Vroman in de Stichts-Hollandse Bijdragen (nr. 20) over Het Kasteel
Woerden schreef weet dat de naam tot
1610 gangbaar bleef. In 1844 werd de
ronde vorm van de toren veranderd: men
kapte er zoveel steen van af dat een rechthoekige 'uitwas' over bleef, die tot cellenblok werd ingericht. Want in 1821 was het
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Het kasteel, oprijzend uit het water. Rechts de in de jaren 1890-1892 gebouwde Bonaventurakerk, waarvoor architect N. Vroman een restauratieplan heeft opgesteld.
kasteel tot gevangenis ingericht, een van
de grootste in de toenmalige Nederlanden.
Dat hadden de Fransen in 1795 eveneens
gedaan. Toen ze er in 1672 ook waren hadden ze bij hun aftocht kruitladingen in de
ondermijnde muren aangebracht maar de
Woerdenaren hadden op tijd de brandende lont ontdekt. In 1676 was het kasteel
ingericht als Cemeenlandshuis van het
Grootwaterschap Woerden.
Na vele jaren als gevangenis te hebben
gefungeerd kwam het in 1872 in handen
van het Departement van Oorlog en werd
ingericht tot magazijn van militaire kleding
en uitrusting.
De noordwestelijke toren was een z.g.
oubliette. De ronde kerkervormige ruimte
had alleen boven in het gewelf een opening. Daardoor konden de gevangenen
worden neergelaten... Er zijn in het gebouw nog meer cellen, o.a. die waarin volgens de overlevering de martelaar Jan de
Bakker is opgesloten. Hij werd als ketter in
1525 verbrand. Bij de restauratie is de deur
van zijn cel, die in het Stadsmuseum te
Woerden was bewaard weer op die plaats
in de voorbouw aangebracht.

Deplorabele toestand
Aan de restauratie is, uiteraard, een kunsthistorisch en bouwkundig onderzoek
vooraf gegaan. Dat geschiedde in 1985 in
opdracht van de stichting St. Franciscus.
Na voltooiing van dit onderzoek werd een
Stichting tot behoud van het Kasteel van
Woerden gevormd, die voor twee ton het
gebouw in eigendom overnam van Domeinen. Het complex verkeerde in 'deplorabele toestand', aldus architect Vroman. Bestek en begroting werden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ingediend, en na een onderhandse aanbesteding werd het werk op 6 juni 1986 gegund
aan de laagste inschrijver, de Bouw- en
aannemingsmaatschappij Woerden'b.v.

De klus van zes miljoen kon beginnen. Met
veel sloopwerk, al was de sloop van de
vrouwengevangenis, die aan de westkant
(tegenover de Bonaventurakerk) tegen het
kasteel was aangezet al wat eerder geklaard. Het eerste werk was het herstel
van de historisch zo belangrijke weergang, de oude muren werden uitgegraven
maar het trof ongelukkig en zowel opzichter H. Dirkzwager als S.J. van der Vlist van
de directie van aannemingsmaatschappij
v.d. Vlist schudden het hoofd over wat er
volgde. Door de strenge invallende vorst
werd er veel schade aangebracht aan het
blootliggende oude metselwerk. Nieuwe
Waalsteen in bijpassende kleur werd voor
het herstel gebruikt. Toen dit werk gereed
was konden de steigers worden geplaatst.
Het gebouwencomplex bestond uit de
oude voorbouw met muren tot 2'/2 meter
dikte en de, een langwerpige binnenplaats
omsluitende, gebouwen van latere tijd, gebouwd op de oude grote binnenplaats. Die
binnenplaats is nog onderzocht door de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek- er werd niets gevonden.
Geen sporen bijvoorbeeld van een eerdere versterking.

Kerkkapconstructie
In de aan de noordkant gelegen voorbouw
waren enige interessante ruimten. Evenals
in de overige gebouwen moesten wel veel
hokjes en scheidingsmuren worden gesloopt. Tijdens de restauratie werd besloten tot het volledig herstel van de opmerkelijke zaal in het Oostelijke voorgebouw,
een zaal met een kerkkapconstructie.
Deels zijn er nieuwe spanten aangebracht
van Frans eikenhout. De oorspronkelijke
vloer van plavuizen is hersteld. De ruimte
leent zich uitstekend als conferentiezaal.
In de westelijke vleugel van de voorbouw trof men in de zware muur een
vluchtgangetje aan met een gewelf. Aan

de voorzijde was in deze vleugel ruimte
gewonnen door het gedeeltelijk wegkappen van de zware muur.
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Majoorskamer
Een eigenaardig vertrek, dat onveranderd
gehandhaafd is, vormt de majoorskamer in
de voorbouw, een vertrek met een rijke
betimmering, een casetteplafond uit de jaren twintig van deze eeuw. Aansluitend
was een serre - maar die is thans afgebroken. In de lambrizering van de kamer was
een geheime deur, die de commandant
van het complex in staat stelde om via een
gangetje de andere vleugels rondom de
binnenplaats te bereiken.

Buitenplaatsen hebben
weer een toekomst
Onderhoud tuin wordt gesubsidieerd, mits het volk ervan kan
genieten...
De buitenplaats heeft weer overlevingskansen. De onderhoudskosten van de tuinen zijn
weliswaar zo hoog, dat vrijwel geen eigenaar nog een tuinman in dienst heeft. Maar via
een speciale subsidieregeling en gesubsidieerde arbeidsplaatsen voor hoveniers is een
kentering ingetreden. Charlotte Sloet kan er alles van vertellen. Ze is projectleider van
de Limburgse groep van gesubsidieerde hoveniers. En kent de sores ook van binnenuit:
haar ouders wonen op een buitenplaats, zelf is ze onlangs getrouwd met de eigenaar van
een buitenplaats. Al zes jaar is ze verder lid van de Provinciale Limburgse Commissie
(sinds kort de afdeling Limburg) van Heemschut.

Dat waren nog eens tijden! In de zeventiende en achttiende eeuw waren er tal van
Paleis Het Loo-achtige buitenplaatsen. Elk
dus met buitengewoon bewerkelijke tuinen, waar vaak tientallen tuinlieden zich
bezighielden met het snoeien van geometrisch geplante, laaggroeiende buxushagen, doolhofjes, onderhoud van bassins,
fonteinen, beelden, cascades, volières,
tuinpaviljoens...
Er is nog één zo'n tuin over, inderdaad,
die van Het Loo. Gedurende de recente
grote restauratie opnieuw te voorschijn
getoverd, en geleidelijk opgeklommen tot
een major attraction bij de toeristen. Resteren nog enkele bescheidener, maar nog
fraaie particuliere stijltuinen. Andere hebben de historie min of meer moeten verlaten.
Standvinken in een van de zijvleugels
Toch zijn tuinen in opmars. Tuinen en
(foto Jaap v.d. Vooren).
parken, die met het bijbehorende landhuis
In de loop van de omvangrijke restaura- één geheel, een buitenplaats, vormen. Eén
geheel, want zonder het een is het ander
tiewerken - drie jaar lang hebben er tien
tot vijftien personen gewerkt - dreigden
'niets'. De tuin van Het Loo zonder het pafinanciële problemen. De stichting Het
leis zelf zou in toeristengidsjes goed zijn
voor een voetnoot: curiositeit in de buurt
Kasteel van Woerden was met gemeentevan Apeldoorn... Een statig landhuis, oplijke garantie een geldlening van 3,6 miljoen aangegaan. De rijksbijdrage in de
genomen in een straatwand, komt niet veel
subsidiale kosten kwam mondjesmaat
verder dan een herenhuis.
Helaas zien de gemeenten, die sinds de
maar beliep eind juni 1989 toch 3l/2 miljoen.
nieuwe monumentenwet een grote rol verDe stichting leende nog eens P/2 miljoen
vullen op het gebied van monumentenonderhands met gemeentelijke garantie.
zorg, een buitenplaats al gauw als een
Er resteerde tenslotte nog een finansluitpost: als we eerst maar zorgen voor de
cieringstekort van anderhalf miljoen. Met
dingen binnen de bebouwde kom, de rest
extra bijdragen van rijk, provincie en gemeente, en niet te vergeten een giftenactie komt later wel... In elk geval zijn buitenplaatsen afhankelijk van de willekeur van
resteerde tenslotte nog ƒ 550.000. De protoevallige besturen. Sommige menen het
vincie Utrecht heeft dit voorgefinancierd.
goed, andere hebben wat anders aan hun
kop.
Nieuwe bestemming
Toch zat er het afgelopen decennium op
Tenslotte, de grachten worden weer uigelandelijk niveau beweging in de beschergraven. Dat geeft, aldus architect Vroman,
ming van de buitenplaats. Eerst was daar
de gebouwen een rijziger voorkomen. Inde Beschikking Achterstallig Onderhoud
middels echter heeft een computer-softvan Historische Tuinen, Parken en Buitenwarebedrijf het hele kasteel gehuurd. Het
plaatsen (1977). Als een buitenplaats volbedrijf heeft parkeerruimte nodig. Oplosdeed aan bepaalde voorwaarden dan gaf
sing - bij restaureren is het toch wel eens
het ministerie van CRM (later: Landbouw)
geven en nemen: de grachten niet geheel
80% subsidie voor achterstallig onderhoud
rondom het complex voltooien. Aan zuid- zoals het uitbaggeren van grachten, het
en oostzijde kan geparkeerd worden.
onderhoud van paden, het herplanten met
Maar het kasteel is niet langer een dode,
bomen, restauratie van tuingebouwtjes.
donkere gebouwenmassa: er straalt weer
licht uit de vensters! Het kasteel zwijgt niet Dat was aardig. Maar als de grachten niet
langer.
• schoon en de paden niet onderhouden

blijven, verslonst de zaak opnieuw. Na eindeloos overleg stelde het ministerie van
Landbouw vervolgens arbeidsplaatsen beschikbaar. 52 Stuks, voor hovenierswerkzaamheden. Het gaat om goed gekwalificeerde hoveniers, met minstens een
lagere land- en tuinbouwopleiding. Hun
landelijk bureau is te Elburg.
Vereenvoudigd
Charlotte Sloet is projectleider van het
team van zes gesubsidieerde hoveniers in
de provincie Limburg. Zij onderhoudt de
contacten met de eigenaren van buitenplaatsen, bekijkt wat er moet gebeuren.
Historische tuinen horen ook in Limburg
goeddeels tot het verleden. 'De stijltuinen,
die in de zeventiende en achttiende eeuw
ontstonden, waren enorm bewerkelijk,'
zegt ze. 'Met name in de vorige eeuw ging
men over op de Engelse landschapsstijl.
Elementen daarvan zijn boomgroepen,
slingerpaden, waterpartijen en dergelijke.
Men hoefde niet langer 20 cm hoge haagjes te knippen of éénjarige planten te verzorgen. Barokke of Franse tuinen bestaan
qua structuur nog wel in Nederland, maar
ze zijn - behalve op Het Loo - vrijwel altijd
sterk vereenvoudigd. Bloemperken werden bijvoorbeeld vervangen door gras.'
In 1973 overleed een tante van Charlotte
Sloet, ze was bewoonster van de buitenplaats De Oldenhofm Vollenhove (kop van
Overijssel). Haar ouders verwierven het
terrein, 11 ha groot en bestaand uit een
landhuis en een boomgaard met oude rassen appels, peren, noten, pruimen.
Het huis moest grondig gerestaureerd
worden. Voor de tuin werd na de pensionering van de tuinman gebruik gemaakt
van genoemde regelingen. Hoveniers
knippen nu de heggen, geven de paadjes
een grote beurt, herplanten bomen, onderhouden en herstellen de vijvers. Om de
kosten te drukken besloten de heer en
mevrouw Sloet het huis te verdelen in drie
appartemen ten.
'Dat gebeurt meer,' zegt Charlotte. 'Anders wordt het te bewerkelijk en te kostbaar. Andere bestemmingen, die je wel
ziet, zijn: museum, gemeentehuis, concertzaal, horeca. Mijn ouders hebben de eigendom ondergebracht in een stichting,
bestuurd door leden van de familie. ZoHeemschut, februari 1990

