
Monumentenrestauraties in de provincie Utrecht 
in de jaren 1983-1984 

R. Apell 

In het Jaarboek 1983 werd een overzicht gegeven van de belangrijkste restaura
tie-activiteiten in de provincie Utrecht in de jaren 1980-1982. Thans volgt een 
overzicht van de jaren 1983 en 1984. Bij de samenstelling hiervan werd gebruik 
gemaakt van de gegevens, die bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te 
Zeist bekend waren, aangevuld met informatie van de gemeentelijke monu
mentendiensten van Utrecht (de heer W. Kastelein) en van Amersfoort (de heer 
C. van de Braber). 

Algemene aspecten 

De jaren 1983 en 1984 werden gekenmerkt door een verdergaande verandering 
van de structuur van de Nederlandse monumentenzorg, het wijzigen van de 
subsidieregels en, vooral in 1984, door financiële injecties ten behoeve van de 
werkgelegenheid in de bouwsector. 
Nog in 1983 zag een ministeriële beleidsnota het licht, waarin het toekomstige 
monumentenbeleid werd weergegeven. De nota wil tegemoet komen aan de ve
le bezwaren, die in de verschillende sectoren van de Nederlandse monumenten
wereld waren gerezen tegen een al te gedecentraliseerde opzet van het monu
mentenbeleid, zoals dit in eerdere nota's van vorige bewindslieden was gefor
muleerd, en biedt een tussenvorm. De centralistische kant manifesteert zich in 
het bijzonder in de aanbevelingen, die worden gedaan ten aanzien van de subsi
diëring van de monumentenrestauraties. Hierbij wordt gedacht aan een door 
particuliere beleggers op te richten Nationaal Restauratie Fonds (NRF), waar
uit subsidies voorgefinancierd kunnen worden tegen relatief lage rentetarieven; 
daarbij zullen ook fiscale aftrekmogelijkheden een wezenlijke rol spelen. 
De nota is door vele instanties op het gebied van de monumentenzorg van com
mentaar voorzien en eind 1984 door de Tweede Kamer behandeld. In grote lij
nen ging de Kamer accoord, al werden wel enkele moties ingediend die met na
me betrekking hadden op de ondergeschikte rol, die de provincies in het nieuwe 
model speelden. In de loop van 1985 wordt een definitieve versie van de nota 
verwacht, die als basis zal dienen voor het in de komende jaren te voeren monu
mentenbeleid. 

Op 1 januari 1983 werd de 'Tijdelijke Bijdrageregeling Restauratie Monumen
ten 1983' van kracht. Volgens deze regeling worden restauratiesubsidies niet 
meer door het rijk en de gemeente afzonderlijk verstrekt, maar uitsluitend door 
het rijk, via de gemeente. Het aandeel, dat voorheen door de gemeenten werd 
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geleverd, is toegevoegd aan het rijkssubsidie, zodat de totale omvang van de 
subsidies niet is gewijzigd. Verzoeken om subsidie moeten bij de gemeente wor
den ingediend, die vervolgens het verzoek doorzendt naar het rijk, in casu de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De regeling is maximaal drie jaar van 
kracht; daarna zal er een definitieve regeling komen. 
De restauratie-activiteiten hebben in 1983 en 1984, ook in de provincie Utrecht, 
een terugval laten zien ten opzichte van voorgaande perioden. Debet hieraan 
was de hoge rentestand, die het doen van investeringen belemmerde, de onze
kerheid omtrent de toekomst van de monumentenzorg en de daaraan gekoppel
de vraag, wie de aangegane financiële verplichtingen zou moeten nakomen, en 
de steeds verdergaande bezuinigingsmaatregelen van de regering. Het gevolg 
van deze teruggang in activiteiten betekende een fors verlies van werkgelegen
heid voor in de restauratiesector werkzame aannemers en architectenbureaus. 
Aan deze in sommige gevallen rampzalige situatie werd in 1983 enigszins tege
moet gekomen door ƒ 100 miljoen uit te trekken tot stimulering van de bouw
nijverheid; hiervan werd ƒ 32 miljoen bestemd voor de restauratie van grote 
momumenten, en de overige ƒ 68 miljoen voor de samenwerkingsregeling tus
sen de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ten behoeve van het herstel van woon
huizen met waarde als monument in beschermde stads- of dorpsgezichten. De 
gelden werden beschikbaar gesteld door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Voorts werd in de loop van 1984 gestart met het 'Experiment Terugploegen in 
de Bouw', waarbij met behulp van uitkeringsgelden subsidies gedeeltelijk wer
den gegarandeerd bij restauratieprojecten. In totaal kwam hiervoor ƒ 38 mil
joen beschikbaar, te besteden in de jaren 1984 en 1985. 
In de provincie Utrecht werden in het kader van de 'ƒ 32 miljoen' de restaura
ties van het slot Zuylen en van de donjon van het kasteel te Wijk bij Duurstede 
ter hand genomen. Als 'terugploegproject' startte in 1984 de restauratie van het 
huis Oudaen te Utrecht. 

De restauraties 

Evenals in het verslag over 1980 t /m 1982 zal dit overzicht per gemeente de acti
viteiten vermelden. Ook thans is het geen volledig verslag van alle activiteiten, 
doch alleen van de min of meer belangrijke gevallen. Ook worden bijzondere 
verbouwingen en sloopgevallen genoemd. De gemeenten worden in alfabeti
sche volgorde behandeld, met eveneens in alfabetische volgorde de in die ge
meenten gelegen kernen. 

Gemeente Abcoude 

In Abcoude werd in 1984 de laatste fase ingezet van de lijdensweg rond de Witte 
Boerderij, Amsterdamse Straatweg 2. In 1971 werd door de gemeente het voor
nemen om tot restauratie te komen bij Monumentenzorg kenbaar gemaakt, 
waarbij tevens werd verzocht het pand enige meters naar achteren te verplaat
sen in verband met de verkeerssituatie aldaar. Het pand was zeer karakteristiek 
gelegen aan de uitgang van het oude dorp in de richting Amsterdam. In 1973 
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Abcoude, Amsterdam
sestraatweg 2, de Witte 
Boerderij, rechter zijge
vel voor de restauratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 
1968, nr. 120.527. 

Abcoude, Amsterdamsestraatweg 2, de voor- en linker zijgeve/ voor de restauratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 1979, nr. 205.685. 
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Abcoude, Amsterdam
sestraatweg 2, rechter zij
gevel na de herbouw van 
dezelfde boerderij. 
Foto: R. Apell 1985. 

Abcoude, Amsterdamsestraatweg 2, voor- en linker zijgevel na de herbouw. 
Foto: R. Apell 1985. 
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Abcoude, Gein-Zuid 12, voorgevel voor de restauratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 1968, nr. 120.560. 

kwam er een gegadigde voor het pand, die de restauratie en verplaatsing ter 
hand wilde nemen in combinatie met de bouw van een levensmiddelensuper
markt op de plaats van de oude deel (het stalgedeelte). Een plan hiervoor werd 
bij de minister ingediend doch op grond van gewijzigde inzichten werd geen 
vergunning verleend voor het naar achteren verplaatsen van de boerderij. Het 
belang van de wegverbreding werd door de minister niet geacht op te wegen te
gen het monumentenbelang, mede in het licht van een eventuele aanwijzing van 
de oude kern van Abcoude tot beschermd dorpsgezicht. 
Hierna volgde enige tijd stilte tot in 1976 een gewijzigd restauratieplan werd 
ingediend door hetzelfde levensmiddelenbedrij f, waarbij de boerderij echter 
niet zou worden verplaatst. Inmiddels hadden Gedeputeerde Staten geweigerd 
goedkeuring te hechten aan een wijziging van het bestemmingsplan, die de 
vestiging van een supermarkt mogelijk moest maken. De Kroon stelde de ge
meente, die beroep tegen de uitspraak van Gedeputeerde Staten had ingesteld, 
in het gelijk, waarna in 1983 de weg eindelijk vrij was voor de uitvoering van 
het bouwplan. In dat jaar brandden de restanten van de Witte Boerderij, die 
in de loop der jaren tot een ruïne was vervallen, vrijwel geheel af. Het gevolg 
was, dat het pand van de monumentenlijst werd afgevoerd. De monumentale 
waarde was immers geheel verdwenen. Het bouwplan werd vervolgens in uit
voering genomen, waarbij de boerderij, nu toch weer enige meters teruglig-
gend, werd herbouwd in een vorm, die een slap aftreksel is van het oorspronke
lijke monument. Zo is zij thans niet wit meer, maar opgetrokken in een moder
ne handvormsteen en zijn de kozijnen, ramen en andere onderdelen veel te ma
ger van detaillering; kortom, de Witte Boerderij is een aanfluiting voor alles, 
wat met historisch-traditionele bouw te maken heeft. 
Gunstiger verging het in Abcoude het pand Gein Zuid 12, waaraan deelherstel 
werd verricht. 
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Gemeente Amerongen 

In Amerongen werd een begin gemaakt met de restauratie van de zogenaamde 
Napoleonschuur, die in 1984 werd voltooid. Het betreft een begin negentiende-

Amerongen, Burgemeester Van den Boschstraat 44, de Napoleonschuur, voor de restauratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 1962, nr. 68.363. 

Amerongen, Burgemeester Van den Boschstraat 44, na de restauratie 
Foto: R. Apell 1985. 
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eeuwse tabaksschuur, die in afwijking van de meeste andere tabaksschuren in 
deze omgeving niet van hout is, maar in baksteen is opgetrokken en een verdie
ping heeft. Kenmerkend voor deze schuur is de vorm van het schilddak, dat het 
gebouw een enigszins onnederlands karakter geeft. Het gebouw onderging een 
restauratie ten behoeve van een nieuwe bestemming, namelijk die van biblio
theek. Hiertoe moest een aantal aanpassingen worden gemaakt, die ook voor 
de uitwendige verschijningsvorm consequenties had. Deze wijzigingen en toe
voegingen zijn echter zo bescheiden mogelijk gehouden, zodat gesproken kan 
worden van een geslaagd voorbeeld van een nieuwe functie in een oud gebouw, 
waarbij optimaal recht wordt gedaan aan de monumentale waarde. Vermel
denswaard is nog, dat de werkzaamheden werden uitgevoerd door jeugdige 
werklozen, waarvoor een bijdrage ter beschikking werd gesteld door het mi
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

In het park van het kasteel Amerongen werden herstelwerkzaamheden verricht. 
Tevens werden in het zuidelijke bouwhuis verbouwingen uitgevoerd ten behoe
ve van een ontvangstruimte voor Staatsbosbeheer en een theeschenkerij. In 
1983 en 1984 werd een onderzoek verricht naar de bouwkundige toestand van 
het complex ter voorbereiding van een algeheel restauratieplan, dat begin 1985 
aan de minister van WVC werd gepresenteerd. 

Gemeente Amersfoort 

Amersfoort 
Ook in Amersfoort liepen de restauratie-activiteiten enigszins terug ten opzich
te van de voorgaande jaren. In totaal werd aan achttien projecten gewerkt, 
voornamelijk woonhuisrestauraties. Het pandje Appelmarkt 4 werd in 1984 ge
restaureerd, evenals Bloemendalsestraat 24. In het overzicht van de jaren 
1980-1982 werd de aanvang gemeld van de restauratie van het pand Breestraat 
80-82, de laatste fase van de renovatie van het complex waarin het museum Fle-
hite is gevestigd. Van dit pand is in feite slechts de schil gehandhaafd. Binnen 
waren geen belangrijke interieurwaarden meer aanwezig. Hier werd dan ook 
een geheel nieuwe indeling gemaakt ten behoeve van expositie-, opslag- en kan
toorruimte. In 1984 werd dit gedeelte van het nu geheel gerenoveerde museum 
feestelijk in gebruik gesteld. De rond 1920 aangebouwde vleugel met vergader
zaaltje aan de achterzijde van het pand, oprijzend uit het water van de Westsin
gel, werd geheel vernieuwd in een bij de omgeving aangepaste architectuur. 
In pand Havik 41 werd in 1984 begonnen met een ingrijpend herstel van het 
casco. 

In 1984 werd een begin gemaakt met de restauratie van de muurschildering te
gen het koor van de Joriskerk, aan de zijde van de Langestraat zichtbaar achter 
een glasplaat. De schildering is afgenomen en zal na restauratie een andere 
plaats krijgen in de kerk. Op de oorspronkelijke plaats (een binnenmuur) zal 
een kopie worden aangebracht. 
Eveneens afgenomen werd een schildering in het pand Krommestraat 46. Deze 
schildering, voorstellende St. Joris en de draak, was reeds eerder ontdekt, doch 
later achter een betimmering weggewerkt en vervolgens weer vergeten. Bij een 
verbouwing van het pand, inmiddels getransformeerd tot discotheek, kwam de 
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Amersfoort, Appelmarkt 
4, na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 

Amersfoort, Bloemendaalsestraat 24 (rechts), na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 
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Amersfoort, Breestraat 80-82, voor- en rechter zijgevel voor restauratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 1961, nr. 63.586. 

Amersfoort, Breestraat 
Foto: R. Apell 1985. 

na restauratie. 
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Amersfoort, Breeslraat 
76-82, voorgevel Museum 
Flehite na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 

Amersfoort, Breestraat. 
demuur bij 't Zand 39. 
Foto: R. Apell 1985. 

'-82 (achterzijde), na de restauratie. De waterdoorlaat links in de ka-
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Amersfoort, Havik 41, 
na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 

Amersfoort, Krankele-
denstraat 11, het Kapel-
huis voor de restauratie 
van 1905. 
Foto: RDMZ Zeist, nr. 
37.766. 

P. 177 links: 
Amersfoort, Krankele-
denstraat 11, het Kapel-
huis na de restauratie 
van 1905. 
Foto: RDMZ Zeist, nr. 
84.698. 

p. 177 rechts: 
Amersfoort, Krankele-
denstraat 11, het Kapel-
huis na de restauratie in 
1985. 
Foto: R. Apell 1985. 
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Amersfoort, Krom-
meslraat 44, tijdens het 
afnemen van de schilde
ring St. Joris en de 
draak, september 1982. 
Foto: RDMZ Zeist, 
1982, nr. 238.724. 
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schildering in 1982 weer tevoorschijn; zij bleek in een zeer slechte conditie te 
verkeren. Ook deze schildering zal na restauratie een plaats krijgen in de Joris-
kerk. 
Aan Kamp 2 werd deelherstel verricht; in het begin van de jaren '40 van deze 
eeuw werd de onderpui aangebracht '. Van het pand Kamp 44 werd de restau
ratie in 1983 voltooid. De restauratie van Krankeledenstraat 11, het zogenaam
de Kapelhuis, is bijzonder, omdat hier een reeds eerder gerestaureerd monu
ment betreft. Het gaat in feite om een restauratie van een restauratie. Bij de 
eerste in 1905 werd het pand gereconstrueerd en uitgebreid in quasi Oudhol
landse stijl. Deze restauratie-opvatting is in 1984 gerespecteerd (zie foto's). Het 
zal in de nabije toekomst steeds meer voorkomen, dat reeds eerder gerestau
reerde panden wederom onder handen genomen moeten worden. Ook bij 
woonhuizen blijkt een ingrijpende opknapbeurt na ± 50 jaar vaak weer nodig 
te zijn. 

Aan de Muurhuizen werd in 1984 begonnen met de restauraties van de huis
nummers 201 en 217. In beide panden werden wooneenheden ingebouwd in het 
monumentale casco. Bij de subsidiëring werd ook gebruik gemaakt van subsi
dieregelingen van het ministerie van VROM. 
Het herstel van Nieuwstraat 31 werd in 1984 voltooid. Een zeer ingrijpende 
restauratie was nodig aan het pand Valkestraat 30-32. Dit pand, waarin ooit 
de Munt gevestigd is geweest, werd gerestaureerd en verbouwd tot een aantal 
appartementen in het kader van de gezamenlijke subsidieregeling voor het her
stel van woonhuizen met waarde als monument van de ministeries van VROM 
en WVC. Ten gevolge van de zeer slechte bouwkundige toestand, waarin het 
verkeerde, kon niet veel meer dan de voorgevel behouden blijven. De rest is ge
heel vernieuwd. 
Ook in 1984 begonnen de restauraties van Weverssingel 2 en 't Zand 39. Dit 
laatste pand, markant gelegen naast de St. Aegtenkapel, is in oorsprong een 
breed middeleeuws huis, dat in de zeventiende eeuw werd uitgebreid en in de 
negentiende eeuw zijn huidige verschijningsvorm kreeg. Interessant is een in de 
zeventiende eeuw aangebrachte doorbraak door de kelder van het pand met het 
doel, het water van de Westsingel te leiden naar een achter het huis gelegen wa
termolen. De restanten van deze volmolen zijn thans nog aanwezig achter een 
pand aan het Grote Spui. Enkele jaren geleden werd de doorgang dichtgezet 
in verband met rioleringswerkzaamheden aan 't Zand, maar in de kademuur 
van de Westsingel is de voormalige inlaat nog duidelijk zichtbaar. 
Inspecties werden verricht aan de Onze Lievevrouwetoren. Deze vertoonde ge
breken aan de balustraden van de omlopen, waarvan enkele delen los bleken 
te staan. Ook mankeerde al wat aan het metselwerk van de bakstenen geledin
gen. Een restauratieplan is in voorbereiding. 

Hoogland 
In het onder Amersfoort ressorterende Hoogland werd de boerderij Hooger-
horsterweg 1 gedeeltelijk gerestaureerd. Van bijzondere waarde bij deze boer
derij is de geheel betegelde voorkamer. 

1 C. B. van der Tak, Stadsherstel (Amsterdam. 1944) afb. 15-16. 
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Gemeente Benschop 

Hier vond herstel plaats aan enkele rieten daken van boerderijen, waaronder 
Benedeneind-Zuidzijde 301. Subsidiëring hiervan geschiedde uit een budget ten 
behoeve van het herstel van objecten van landelijke bouwkunst. 
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Benschop, Benedeneind-Zuidzijde 301, voorgevel. 
Foto: RDMZ Zeist, 1970, nr. 136.090. 

Gemeente Breukelen 

In Breukelen werd de restauratie en uitbreiding van het gemeentehuis voltooid. 
Het is gevestigd in de voormalige buitenplaats Boom en Bosch, waarvan het 
middengedeelte dateert van vóór 1683 2. Het huis werd uitgebreid met twee zij
vleugels zoals deze in het begin van de negentiende eeuw aanwezig waren. Zij 
staan afgebeeld op een litho in het plaatwerk van Lutgers 3. De ramen in de 
nieuwe vleugels kregen dezelfde detaillering en roedeverdeling als die in het 
middendeel: een empireverdeling. Bij de verbouwing werd het gehele gebouw 
onderkelderd, hetgeen tijdens de uitvoering nogal wat constructieve problemen 
met zich meebracht. In het oude gedeelte hebben zich tijdens het graafwerk ver
zakkingen voorgedaan, welke echter geen blijvende nadelige gevolgen hebben 
gehad. Dit is vooral te danken aan het feit, dat het gebouw tijdens de restaura
tie niet in gebruik was. Met name aan de Vechtzijde maakt het huis thans weer 
een imposante indruk met zijn herbouwde zijvleugels 4. 
Bij kasteel Oudaen werden de reeds in 1975 aangevangen restauratiewerkzaam-

2 R. van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht (Lochern, 19702) 112. 
3 P. J. Lutgers, Gezichten aan de rivier de Vecht (z. pi., 1836). 
4 Meta Prins-Schimmel, Boom en Bosch. De geschiedenis van het huis en zijn eigenaren (Breuke

len, 1984). 
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Breukelen, voormalige buitenplaats Boom en Bosch, nu gemeentehuis, na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 

Breukelen, rechts van de Nederlands Hervormde Kerk het huis Salvatori, waarvoor sloopver
gunning is verleend. 
Foto: R. Apell 1985. 
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heden 5 voortgezet. Zo werd de toegangsbrug vernieuwd, en werden binnen en
kele interieurs hersteld. Het noordelijke poortgebouw, behorende tot het com
plex van Oudaen, werd gerestaureerd en verbouwd tot woning. 
In de verslagperiode werd door de Hervormde Gemeente een sloopvergunning 
aangevraagd voor het bij de kerk gelegen pand Salvatori. Deze vergunning 
werd in eerste instantie door de minister van WVC, belast met de uitvoering 
van de Monumentenwet, geweigerd, doch na heroverweging van alle in het ge
ding zijnde belangen, waarbij de bouwtechnische toestand en het functionele 
perspectief een rol speelden, begin 1985 alsnog verleend. Het betreft een negen-
tiende-eeuws gebouw, dat gediend heeft als catechesatielokaal en kosterswo
ning. 
Een begin werd gemaakt met het herstel van Brugstraat 42, een klein achttien-
de-eeuws woonhuisje, gelegen vlak bij de brug over de Vecht. 
Ingrijpend gerestaureerd en verbouwd werd de hofstede Boomrijk aan het 
Zandpad. Deze boerderij is in 1836 ook door Lutgers afgebeeld met een merk
waardige voorgevelbekroning in de vorm van een halfronde top, die later ver
vangen is door de huidige driehoekige topgevel. Aangezien de agrarische 
bestemming hier was komen te vervallen, kreeg het pand geheel een woonfunc
tie. 

Gemeente Bunnik 

Het huis Nieuw Amelisweerd werd ingrijpend hersteld en geschikt gemaakt 
voor groepsbewoning. Het huidige huis dateert uit 1684, met uitbreidingen uit 
1707 en later 6. Het werd in de tweede helft van de negentiende eeuw geheel ge
moderniseerd. De bestaande toestand is bij de restauratie uitgangspunt ge
weest. Nieuw Amelisweerd is, evenals de buitenplaatsen Oud Amelisweerd en 
Rhijnauwen, eigendom van de gemeente Utrecht. 
In 1984 werd gestart met de restauratie van het fort Rhijnauwen. Dit fort, dat 
rijkseigendom is, wordt geschikt gemaakt voor opslag en werkplaatsen voor 
verschillende rijksdiensten. Het werk wordt uitgevoerd als een werkgelegen
heidsproject. 

Gemeente Cothen 

In Cothen werden ingrijpende onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden 
uitgevoerd aan kasteel Rijnestein. Het oudste deel van het kasteel bestaat uit 
een vierkante woontoren, die gebouwd is in de veertiende eeuw 7. Hieraan wer
den in de jaren 1873-1874 de aanbouwen aan de noordzijde, die het complex 
een min of meer symmetrisch aanzien geven, toegevoegd. 
De restauratie betrof de daken, de buitengevels, de tegen de achterzijde van de 
donjon gebouwde serre en de trap voor de hoofdingang. Binnen werd het huis 
geschikt gemaakt voor bewoning naar de eisen, die de tegenwoordige tijd daar
aan stelt. 

5 Maandblad Oud-Utrecht (MblOU), LUI (1980) 82-83. 
6 MblOU, LVIII (1985) 106-107. 
7 Dorian Kransberg en Hans Mils, Kastelengids van Nederland; middeleeuwen (Haarlem 1979) 

104-106. 
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Cothen, kasteel Rijnestein voor de restauratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 1982, nr. 234.540. 

Gemeente Eemnes 

Hier werd herstel aan het rieten dak gepleegd aan de boerderij Meentweg 45. 

Eemnes, Meentweg 45, in 1967. 
Foto: RDMZ Zeist, 1967, nr. 111.008. 
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Gemeente Houten 

Houten 
In verband met de slechte bouwkundige toestand bleek het noodzakelijk te zijn 
noodherstel te verrichten aan de toren van de hervormde kerk in Houten. Deze 
toren, een belangrijk voorbeeld in de serie 'Utrechtse' torens (Amerongen, 
Amersfoort, Eemnes-buiten, Loenen, Nieuw Loosdrecht, Rhenen, Soest en 
Westbroek) gebouwd in navolging van de Domtoren, wacht nog op een defini
tieve restauratie. Wel werden in het torenportaal belangwekkende muurschil
deringen op een afdoende wijze geconsolideerd. De beschildering bestaat uit 
een blokverdeling op de pleisterlaag van de muurvlakken en enkele kruismotie-
ven op het gewelf. 

Schalkwijk 
De in het overzicht van restauraties in de jaren 1980-1982 vermelde restauratie 
van de H. Michaelskerk werd in 1983 voltooid, althans wat betreft de eerste 
fase. Er zullen nog verdere herstelwerkzaamheden nodig zijn om het verval de
finitief te keren. 

Gemeente Kamerik 

Het pand Mijzijde 54, een eenvoudig woonhuisje gelegen in het beschermde 
dorpsgezicht, werd gerehabiliteerd. 

Kamerik, Mijzijde 54, de 
voorgevel voor de restau
ratie. 
Foto: RDMZ Zeist, 
1966, nr. 108.104. 
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Loenen, Dorpsstraat 64, 
na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 

Gemeente Loenen 

Loenen 
Aan de Dorpsstraat werden gerestaureerd de panden 64 en 69. Verder werden 
werkzaamheden verricht aan Oud Over 7 (deelherstel) en 32. In het dorp wer
den Torenstraat 1 en Rijksstraatweg 78 opgeknapt; het laatste pand was oor
spronkelijk het koetshuis van de buitenplaats Nieuwerhoek. 

Loenersloot 
De ophaalbrug bij het kasteel Loenersloot werd in 1984 verniewd. 

Nieuwersluis 
De restauratie van de theekoepel bij het huis Vreedenhoff werd in de verslagpe
riode voltooid. Door zwamaantasting was een vergaande vernieuwing noodza
kelijk. Met de restauratie van de koepel bij Over-Holland, gelegen aan de 
Vecht, werd een begin gemaakt. Tijdens de werkzaamheden werden interessan
te vondsten gedaan van de voorganger van de bestaande koepel, die afgebeeld 
staat in het plaatwerk van de 'Zegepralende Vecht' 8. Ook werden restanten 
8 Claes Bruyn, De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden (Amsterdam, 1719) meestal aangeduid als 

Zegepralende Vecht. 
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Vreeland, Klapstraat 17, 
na rehabilitatie. 
Foto: R. Apell 1985. 

aangetroffen van de achttiende-eeuwse tuinaanleg rond deze koepel. 

Vreeland 
Hier werd het pand Klapstraat 17 gerehabiliteerd, evenals het pand Boterweg 
28. De werkzaamheden aan de 'theekoepel' bij het huis Slotzicht werden afge
rond 9. 

Gemeente Maarssen 

Oud Zuilen 
Hier werd een begin gemaakt met de laatste fase van de reeds enige jaren, met 
onderbrekingen, in uitvoering zijnde restauratie van het slot Zuylen. De werk
zaamheden hebben betrekking op de afwerking van het interieur en het zoge
naamde poortgebouwtje, de pendant van de toegangspoort, die reeds in de ja
ren 1977-1978 was gerestaureerd 10. Het werk wordt uitgevoerd in het kader 
van het ƒ 32 miljoenproject (zie de inleiding); 70% van de daarbij ingeschakel-

9 Jaarboek Oud-Utrecht (JbOU), (1983) 139. 
10 MblOU, LUI (1980) 84. 
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de arbeidskrachten was werkloos. Ook het herstel van enkele bijgebouwen is 
in het project opgenomen. Tijdens de restauratie is uitvoerig archeologisch on
derzoek verricht naar de bouwgeschiedenis van het slot. 

Gemeente Montfoort 

In 1984 werd een aanvang gemaakt met de restauratie van het kasteel van 
Montfoort. Nadat dit gebouw jarenlang ongebruikt was gebleven, was restau
ratie dringend noodzakelijk geworden. Door zwamaantasting waren grote de
len van de houtconstructies vergaan. Het feit, dat het gebouw dichtgetimmerd 
was en aan alle kanten kon inwateren, heeft het verval de laatste jaren sterk 
versneld. Het project werd uitgekozen als proefproject in het kader van de 
extra-werkgelegenheidsoperatie in de bouw, in het bijzonder in de restauratie. 
Het diende met inschakeling van tenminste 70% werklozen te worden uitge
voerd. De ervaringen hiermee zouden verwerkt worden ten behoeve van vol
gende op basis van dergelijke regelingen te starten projecten. 
Reeds ver voor de voltooiing van dit project is een vervolg gekomen in de vorm 
van het ƒ 100 miljoenprogramma en, enige tijd later, het terugploegprogram
ma (zie de inleiding). 

Het kasteel, in feite slechts een restant van de voorburcht van het eigenlijke 
kasteel dat al sedert 1672 is verdwenen, krijgt na de restauratie een horeca-
bestemming. Het zal worden opgenomen in een omvangrijk nieuwbouwproject 
ten behoeve van het nabijgelegen bejaardentehuis. Deze nieuwbouw zal ver
schijnen op de plaats, waar de verdwenen delen van de voorburcht hebben 
gestaan. 
Eveneens als werkgelegenheidsproject werd een pand aan de Heiliglevenstraat 
gerestaureerd om als jongerencentrum te dienen. 

Gemeente Oudewater 

Woonhuisrehabilitaties vonden plaats bij de panden Leeuweringerstraat 43-45 
en Wijdstraat 30. Verder werd in de verslagperiode een begin gemaakt met de 
restauratie van de Ursulakapel. Deze zal worden opgenomen in het nieuw te 
bouwen politiebureau, dat er achter (op aansluitend) zal worden opgetrokken. 
De restauratie wordt in opdracht van de gemeente door de Rijksgebouwen
dienst en onder toezicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uitge
voerd. 
Het restauratieplan is vrij reconstruerend van karakter. De kapel, die in de loop 
der tijd veranderd was in een woonhuis, krijgt weer het oorspronkelijke voor
komen door reconstructie van de oude ramen en verwijdering van de latere 
woonhuistoevoegingen. Deze wijzigingen houden ook verband met het nieuwe 
gebruik van dit monument als onderdeel van een politiebureau. 

Gemeente Utrecht 

De jaren 1983 en 1984 gaven in de stad Utrecht de resultaten te zien van de grote 
restauratie-activiteiten in de daaraan voorafgaande periode. Er zijn belangrijk 
meer restauraties voltooid dan aangevangen, hetgeen niet zo'n gunstig teken 
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Utrecht, Buur-
kerk, interieur 
naar het noord
westen na de 
restauratie. 
Foto: Foto Dienst 
Utrecht, 1985, nr. 
C24.845. 

is voor de toekomst. Naar het zich laat aanzien is er eind 1984 en begin 1985 
sprake van een zeker herstel; of dit structureel is, zal moeten worden afge
wacht. De financiële kaders, waarbinnen gesubsidieerd kon worden, zijn onge
veer gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Grote koploper op 
restauratiegebied was de gemeente zelf, door een aantal 'moeilijke' gevallen ter 
hand te nemen. Een groot aantal restauraties werd uitgevoerd in het kader van 
de gezamenlijke regeling van de ministeries van VROM en WVC, de zogenaam
de 'rehabilitatieregeling'. Deze is per 1 januari 1985 komen te vervallen; de in 
de regeling beschikbare gelden werden opgenomen in het op die datum in wer
king tredende stadsvernieuwingsfonds. Belangrijkste verschil met de oude si
tuatie is dat nu de gemeente autonoom is in het toekennen van de subsidies. 
Het rijk komt er niet meer aan te pas. Dit betreft uitsluitend de rehabilitatiege-
vallen, waarbij naast monumentenherstel ook sprake is van woningverbete
ring. 
Van de grote monumenten dient de voltooiing van de restauratie van de Buur-
kerk vermeld te worden, die een andere functie kreeg. Het is een gelukkige ge
dachte geweest in dit gebouw het museum Van Speelklok tot Pierement onder 
te brengen, ook al ging dit ten koste van een deel van de belevingswaarde van 
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Utrecht, Abraham Dolesteeg 11-17, 
de voorgevels in desolate toestand. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1983, 
nr. B63.97H. 

Utrecht, Abraham Dolesteeg 11-17, 
voorgevels na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 
1985, nr. C25.082. 

het interieur. De voor het museum noodzakelijke inbouw is zeer zorgvuldig in
gepast. 
Aan de laatste kerk in het Vijfkerkenproject, de Domkerk, werd gedurende de 
verslagperiode voortgewerkt. De reconstructie van de balustrade op het koor, 
en déTierstelwerkzaamheden aan de noordelijke en zuidelijke transeptgevels 
werden voltooid. 
En andere grote restauratie was die van de evangelisch-lutherse kerk aan de 
Hamburgerstraat. Het herstel van de daken, dakruiter en muurwerk werd in 
de verslagperiode uitgevoerd. Hierbij werd de oorspronkelijke kapconstructie 
uitvoerig gedocumenteerd ' '. Als laatste fase zal het interieur nog aangepakt 

MblOU, LVIII (1985) 79-84. 



e-r mi ., 

Utrecht, Breedstraat 26, het voormalig Gewestelijk Arbeidsbureau voor de restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1982, nr. C18.955. 

Utrecht, Breedstraat 26, na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1983, nr. C22.158. 
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Utrecht, Domstraat 8/Voetiusstraat 2, voor restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1980, nr. Cl3.612. 

Utrecht, Domstraat 8/Voetiusstraat 2, na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1984, nr. C23.672. 
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Utrecht, Hof poort 8, oostgevel voor restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1983, nr. C22.141. 

Utrecht, Hofpoort 8, oostgevel na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1985, nr. C25.129C. 

moeten worden. Opmerkelijk bleek te zijn, dat de ongeveer tegelijkertijd geres
taureerde voorgevel van de evangelisch-lutherse kerk te Edam hoogstwaar
schijnlijk van dezelfde architect is. 

Het overzicht van de overige restauraties in Utrecht is in twee afdelingen ver
deeld: de in de verslagperiode voltooide en de in die periode aangevangen 
restauraties. Bij de voltooide restauraties wordt hier en daar een nadere toelich
ting gegeven; bij de aangevangen restauraties wordt volstaan met een opsom
ming. 

Voltooide restauraties, in alfabetische volgorde naar straatnaam. 
1. Abraham Dolesteeg 11-17 '2. Deze vroeg zeventiende-eeuwse woningen 

waren vóór de restauratie in gebruik als werkplaats. Bij de algehele restau
ratie werden er drie woningen in gerealiseerd. 
Van Asch van Wijckskade 8. Dit pand maakt deel uit van de negentiende-
eeuwse stadsuitleg, die door de architect J. D. Zocher aangelegd werd op 
de plaats van de vroegere stadswallen. Het verkeerde in een vrijwel origine
le staat. De restauratie had een consoliderend karakter. Aan de achterzijde 
werd een moderne serre aangebouwd. 

2. 

12 MblOU, LVI (1983) 91-97. 
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Utrecht, Hof poort 8, zuidgevel voor restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1983, nr. C22.148. 

Utrecht, Ho/poort 8, zuidgevel na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1985, nr. C25.129B. 

3. Breedstraat 26 '3. Het Huis met het IJzeren Hek werd nadat het vele jaren 
als gewestelijk arbeidsbureau dienst had gedaan, gerestaureerd en voor be
woning in verscheidene eenheden geschikt gemaakt. De monumentale en
treehal werd in ere hersteld. 

4. Brigittenstraat 1 '4. Van dit oorspronkelijk tot het complex van het Brigit-
tenklooster behorende pand werd de kap gerestaureerd. 

5. Bruntenhof 5, voorheen Lepelenburg 9. Dit pand, de poortwoning van de 
Bruntenhof, werd met de monumentale ingangspoort gerestaureerd als 
laatste in de reeks woningen van deze hof. Na de voltooiing van dit com
plex werd de straatnaam ter plaatse gewijzigd in Bruntenhof. Hoewel de 
originele zeventiende-eeuwse huisnummers op de woningen nu mooi cor
responderen met de huidige huisnummers, valt deze naamsverandering te 
betreuren, omdat hiermee de veel oudere, en in historisch opzicht veel be
langrijker naam Lepelenburg als straatnaam is verdwenen. 

6. Domstraat 8 - Voetiusstraat 2 15. Dit voormalige stalgebouw annex koets
huis met bovenwoning kreeg bij de restauratie op de begane grond een 
kantoorbestemming en boven een aantal appartementen. 

7. Drift 29-31. Beide panden behoorden tot het paleiscomplex van koning 

13 MblOU, LV (1982) 42-43. 
14 MblOU, LIV (1981) 24-27. 
15 MblOU, LV (1982) 51-52. 
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Utrecht, Hogeweide 1, in 1972. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1972, nr. CM 2579-E. 

Utrecht, Hogeweide 1, na vernieuwing van de gevels en het rieten dak. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1985, nr. 25.084. 
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Utrecht, Jeruzalemstraat 7, voor de restauratie. Utrecht, Jeruzalemstraat 7, na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1976, nr. B2402-B. Foto: Foto Dienst Utrecht, 1985, nr. C24.885. 

Lodewijk Napoleon. Ze werden ingrijpend gerestaureerd ten behoeve van 
de Rijksuniversiteit. 

8. Hamburgerstraat 15 16. Dit pand, gelegen op de hoek van de Lange 
Nieuwstraat, werd geheel gerestaureerd en geschikt gemaakt voor bewo
ning. 

9. Herenstraat 24 '7 . Dit brede pand bestaat uit twee oorspronkelijk middel
eeuwse huizen. Het geheel werd gerestaureerd en kreeg een woonbestem
ming. 

10. Hofpoort 8. Tot aan de restauratie behoorde dit voormalig koetshuis met 
bovenwoning tot het huis Trans 11. De nieuwe invullingen in de muurope
ningen, nodig in verband met de nieuwe woonfunctie, zijn in een moderne 
vormgeving uitgevoerd. 

11. Hogeweide 1. Vernieuwing van gevels en het rieten dak van deze boerderij. 
12. Jeruzalemstraat 7 18. Na jaren van moeizame voorbereidingen kon in no

vember 1983 eindelijk begonnen worden met de restauratie van dit interes
sante middeleeuwse pand. De begane grond kreeg een woonbestemming, 
de verdieping een kantoorfunctie. 

16 MblOU, LV (1982) 53-54. 
17 MblOU, LV (1982) 58. 
18 MblOU, LVII (1984) 92-96. 
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Utrecht, Zadelstraat 9, voor restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1974, nr. C4465. 

Utrecht, Zadelstraat 9, na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1985, nr. C25.080. 

13. Jeruzalemstraat 12 19. Dit huis was in het recente verleden samengevoegd 
met een deel van het buurhuis, nummer 8-10. Een sanering van de erin ge
vestigde werkplaats was de aanleiding tot een ingrijpende rehabilitatie van 
dit beeldbepalende pand. De samenvoeging werd hierbij weer ongedaan 
gemaakt. 

14. Keistraat 5. De kap en achtergevel verkeerden in een zeer slechte staat en 
werden gerestaureerd. 

15. Kromme Nieuwegracht 45 20. Hier werden kap, zij- en achtergevel ge
restaureerd. 

16. Lange Nieuwstraat 41. Dit pand heeft een vrij onopvallende negentiende-
eeuwse voorgevel, maar bevat inwendig nog de volledige zeventiende-
eeuwse structuur. Gerestaureerd werden de kap en de achtergevel. 

17. Nieuwegracht 1. Hier vond cascoherstel plaats. Het betreft een van oor
sprong zeventiende-eeuws huis, met een achttiende-eeuwse pui, en een 
negentiende-eeuwse geveltop. 

18. Nieuwegracht 14. In dit pand is de Souvereine Orde van Malta gevestigd. 
Er vond een consoliderende restauratie plaats. 

19 MblOU, LVI (1983) 122-124. 
20 MblOU, LVI1 (1984) 114-115. 
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Utrecht, Buurkerkhof 19, de ander gevel van het
zelfde huis na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1977, nr. C8.485. 

Utrecht Buurkerkhof 19, na restauratie. 
Foto: Foto Dienst Utrecht, 1984, nr. C23.971. 

19. 

20 

21 

22. 

Nieuwegracht 38. De kap van dit huis was in ernstige mate door boktor 
aangetast, een probleem, dat meer voorkomt in dit stadsdeel. De kap werd 
dan ook vrijwel geheel vernieuwd, terwijl ook de gevels behandeld werden. 
Nieuwegracht 81. Van dit huis, dat al eerder was gerestaureerd, werd de 
stoep in ere hersteld. 
Nobelstraat 18 21. Dit vlak achter de stadswal gelegen woonhuis werd ge
restaureerd. Voor Utrecht zeldzaam is de houten topgevel aan de achterzij
de, die net boven de wal uitsteekt. 
Oudegracht 187 22. Dit grote huis werd gebouwd rond 1300. De dennen 
sporenkap met de onderliggende dennen zolderbalken werd gerestaureerd. 

23. Oudegracht 290. Ook van dit pand werd de kap hersteld. 
24. Oudegracht 365 23. Hier vond eveneens herstel van de middeleeuwse kap 

plaats. 
25. Oudegracht 382. De laatste kaprestauratie in deze reeks. 
26. Springweg 16 24. Van dit in zeer slechte staat verkerende pand werd door 

21 MblOU, LVII (1984) 140-141. 
22 MblOU, LV (1982) 103-104. 
23 MblOU, LV(1982) 117-118. 
24 MblOU, LVII (1984) 168-172. 
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een grondige algehele restauratie weer een goed bewoonbaar huis ge
maakt. 

27. Springweg 102 en poort 25. Aan het pand werden een restauratie en een 
woningverbetering uitgevoerd. De in het huis opgenomen poort vormde de 
voormalige toegang tot het terrein van het Burgerweeshuis, dat gelegen 
was aan de Oudegracht, ter plaatse van het tegenwoordige NV-huis. Bij de 
restauratie van deze geheel natuurstenen poort werd zorgvuldig onderzoek 
gedaan naar de oorspronkelijke polychromie. De oude kleuren werden bij 
de restauratie geheel gereconstrueerd. 

28. Springweg 142 " . Dit is het Andreasgasthuis, in 1872 gebouwd naar ont
werp van de architect Alfred Tepe. Alleen het voorste gedeelte aan de 
straat werd gehandhaafd. Er achter verrees een geheel nieuw complex ten 
behoeve van de huisvesting van geestelijken. 

29. Steenweg 6 21. Dit betreft de Buurkerk, in het begin van het gedeelte over 
de gemeente Utrecht al genoemd. 

30. Voorstraat 14. Voor dit huis, genaamd De Conink van Portugael, werd de 
hardstenen stoep gerestaureerd. 

31. Werfmuren. Ook in deze verslagperiode werd voortvarend gewerkt aan 
het herstel van de werfmuren. Muren, die voltooid werden, zijn gelegen 
voor de panden: Drift 3, Nieuwegracht 52, 68 en 70, Oudegracht 53-55, 
111, 127, 143, 155, 255, 257, 283, 289, 291, 335, 347, 349, 351, 355, 365, 
377, 381, 387, 389, 395, 403, 417, 2, 16, 18, 20, 40, 82, 84, 86, 90, 230, 
246, 308, 310, 312, 318, 330-332, 334, 336 en 338. Interessant was de 
restauratie van de muur bij Oudegracht 111. Hier werd een in later tijd 
dichtgemetseld bovenlicht aangetroffen, dat bij de restauratie weer in ere 
is hersteld. 

32. Zadelstraat 9 - Buurkerkhof 19 2S. Dit boeiende huis met twee straatgevels 
werd geheel gerestaureerd. Het behield daarbij zijn oorspronkelijke 
bestemming, namelijk winkel op de begane grond en wonen op de verdie
ping. 

33. Zilverstraat 14 29. Algehele woonhuisrehabilitatie. 
34. Wittevrouwenstraat 44 30. De politiepost bij de Wittevrouwenbarrière 

werd grondig opgeknapt. Het exterieur werd daarbij in de oorspronkelijke 
kleurstelling teruggebracht. 

Tenslotte volgt hier een overzicht van de in de verslagperiode aangevangen, 
maar nog niet voltooide restauraties: 
Abraham Dolesteeg 10, 
Hamburgerstraat 9 (tweede fase evangelisch-lutherse kerk), 
Haverstraat 6, 
Janskerkhof 13-13a-Drift 2, 
Kromme Nieuwegracht 33, 
Kromme Nieuwegracht 43, 
25 MblOU, LIV (1981) 68-69. 
26 JbOU, (1983), 157, 163. 
27 MblOU, LV (1982) 43. 
28 MblOU, LVII (1984) 186-189. 
29 MblOU, LV (1982) 143. 
30 MblOU. LVII (1984) 183-185. 
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Lange Lauwersstraat 22, 
Nieuwegracht 51, 
Oudegracht 34, 
Oudegracht 223, 
Oudegracht 302, 
Oudegracht 307, 
Oudegracht 319-321, 
Werfmuren bij Oudegracht 23, 35, 415 en 228. 
Als bijzonder object dient het huis Oudaen vermeld te worden (Oudegracht 
99), waarvan de restauratie in 1984 van start is gegaan. 

Gemeente Wijk bij Duurstede 

In Wijk werden twee kleine restauraties uitgevoerd, Langs de Wal 18 en 
Muntstraat 22. De terugloop in activiteiten ten opzichte van voorgaande jaren 
was hier wel zeer goed merkbaar. Toch werd er ook begonnen met een groot 
restauratieproject, dat jarenlang wegens geldgebrek bij de subsidiërende over
heid niet van de grond kon komen. Het betreft de restauratie van de donjon 
bij kasteel Duurstede. Ook de restanten van de buitenmuren en de toegangs-
brug zullen hersteld worden. Het gaat hierbij om het consolideren van ruïnes. 
Zowel de donjon als de muurresten verkeren in ruïneuze staat, en het is de be
doeling, dat dat zo zal blijven. Dit vereist een zorgvuldige, specifieke aanpak: 
in technisch opzicht zal er een situatie moeten ontstaan die verder verval moet 
voorkomen, terwijl anderzijds het karakter van het vervallen gebouwencom-

Wijk bij Duurstede, Muntstraat 22, na restauratie. 
Foto: R. Apell 1985. 
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plex bewaard moet worden. Dit zijn twee tegenstrijdige uitgangspunten. Bij de 
uitvoering komt het er op neer, dat het metselwerk wordt hersteld en aangevuld 
op plaatsen waar grote gaten zijn ontstaan, maar met behoud van alle bouw-
sporen en latere wijzigingen. Al te grote bomen, die zich in het metselwerk had
den vastgezet, worden verwijderd. Op de buitenmuren zal getracht worden de 
plantengroei weer een mogelijkheid te geven. Van belang is hierbij ook, dat de 
ruïne een wezenlijk onderdeel is van het door Zocher aangelegde land
schapspark. Een al te opgeschoonde ruïne zou hierin misstaan. 
Het interieur van de vierkante donjon zal zodanig gerestaureerd worden, dat 
de vertrekken bruikbaar zijn. Hiertoe wordt het oude trappenstelsel deels her
steld, deels aangevuld. Bovenop de toren wordt een flauw hellend pyramidedak 
geplaatst om het geheel tegen inwateren te beschermen. De werkzaamheden 
zullen in de loop van 1985 voltooid zijn. 

Gemeente IJsselstein 

In IJsselstein stond de verslagperiode in het teken van twee belangrijke restau
raties, die van de hervormde kerk en die van het voormalig Ewoudsgasthuis of 
klooster Mariënberg aan de Benschopperstraat. 
De kerk onderging bij de in technisch opzicht vrij ingrijpende restauratie geen 
belangrijke wijzigingen; alleen in het interieur werden enige aanpassingen 
aangebracht 31. Bij de kerkrestauratie werden ook de twee graftomben van en
kele heren en vrouwen van IJsselstein betrokken. Deze tomben, daterend van 
respectievelijk de tweede helft van de veertiende eeuw en van ± 1540 32 zijn 

IJsselstein, oostgevel voormalig klooster Mariënberg, na restauratie. 
Foto: Paulus van Vliet, architect BNA, Utrecht. 
31 JbOU, (1983) 162. 
32 Kunstreisboek voor Nederland (Amsterdam, 19777) 301. 
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IJsselstein, westgevel van de 
Nederlands Hervormde Kerk. 
Foto: RDMZ Zeist, 1976, 
nr. 247.023. 

IJsselstein, interieur van het koor in de Nederlands 
Hervormde Kerk, naar het westen gezien. 
Foto: RDMZ Zeist, 1984, nr. 251.436. 

enigszins verplaatst. Van de oudste tombe zijn de loszittende delen vastgezet. 
Het voormalige Ewoudsgasthuis of klooster Mariënberg is in feite slechts een 
restant van een groter complex 33. Het behouden deel omvat de refter van het 
klooster en een deel van de kloostergang dat hierin van oudsher was opgeno
men. Tengevolge van jarenlang verval was het in zeer slechte staat komen te 
verkeren. Wanneer restauratie nog enkele jaren was uitgebleven, zou het ver
moedelijk niet meer te redden zijn geweest. Het is dan ook een gelukkige om
standigheid geweest, dat in 1983 een gezamenlijke subsidiëring van de Ministe
ries VROM en WVC de restauratie mogelijk maakte. Het gebouw werd hierbij 

33 C. L. Temminck Groll en G. Berends, 'De restauratie van Mariënberg, vijf woningen in het 
restant van een klooster', Historische Kring IJsselstein, nr. 31 (1984) 201-220. 
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geschikt gemaakt voor bewoning op de eerste verdieping en een horecabestem-
ming op de begane grond. Een belangrijke uiterlijke wijziging werd aange
bracht bij de kapconstructie. Oorspronkelijk bevond zich op het bouwwerk een 
hoog zadeldak, dat aan beide zijden aansloot op de inmiddels verdwenen overi
ge bouwdelen van het kloostercomplex. In de loop van de achttiende eeuw was 
de oorspronkelijke vorm van de kap gewijzigd, waarbij aan beide korte zijden 
van het gebouw een dakschild tot stand kwam. Daarbij werd tevens de nok ver
laagd, waardoor een zakgoot ontstond. Bij de restauratie werd de nok weer op 
de oude hoogte teruggebracht, terwijl de dakschilden aan de korte zijden ge
handhaafd werden. Hierdoor ontstond een technisch gezonde oplossing, en het 
gebouw speelt nu weer een iets belangrijker rol in het silhouet van het stadje. 
Het exterieur behield de negentiende-eeuwse verschijningsvorm met uit die tijd 
daterende of in die tijd gewijzigde kozijnen en gepleisterde buitengevels. Een 
poging om het pleisterwerk te verwijderen en het schone metselwerk te herstel
len ketste, behalve op kunsthistorische argumenten, ook af op de uitermate 
slechte staat van het achterliggende metselwerk. In het interieur bleek het nood
zakelijk te zijn alle gemetselde kruisribgewelven te vernieuwen. Dit vereist een 
specifieke vakkennis van de uitvoerende metselaars, welke helaas steeds minder 
aangetroffen wordt. Het resultaat in IJsselstein mag gezien worden. 
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