
Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 VERZOEKSCHRIFT tot doel hebbende een ^vergeten vestingwerk-monument^ toe te voegen aan de reeds geregistreerde vestingwerk- monumenten Gericht aan de Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, p/a Rijksdienst voor Monumentenzorg Broederplein 41 3703 CD Zeist IJsselstein, 18 september 1986. Geachte excellentie, De stichting 'Historische Kring IJsselstein', zetelend te IJsselstein aan Omloop West 42 tehuize van haar sekretaris, verzoekt U de oude vestingwerken kadastraal bekend onder, ge-meente IJsselstein, sectie F, nummers 1567, 1705, 1612, 1607 (-zie bijlage V-), toe te voegenaan de lijst van monumenten binnen de gemeente IJsselstein. De stichting stelt zich blijkens artikel 3, lid b, van haar statuten onder meer toe doel:'het bevorderen van de conservering van historische monumenten'. Op grond van navolgende omstandigheden meent verzoekster dat plaatsing op de lijst alsvoormeld gewettigd is. De vestingwerken waar het in

deze om gaat zijn gelegen in het zuid-oostelijke gedeelte van de binnenstad en hebben een lengte aldaar van circa 100 meter, stam-men uit de 15e eeuw en bestaan uit; a.    wal/kade met een gemiddelde breedte van 4,5 meter, b.   vestingmuur met een gemiddelde hoogte van 3 meter, c.    glacis met een gemiddelde breedte van 17 meter, d.   gracht met een gemiddelde breedte van 10 meter. Naar de mening van verzoekster zijn de vestingwerken van bijzondere betekenis voor IJssel-stein en dit karakter dient voor de toekomst onveranderd te blijven. Verzoekster wil metname voorkomen dat de vestingmuur, glacis en omgrachting ter plaatse door welke wijzi-ging dan ook wordt ontsierd en zorgen dat de vestingwerken weer in ere hersteld worden. 243







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 maakt werd van historische gegevens uit een kadastraal minuutplan van 1825. Zo ontstondhet plan om langs de grachten de originele groengordel van de glacis te herstellen. Dit echterbetekende dat er vele woningen aan de gracht zouden moeten verdwijnen en dat stuitte opbezwaren. Na vele wijzigingen in dit plan koos men voor een middenweg. De huizen kon-den blijven staan en op die plaatsen waar geen bebouwing was zou de groengordel als plant-soen worden uitgevoerd. De Z.O.-hoek die inmiddels vrij gekomen was van bebouwingwerd opgenomen in de grocngordel-bcstemming en kreeg in het bestemmingsplan ccn dui-delijke funktie als een vestingwcrk-monumcnt. De uitvoering van het groengordclplan zouvolgens het reconstructie-saneringsplan als laatste fase in de jaren 1983-1987 worden uitge-voerd. Hieruit concluderen wij dat de Monumentenwet, wat betreft het bestemmingsplanvan toepassing is. Integratie met het kloosterplantsoen Uit het voorgaande moge duidelijk

geworden zijn dat de vestingwerken in de Z.O.-hoekbelangrijke historische monumenten zijn. Een ander aspekt waarom het belangrijk is datdeze vestingwerken beschermd dienen te worden is een toekomstige mogelijkheid om tweemonumentale gebieden, die eeuwen met elkaar verbonden zijn geweest, opnieuw te hereni-gen. Wij doelen hier op een 'hernieuwde intecjratie van de vestincjwerken en dekloosterfundamenten'. Deze kloosterfundamcntcn, gelegen aan de overzijde van destadsgracht (zie plattegrondtekening bijlage VII.), zijn in 1937, 1938 en 1956 door onderander de heer W. Stoker voor onderzoek opgegraven (zie foto bijlage VIII). De geschiedenis vertelt dat dit klooster omstreeks 1342 gesticht werd door de Cistercicnse-rorde en bekend stond onder de naam 'Onze Lieve Vrouwenberg'. Het klooster speelde eenbelangrijke rol tijdens het beleg van 1482 waarin een groot leger uit Utrecht de stad Ijssel-stein aanviel. Omdat het klooster zich buiten de vestingwerken bevond gebruikten deUtrechters dit complex als schuilplaats van waaruit zij de stad konden

bestoken. Na dit belegbesloot men het klooster uit veiligheidsoverwegingen af te breken en binnen de muren vanIJsselstein op te bouwen. Tot voor 1911 behield IJsselstein het aandenken van deze geschie-denis in zijn landelijke karakter. Vanaf de vestingwerken in de Z. O.-hoek kon men de heu-vel zien liggen waarin de kloosterfundamenten bewaard waren gebleven. Maar dan, in 1911, werd er op de vestingwerken een fabriekscomplex gebouwd en veran-derde de Z.O,-hoek in een industrieel gebied. Later, in 1953, verrezen aan de overzijde vande stadsgracht, ter hoogte van het fabriekscomplex, twee flats. De afstand tussen de flats ende gracht bedroeg slechts vier meter waardoor de gracht aldaar degenereerde tot een ordiani-re sloot. Vanuit het oogpunt dat er aan de overzijde het fabriekscomplex stond werd er tegendeze onestethische plaatsing ten opzichte van de stadgracht toch geen bezwaar gemaakt. Zoverdween het historische aandenken van een stukje stedelijke geschiedenis. Alleen een ge-deelte van de kloosterfundamenten bleef in een plantsoen,

genaamd 'het Kloosterplantsoen',bewaard. In de jaren '70 kwam er een opleving voor de Z. O.-hoek. Fabrieken en huizenwerden gesloopt. De vestingwerken kwamen hierdoor vrij van bebouwing en de gemeenteIJsselstein bestemde de Z.O.-hoek in het groengordclplan als plantsoen. Echter, het vrijeuitzicht vanaf de Walkade stootte sinds die tijd op de achtergevels van de flats die als domine-rende onestethisch geplaatste objekten een doorn in het oog werden. Het lijkt ons niet on-waarschijnlijk dat deze flats, door hun slechte woonkwaHteiten of om welke redenen danook, ooit zullen verdwijnen. Als dit in de toekomst gebeurt dan zien wij een rijke historischehereniging ontstaan van de vestingwerken met het Kloosterplantsoen welke een nieuw sie- 246
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