












Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 TOURNOOIVELD -   In het kader van het stadsvernieuwingsproject worden 'het Slot' en 'de gym-zaal' geamoveerd. Op dit vrijgekomen gebied, aansluitend met het gebiedwaar het kleuterschooltje stond, wordt het Tournooiveld gerealiseerd. -   Het Tournooiveld is opgedeeld in vijf vierkanten van 32 m'. De eerste tweevelden, op de hoek Touwlaan/Kasteellaan, worden ingericht als grasveld metbestratingslijnen die gericht zijn op de kasteeltoren. -   De drie overige velden zijn ingericht met Romeins plaveisel zodat hier plaatskomt voor max. 132 parkeerplaatsen. -   Met betrekking tot culturele manifestaties (circus, kermis, autostad, gemeen-tedag, kunstmarkt, parade, koninginnedag, taptoe etc), kunnen delen van deparkeervelden bij het grasveld getrokken worden, naargelang de grootte enbehoefte van de activiteiten. Kasteelomgpvingmet zichtbaargemaakte funde-ringen (detail).Ontwerp entekening doorWalter van IVIeyl.



Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 ...verdediging van de historisdie kwaliteit' TOEGANGSWEGEN -   Belangrijk kenmerk van het kasteelcomplex is de'Slotgracht'. Deze is voor een groot deel verdwenen enzal worden teruggebracht middels; 1.  de reeds aanwezige 'Kom', 2.  een 'Watergang' die aansluit op de Kom en eindigtter hoogte van de kasteeltoren, 3.  een droge 'Grindgracht' tussen de watergang en deKasteellaan. Op drie markante plekken in de Slotgracht worden'Ankerplaatsen' of 'Follies' aangebracht, te weten; 1.  op het einde van de Watergang, 2. bij de hoek Watergang/Kom, 3. bij de hoek Kom/stadsgracht. Deze drie ankerplaatsen, in de vorm van een plankier ofsteiger, zullen rustplaatsen worden in de historischeomgeving. -   Evenwijdig aan de nieuwe Watergang komt het oude'Kuierlaantje' terug met lage boompjes en buxushagen.Dit laantje wordt een belangrijke doorgangsroute vanhet Tournooiveld naar de Kasteellaan en via een te ont-sluiten laantje langs de Kom en langs Isselwaerde overde brug bij de NH kerk naar de binnenstad. -   De tweede belangrijke doorgangsroute gaat vanaf hetTournooiveld over het Emplacement via de brug van hetGroene Kruisgebouw naar de binnenstad. De histori-sche en middeleeuwse beleving van bezoekers en voet-gangers wordt door de twee doorgangsroutes optimaal. -   De toegang tot het parkeergebied op het Tournooiveldligt aan de Touwlaan. VtOVrtu opdracht van B en W van IJsselstein tbv de 'Utrechtse Povinciale Monumen-tencommissie'. Bij de aanbevelingen en randvoorwaarden mbt tot het kasteel-terrein stelt drs. Maats o.a.: -  nieuwe bebouwing dient letterlijk en figuurlijk afstand te houden van de kasteelto- ren. De toren dient een autonoom, solitair, historisch bouwwerk te blijven en geen'historisch sfeerbeeld' bij een nieuwbouwproject. -  nieuwe bebouwing dient dusdanig bescheiden van aard te zijn dat er voldoendevisuele relatie blijft beslaan tussen de kasteeltoren en de Touwlaan ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ HET PLAN Hereniging van het Kasteelcomplex met het

Kronenburgplantsoen blijft eenverder uit te werken plan. Verwijdering van de parkeerplaatsen van hetKronenburgplantsoen kan worden opgevangen door de parkeerplaatsen op hetTournooiveld. Voor de herinrichting en bestemming gebied 'Fulcotheater en parkeerterreinHofstraat' zijn in mei 1997 door drs. E.F. Maats aanbevelingen en randvoor-waarden opgesteld middels het rapport 'Cultuurhistorische verkenningKasteelterrein en Kronenburgplantsoen'; mei 1997. Dit rapport is gemaakt in Impressie vanhet plan Inbovenaanzicht,door RinusVerwey. _J



Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 W:..: verdediging van de historische kwaliteit' Het bestuur van de HKIJ vindt het gewenst om op de vrijkomende locatie vanhet Fulcotheater seniorenwoningen in passende stijl te bouwen. De historischehereniging van de twee middeleeuwse gebieden Kronenburg-plantsoen enKasteelcomplex wordt optimaal gerealiseerd wanneer het totale gebied inte-graal wordt benaderd. Bebouwing op de hoek Touwlaan/Kasteellaan is vanuit een integrale benade-ring onaanvaardbaar omdat deze de middeleeuwse beleving grondig zal versto-ren. De Touwlaan als groene allee is een natuurlijke grens die door zijn volwas-sen karakter optimaal is te noemen. Er zijn vanuit stedebouwkundig of maat-schappelijk oogpunt geen overtuigende argumenten te noemen die bebouwingop de hoek Touwlaan /Kasteellaan toe laten. Mede door de aanwezigheid van het 'Beschermd Stadsgezicht' dient het zichtop de Middeleeuwse toren vanuit de Kasteellaan en de Touwlaan optimaal teworden gegarandeerd. Het plan

&quot;Kasteelcomplex IJsselstein&quot; is zoveel mogelijk'onderhoudsarm' ingericht. Ontwerp van een stadsbank door Walter van Meyl. VISIE OP HET PARKEREN IN DE BINNENSTAD De parkeerdruk op de binnenstad wordt in het algemeen groter en door denieuwbouwwijk Zenderpark zal deze druk blijvend toenemen.Om de binnenstad geen parkeergarage te laten worden dient er aan de randenvoldoende parkeergelegenheid te worden geboden. De drie parkeergebieden die deze functie in de toekomst kunnen bieden zijn; STADHUIS HAZENVELD, TOURNOOIVELD. De bereikbaarheid van deze parkeergebieden naar de binnenstad is zeer 'luxu-eus' te noemen. Voor het parkeren in de binnenstad zijn 'betaald parkeren' eneen 'vergunningstelsel' opties die onderzocht dienen te worden. Ontwerp van de bestrating door Walter van Meyl. 10 j,^



Historische Kring IJsselstein 83 (dec. 1997). - Dl.83 VERDEDIGING VAN DE HISTORISCHE KWALITEIT In 1997 is het precies 700 jaar geleden dat Bertha van IJsselstein het kasteeleen jaar lang tegen indringers heeft verdedigd. Dit feit is in de vaderlandsegeschiedenis niet onopgemerkt gebleven. Door de eeuwen heen hebben kro-niekschrijvers deze gebeurtenis beschreven. De beroemde 'Gijsbrecht' van Joost van den Vondel uit 1637 verwijst naar deIJsselsteinse gebeurtenissen uit 1297 en aan het eind van de vorige eeuw washet voor Johan C. Kievit aanleiding om het geromantiseerde verhaal van Fulcode minstreel te schrijven. Het kan geen toeval zijn dat de sloop van het kasteelen de uitgave van zijn boek praktisch samenvielen. Deze sloop bracht in 1888zoveel teweeg dat er ruimschoots landelijke aandacht aan werd besteed. De historische betekenis van het kasteel lijkt de afgelopen jaren ondergeschiktgemaakt te zijn aan hedendaagse economische waarden en normen die inge-ven dat gebieden met bebouwingswaarde hoe

dan ook bebouwd dienen te wor-den. Letterlijk betekent dit dat, wanneer een historisch gebied als het kasteel-terrein om wat voor reden dan ook niet bij wet beschermd is, het vogelvrij isvoor de bouwplanmakers. Honderd jaar na de sloop van het kasteel ziet het ernaar uit dat de bouwplanmakers hun zin gaan krijgen. Het gepresenteerdewoningbouwplan voorziet in 37 woningen met parkeergelegenheid op eengebied van ongeveer 30oom^. Dit is een norm die zelfs de meest doorgewin-terde stedebouwkundige de wenkbrauwen doet fronsen. Daarbij komt dat hetzicht op de kasteeltoren vanaf de Touwlaan volledig zal verdwijnen. Dezebouwmassa op zo'n kleine afstand zal de toren wegrukken uit zijn historischverband. Illustratief is het commentaar dat Hans Melkert schreef op het IJsselsteinse'Luifelplan' op 6 december 1975 in het Utrechts Nieuwsblad:.........die toren -om naar het heden terug te keren- staat in een schil van de binnen-stad, net buiten de gracht, die het miniatuurhart van IJsselstein omringt. In dezelfdeschil, waarin een

oude touwbaan aan vroeger herinnert, maar waarin ook bebouwinguit deze eeuw een (te) duidelijk aandeel heeft. Is het bijvoorbeeld verantwoord naasteen oude kasteeltoren een moderne kleuterschool te bouwen? (de kleuterschool is in1992 gesloopt-red.) De directe noodzaak om dit terrein te bebouwen is volgens het inzicht van hetbestuur van de HKIJ niet aangetoond. Daarom hebben wij naar een alternatiefvoor dit gebied gezocht dat recht doet aan de cultuur-historische waarde ervan.Met het plan 'Kasteelcomplex IJsselstein' beogen wij het gebied voor het nage-slacht te behouden en te versterken met historische kwaliteit, gebaseerd op derijke geschiedenis van IJsselstein. De Historische Kring staat niet alleen in haar visie de kasteelgronden onbe-bouwd te laten. Inmiddels hebben de Stichting Menno van Coehoorn, deNederlandse Kastelenstichting en de Utrechtse Kastelenstichting ook duidelijk 11




