
Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 Kasteel DUURSTEDE in oude luister hersteld Op vrijdag 23 augustus 1985 is kasteel Duurstede weer opengesteld voor hetpubliek. Deze datum viel samen met de manifestatie Kunst en Flora. Nadatin 1948 de Bourgondische toren was gerestaureerd zijn in veertien maandentijds, in de periode 1984/1985, de donjon' en de van het kasteel overgeblevenmuurresten gerestaureerd. Daarmee zijn alle bovengrondse gedeelten vanhet eens zo luisterrijke kasteel weer hersteld. Deze laatste restauratie werdnaar een ontwerp van architectenbureau Meulenbelt B.V. uit Utrechtuitgevoerd door Aannemersbedrijf Woudenberg-Ameide B.V. De zuidgevel van de Donjonlaat duidelijk littekens zienvan een kapkonstruktie die inde opgaande muur was ingela-ten. Deze kapkonstruktiemaakte vermoedelijk onder-deel uit van de omloop nabij debuitenmuur.

1. De zware vierkante verdedigingstoren. 11



Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 In de noordgevel van deDonjon, welke gericht is naarde binnenzijde van het (oude)kasteel, bevinden zich deaanzetten van een gewelf deplafondkonstruktie. Gelet opde geringe grootte van dezeelementen, bestaat het ver-moeden dat het eenaangrenzend dienstverblijfmoet zijn geweest. In de oostgevel van de Donjonzijn nog sporen aanwezig vaneen doorbraak respectievelijkverbindingsgang tussen torenen omloop. De geschiedenis van de restauratie begint al in 1976. Toen kreeg het architec-tenbureau van de gemeente Wijk bij Duurstede opdracht de donjon en demuurreslen in tekening te brengen en een restauratieplan te maken. Het bleektoen echter niet mogelijk de nodige subsidiegelden los te krijgen en het kasteelbleef in vervallen staat. Daar kwam in 1983 verandering in. Het besluit van de 12



Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 regering om subsidies te verstrekken voor werkgclcgenheidsprojekten werdin Wijk bij Duurstede warm ontvangen. De restauratie is voor 70% uitgevoerd door werkloze bouwvakkers.Uitgangspunten van de restauratie van donjon waren: behoud voor verderverval en het toegankelijk maken van deze toren. Dat betekende onder meerhet aanbrengen van een dak met hemclwaterafvoeren en een (overloop)spuwer, het herstellen van de vloeren en muurtrappen en het aanbrengen vaneen eiken spiltrap in de toren alsmede een toegangstrap buiten de toren. Doorhet dak tussen de gevels te houden, is het oude vervallen aanzien van donjonbewaard gebleven. Het koepelgewelf met k ruisribben werd in zijn oorspronke-lijke vorm teruggebracht. Op de bovenste verdieping werden de gordelbogen weer gemetseld metde aanzet van de

troggewelven. De contouren van de 13de eeuwse verdedi-gingstoren zijn weer teruggebracht door de hoeken, waar deze in later tijdwaren uitgehakt, beter aan te helen. Bovenin de donjon is het gemetseldekruisvenster hersteld en voorzien van glas-in-lood. 'Littekens' In zijn lange bestaan - het kasteel werd vermoedelijk in 1265 gebouwd -hebben in en aan de donjon veel verbouwingen plaats gevonden. Geleidelijkaan werd de toren aan drie zijden ingebouwd, hetgeen in de gevels veel bouw-sporen heeft nagelaten. Al deze 'littekens zijn gehandhaafd. Eeuwenoudebalkankers steken nog uit het metselwerk, terwijl hoog boven het maaiveld eenlater ingehakte broodoven zichtbaar is. Tot het werk van de aannemerbehoorde ook het aanbrengen van een ophaalbrug. Bij het vernieuwen van hettoiletgebouw en het inrichten van het totale kasteeleiland is rekeninggehouden met

rolstoelgebruikers. De omtrekken van het kasteel zijn duidelijkin het terrein aangegeven door middel van bestrating en het is nu mogelijk eenwandeling te maken over de ondergronds nog aanwezige funderingen van debuitenmuren van het kasteel. De toren werd door een bekwaam bouwmeester gebouwd aan de oevervan de in 1122 af gedamde Kromme Rijn. De bouw van de toren moet enigejaren in beslag genomen hebben. De enorme hoeveelheden baksteen werdenter plaatse gebakken in veldovens. Als brandstof was veel hout nodig dat in detoen nog bosrijke omgeving werd gekapt. 13



Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 Ook aan de Bourgondische toren zijn de nodige littekens vanvensters en muuraansluitingen waar te nemen. De inmiddelsaanwezige begroeiing op de onderste muurgedeelten van deze toren(mossen en diverse soorten grassen), geeft deze toren een sfeervoluiterlijk aanzien. 'Kwaliteit' Gemetseld werd er alleen ongeveer tussen Pasen en oktober, omdat degebruikte kalktrasspecie waarmee gemetseld werd zeer gevoelig is voor vorst.Aan de kwaliteit van de 13de eeuwse mctselspecie en aan het vakmanschapwaarmee de zware bakstenen (8,5 x 15,5 x 31 cm.) werden gebakken, is het tedanken dat de donjon tot in deze tijd heeft standgehouden. De donjon werduitgevoerd alseen alleenstaande zwareverdedigingstoren met muren van ruim2,5 meter dik. 14




