


Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 .yji^l*»-»-?* r l^ JfO,           I l|Mmi««WIHfcJ^JjgY,fjt,|U»l^ lUIWIHIII'l I, , .. 1 stil &quot;/^ 'i^ -^^^w^-^&quot;, '^ --j^-^ ^^E-^ Tekening van hel huis Blascnbiirg uil 1729 door de vvcduv\c van J StclIiiigvNerf geboren Houtbraken ( Topografischeverzameling gemeente Houten) en leden van een in die tijd zeer machtige fami-lie Van Zuylen zich naar dit bezit noemen, magaangenomen worden dat het meer was dan eengrote boerderij. Vermoedelijk was het een om-grachte woontoren met daarnaast een eveneensomgrachte boerderij. De tekeningen uit deachttiende eeuw geven waarschijnlijk dezeboerderij weer die in de loop der tijd was uitge-groeid tot buitenhuis. Wanneer de toren of hetkasteel is verdwenen, is niet duidelijk. In hetbegin van de zeventiende eeuw wordt meldinggemaakt dat het huis is 'verdestrueert'. Deboerderij is in de tweede helft van de achttien-de eeuw verdwenen. Waar het complex preciesgestaan heeft, is al evenmin bekend. De lokatieligt ergens tussen de Lekdijk en de

Waalsewegten oosten van de enkele jaren geleden aan-gelegde Blasenburgerweg. Door middel vanarchiefonderzoek en archeologisch onderzoekin het gebied moet het mogelijk zijn om deexacte lokatie van dit voormalige kasteel enbuitenhuis te vinden. Kasteel Bloemenstein Ook van kasteel Bloemenstein is niet de pre-cieze plaats bekend waar het gestaan heeft. Vandit kasteel is dat echter beter verklaarbaar om-dat Bloemenstein vermoedelijk reeds aan heteind van de veertiende eeuw gesloopt is.Al in 1313 wordt een zekere Sweder van Blo-mesteijne genoemd^ die zich ongetwijfeld naarhet huis van die naam noemde. Van kasteelBloemenstein zijn enkele achttiende-eeuwsetekeningen bekend waarop een vrij groot kas-teel te zien is met torens op de hoeken, een meteen toren versterkte ingang enenkele woonvleugels. Deze tekeningen zijnwaarschijnlijk puur fantasie omdat het kasteeltoen deze tekeningen gemaakt werden al eeu-wen was verdwenen. In een verzoeningsakte uit 1355 tussen de bis-schop van Utrecht

enerzijds en de heren vanVianen en enkele andere edelen anderzijdswordt melding gemaakt van het huis Bloemen-steijn''.Een van de vredesbepaiingen was dat Johanne 36















Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 De uit de veertiende eeuw daterende ronde hoektoren van kasteel Schonauwen met rechts een aanbouw die vermoedelijkomstreeks 1891 in opdracht van George Bingham werd gebouwd. (Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1958;Topografische verzameling gemeente Houten) 43



Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 dienst voor de Monumentenzorg goedgekeurdeaanbouw. Zo ontstond de situatie zoals die opde dag van vandaag nog is te zien. Kasteel Schonauwen ligt in de uitbreiding vanhet dorp Houten. In de komende jaren wordenaan de zuidzijde van het huidige dorp circa6750 woningen gebouwd en zal het kasteel aanalle zijden omringd worden door nieuwbouw-wijken. Bij de plannen is rekening gehoudenmet een stuk groen rondom het kasteel, zodatdeze niet ingeklemd raakt tussen de huizen. Detweede omgrachting en het zeventiende-eeuw-se lanensteisel zullen mogelijk opnieuw wor-den aangelegd. De huidige eigenaren van detoren zijn bezig met een restauratieplan; tevenswillen zij nieuwbouw realiseren op het kasteel-terrein waardoor er voldoende woonruimteontstaat voor permanente bewoning. Kasteel Oud Wulven Zo'n vijftig meter ten zuiden van het herenhuisaan de Oudwulfseweg 10 te Houten stond tot1957 een zeventiende-eeuws kasteeltje met denaam Oud Wulven. In de omgeving van OudWulven stond

mogelijk ooit het stamslot vande familie Van Wulven. Over de oorsprongvan deze familie en de ouderdom van hun kas-teel is niets bekend, maar al in 1196 duikt denaam van deze belangrijke familie in de bron-nen op. In 1634 kocht heer Johan van Toll de am-bachtsheerlijkheid Oud Wulven en Waaijen enliet er een jaar later een buitenplaats aanleggen.We vinden dit zomerverblijf afgebeeld op eenschilderij uit 1640, dat vermoedelijk in op-dracht van Van Toll werd vervaardigd naaraanleiding van de voltooiing van zijn nieuwebuiten. De auteur van de Tegenwoordige Staatomschreef het huis Oud Wulven in 1772 als'(...) een fraai Gebouw, met een Koepeltoren-tjen er neven, dat op een met groen bewas-schen Bergjen staat'. In 1939 bleek het kasteeltje zo vervallen dat ereen restauratieplan werd opgesteld door dearchitect C.W. Rooijaards. Het uitbreken vande Tweede Wereldoorlog vertraagde echter deuitvoering van het plan en in de nacht van 29op 30 maart 1947 stortte het huis tenslotte gro-tendeels in. De restauratiekosten waren als gevolg hiervan

dermate hoog geworden dat in1957 werd besloten tot sloop van de restanten.Het is mogelijk dat in de omgeving van ditkasteeltje een veel oudere versterking van defamilie Van Wulven heeft gelegen. Aan dehand van aardewerkvondsten is gebleken datop deze plek al bewoning is vanaf de twaalfdeeeuw. Dat er tot nog toe geen sporen van eenversterkt huis of kasteel zijn gevonden is opzich niet zo verwonderlijk als aangenomenwordt dat deze versterking maar kort heeft be-staan. Kasteel Vuyicoop De grotendeels gepleisterde en deels nog om-grachte woontoren Vuyicoop ligt aan het Neer-eind 29 in Schalkwijk, ten zuiden van deSchalkwijksewetering. Het huis is vermoedelijkomstreeks 1300 gesticht op een strook hogerestroomruggrond in de ontginningseenheid HetWaalseveld. Op grond van de grote overeenkomst tussen hetwapen van Vuyicoop en dat van Schalkwijk ishet waarschijnlijk dat de stichter van het huiseen lid van het geslacht Van Schalkwijk is ge-weest. De oudst bekende vermelding van hetkasteel dateert uit 1392, toen Willem van

Vuyi-coop er door het hof van Vianen mee werd be-leend.Vuyicoop is vermoedelijk rond 1300 gebouwd De woontoren Vuyicoop op een toto uit 1983(1 opograti-sche verzameling gemeete Houten) 44





Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 de heer Heijman de restauratie zelf ter handgenomen. In 1994 heeft hij een nieuw planingediend bij de gemeente Houten (de monu-mentencommissie), die ondertussen in plaatsvan de Rijksdienst restauratieplannen van rijks-monumenten in eerste instantie beoordeelt. Nade plannen bestudeerd te hebben, heeft decommissie Vuylcoop bezocht en is tot de con-clusie gekomen dat de plannen niet voldedenen op een aantal punten moesten worden aan-gepast. Hierna volgden diverse gesprekken metde heer Heijman, waarin het standpunt van decommissie met hem werd doorgenomen. Deheer Heijman was echter van mening dat zijnplan geen wijzigingen behoefde. Vervolgens iseen groot aantal pogingen ondernomen door degemeente, de Rijksdienst en de heer Heijmanzelf om tot overeenstemming te komen. Er isde heer Heijman geadviseerd om een restaura-tiearchitect in de arm te nemen. Onlangs heeftde gemeente Houten besloten om zich zoveelmogelijk terug te trekken uit het conflict en hetover te laten

aan de Rijksdienst voor de Monu-mentenzorg. Het is te hopen dat er spoedigovereenstemming komt met de heer Heijmanzodat Vuylcoop op een verantwoorde wijzekan worden gerestaureerd en dit unieke monu-ment bewaard blijft voor de toekomst. Huize Wickenburgh Het landgoed Wickenburgh ligt ongeveer eenkilometer ten westen van het Goyse Dorp enstrekt zich zowel ten zuiden als ten noordenvan de Wickenburghseweg uit. Het huis zelfligt aan de zuidkant van de weg. Het landgoedheeft een oppervlakte van vijftien hectaren enomvat behalve het hoofdgebouw en een aantalbijgebouwen een parkbos, twee oprijlanen,weilanden en een moestuin.In een charter uit 1300 komt Wickenburghvoor onder de naam 'Westenstein'. Het is daneen bisschoppelijk leen. De toenmalige eige-naar, Hubert van Goilberdinghen, beloofde aande bisschop zijn huis nooit meer tegen hem tezullen gebruiken en het voor hem open te stel-len wanneer de bisschop in oorlog zou rakenmet de heren van Arkel, Culemborg of Vianen.Ergens in de veertiende eeuw vond er

eennaamsverandering plaats, want in 1381 heet hethuis opeens 'Wickenburgh'. Deze naamsveran- dering heeft mogelijk te maken met de ver-woesting van Westenstein tijdens een van devele oorlogen tussen de bisschoppen vanUtrecht en de heren van Goye.Over de middeleeuwse geschiedenis van huizeWickenburgh is weinig bekend. De vroegveertiende- eeuwse benaming 'Westenstein' enhet gegeven dat het als open huis voor deUtrechtse bisschop fungeerde, duiden erop dathet in die tijd een stenen, verdedigbaar huismoet zijn geweest. Maar vermoedelijk zal dezefunctie al in de loop van de veertiende eeuw,toen het huis zijn huidige naam kreeg, op deachtergrond zijn geraakt. Vanaf die tijd wasWickenburgh eeuwenlang een omgrachte here-boerderij die door de eigenaars, het geslachtVan Oostrom, niet zelf werd bewoond.De oudste afbeelding van het huis is een kaartvan Jan van Diepenem uit 1641, waarop eenmonumentale dwarshuisboerderij met rietenzadeldak tussen topgevels staat afgebeeld. Deboerderij ligt aan een nagenoeg ronde

vijvermet daarin een rond eiland. Dit eiland vormtvrijwel zeker de plek die het eerst bewoond isgeweest en waar vermoedelijk een houten, om-grachte versterking heeft gestaan. Bij deze ver-sterking zal ongetwijfeld al heel vroeg op devoorburcht een boerderij hebben gestaan, waar-van het bovengenoemde Westenstein en hethuidige hoofdgebouw de opvolgers zijn. Eenbewijs voor deze veronderstelling leveren deveertiende-eeuwse kloostermopfunderingen diezich bevinden onder een gedeelte van huizeWickenburgh. In de tijd dat Van Diepenem zijn kaart tekendehad de ontwikkeling tot buitenplaats al eenaanvang genomen, want hij beeldde ook de nogbestaande oprijlaan vanaf de huidige Hoogdijken ronde duiventoren af De ronde duiventoren,die in eerste opzet nog uit de zestiende eeuwdateert, staat ten noorden van het hoofdgebouwaan de vijver. Hij is opgetrokken uit diverseformaten baksteen en wordt gedekt door eenzinken, achthoekige spits met een koperenwindvaan als bekroning. In de windvaan staathet jaartal 1675, dat mogelijk herinnert

aanherstelwerkzaamheden na de orkaan van 1674.Achter het hoofdgebouw staat het voormaligekoetshuis met koetsierswoning, dat uit het laat-ste kwart van de zeventiende eeuw dateert. 46



Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 Wickenburgh is sinds 1741 in bezit van defamilie Wttewaall. De huidige bewoners tracht-en het landgoed in een zo origineel mogelijkestaat te houden en de onderhoudstoestand vande gebouwen te verbeteren. Kasteel Wulven Ten westen van de boerderij 'Het Rechthuisvan Wulven' aan de Koedijk 1 te Houten is deomgrachting zichtbaar van het verdwenen kas-teel Wulven. Het kasteel werd in 1296 gestichtop de grens van de hogere gronden van deHoutense stroomrug en de ontginningseenheidWulverbroek. Naar men vermoedt was dit kas-teel de opvolger van een zeshonderd meterzuidelijker gelegen mottekasteel, dat thansbekend staat onder de naam 'Het Rondeel'.Nog tijdens de bouw van het kasteel droegErnst van Wulven het op aan graaf Floris Vvan Holland. De gevolgen van deze leenver-houding lieten niet lang op zich wachten. Toengraaf Willem IV van Holland in 1345 tijdensde afwezigheid van bisschop Jan van Arkeltegen de stad Utrecht optrok koos Ernst vanWulven, zoon van Mabelia van Wulven enBoudewijn van

Avezaeth, dan ook de zijde vande graaf. Kort na de inneming van de stad, trokde graaf ten strijde tegen de Friezen, waarbijhij sneuvelde. Bisschop Jan van Arkel namdaarop de gelegenheid af te rekenen met deedelen die tegen hem hadden samengespannen.De meesten van hen vroegen en kregen ookvergiffenis, maar Ernst van Wulven weigerde,met als gevolg dat Wulven met de grond gelijkwerd gemaakt en Ernst werd verbannen. Ernstliet het kasteel echter herbouwen.Johan van Renesse verkocht Wulven in 1592aan Wouter van Oudshoorn, heer van Craye-stein, voor een bedrag van f36.000,00. Hij liethet kasteel in het begin van de zeventiendeeeuw ingrijpend moderniseren.Dankzij twee tekeningen van Roelant Rogh-man weten we hoe het kasteel er omstreeks1640 uitzag. Op de ene tekening is het huisvanuit het noordoosten weergegeven. Links opde voorgrond staat een rechthoekig poortge-bouw waartegen een langwerpig dienstgebouwleunt. Via een stenen brug en de zware rondbo-gige poortdeur bereikte men de voorburcht.Vanaf de voorburcht leidt een

houten brug naar een poortje dat toegang geeft tot de binnen-plaats van het kasteel. De andere tekening, die het kasteel vanuit hetzuiden toont, geeft een duidelijker beeld van deopzet. Het hoofdgebouw aan de noordwestzijdevan de ommuurde binnenplaats bestaat uit eeneen souterrain, twee verdiepingen en een zol-derruimte onder een zadeldak. Halfopgenomenin het hoofdgebouw rijst aan de kant van debinnenplaats een slanke achtkante traptorenhoog op. De bovenste geleding van de torenwordt gemarkeerd door een rondboogfries. Hetgebouw is voorzien van ramen met kruiskozij-nen. De noordoosthoek van de binnenplaatswordt ingenomen door een toren die rondom inhet water staat en door een latere aanbouw overde gracht met het binnenterrein is verbonden.Deze toren heeft lange tijd onderdak gebodenaan het gerechtscollege van Wulven. In 1827 werd Wulven publiekelijk geveild engekocht door Francois Jean baron de Wijker-slooth de Weerdesteyn. In een advertentie in deUtrechtsche Courant van 10 september dat jaarwordt Wulven als volgt

omschreven: 'Het vanouds Riddermatig HUIS, WULVEN, gelegenonder het geregt Wulven, gemeente Oud-Wul-ven, in de provincie Utrecht, een uur gaans vande stad van dien naam,; voorzien van vier be-hangen Benedenkamers met stookplaatsenwaaronder een groote fraaije Zaal, boven medevan vier ruime, meest behangen Kamers, Kabi-netje, Domestiekekamer ruime Zolder, Keuken,Kelders en verder Commoditeiten, behalve denToren en Geregtskamer, Stalling voor tienPaarden. Tuinmans woning, Koetshuis enSchuur, Moestuinen, Engelsch Plantsoen,Goudvischkom, en Lanen van opgaande Iepenen Essen Boomen en Hakhout; te zamen grootongeveer 5 bunders, 96 roeden'.Francois moet het kasteel vrijwel direct naaankoop hebben laten slopen, want in de kadas-trale leggers van 1832 wordt het kasteelterreinomschreven als tuin. Wat tot op de dag vanvandaag resteert, zijn een eiland binnen eenconcentrische gracht, de kasteelboerderij en depijlers van het achttiende-eeuwse inrijhek. Dewapensteen die eens de gerechtskamer sierde,bevindt zich

tegenwoordig in de voorgevel vande boerderij. 47



Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 i fi ir!f!:^i''ii:it^!r um !l.! mm\,f..pi^^ rT{r~ Tekening van kasteel Wulven uit 1749 door Jan de Beyer. In het midden is de toren te zien die lange tijd dienst heeftgedaan als gerechtskamer voor het gerechtscollege van Wulven. Op de achtergrond de voorburgt met het poortgebouw.(Topografische verzameling gemeente Houten) gemeente Houten is waarschijnlijk niet volle-dig. In middeleeuwse bronnen wordt enkelemalen melding gemaakt van andere versterktehuizen dan de hier genoemde. Bijvoorbeeldvan het huis Tulle, ongetwijfeld ergens gelegenin Tuil (Honswijk), waarvan gezegd wordt datHerbaren van Liesveld in 1333 aan de Utrecht-se bisschop belooft zijn huis niet te gebruikentegen de bisschop. Een ander voorbeeld is dehofstede Tiellandt waarover een aantal getui-genverklaringen uit het begin van de zeventien-de eeuw bestaan. Enkele mensen verklaren datzij zich kunnen herinneren dat op een bepaaldstuk grond een groot stenen gebouw had ge-staan, omgeven door grachten. Dit stuk

landlag in de directe omgeving van boerderij DeStenen Poort. Ook de voorganger van de huidi-ge boerderij Blokhoven (Achterdijk 7) magmisschien bestempeld worden als kasteel. Opeen achttiende-eeuwse tekening van Blokhovenzien we een torenachtig bouwwerk waartegeneen woonvleugel is gebouwd met op de voor-grond een poortgebouw. / In september 1997 is de huidige eigenaar,Bouwbedrijf Woerden bv, begonnen met derestauratie van de boerderij. Het is de bedoe-ling dat het pand een horeca-functie krijgt.Tevens zijn er plannen gemaakt voor de omge-ving van de boerderij waarbij de historischeaanleg als ondergrond wordt gebruikt. Indienalle plannen doorgaan, worden de voormaligegrachten uitgegraven die rondom de boerderij,de voorburcht en het kasteel lagen en wordteen gedeelte van het oude lanenstelsel hersteld.De hoogstamfruitbomen naast de boerderijblijven staan en achter de boerderij wordt eennieuwe boomgaard ingepoot. Wat betreft hetkasteelterrein is een vrij futuristisch plan ge-maakt waarbij het kasteel

wordt herbouwd ineen houtskelet-constructie, bekleed met alumi-niumplaten en glas. Op dit moment is het on-duidelijk in hoeverre al deze plannen ook wer-kelijk uitgevoerd gaan worden. Tenslotte Deze opsomming van de kastelen binnen de 48



Het Kromme-Rijngebied 1998. - Dl.32 Noten: 1.  Dit artikel is gedeeltelijk overgenomen uit het boekKastelen en ridderhofsteden in Utrecht (Olde Meierink,B. (red.) e.a., Utrecht 1995). Wat betreft de bronvermel-ding van de historische gegevens wordt dan ook naar ditboek verwezen. Bronnen die niet in het kastelenboekvermeld worden, staan in de noten. 2.  Meer informatie over het programma voor Open Monu-mentendag 1998 in de regio krijgen de leden van deHistorische Kring tezijnertijd toegestuurd. 3. Zie noot I. 4.  Maris, A.J., Repertorium op de Slichtse leenprotocol-len uit het landsh'eerlijke tijdvak, 's Gravenhage 1945,nr. 372. 5. C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de Middel-eeuwen, Utrecht 1983, 277. 6.  Van Maris, Groot Charterboek der graven van Hollanden Zeeland en heeren van Friesland, Leiden 1753-1756,deel 2, 861. 7.  Maris, nr. 372. Achttiende-eeuwse tekening van Blokhoven (Topografi-sche verzameling gemeente Houten) Hoewel er binnen de gemeente niet zo heelvee! zichtbare restanten van icastelen meer zijn,heeft hun aanwezigheid in zo

grote getale dui-delijk invloed gehad op de ontwikkeling vandit gebied gedurende honderden jaren. Ik hoopdat het Kastelenjaar bijdraagt aan het behoudvan de schaarse restanten en dat deze restantenin de toekomst met zorg worden onderhoudenen gerestaureerd. O.J. Wttewaall is beheerder van de Oudheid-kundige en Topografische verzameling van degemeente Houten en heeft zitting in de gemeen-telijk monumentencommisie. 49


