
Monumentenrestauraties in de provincie Utrecht 
in de jaren 1980, 1981 en 1982 

R. Apell 

In het Maandblad Oud Utrecht, LUI (1980) nr. 6 is een overzicht gepubliceerd 
van de monumentenrestauraties in de provincie Utrecht gedurende de jaren 
1975-1979. In dit overzicht ontbrak de gemeente Utrecht, aangezien hiervan af
zonderlijk jaarlijkse overzichten van de restauraties in het Maandblad werden 
opgenomen. In het thans voorliggende overzicht, dat betrekking heeft op de 
jaren 1980 t/m 1982 is de stad Utrecht wel opgenomen; er zal dan ook geen af
zonderlijk overzicht van deze gemeente meer in het Maandblad verschijnen. 
Het Utrechtse deel omvat overigens alleen de jaren 1981 en 1982, aangezien het 
overzicht van 1980 reeds is verschenen in het Maandblad Oud Utrecht, LIV 
(1981) 105-106. 

Algemene aspecten 

Gedurende de verslagperiode is de Monumentenzorg sterk in de belangstelling 
gebleven. Niet alleen op het gebied van de restauraties, maar ook op dat van 
exposities, excursies en publikaties is blijk gegeven van grote betrokkenheid 
van vele instanties en personen. Het valt daarom te betreuren, dat de economi
sche teruggang, die zich de laatste jaren heeft gemanifesteerd, ook de monu
mentenzorg niet onberoerd heeft gelaten. Enerzijds heeft dit tot gunstig gevolg, 
dat monumentale gebouwen niet meer zo snel zullen worden opgeofferd ten be
hoeve van nieuwbouw als dit in de voorgaande jaren het geval was, anderzijds 
zal het restaureren van sterk vervallen monumenten financieel steeds moeilijker 
haalbaar blijken te zijn, waardoor een aantal van deze gebouwen gedoemd zal 
zijn te verdwijnen. 
Bij het geringer worden van de geldmiddelen doet zich ten aanzien van de in
standhouding van monumenten een keuzeprobleem voor: 
Men kan kiezen voor optimaal blijven restaureren van een kleiner aantal monu
menten en het restant opgeven, of men kan een zo groot mogelijk aantal met 
alleen de allernoodzakelijkste herstelwerkzaamheden trachten in stand te hou
den. Het huidige instandhoudingsbeleid bij de rijksoverheid is gericht op het 
laatste. Dit verklaart, waarom er de laatste paar jaren veel minder spectaculaire 
ingrijpende restauraties in uitvoering komen. De restauratie van de Utrechtse 
Kerken (in de stad Utrecht) vormt een opvallende uitzondering op deze regel. 
Een en ander dwingt thans meer dan ooit te zoeken naar andere instandhou-
dingsvormen en financieringsvormen dan de tot nu toe gebruikelijke. 
Een van de eerste aanzetten tot een nieuw systeem van subsidiëring van de in-
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standhouding van monumenten is de met ingang van 1981 in werking getreden 
'Voorlopige Regeling Onderhoudssubsidie Monumenten'. Voor deze regeling 
komen thans alleen kerkgebouwen, die voor de eredienst gebruikt worden, en 
kastelen en buitenplaatsen in aanmerking. Beide categorieën moeten dan nog 
aan een aantal kriteria voldoen. Het is duidelijk, dat deugdelijk en regelmatig 
onderhoud een restauratie in de toekomst kan voorkomen. In dat opzicht 
werkt deze subsidieregeling preventief. Nadat de resultaten van de toepassing 
van de regeling over de eerste paar jaren zijn geëvalueerd zal worden bezien in 
hoeverre zij moet worden bijgesteld of uitgebreid. De reacties zijn over het al
gemeen tot dusver positief. 

Een ander aspect, dat steeds meer aandacht gaat vragen, is het gebruiksaspect. 
Bij de instandhouding zal men namelijk meer dan ooit alert moeten zijn op een 
goede functie of bestemming van het monument. Zonder deze voorwaarden 
kan er van een zinvolle instandhouding nauwelijks sprake zijn. 
Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling rond de Ursulakapel in Oude-
water. In de jaren 1980 en '81 zijn er door diverse betrokkenen onderhandelin
gen gevoerd met het doel dit monument met het er naast nieuw te bouwen poli
tiebureau te integreren. Deze opzet is inderdaad geslaagd, en naar verwachting 
zal de restauratie van de kapel in de loop van 1983 een aanvang kunnen nemen. 

Stads- en dorpsgezichten 

Eind 1980 verscheen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een nota 
'Herinventarisatie van de Stads- en Dorpsgezichten'. Het doel van deze nota 
was aan te geven, waarom herziening van het oude programma, zoals dat was 
opgesteld na het inwerking treden van de Monumentenwet in 1961, nodig 
bleek, en aan te geven, op welke wijze dit zou moeten gebeuren. Het resultaat 
hiervan is voor de provincie Utrecht zeer beperkt; aan het oude programma is 
alleen Nigtevecht als beschermenswaardig toegevoegd. Het nieuwe overzicht 
vermeldt voor de provincie Utrecht thans 28 beschermde en te beschermen 
stads- en dorpsgezichten. Deze zijn, gerangschikt naar de Gemeenten, waarin 
ze zijn gelegen: 
Abcoude, Baambrugge, Amerongen, Amersfoort, Lage Vuursche, Nieuwer ter 
Aa, Werkhoven, Cothen, Rijsenburg, Eemnes-buiten, Kamerik, Kockengen, 
Neer-Langbroek, Linschoten, Loenen, Loenersloot, Vreeland, Jaarsveld, 
Oud-Zuilen, Westbroek, Vreeswijk, Nigtevecht, Oudewater, Renswoude, 
Soest, Blauwkapel, Utrecht en Zeist. 

Jongere Bouwkunst 

Een betrekkelijk nieuw terrein, waarop de Monumentenzorg zich de laatste tijd 
is gaan bewegen, is dat van de bouwkunst van nâ 1850. De huidige van kracht 
zijnde monumentenlijsten bevatten hoofdzakelijk objecten van vóór deze da
tum. Om in dit manco te voorzien is het beschermingsbeleid thans geheel ge
richt op deze categorie zg. 'jongere bouwkunst'. 
Hierdoor is aanvulling van de lijsten met objecten van vóór 1850 in beginsel 
niet meer mogelijk. 
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Eén van de objecten van na 1850, die in de provincie Utrecht voor bescherming 
zijn voorgedragen, is de villa Henny aan de Amersfoortseweg te Huis ter Hei
de, gebouwd door de architect R. van 't Hoff in de jaren 1915-1916. 
Een ander voorbeeld van een soortgelijk monument is het Schröderhuis van de 
architect Rietveld, gebouwd in 1924, beschermd sedert 1974. 

Voor meer algemene informatie betreffende de Monumentenzorg in Nederland 
zij hierbij verwezen naar de Jaarverslagen van de Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg te Zeist. 

Het monumentenbestand in de provincie Utrecht 

De provincie Utrecht telde op 31 december 1981 in totaal 2936 beschermde mo
numenten, waarvan 923 in de gemeente Utrecht en 313 in de gemeente Amers
foort waren gelegen (Bron: C.B.S.). Het merendeel van deze monumenten 
wordt gevormd door de categorie woonhuizen, te weten 1929. Opvallend is het 
relatief grote aantal kastelen, dat in de provincie als beschermd monument ge
registreerd staat: 38. Utrecht staat hiermee na Limburg (83) en Gelderland (55) 
op de derde plaats. 
Van het totaal aantal beschermde monumenten in Nederland staat 7% in de 
provincie Utrecht, waaruit blijkt, dat deze provincie een niet onbelangrijk mo-
numentenbezit heeft, het bescheiden oppervlak in aanmerking genomen. 

Het hierna volgend overzicht van restauratie-activiteiten in de provincie beoogt 
niet een volledig inzicht te geven van alle restauraties, die er in de verslagperio
de hebben plaatsgevonden. 
Per gemeente is een opsomming gegeven van de meest interessante gevallen, 
met een korte beschrijving van de aard van de restauratie en de eventuele bij
zondere restauratietechnische problemen. Ook ingrijpende verbouwingen en 
sloopgevallen zijn hier en daar vermeld. 
De gemeenten zijn in alfabetische volgorde behandeld; indien een gemeente 
verschillende kernen omvat, worden deze kernen ook weer alfabetisch onder 
de desbetreffende gemeente behandeld. 

Gemeente Abcoude 

Abcoude 
In 1981 kwam de restauratie van de voormalige uitspanning 'de Eendracht' ge
reed. Op de begane grond van het complex werd het vanouds aanwezige café 
gehandhaafd, terwijl in het aangrenzende stalgedeelte een bescheiden winkel
galerij werd gerealiseerd. Op de verdieping kwamen een openbare bibliotheek 
en zaalruimte ten behoeve van het café. De grootste bouwtechnische proble
men deden zich voor in het stalgedeelte, dat vrijwel geheel herbouwd moest 
worden. 
Het pand Hoogstraat 24 werd, nadat het zijn functie als burgemeesterswoning 
had verloren in 1980 en 1981 hersteld en inwendig ingrijpend verbouwd. 
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Baambrugge 
In dit dorp kwam gereed de restauratie van het pand Rijksstraatweg 75. Dit 
huis, markant gelegen tegenover de brug over de Angstel, wordt genoemd het 
voormalig Regthuis, hoewel tot dusver niet is achterhaald of het pand inder
daad deze bestemming ooit heeft gehad. 
Tijdens de restauratie (1980-1981) kwamen op de hoofdverdieping sporen van 
een rijke plafondbeschildering te voorschijn (17e eeuw) welke niet meer te 
restaureren bleken te zijn. Het pand bevat thans een woning en een bankfiliaal. 
In Baambrugge werden voorts werkzaamheden verricht aan de huizen 'Gein-
wijck' en 'Middelvaart'. De twee kleine buitenplaatsen ondergingen een ingrij
pend casco-herstel ten behoeve van een woonbestemming. 

Gemeente Amersfoort 

In 1980 werd het grootste deel van de binnenstad van Amersfoort aangewezen 
als Beschermd Stadsgezicht ex art. 20 van de Monumentenwet. Deze aanwij
zing past in het door het Gemeentebestuur van deze stad in een nota geformu
leerde beleid ten aanzien van de monumenten. Deze nota werd besproken in 
Maandblad Oud Utrecht, LUI (1980) 100. 
Aan een tweetal grote monumenten werden in de verslagperiode restauraties 
uitgevoerd, te weten het Observantenklooster en de R.K. kerk St. Franciscus-
Xaverius aan 't Zand. De restauratie van het Observantenklooster startte begin 
1980 en was zeer ingrijpend in bouwtechnisch- en plantechnisch opzicht. Door 
jarenlange verwaarlozing was het complex in een sterk vervallen toestand ko
men te verkeren, hetgeen tot gevolg had, dat grote delen van het gebouw ver
nieuwd moesten worden. Ook de nieuwe functie vergde grote ingrepen; het ge
bouw huisvest thans de Gemeentelijke Sociale Dienst en het Gemeente-archief. 
Bij de restauratie werden de oude bouwonderdelen weer herkenbaar gemaakt 
door het weer open maken van de oorspronkelijke binnenplaats en het weer te
rug brengen van de oude dakvormen. 
Eén van de vier rond de binnenplaats gelegen vleugels werd geheel vernieuwd 
in een moderne vormgeving ten behoeve van het archief. Onder deze nieuwe 
vleugel en de binnenplaats is een enorme betonnen archiefkelder in twee lagen 
aangebracht. 
Over het archeologisch onderzoek, dat in het kader van deze restauratie werd 
verricht, is een publikatie verschenen, waarnaar in dit verband verwezen 
wordt1. 
Ter gelegenheid van de opening van dit complex in september 1982 verscheen 
een geheel aan de restauratie gewijd nummer van het tijdschrift Flehite 2. 
In 1982 kwam eveneens gereed de restauratie van de R.K. kerk St. Franciscus-
Xaverius aan 't Zand. 
De restauratie begon in 1980 en betrof constructief herstel. Een bijzonder tech
nisch probleem deed zich voor bij de kolommen. Deze bestaan uit houten pa
len, waaromheen een schil van stucwerk is aangebracht. Aan de ondereinden 
waren deze palen aangetast door vocht. 
Bij de restauratie zijn deze ondereinden vernieuwd, waarbij tevens voorzienin-
1 W. J. van Hoorn e.a., Observantenklooster Amersfoort (Amersfoort, 1982). 
2 Flehite, Tijdschrift voor ver/eden en heden van Oost Utrecht, XIV (1982) 25-53. 
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Amersfoort, voormalig Observantenklooster. De westgevel voor de restauratie. 
Foto: RDMZ, Zeist, 1976. 

De westgevels van het voormalige klooster na de restauratie. Foto: RDMZ, Zeist 1982. 

Kloosterhof van het voormalige klooster na de restauratie. 
Foto: RDMZ, Zeist 1982. 
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Kloosterhoj'van het voormalig Observantenklooster voor de restauratie. Foto: RDMZ, Zeist 1980. 
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Restauratie van de houten kern met schil van stucwerk van de zuilen in de R.K. kerk St. Franciscus-
Xaverius in Amersfoort. Foto's: RDMZ, Zeist 1981 resp. 1982. 

gen tegen optrekkend vocht zijn aangebracht. Een belangrijke verbetering in 
het interieur werd bereikt door het verplaatsen van het Bätzorgel uit 1819 naar 
de oorspronkelijk bedoelde plaats op één der galerijen tegen de zuidgevel (aan 
deze zijde van 't Zand). Het orgel, dat hierbij tevens van een niet functioneel 
rugpositief werd voorzien, komt hierdoor zowel visueel als akoestisch veel be
ter tot zijn recht. 
De kerk is gebouwd in 1816 in de voor Nederland betrekkelijk zeldzame Neo
classicistische bouwstijl, en werd in de jaren 1846-1847 uitgebreid aan de 
koorzijde3. 
Gelijktijdig met de kerk werd de restauratie van de bijgebouwen 't Zand 31 en 
33 uitgevoerd. 
Overige in de verslagperiode uitgevoerde restauraties zijn die van Bloemendalse 
Binnenport 3, Bloemendalsestraat 19 en 60, Breestraat 28-30 en 50-52, Grote 
Spui 3, Nieuwstraat 13 en 15, Kamp 44. 
Een bijzondere restauratie was in 1981 die van het uurwerk in de Plompetoren, 
een van de oudste nog functionerende torenuurwerken in ons land (16de eeuw). 
In 1981 kwam gereed de restauratie van een der bijgebouwen en de muur rond 
het Synagogecomplex. 
In 1982 werd een aanvang gemaakt met de restauratie van de derde en laatste 
fase van het museum Flehite. Het betreft het pand Breestraat 80-82, dat 
constructief in een zeer slechte staat verkeert, waardoor ingrijpend herstel 
noodzakelijk is. 

Gemeente Amerongen 

In Amerongen werden incidentele herstelwerkzaamheden verricht aan het com-
3 H. P. R. Rosenberg, De 19deeeuwse Kerkelijke Bouwkunst in Nederland('s-Gravenhase, 1972) 

113. 
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plex van het kasteel Amerongen; met name betrof dit de toegangshekken. 
In het dorp werd het pand Hof 2 in 1981-1982 geheel gerestaureerd. Dit in oor
sprong 17de eeuwse huis werd in de 19de eeuw in de huidige vorm verbouwd. 
Bij de jongste restauratie werd het wooncomfort drastisch verbeterd ten behoe
ve van de eisen, die de tegenwoordige tijd aan de bewoning stelt. 
Werkzaamheden werden verder verricht aan de panden Overstraat 39 en Don
kerstraat 22. 
In 1982 werd een begin gemaakt met herstel van het pand Overstraat 31. 

Gemeente Baarn 

In Baarn kwam in 1981 gereed de in 1978 aangevangen restauratie van kasteel 
Groeneveld. Door constructieve tegenvallers was dit werk omvangrijker dan 
was voorzien en duurde het ook langer dan de verwachte bouwtijd. Het gebouw 
is in gebruik genomen als museum en voorlichtingscentrum voor Staatsbosbe
heer. Bijzondere vermelding verdient de restauratie van enkele wandschilderin
gen in de zg. 'Mamuchetzaal', welke achter latere overschilderingen tevoor
schijn kwamen. 

Soestdijk 
Aan het Paleis Soestdijk werd het herstel van de buitenbepleistering voortge
zet, terwijl het pand Biltseweg 25 gerestaureerd werd. 

Gemeente Benschop 

In deze gemeente, waar het monumentenbestand voornamelijk uit boerderijen 

Baarn, kasteel Groeneveld, Mamuchetzaal na de restauratie. 
M B R 

Foto: RDMZ, Zeist 1982. 
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Baarn, kasteel Groenevt Foto: RDMZ, Zeist 197 

Kasteel Groeneveld na de restauratie. Foto: RDMZ, Zeist 1982. 
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bestaat, werden enkele rieten daken vernieuwd. Deze werkzaamheden werd ge
subsidieerd uit een financiële reservering ten behoeve van de 'Landelijke Bouw
kunst'. 

Gemeente de Bilt 

In de aan monumenten niet bijzonder rijke dorpskern van de Bilt werd in 1981 
een aanvang gemaakt met de restauratie van de zg. Kosterswoning of Oude 
School aan de Burg. de Withstraat. Dit in verschillende perioden tot stand ge
komen gebouwtje, waarvan de laatste verbouwing in het midden van de vorige 
eeuw zal hebben plaatsgevonden, werd verbouwd ten behoeve van een aantal 
wooneenheden en een kleine oudheidkamer. De restauratie kwam in 1982 ge
reed. 

Gemeente Breukelen 

In Breukelen werd de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk voltooid. 
Directe aanleiding tot de restauratie vormden de slechte toestand van de kap
pen en de ramen. De lekkages, die hiervan het gevolg waren, hadden in het in
wendige nogal wat schade aangericht, met name aan het binnenpleisterwerk. 
Het exterieur van de kerk bleef vrijwel ongewijzigd, enkele twintigste-eeuwse 
glas-in-lood ramen werden vervangen door houten ramen in de vorm van de 
nog aanwezige exemplaren. 
Ook het interieur werd vrijwel niet veranderd; in het liturgisch centrum werden 
rond de preekstoel enige aanpassingen ten behoeve van een betere uitvoering 
van de eredienst gemaakt. Het grote bankenblok in het schip van de kerk werd 
iets versmald terwille van een grotere breedte van de gangpaden. 
Een in visueel opzicht grote wijziging was de restauratie van de baldakijnschil
dering achter het Bätzorgel uit 1787. Het orgel is geplaatst tegen het houten 
schotwerk dat zich bevindt tussen het transept en het koor. Op dit schotwerk 
bevond zich een uit ± 1870 daterende baldakijnschildering in vrij sombere tin
ten. Onder deze beschildering bleek zich een oudere te bevinden van een aan
merkelijk betere artistieke kwaliteit en in heldere kleuren. De schildering uit 
1870 liet zich vrij gemakkelijk verwijderen, waarna de oudere, achttiende-
eeuwse schildering is gerestaureerd. 
De kerkrestauratie kwam gereed in 1981. 
Het koetshuis bij de buitenplaats 'Boom en Bosch' werd in de jaren 1979-1980 
hersteld en uitgebreid ten behoeve van het in dit complex gevestigde gemeente
huis. 
Spectaculair was de bekroning van de restauratiewerkzaamheden aan het huis 
'Vechtvliet'. Deze vond letterlijk plaats middels het herplaatsen van de houten 
voor- en achtergevelbekroningen, die jaren geleden wegens bouwvalligheid wa
ren verwijderd. De reeds jaren lopende restauratie van de belangrijke wandta
pijten in kasteel Gunterstein werd voortgezet. Naar verwachting zullen deze 
werkzaamheden in 1984 voltooid zijn. 
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Gemeente Bunnik 

Hier werden de in 1979 begonnen restauraties van huize 'Oud-Amelisweerd' en 
de boerderij Dorpsstraat 1 voltooid. In het laatste pand is niet alleen de Dienst 
Gemeentewerken gehuisvest, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar het 
gehele gemeentelijke apparaat. 

Gemeente Cothen 

In Cothen kon na een lange periode van voorbereiding in 1981 een aanvang ge
maakt worden met de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk. In het 
kader van deze restauratie is de noordelijke 'transeptarm', welke als rommel-
hok in gebruik was, met het schip verbonden en bij de kerkelijke functie ge
trokken. De restauratie van deze dorpskerk is uiterst conserverend geweest. 
Hierdoor is het mogelijk gebleven de bouwgeschiedenis, die zich uitstrekt over 
een periode van ± 1300 tot ± 1900, van het gebouw af te lezen. De restauratie 
kwam gereed eind 1982. 

Gemeente Eenmes 

In deze gemeente werden enkele rieten daken van boerderijen vernieuwd. 
Het dak van de Nederlands Hervormde Kerk te Eemnes-Buiten werd in 1982 
hersteld. Voorts werden enkele herstellingen uitgevoerd aan de panden 
Kerkstraat 2a en 12 en de boerderij Wakkerendijk 202-204. 

Gemeente Houten 

Houten 
De restauratie van de boerderij Binnenweg 10 kwam in 1980 gereed. 

Schalkwijk 
In 1981 werd een begin gemaakt met het omvangrijke herstel van het exterieur 
van de R.K. Michaelkerk. De werkzaamheden hebben betrekking op de kap
pen, de balustraden en de toren. Bij de toren was een gevaarlijke situatie ont
staan doordat een van de hoekstijlen van de hoge houten torenspits was aange
tast, ten gevolge waarvan de stabiliteit verloren was gegaan. 
Eind 1982 was deze restauratie nog niet voltooid. 
De Michaelkerk is gebouwd in 1879 en is derhalve een van de jongere monu
menten in de provincie4. 
Van de boerderijen Lagedijk 15 en Overeind 43 werden de rieten daken ver
nieuwd. 

Tuil en 't Waal 
Aan het rieten dak van de boerderij Lekdijk 66 werden eveneens herstellingen 
uitgevoerd. 

4 Rosenberg, 19de eeuwse Kerkelijke Bouwkunst, 150. 
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Breukelen, huize Vechtvliet. 
Foto: RDMZ, Zeist 1981. 

Huize Vechtvliet, het plaatsen van de 
voorgevelbekroning. 

Foto: RDMZ, Zeist 1981. 

Breukelen, huize Vechtvliet met herplaatste voorgevelbekroning en balustrade. 
Foto: RDMZ, Zeist 1981. 
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Gemeente Kamerik 

Ook hier werd een aantal rieten daken van boerderijen hersteld. De schoorsteen 
bij het voormalig stoomgemaal werd door een plaatselijk initiatief voor sloop 
behoed. Het gemaal werd enige jaren geleden met een beperkt aantal andere 
stoomgemalen in Nederland op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. De bij het 
gemaal behorende machinistenwoning brandde in 1982 af; deze zal worden ver
vangen door een nieuwe woning in aangepaste stijl. 

Gemeente Kockengen 

Het pand Voorstraat 26 werd hersteld en uitgebreid. De boerderij Wagendijk 
55 werd partieel gerestaureerd. 

Gemeente Leersum 

De tuinmanswoning, één van de bijgebouwen van het verdwenen kasteel Zui-
lenstein, werd hersteld en uitgebreid. Voorts werd in 1981 een begin gemaakt 
met de bouw van een nieuw kasteel Zuilenstein. Dit huis wordt gebouwd op eni
ge afstand van de plaats, waar het oude kasteel heeft gestaan, doch wel binnen 
de ommuring van de nog bestaande tuinaanleg. Voor zover mogelijk zullen nog 
bestaande onderdelen van het oude huis in de nieuwbouw verwerkt worden5. 
Met de algehele restauratie van de boerderij Boerenbuurt 1 werd in 1982 een 
begin gemaakt. De restauratie was noodzakelijk door de zeer slechte bouwtech
nische staat, waarin deze boerderij verkeerde ten gevolge van jarenlange 
leegstand. 

Gemeente Linschoten 

Bij het huis Linschoten werd de Ijskelder gerestaureerd. Het betreft hier een 
van de weinige voorbeelden van dit soort bouwwerken, waarin onder een van 
baksteen gemetseld koepelgewelf, waaroverheen een dikke laag aarde werd 
gestort, tot diep in de zomer het ijs werd bewaard, dat 's winters uit de grachten 
van het kasteel werd gehaald. 
In 1982 werd een begin gemaakt met de hoognodige restauratie van het bij het 
kasteel behorende koetshuis. 
In het dorp werden de panden Dorpsstraat 27 en Korte Linschoten O.Z. 9 her
steld. Buiten het dorp de boerderijen Blindeweg 6, de hofstede Schurenburg 
(met het bakhuis), Noord-Linschoterdijk 6, Kromwijkerdijk 15 en M. A. Rei-
naldaweg 47. 
Voor het monument IJsselvelt 16-18, gelegen vlak bij Montfoort, werd in 1981 
een sloopvergunning verleend. Door reconstructie van de brug en de weg ter 
plaatse waren de panden niet meer te handhaven, mede ten gevolge van de 
slechte bouwtechnische staat, waarin ze verkeerden. 

R. Meischke, 'Het Kastel Zuilenstein te Leersum', in: T. J. Hoekstra, H. L. Janssen en I. W. 
L. Moerman, éd. Liber Castellorum (Zutphen, 1981) 270. 
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Gemeente Loenen 

Loenen 
In de Dorpsstraat werden de no's 10-12, 46, en 80 gerestaureerd. Aan Oud-
Over werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan huize Bijdorp; eveneens 
aan het pand Rijksstraatweg 78. 
In 1982 werd de toren van de Nederlands Hervormde Kerk hersteld. 

Loenersloot 
Hier werd het rieten dak van de boerderij Rijksstraatweg 202-204 vernieuwd. 

Nieuw er sluis 
In 1981 werd een begin gemaakt met de restauratie van de theekoepel bij het 
huis Vreedenhoff6. 

Vreeland 
Het pand Voorstraat 3 werd gerestaureerd. Gedurende de gehele verslagperio
de werd gewerkt aan het houtsnijwerk van het tuinhuis achter het huis Slotzigt. 
Van oorsprong hoort dit tuinhuis niet op deze buitenplaats thuis; het is af
komstig van een tuin achter een huis aan een der Amsterdamse grachten. 

Gemeente Loosdrecht 

Nieuw-Loosdrecht 
Hier kwam de restauratie van de boerderij Nieuw-Loosdrechtse Dijk 105 ge
reed. 

Linschoten, Usselvelt 16-18. Voor dit pand werd in 1981 een sloopvergeunning verleend. 
Foto: RDMZ, Zeist 1980. 

<• B. O. van den Berg e.a., Theekoepels en Tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland (z.pl., 
1980) 78. 

139 



Oud-Loosdrecht 
In 1982 werd het dak van de Nederlands Hervormde Kerk hersteld. Voorts de 
panden Oud-Loosdrechtsedijk 7-9, 27 (een voormalige bakkerij) en 30-32. 

Gemeente Lopik 

In deze gemeente werden herstellingen verricht aan de boerderijen Cabouwse-
kade 22, Lekdijk Oost 5, Lopikerweg Oost 88, Lopikerweg West 6 en 37. 

Gemeente Maarssen 

Maarssen 
Van de Nederlands Hervormde Kerk werden de goten in 1982 vernieuwd. In 
de dorpskern vonden restauraties plaats aan Langegracht 2, 10, 52 en 53, als
mede aan Schippersgracht 10 en 13. 
Aan de Rijksstraatweg werden in 1981 herstellingen verricht aan het huis Her-
teveld. 

Oud Zuilen 
Een urgente fase van de restauratie van Slot Zuilen werd uitgevoerd. Het betrof 
herstel aan de buitenmuren, de ramen en enkele balklagen. In 1982 werd het 
torentje van de Nederlands Hervormde Kerk gerestaureerd. 

Gemeente Maartensdijk 

In Maartensdijk werd in 1981 een begin gemaakt met de nieuwbouw van een 
nieuw gemeentehuis tegen het oude, monumentale gemeentehuisje, welke 
werkzaamheden in 1982 gereed kwamen. 

Gemeente Montfoort 

De woonhuisrestauraties bij Hofstraat 7 en Hoogstraat 6 kwamen gereed7. 
Eind 1981 kwam de omvangrijke restauratie van de Nederlands Hervormde 
Kerk gereed. De werkzaamheden hebben ruim drie jaren in beslag genomen. 
Uitgangspunt bij de restauratie was constructief herstel, zonder dat er wijzigin
gen van betekenis zouden worden aangebracht. De constructieve toestand van 
het gebouw was in de loop der jaren dermate slecht geworden, dat verder uitstel 
van de restauratie niet meer verantwoord was. Met name de toestand van de 
dakvoetconstructie was kritiek. Ook waren alle koppen van de trekbalken ten 
gevolge van langdurige lekkages ingerot. Een onverwachte tegenvaller vormde 
de toestand van de natuurstenen zuilen in het koor. Deze bleken reeds bij de 
grote kerkbrand van 16298 dermate te zijn aangetast, dat handhaving er van 
zonder meer niet meer mogelijk bleek. Er is gekozen voor complete vernieu
wing, met zo veel mogelijk gebruikmaking van het oude materiaal. 
Bijzonder markant is de inrichting van de kerk. De banken en stoelen staan al
leen opgesteld in de transepten en een gedeelte van het middenschip. Transept 
7 Maandblad Oud Utrecht (MBOU), LUI (1980) 57-60. 
8 A. C. Hellema, De Grote- of St. Janskerk te Montfoort (Alphen a/d Rijn, 1975). 
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Montfoort, N.H. 
kerk. Kolom, 
beschadigd door 
brand in 1629. 
Foto: RDMZ, 
Zeist 1980. 

Montfoort, N.H. 
kerk. Koor na de 

restauratie, met 
gerestaureerde 

zuil. 
Foto: RDMZ, 

Zeist 1981. 
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en koor zijn door middel van een houten schotwerk van elkaar gescheiden. De 
preekstoel bevindt zich tegen dit schotwerk en heeft aldus een centrale opstel
ling. Doordat de bankenblokken in het middenschip ook door middel van half-
hoge houten schotten van de rest van de kerkruimte zijn afgescheiden, heeft 
de preekkerk een bijzonder karakter als 'kerk in de kerk'. Bij de restauratie is 
deze opstelling geheel gerespecteerd. Als enige concessie aan de tegenwoordige 
gebruikseisen is ten behoeve van een groter aantal zitplaatsen het bankenge-
deelte in het middenschip met één travee vergroot. 
Als bijzonderheid bij de restauratie van het interieur dient vermeld te worden, 
dat tegen het schotwerk tussen transept en koor een midden-negentiende eeuw-
se schildering is geplaatst, met een tekst van de Tien Geboden. Deze schildering 
is afkomstig uit de Nederlands Hervormde Kerk te Linschoten, waar deze in 
het kader van de aldaar uitgevoerde restauratie in de jaren 1974-1977 is 
verwijderd9. 
Het is een gelukkige omstandigheid, dat deze schildering zo dicht bij de plaats 
van herkomst een nieuwe bestemming heeft gekregen. De nieuwe situatie is ge
heel identiek aan de oude opstelling. Ook het orgel, opgesteld op een orgelbal
kon als afsluiting van de preekkerk in het middenschip, werd gerestaureerd. In 
de zuidelijke zijkapel tegen het schip bevindt zich een overwelfde ruimte, waar
in op de pleisterlagen restanten van de middeleeuwse schilderingen waren te 

Montfoort, interieur N.H. kerk voor de restauratie. Foto: RDMZ, Zeist 1978. 

9 MBOU, LUI (1980) 84; Regn. Steensma, Opdat de Ruimten Meevieren (Baarn, 1982) 179-182. 
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Linschoten, interieur N.H. kerk voor de restauratie. Foto: RDMZ, Zeist 1968. 

Montfoort, N.H. 
kerk na restauratie. 
Het schotwerk is 
afkomstig uit de 
N.H. kerk van 
Linschoten. 
Foto: RDMZ, Zeist 
1981. 
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zien. Deze bleken in een zodanig slechte staat te verkeren, dat ze niet meer ge
handhaafd konden worden. In het vuil, waarmee de zwikken boven het gewelf 
waren opgevuld, werden scherven gevonden van gebrandschilderd glas van ho
ge artistieke kwaliteit. Van deze scherven is een 'collage' gemaakt, die in een 
van de vensters van de kapel is geplaatst. 
De restauratie kwam eind 1981 gereed. De officiële ingebruikneming vond 
plaats op 14 april 1982. 

Gemeente Oudewater 

In Oudewater werd een aantal woonhuisrehabilitaties uitgevoerd. Het betreft 
de panden Donkere Gaard 18-19; Havenstraat 4, waar de trapgevel en de on
derpui werden gereconstrueerd; Leeuweringerstraat 43 en 51; Wijdstraat 16; 
Peperstraat 10 en Rootstraat 30-32. In voorbereiding is sinds 1981 de restaura
tie van de Ursulakapel, die naar verwachting in de loop van 1983 een aanvang 
zal kunnen nemen. 

Gemeente Nieuwegein 

Jutphaas 
Het rieten dak van de boerderij Nedereindseweg 54 werd hersteld. 

Vreeswijk 
Hier kwam in 1982 gereed de vernieuwing van het Bovenhoofd van het sluizen-
complex. Dit sluizencomplex is sedert de aanleg eigendom van de stad Utrecht 
en de werkzaamheden werden dan ook uitgevoerd in opdracht van deze ge
meente. Door de vervallen toestand vormde het Bovenhoofd een zwakke plek 
in de waterkering. Aangezien de sluis niet meer voor de scheepvaart gebruikt 
kon worden is het Bovenhoofd vervangen door een inlaatwerk. De sluis is nl. 
van groot belang voor de waterverversing van de Utrechtse grachten, en kon 
derhalve niet geheel afgesloten worden. De vormgeving van het inlaatwerk is 
zo veel mogelijk in overeenstemming met het karakter van de sluis uitgevoerd. 
De sluis werd gebouwd tussen 1821 en 1824 onder leiding van de waterstaatkun
dige J. Blanken10. 

Gemeente Nigtevecht 

Het pand Dorpsstraat 104-106 werd gerestaureerd, evenals in 1982 de boerde
rijen Vreelandseweg 36 en Kanaaldijk Oost 81. 
In het dorp werd in 1980 de uit ± 1900 daterende dorpspomp hersteld. 

Gemeente Polsbroek 

De restauratie van de boerderij Noordzijde 183 kwam gereed. Deze boerderij 
heeft nog een van de weinig overgebleven vloedzolders. Dit is een vrij zware 
balklaag in de deel op de hoogte van de ankerbalken in de gebinten. In tijden 
van hoog water kon het vee op deze vloer gestald worden. Het vee werd naar 

10 R. W. Tieskens e.a., Het Kleine Bouwen (Zutphen, 1983) 113-115. 
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Polsbroek, boerderij Noordzijdseweg 183 voor de restauratie. 
Foto: Stichting Historisch Boerderijonderzoek. 

Polsbroek, boerderij Noordzijdseweg 183 na restauratie. 
Foto: Het Nederlands Openluchtmuseum, 1982. 
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Polsbroek, boerderij 
Zuidzijdseweg 198 
voor de restauratie. 
Foto: RDMZ, Zeist 
1969. 

boven geleid via een houten loopbrug, die met behulp van ijzeren ogen werd 
bevestigd voor een luik, dat zich bevindt boven de deeldeuren in de achtergevel 
van de boerderij. 
Eveneens kwam gereed de restauratie van de boerderij Zuidzijde 198. Deze 
boerderij dateert uit 1681, doch werd ingrijpend gewijzigd in het begin van de 
19de eeuw, toen het voorhuis een dwarsgeplaatst schilddak kreeg. Bij de restau
ratie werd het exterieur zorgvuldig hersteld en het interieur aangepast aan de 
eisen, die de tegenwoordige tijd aan de bewoning stelt. 

Gemeente Renswoude 

In Renswoude werd het monumentale raadhuis gerestaureerd en uitgebreid. 
In 1982 werd een begin gemaakt met de werkzaamheden ter afronding van de 
reeds ± 10 jaar geleden gestarte restauratie van het kasteel Renswoude. Deze 
laatste fase betreft o.a. de fundering van de uit het water van de slotvijver oprij
zende achtergevel. Deze werkzaamheden konden niet eerder worden uitge
voerd, aangezien in de slotvijver gedurende de tweede wereldoorlog explosie
ven waren gedeponeerd. Het verwijderen hiervan vond plaats in 1981. 

Gemeente Utrecht 

Onder het hoofd 'Algemene aspecten' aan het begin van dit artikel zagen we 
reeds, dat van het totale monumentenbestand in de provincie ongeveer één der
de deel in de gemeente Utrecht is gelegen. Er wordt in deze stad dan ook veel 
gerestaureerd. In de verslagperiode, die zich uitstrekt over 1981 en 1982 (1980 
werd reeds behandeld in het Maandblad Oud Utrecht, LIV (1981; 105-106) 
heeft het Gemeentebestuur een actief restauratiebeleid gevoerd. Dit was onder 
meer mogelijk door de relatief hoge financiële reserveringen, die er voor het 
verlenen van restauratiesubsidies in Utrecht bestaan. De verschillende reserve
ringen maken het mogelijk jaarlijks voor ruim ƒ 3.000.000,- aan gesubsi
dieerde restauraties uit te voeren, exclusief de grote projecten als de vijf Her
vormde Kerken en de werfmuren. 
In een aantal gebieden kwam een geïntegreerd stadsvernieuwingsproces op 
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Polsbroek, boerderij 
Zuidwijdseweg 198 

na restauratie. 
Foto: RDMZ, Zeist 

1979. 

gang, waarbij restauratie en nieuwbouw elkaar aanvullen. Dit is het duidelijkst 
zichtbaar in het gebied Springweg en omgeving. 
De restauraties in het hierna volgende overzicht zijn verdeeld in twee catego
rieën, te weten: 
A. Restauraties, waarin gesubsidieerd wordt door het Ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur, de Provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. 
Hierbij is uitsluitend sprake van herstel van monumentale onderdelen; al
leen beschermde monumenten komen er voor in aanmerking. 

B. Restauraties, waarin behalve door het Ministerie van WVC ook gesubsi
dieerd wordt door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde
ning en Milieubeheer. De Provincie doet in deze gevallen in beginsel niet 
mee, de Gemeente wel. Bij deze restauraties is naast het monumentenbelang 
tevens sprake van een volkshuisvestingsbelang. Men spreekt dan in het alge
meen van 'rehabilitaties in het kader van de gecombineerde regeling', of 
kortweg 'rehabilitaties'. Deze laatste term zal in dit artikel verder gebezigd 
worden. Behalve beschermde monumenten kunnen voor deze regeling ook 
panden in aanmerking komen, die karakteristieke of historische waarde 
hebben in het stadsbeeld binnen de grenzen van het aangewezen Beschermde 
Stadsgezicht. 

De restauraties worden genoemd in alfabetische volgorde naar straatnaam in 
de volgende groepen: 
A 1: In de verslagperiode voltooide restauraties; 
A 2: In de verslagperiode aangevangen restauraties; 
B 1: In de verslagperiode voltooide rehabilitaties; 
B 2: In de verslagperiode aangevangen rehabilitaties. 

Het betreft overigens niet in alle gevallen gesubsidieerde werken. 

Categorie A 1 

1. Achter St. Pieter 13 
2. Adelaarstraat 30, Korenmolen Rhijn en Son. Restauratie van de romp, het 

molentechnisch gedeelte en het interieur. 
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Utrecht, Adelaarstraat 
30. De korenmolen 

Rh'ijn en Son voor de 
restauratie. 

Foto: Foto Dienst 
gemeenit Utrecht, 

C3.755 (1974). 

3. Agnietenstraat 8-30, Fundatie van Pallaes. Herstel van het casco. 
4. Van Asch van Wijckskade 39. De restauratie betrof het balkon boven de 

ingang. 
5. Brigittenstraat 1. Kap en achtergevel van het torenachtige westelijke deel 

van de achterbouw werden gerestaureerd11. 
6. Brigittenstraat 3-5-712. 
7. Donkerstraat 15-17-19, Het Huis Zoudenbalch. Dit in oorsprong midde

leeuwse pand onderging een ingrijpende verbouwing. Bij een grote brand 
in 1903 werd het interieur vrijwel geheel vernield met uitzondering van nr. 
15, dat bij de verbouwing nog vrij veel authentieke onderdelen bleek te be
vatten. Deze werden dan ook gerestaureerd13. 

MBOU, LV (1982) 24-27. 
Ibidem. 
MBOU. LV (1982) 27-30. 
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De molen Rhijn en Son 
na restauratie. 

Foto: Foto Dienst 
gemeente Utrecht, 

C22.479 (1983). 

8. Geertekerkhof 32, Geertekerk. De werkzaamheden hadden betrekking op 
herstel van daken en goten. 

9. Hamburgerstraat 2-4. Hier vond deelherstel plaats aan kappen en gevels. 
10. Herenstraat 27. 
11. Hofpoort, tussen Nieuwegracht nrs. 5 en 11. 
12. Janskerkhof, Janskerk. De belangrijkste ingrepen bij het exterieur waren 

het verwijderen van de negentiende eeuwse pleisterlagen en het terugbren
gen van de dakruiter op het koor, en in het interieur het terugbrengen van 
de verdwenen kolommen en het middeleeuwse houten tongewelf in het 
schip14. 

13. Janskerkhof 2, Ridderschapshuis15. 

14 MBOU, LIV (1981) 51-53, MBOU. LV (1982) 40-41 en Jaarverslagen 1969-1981 Restauratie 
Vijf Hervormde Kerken in de Binnenstad van Utrecht (Utrecht, z.j.). 

15 MBOU, LV (1982) 41. 
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Utrecht, Korte Nieuwstraat 2. De vroeg-renaissance voorgevel na restauratie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, C22.482 (1983). 

14. Janskerkhof 3, Statenzaal. Opvallend is de bij de restauratie okergeel ge
schilderde ingangspartij16. 

15. Janskerkhof 12. Restauratie van de gevel aan de Drift ter hoogte van de 
waterlijn. 

16. Jansveld 11. Nadat in 1975 de kap en de kroonlijst aan de voorzijde waren 
gerestaureerd kwam nu de in slechte staat verkerende achtergevel aan de 
beurt17. 

17. Korte Nieuwstraat 2, restauratie van de vroeg-renaissance voorgevel'8. 
18. Kromme Nieuwegracht 56" . 
19. Lange Nieuwstraat 34, het Kleine Vleeshuis. Algehele consoliderende 

restauratie, waarbij de achtergevel een passende beëindiging kreeg. 
20. Mariaplaats 50-51. Restauratie van de 14de eeuwse sporenkap en de 

gevels20. 
16 MBOU, LV (1982) 41-45. 

7 A. Verlaan, en P. van Vliet Van Eenvoudige doch Harmonische Architectuur (Utrecht, 1979) 

18 MBOU, LV (1982)46. 
19 MBOU, LV (1982) 47. 
20 MBOU, LV (1982) 62-63. 

150 



21. Nieuwegracht 11. Algehele restauratie van een in oorsprong 17de eeuws 
huis. Merkwaardig is de afwerking van de voorgevel. Het onderste gedeelte 
bestaat uit onregelmatig metselwerk, waarin schijnvoegen zijn aange
bracht om een regelmatig voegenpatroon te krijgen. Over het metselwerk 
was een rode verflaag aangebracht met in wit overgeschilderde voegen. De
ze toestand is bij de restauratie gehandhaafd en hersteld. De hier aange
troffen afwerking is identiek aan die van het pand Korte Nieuwstraat 2. 

22. Nieuwegracht 67 (vh. 69). Algehele restauratie van een in hoofdzaak 17de 
eeuws huis. Het voorhuis is ouder; tijdens de werkzaamheden kwam hier 
een muurschildering tevoorschijn uit 153521, welke geconsolideerd werd. 

23. Oudegracht 20, restauratie van gevels en kap. 
24. Oudegracht 48, eveneens herstel van kap en gevels22. 
25. Oudegracht 88. Voltooiing van een reeds in 1974 aangevangen 

restauratie23. Bij deze gelegenheid werden er ramen geplaatst in de jaren
lang dichtgespijkerde voorgevel en werd een indeling gemaakt t.b.v. de be
woning in appartementen. 

26. Oudegracht 121, Groot Blankenburg. Zie ook de hierna volgende beschrij
ving. 

27. Oudegracht 205. Ingrijpende verbouwing en herstel van de Empire-voorge-
vel. 

28. Oudegracht 245, zie Spring weg 102c. 
29. Oudegracht 270, Doopsgezinde Kerk24. 
30. Oudegracht 311. In 1978 werd de rehabilitatie van dit pand voltooid. De 

voorgevel werd bij die gelegenheid niet aangepakt, omdat eerst een gedegen 
onderzoek naar de oorzaak van een geconstateerde verzakking uitgevoerd 
diende te worden. Als resultaat hiervan is de fundering versterkt en heeft 
de gevel ook middels een gemetselde steunconstructie de benodigde stabili
teit herkregen. 

31. Oude Mereveldse weg 8, Het Blauwe Huis. Deze restauratie is voor de 
Utrechtse restauraties van een bijzonder karakter, omdat het een boerderij 
betreft. Het is een therapeutisch centrum waar tuinbouw wordt bedreven. 
Op deze wijze is de agrarische functie niet geheel verdwenen, iets, dat bij 
monumentale boerderijen dikwijls voorkomt25. 

32. Predikherenkerkhof 9, tweede fase26. 
33. Springweg 100. Restauratie van kap en gevels27. 
34. Springweg 102c. Dit is een onderdeel van het complex Oudegracht 245, het 

NV-huis2i. 
35. Zonnewijzer aan de Nicolaastoren29. 

MBOU, LV (1982) 64-65. 
MBOU, LV (1982) 66. 
MBOU, XLVIII (1975) 21. 
MBOU, LV (1982) 89-93; LV1 (1983) 116-117. 
MBOU, LV (1982) 65-66. 
Verlaan en van Vliet, Harmonische Architectuur, 117. 
MBOU, LIV (1981) 69; LVI (1983) 132-133. 
MBOU, LVI (1983) 112-116. 
J. G. van Cittert Eymers, Zonnewijzers aan en bij Gebouwen in Nederland (Zutphen, 1972) 
74-75; MBOU, LVI (1983) 157. 
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Utrecht, Nieuwe Gracht 11 
(naast de Hof poort) voor de 
restauratie. 

Foto: Foto Dienst gemeente 
Utrecht, C 17.664 (1981). 

Nieuwe Gracht 11 na 
restauratie. 

Foto: Foto Dienst gemeente 
Utrecht, C17. 730 (1982). 
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Utrecht, Oudegracht 48 na 
restauratie van kap en 
gevels. 
Foto: Foto Dienst 
gemeente Utrecht, C21.801 
(1983). 

»mmmMÊismi 

Categorie A 2 

Restauratie van beschermde monumenten, in de verslagperiode aangevangen. 
Volstaan zal hier worden met het vermelden van de panden, zonder nadere toe
lichting op de werkzaamheden. Deze zal gegeven worden in een volgende afle
vering van dit overzicht. 

1. Brigittenstraat 1, voorhuis. 
2. Domkerk. 
3. Keistraat 5. 
4. Kromme Nieuwegracht 45. 
5. Lepelenburg 9, thans Bruntenhof. 
6. Nieuwegracht 14. 
7. Nieuwegracht 38. 
8. Oudegracht 187. 
9. Oudegracht 219. 

10. Zadelstraat 9 - Buurkerkhof 19. 

Werfmuren 

Door de gehele verslagperiode heen werd er gewerkt aan de restauratie van de 
werfmuren. Dit meerjarenproject beoogt de werfmuren, die vrijwel overal ge
meentelijk eigendom zijn, in een goede staat te brengen. De laatste jaren wordt 
hierbij, meer dan dit tot voor kort het geval was, conserverend te werk gegaan. 
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Er wordt getracht zo veel mogelijk van het authentieke werk te behouden en 
uitsluitend te vernieuwen, waar dit uit constructief oogpunt strikt noodzakelijk 
is. In de verslagperiode werden 51 muren voltooid, terwijl met de restauratie 
van 5 muren een aanvang werd gemaakt. 

Categorie B 1 

Voltooide rehabilitaties van beschermde monumenten en beeldbepalende pan
den. In al deze gevallen betreffen de werkzaamheden integraal herstel en wo
ningverbetering. 

1. Achter St. Pieter 8-10-1230. 
2. Geertekerkhof 3-3a. 
3. Haverstraat 15-17. 
4. Lange Smeestraat 31. 
5. Lepelenburg 5-8, 10-20, de Bruntenhof. Ten behoeve van de verbetering 

van het wooncomfort werd achter dezecameren een strook met aanbouwen 
toegevoegd, waarin de keukens en het sanitair zijn gesitueerd. 

6. Loeff Berchmakerstraat 213 1 . 
7. Nieuwegracht 163. 
8. Nieuwe Kamp 14-2032. 
9. Oudegracht 19933. 

10. Oudegracht 238, huis de Meermin. 
11. Oudegracht 293. 
12. Predikherenstraat 26. Dit huis vormt met Loeff Berchmakerstraat 21 één 

geheel34. 
13. Servaesbolwerk 6. 
14. Springweg 18. 
15. Springweg 66. 
16. Springweg 68. 
17. Springweg 80. 
18. Springweg 110-130, de Myropscamereni5. Opvallende wijziging bij deze 

restauratie is de kleurverandering van de gevels, die wit werden geschil
derd. 

19. Twijnstraat 793S. 
20. Zilverstraat 12. 
21. Zilverstraat 34. 
22. Zilverstraat 36-46". 
23. Zwaansteeg 24. 
24. Zwaansteeg 26. 

30 MBOU, LIV (1981) 31; LV (1982) 20-23. 
31 MBOU, LV (1982) 53-54. 
32 MBOU, LV (1982) 65. 
33 MBOU, LVI (1983) 105-109. 
34 MBOU, LV (1982) 67. 
35 MBOU, LIV (1981) 65-74; LV (1982) 69-74; LVI (1983) 31-32. 
36 MBOU, LV (1982) 74-75. 
37 MBOU, LVI (1983) 143-145; LV (1982) 84-85; LVI (1983) 145-146; LVI (1983) 146; LVI (1983) 

146-147. 
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Utrecht, werfmuur ter hoogte van Nieuwegracht 60 voor de restauratie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, B2.92LH (1977). 

Werfmuur ter hoogte van Nieuwegracht 60 na restauratie. Een voorbeeld van conserverende 
restauratie. Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, B5.116.A (1981). 
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Utrecht, werfmuur ter hoogte van 
Oudegracht 245 voor de restauratie. 

Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, 
B4.277.B (1979). 

Werfmuur ter hoogte van Oudegracht 245 
tijdens de restauratie. 

Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, 
B5.298.H (1981). 

Werfmuur ter hoogte van Oudegracht 245 na restauratie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, C22.481 (1983). 
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Utrecht, Loeff Berchmakerstraat 21 voor de restauratie. Loeff Berchmakerstraat 21 na 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, C 16.687 (1980). restauratie. 

Foto: Foto Dienst gemeente 
Utrecht, C19.364 (1982). 

Categorie B 2 

In de verslagperiode aangevangen rehabilitaties. 

1. Breedstraat 26. 
2. Domstraat 8 - Voetiusstraat 2. 
3. Oudegracht 365. 
4. Springweg 142. 
5. Zilverstraat 14. 

Een restauratie, die nadere aandacht verdient is die van het huis Oudegracht 
121, het huis Blankenburch (Categorie A 1, nr. 26). Dit huis, waarvan de oor
sprong teruggaat tot ± 1300, werd ingrijpend verbouwd ten behoeve van de 
aldaar gevestigde handel in tweedehands boeken. Bij het vooronderzoek en tij
dens de verbouwing kwamen zeer veel interessante gegevens aan het licht, die 
een duidelijk inzicht verschaffen in de bouwgeschiedenis. Op dit aspect zal in 
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Utrecht, Oudegracht 238, huis de Meermin, 
na restauratie. 

Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, 
Cl9.924 (1982). 

een afzonderlijk artikel in het Maandblad uitvoeriger worden ingegaan. Hier 
volgen enkele bijzonderheden met betrekking tot de restauratie. 
Een gelukkige omstandigheid was, dat het merendeel van de oude onderdelen 
hersteld kon worden en in het zicht gebracht. Zo zijn thans de oude balklagen, 
de muurstijlen, de korbelen, de puibalk en een eiken spiltrap voor de bezoeker 
van de winkel te aanschouwen. 
In het kader van de verbouwing werd de kap weer gecompleteerd. De oorspron
kelijke kap was in de dertiger jaren van deze eeuw afgebroken en vervangen 
door een kleiner schilddak, alleen boven het voorste gedeelte van het huis. Het 
achterste deel werd afgedekt door een plat dak. Het weer over de volle diepte 
van het huis doortrekken van de kap maakte het ook mogelijk de top van de 
achtergevel, welke eveneens was verdwenen, te reconstrueren. Op deze wijze 
herkreeg het huis weer zijn oude massa, en werd de dominerende ligging er van 
in de bocht van de Oude Gracht geaccentueerd. 
Het was niet mogelijk de middennegentiende-eeuwse pui, die bij de huidige 
voorgevel behoord heeft, te reconstrueren, of een nieuwe pui te maken, die be
ter bij de gevel aansluit dan de thans bestaande. Aangezien winkelpuien fre
quent aan moderniseringen onderhevig zijn, is het wellicht in de nabije toe
komst haalbaar dit alsnog te doen. 
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In verband met de grote belasting, die de opslag van boeken met zich mee
brengt, is onder de oude balken een nieuwe ondersteuningsconstructie aange
bracht, bestaande uit met brandwerend materiaal beklede stalen balken. Deze 
constructie is als een op zichzelf staande toevoeging opgevat, waardoor de oude 
balken optimaal gehandhaafd konden worden. 

Bij het samenstellen van dit overzicht van de Gemeente Utrecht werd dankbaar 
gebruik gemaakt van de gegevens, die door de heer W. Kastelein van de 
Dienstenstructuur ROVU, afdeling Monumenten, werden verstrekt. 

Utrecht, Oudegracht 293 voor de restauratie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, Cl 1.013 

(1978). 

Oudegracht 293 na restauratie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, 

C22.478 (1983). 
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Utrecht, Springweg 18 voor de 
restauratie. 

Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, 
C3.592 (1974). 

Springweg 18 na restauratie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, C22.483 

(1983). 

Gemeente Vleuten-de Meern 

De restauratie van de 'Brouwerij', Odenveltlaan 2, kwam in 1980 gereed. Dit 
oorspronkelijk uit de 17de eeuw daterende gebouw onderging constructief her
stel en een verbouwing ten behoeve van de horecafunctie, die het pand vanouds 
heeft. 
Bij de boerderij Enghlaan 13 werd het rieten dak hersteld. 
De boerderij Ockhuizerweg 20 in Haarzuilens werd verbouwd ten behoeve van 
de woonfunctie, die zoals bij veel monumentale boerderijen, de plaats innam 
van de agrarische functie. 

Gemeente Wijk bij Duurstede 

Gereed kwamen de restauraties van Dijkstraat 10, Maleborduurstraat 9 en het 
op het achtererf van Markt 15a gelegen middeleeuwse bouwwerk. Dit gebouw
tje was oorspronkelijk een open galerij met achtkante zuilen van Drachenfels-
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Utrecht, Springweg 80 voor de restauratie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, C11.653 

(1979). 

Springweg 80 na restauratie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, 

Cl7.981 (1981). 

trachiet, een natuursteensoort, die in ons land tot ongeveer het midden van de 
15de eeuw werd toegepast. In later tijd werd de galerij aan de open zijde uitge
breid met een aanbouw, waardoor de zuilen in het interieur kwamen te staan. 
Bij de restauratie is deze toestand gehandhaafd. 
Van het pand Voldersstraat 1 werd de kap, die een aantal jaren geleden was 
afgebroken, weer teruggebracht. 

Gemeente IJsselstein 

In de stadskern kwam de restauratie van de panden Havenstraat 6-7 gereed. De 
werkzaamheden waren zeer ingrijpend ten gevolge van de bijzonder slechte 
bouwtechnische staat, waarin deze panden verkeerden. In het pand Benschop-
perstraat 10 werd een klein winkelcentrum gevestigd, waartoe het werd ge
restaureerd en uitgebreid. 
Aan de Achtersloot werd een begin gemaakt met de restauratie van de boerderij 
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Utrecht, Springweg 110-130 bis, de Myrops Cameren, voor de rehabilitatie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, Cl 1.656 (1979). 

op nr. 53, een markante vroeg 19de eeuwse boerderij met dwarsgeplaatst voor
huis. 
In 1982 werd een begin gemaakt met de algehele restauratie van de Nederlands 
Hervormde Kerk en toren. De toren is een belangrijk voorbeeld van vroege 
renaissance-architectuur, gebouwd naar ontwerp van Alexander Pasqualini in 
de jaren 1532-1535. De torenbekroning is een vervanging van een in het begin 
van onze eeuw verbrande 17de eeuwse voorganger, en is gebouwd naar ontwerp 
van M. de Klerk in 1925-1927. Deze spits, gebouwd in de trant van de Amster
damse School, harmonieert bijzonder goed met de 16de eeuwse onderbouw. 
Bij de restauratie is deze toestand geheel gerespecteerd. 
Ook de kerk werd ingrijpend hersteld. De tussen het transept en koor aanwezi
ge glazen wand is bij de restauratie verwijderd. Wel is de afscheiding blijven 
bestaan om het koor van de kerk, waarin enkele belangrijke grafmonumenten 
staan opgesteld, afzonderlijk van de rest van de kerk te kunnen gebruiken. De 
restauratie zal in de loop van 1983 voltooid zijn38. 

Gemeente Zeist 

Het pand 2de Dorpsstraat 65 werd uitwendig geheel gerestaureerd. 
38 K. Donga en L. H. Boot, 'Geschiedenis en Restauratie van de St. Nicolaaskerk en Toren te Us-

selstein', Historische Kring Usselstein (1983) 73-104. 
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Springweg 110-130 bis, de Myrops Cameren, na rehabilitatie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, C19.953 (1982). 

Utrecht, voormalig Andreashospitaal, Springweg 142, uit P. Dépelchin, ,,La Hollande à vol 
d'oiseau" (Tours, 1881). Foto: RDMZ, Zeist. 
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Utrecht, Zilverstraat 12 
voor de rehabilitatie. 

Foto: Foto Dienst 
gemeente Utrecht, C7.740 

(1976). 

Utrecht, Zilverstraat 36-46 voor de rehabilitatie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, C6.343 (1975). 
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Zilverstraat 12 na 
rehabilitatie. 

Foto: Foto Dienst 
gemeente Utrecht, 

Cl9.914 (1982). 
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Zilverstraat 36-46 na rehabilitatie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, C22.477 (1983). 
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Utrecht, Oudegracht 121, huis Groot Blankenburch. 
Foto: E. A. Blitz en Zn, ca. 1900. 

Huis Groot Blankenburch, inmiddels De 
Siegte, voor de restauratie. 

Foto: RDMZ, Zeist. 
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Huis Groot Blankenburch na restauratie. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, C20.147 (1982). 

Achtergevel van het huis Groot 
Blankenburch na de restauratie. 

Foto: Foto Dienst gemeente 
Utrecht, C21.784 (1983). 
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