




















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1961 11 van het kasteel Nederhorst met bijbehorende terreinen. Hethoofdgebouw werd bestemd tot het herbergen van kunstcollec-ties van de heer Jonker, die grotendeels uit een zeldzame klok-kenverzameling bestaat, waarvan het tot standbrengen, beherenen uitbreiden in haar doelstellingen is begrepen. Teneinde het kasteel te kunnen restaureren en voor het nage-slacht te behouden, was het noodzakelijk om het koetshuis teverbouwen tot een assemblage bedrijf. Niettegenstaande in eersteinstantie in het algemeen een voorbehoud werd gemaakt, bleekna ernstig onderzoek, dat de oplossing gesteund moest worden,aangezien met veel zorg wordt gewerkt. Het Ministerie vanOnderwijs, Kunsten en Wetenschappen verklaarde zich tot hetverlenen van subsidie voor de restauratie bereid. Ons bestuur, die de gehele gang van zaken met aandacht heeftgevolgd is met het bestuur van de Hermine

Wolters Stichtingin overleg getreden, teneinde het park, het fraaie hek en desteiger in de restauratie te betrekken. Wij zullen ons met hetvoorbereidende werk belasten. NIEUWERSLUIS, Hunthum De restanten van de hekken van de voormalige buitenplaatsHunthum hielden onze belangstelling. De eigenaar van het ter-rein liet aldaar een villa bouwen en had om de grote kosten,welke de restauratie der hekken zouden vorderen, weinig be-langstelling deze ter plaatse op te bouwen. Omdat de onderdelenhier en daar verspreid lagen, was een inventarisatie noodzakelijkIn de eerste plaats werd nadere aandacht aan het ijzerwerk ge-schonken. Aan de hand van bestaande tekeningen was het moge-lijk tot reconstructie over te gaan. Door bemiddeling van onsmedelid de heer Bijleveld werd de medewerking verkregen Vande werkplaats voor de Invalide Stichting te Breukelen. Met suc-ces werd de restauratie voltooid. Hierna werd gezocht naar eenoplossing om met

leerlingen van de U.T.S. te Amsterdam deinventarisatie van net hardsteen ter hand te nemen. Intussenbereikte ons het bericht dat het hek aan H.K.H. Prinses Beatrixwerd verkocht ter plaatsing bij het kasteel Drakenstein te LageVuursche. Wij bestreuren het, dat geen van deze twee fraaie hekken vooronze 'streek gespaard bleef.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1961 16 UITBREIDINGSPLANNEN EN ANDERESTEDEBOUWKUNDIGE ONDERWERPEN STREEKPLANNEN Het Streekplan voor de Vechtstreek, dat reeds verscheidenjaren in voorbereiding is en waarin de laatste jaren weinigvoortgang was te bespeuren, is in een nieuw stadium gekomen.Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben namelijk het gebiedvan dit streekplan uitgebreid met de plassengebieden ten oostenen ten westen van de Vecht. In het oosten sluit het gebied zichaan bij het Streekplan Utrechtse Heuvelrug, in het westen zijnde gemeentegrenzen van Vinkeveen en Waverveen, Ruwiel enMaarssen tevens de begrenzing van het streekplan. De Provin-ciale Planologische Dienst te Utrecht werkt nu met voortvarend-heid aan dit plan, waarbij de gebieden der Loosdrechtse Plassenen de Vinkeveense Plassen vooral in de aandacht staan. De voor-zitter van onze Stichting maakt deel uit van de technische werk-groep voor dit

Streekplan. Wat het Noord-Hollandse deel van de Streek van Vecht enPlassen betreft, hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-land bekend gemaakt, dat bij besluit van 27 Juli 1960 no. 3745, isbepaald, dat een Streekplan wordt voorbereid voor het Gooi ende Vechtstreek in Noordholland, omvattende het gebied ge-vormd door: a) de gemeenten Ankeveen, Blaricum, Bussum,'s Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren, Naarden,Nederhorst den Berg en Weesp geheel, b) de gedeelten van degemeenten Muiden en Weesperkarspel, gelegen ten oosten vande as van het kanaal van Amsterdam naar de Boven-Rijn. COMMISSIE AFVALWATERZUIVERING UTRECHT In deze Commissie is onze Stichting vertegenwoordigd. Na1953 is deze Commissie echter niet meer bijeen geweest. ABCOUDE Het ontwerpplan van Groot-Amsterdam zoals dit o.a. bekendwerd uit persberichten, nadert de Utrechtse provinciegrens endaarmede de grens van Abcoude op niet opwekkende wijze enkomt zeer

nabij het prachtige riviertje het Gein.






























