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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1967 XXVI MONUMENTEN EN GEBOUWEN Belangrijke steun bij het nastreven van onze doelstellingen is ge-legen in het tot standkomen van een aantal nieuwe wettelijke voor-zieningen, als b.v. de Monumentenwet en de inwerkingtreding vande wet op de Ruimtelijke ordening en de Woningwet. Speciaal in Utrecht kwamen een aantal wijzigingen als beschermddorpsgezicht tot stand. Koepel Valk en Heining. Helaas is de koepel van Valk en Heiningbij de aanvang van de restauratie ingestort. Met de rijksdienst voorde Monumentenzorg heeft overleg plaats gehad omtrent een algeheelherstel. Vertrouwd mag worden dat binnen afzienbare tijd deze voorde Vecht zo typische theekoepel weer in oude glorie zal mogen ge-tuigen van de schoonheid van de Vechtstreek. Hek en steiger kasteel Nederhorst den Berg. In verband met plannentot het dempen van de Reevaart, krijgt het restauratieplan een geheelander aspect. Het

gemeentebestuur heeft overleg voorgesteld teneindede situatie zo veel mogelijk aan te passen. PLANOLOGISCHE MAATREGELEN Sanering Muiden De sanering van de stad Muiden heeft de laatste jaren het gemeente-bestuur veel hoofdbrekens gekost. Nu men, na jaren van plannen ma-ken een voorstel tot sanering voorhandend had, stak Rijkswaterstaateen spaak in het wiel door middel van het ontwerp voor een gemaalnabij het sluizencomplex. Aangezien deze plaats in het saneringsplanvan vitaal belang was, zal een ingrijpende aanpassing noodzakelijkzijn. Het gemeentebestuur van Muiden overlegde met onze commissieover eventuele alternatieven. De uitvoering van het plan lijkt echter een voldongen feit, dewaterregulering van de Vecht schijnt dit noodzakelijk te maken.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1967 XXVII spiegel- en Blijkpolder te Nederhorst den Berg. Het voornemen om via een gedeeltelijke amovering van het Anke-veense pad de Spiegel- en Blijkpolder met elkander te verbinden, lijktbinnenkort verwerkelijkt te worden. Aan het gemeentebestuur werd verzocht om alvorens tot vergra-ving over te gaan, eerst de vervangende rondweg gereed te maken.Bevestiging werd ontvangen, dat met die wens rekening zal wordengehouden. Curtevenne te 's-Gravenland In de nieuw samengestelde gemeente 's-Gravenland werd een ver-eniging opgericht onder een oude naam en wel Curtevenne. De doel-stellingen zijn gelijk aan die van onze oude stichting, evenwel met derestrictie dat deze uitsluitend lokaal gericht zijn. Onder leiding vaneen voorlopig bestuur wordt actief gewerkt en de eerste resultatenzijn reeds bereikt. Met schoolkinderen werd b.v. opruimingswerk verricht in natuur-historisch belangrijke gebieden. Aan een dergelijk werk

mag een grotepedagogische waarde worden toegekend. Opheffing gemeente Weesperskarspel Na de opdeling van het grondgebied van de voormalige gemeenteWeesperkarspel, behoort een belangrijk gedeelte van de NoordelijkeVechtoever thans tot de gemeente Weesp. Wij hebben het vertrouwendat het gemeentebestuur van Weesp met ijver streeft naar een ver-betering van het aanzicht. Zo vormde de opneming van de oostelijkeoever in de gemeentelijke vuilnisophaaldienst een belangrijke stap indie richting. Moeilijk zal het zijn om de 191 geregistreerde woon-schepen tot een aanvaardbare plaats terug te dringen. Woonschepen, caravans en vuilstortplaatsen vormen een nog schieronoplosbaar probleem. Met de provinciale verordeningen in de handkon nog onvoldoende worden opgetreden. Schriftelijk heeft de com-missie zich gewend tot de beide provinciale besturen met het verzoektot de aanwijzing van woonschepenhavens over te gaan, omdat desanering door een dergelijke concentrering

naar onze mening de beste









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1967 RESTAURATIE VAN DE NED. HERVORMDE KERKTE NIGTEVECHT De thans gerestaureerde kerk te Nigtevecht dateert vermoedelijkuit het eind van de 14e eeuw. Bij het graafwerk zijn nog enkele restenvan de oudste fundering gevonden en ook muurwerk in het beneden-gedeelte van de toren wijzen hierop. Het verleden heeft dit merkwaardige bouwwerk nogal een gedaan-teverwisseling doen ondergaan. In de noordgevel kwamen onder debepleistering laat Romanse of vroeg Gothische raamnissen te voor-schijn. Een oude prent uit 1666 geeft een kijk op het dorp met de om-muurde kerk en de toren gedekt met een laag pyramidevormig dak. De plundering en brandschatting door de Franse troepen in 1672heeft ook zijn sporen nagelaten; de kerk met toren gingen in vlam-men op. Na de herstelling in 1677 verkreeg de toren een ranke achtkantigespits met balg, door leien gedekt, de verwoeste transepten werdenniet herbouwd. Dat

men het toen met de herstelling van het metselwerk niet al teserieus heeft opgevat, bleek bij de huidige restauratie toen achterbepleistering het sterk vernielde en beschadigde metselwerk op meer-dere plaatsen weer te voorschijn kwam. Als gevolg van de zettingen door de geweldige brand, bleken scheu-ren in de baksteenmuren, vooral bij de toren, tot zelfs in de funderingdoor te lopen. Voor deugdelijk herstel en ook tegen kering van op-trekkend vocht in de kerkmuren werd daarom een gewapend betonfundatiestrook aangebracht. Onder de cementlaag van de buitengevels kwam de fraaie baksteenweer te voorschijn. Aan de noordzijde kon de voormalige sacristiegeheel in de oorspronkelijke stijlvorm opgetrokken en gerestaureerdworden. Met het fraai gemetselde kruisgewelf dient deze ruimte thanstot consistorie. Ingebouwde schotwerken en ruimten in de kerk werden gesloopt.Het door boktor aangetaste gewelf met bekapping en ook de balk-lagen van de inwendige torenconstructie met spits bleken

dusdanig





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1967 XXXIII Het open koor ligt een trede hoger dan de kerkvloer. De open-gemaakte nissen onder de ramen geven dit gedeelte een grote ver-levendiging. Op de scheiding van kerk en koor is de gerestaureerde kanselgeplaatst, waarvan de voet en het klankbord vernieuwd, geheel bijde stijl van het antieke meubilair zijn aangepast. De antieke kansel-bijbel wordt gedragen door de fraai gegoten geelkoperen armsteun. Het zgn. doophek, destijds met lezenaar ingericht, als plaats voorde voorlezer, werd na restauratie weer opengemaakt door de juisteplaatsing van de oude koperen doopboog. Onder de koorsluiting staat nu de Avondmaalstafel met stoelenvoor de avondmaalsgangers. De eiken notabelenbanken van de bewoners der oude VechthuizenPetersburg en Roosendaal en de familie Huidecoper, ontdaan vanvernis en verflagen, prijken met hun gepolychromeerde wapens weerin hun oude glorie. In het kerkgedeelte langs de wanden zijn*

weer aangebracht eennog overgebleven kleurrijk grafbord en schilden, waarop de wapensvan de donateurs bij de herbouw van 1677 waaronder een van deStadhouder-Koning Willem de Derde. Langs het middenpad, op rood geverfde vloeren, staan in de kerkOudhollandse stoelen met rieten zittingen. Met het blank gehouden eiken gewelf en in de oorspronkelijkekleur groen geschilderde balken en muurstijlen met schoren vormtdit geheel een waardig contrast met het overigens sober gehoudeninterieur. De antieke koperen kronen met kaarsen getooid gevendaarbij een tintelende verlevendiging. Bij avond wordt de kerk verlicht door middel van verborgen hoogaangebrachte diepstralers. Voor de hete lucht verwarmingsinstallatie Is aan de noordzijde,naast de toren, een kleine aanbouw In stijl, aan het geheel onder-geschikt gehouden. Met de verbetering van het kerkterrein verkreeg het kerkhof eenpassende hekafsluiting met ommuurde en afgedekte stalling voorrijwielen. Tot slot zij vermeld de bijzonder

goede samenwerking met hetRijksbureau voor de Monumentenzorg, aanvankelijk de Heer D. Ver-
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