


Het Kromme-Rijngebied 1995 . - Dl.29 Overzicht van de atnbachtsheerhjkheid Oud Wulven enWaaijen in 1640. Olieverf op paneel. In delinkerbenedenhoek staat de in 1635 aangelegdebuitenplaats weergegeven, (Topografische Atlas gemeenteHouten) ontginningseenheid Oudwulverbroek metuitzondering van de twee hoeven onder hetSint Jansgerecht van Slagmaat. Alles bijelkaar 26 hoeven land'. De buitenplaats In 1634 kocht heer Johan van Toll de am-bachtsheerlijkheid Oud Wulven en Waaijenen liet er een jaar later een buitenplaatsaanleggen. We vinden het zomerverblijfafgebeeld op een schilderij uit 1640, dat ver-moedelijk in opdracht van Van Toll werdvervaardigd naar aanleiding van de voltooiingvan zijn nieuwe buiten''.Het nieuwe Oud Wulven had de verschij-ningsvorm van een middeleeuws mottekas-tcel. In feite was het echter een woontorendie bestond uit een overkluisde kelder entwee verdiepingen met een zolder onder eenschilddak. Rond de kelderverdieping was eenaarden heuvel opgeworpen waardoor het leekalsof het huis op een heuvel stond. Op de begane grond

bevond zich de dienst-ingang. Een stenen trap voerde naar dehoofdingang op de verdieping die werdgeaccentueerd door een monumentale zand-stenen deuromlijsting in Renaissance-stijl,bekroond door een wapensteen. Een achthoekige traptoren, bekroond door eenuivormige torenhelm en windvaan, leiddenaar de tweede verdieping. De haag die hethuis omringde, herinnerde aan de palissadedie menig middeleeuws mottekasteel omgaf.De boerderij die deel uitmaakte van debuitenplaats staat afgebeeld als een zeermonumentale hofstede met klokgevels.Achter de boerderij had Van Toll een vijverlaten aanleggen waaruit een grote houtenduiventoren oprees. De tuinaanleg beperktezich in eerste instantie tot een paar zoge-naamde broderie-tuinen en bossages als erfaf-scheiding, maar werd later - waarschijnlijkaan het begin van de achttiende eeuw naarhet voorbeeld van Heerastede - uitgebreidmet een tweetal evenwijdige oprijlanen dieuitkwamen op de Utrechtseweg. Daar werdeen poortwachterswoning gebouwd.De auteur van de Tegenwoordige Staat 36
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