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1. Alles van Woerden is weerloos
Afgelopen maanden hebben we de openbare
discussie gehad over de inrichting van het Defensieeiland. Want: na heel lang onderhandelen is dit stukje
grond vorig jaar voor 9 miljoen euro in het bezit
gekomen van de gemeente. Het is een nieuwe parel
aan het snoer dat gaat van Haven via het Kerkplein en
naar de Oostdam. De stichting Hugo Kotestein is ook
betrokken geweest bij die gesprekken. We vonden het
een uitdaging mede richting te kunnen geven aan hoe
het gaat worden. Dit heeft er voorts toe geleid dat de
werkgroep Woerden van HK begin 2007 nog een
eigen rapport zal uitbrengen.
Het was plezierig praten en discussiëren over wat er
allemaal mogelijk zou zijn op het Defensie-eiland.
Woningen natuurlijk, maar ook binnenstraatjes
ateliers, ‘een dorp in de stad’, groene plekken, een
fietsersbrug naar het station, aanlegplaatsen voor
bootjes en oh ja, een bioscoop. Jammer is alleen dat
de discussie al zo snel weer over geld moest gaan.
Natuurlijk, de dubbeltjes moeten driemaal worden
omgedraaid, zeker door de gemeente. Maar zou er niet wat meer ruimte moeten zijn voor fantasie en
durf? Juist op het Defensie-eiland raak je aan een rijk verleden, zowel met een recent als met een ouder
karakter.
Als eiland is het een voormalig onderdeel van de vesting Woerden die indertijd aan die kant van de stad
om het kasteel is aangelegd. Toen die vorm van verdediging niet meer nodig was is het eiland in gebruik
genomen als werkplaats voor de productie en -herstel
voor alle militaire uniformen in het land. Honderden
Woerdenaren hebben er in de loop der jaren gewerkt
totdat alleen nog de stoomfluit van de wasserij
eenmaal per dag moest worden bediend.
Zo gek is het dan ook niet dat er zoveel stemmen
opgaan om de gebouwen op dit eiland zoveel mogelijk
intact te houden. Het silhouet van de huidige
bebouwing op het eiland hoort bij Woerden. Als je er
dus een andere bestemming aan geeft doe dit dan
zoveel mogelijk met behoud van die vormen. Het
rapport van de stichting Hugo Kotestein is wat dit
betreft niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. En veel
deelnemers aan de discussie deelden die mening.
Maar voor de gemeente geldt toch vooral dat het
aankoopbedrag van het eiland minimaal moet worden terugverdiend. Er moeten grote aantallen woningen
worden gebouwd om die 9 miljoen euro weer op tafel te krijgen. Eigenlijk is dit een domper geweest die
steeds boven de discussie zweefde. Het is afwachten wat er nu gaat gebeuren. Hoe hoog wordt er
gebouwd en welke gebouwen krijgen een nieuwe toekomst? De gemeente heeft als minimum ingezet op
het behoud van het oude ketelhuis en de schoorsteen. Alles wat meer is, is dus meegenomen.
Woerden verdient het: een Defensie-eiland in stijl. Het visitekaartje van de stad voor wie van het station
aan komt lopen of rijden. Een intrigerend beeld dat blijft hangen voor wie in de trein voorbij raast. Voor dit
mooie vooruitzicht willen we vechten en dat is ook nodig. Want het woord van Lucebert Alles van waarde
is weerloos geldt ook hier. Als je het afbreekt ben je het voorgoed kwijt. Alles van Woerden is weerloos?
Ik mag toch hopen van niet.
Bert Bakker - voorzitter
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2. Organisatie van de stichting
Werkgebied
Het werkgebied van de stichting is het hart van het Groene Hart en bestaat uit de huidige dan wel
voormalige gemeenten:
Bodegraven, Driebruggen-Waarder, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard,
Willeskop, Woerden en Zegveld.
Globaal gaat het om een gebied dat ligt in het stroomgebied van de Oude Rijn en de Hollandse IJssel, ter
weerszijden van de provinciegrens tussen Zuid-Holland en Utrecht.
De stichting kent een federatieve opzet. Lokale of meer regionale werkgroepen houden zich bezig met de
ontwikkelingen in het gebied. Ze hebben bevoegdheid om zelfstandig in overleg te treden met
gemeenten, particulieren en andere belanghebbenden. Dit heeft geleid tot de oprichting van een zevental
werkgroepen in:
voorzitter / contactpersoon:
Bodegraven
Jan Labordus
Driebruggen-Waarder
Mieneke Doorman/Raoul Chênevert
Harmelen
Ger Koeleman/Pier Sinia
Kamerik
Hein Kuiper
Montfoort-Linschoten-Snelrewaard
Peter Versloot
Oudewater
Thea Horsmans
Woerden-Zegveld.
Piet Brak
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit benoemingen door de gemeenten uit het werkgebied
(geen), één benoeming namens de SHHV (Gerda Zeegers), de voorzitters van de werkgroepen (zie
boven) en eigen benoemingen door het zittende bestuur (geen).
Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit het bestuur en bestond in 2006 uit:
Voorzitter – Bert Bakker
Penningmeester – Joyce Emons (functie vacant)
Secretaris – Marijke Okkerman
De stichting kent formeel geen leden, de deelnemers in de werkgroepen heten statutair correspondenten.
Dit aantal bedraagt 39.
Voor adressen en telefoonnummers van bestuur en correspondenten: zie bijlage 1.
Verder heeft de stichting in 2006 70 betalende donateurs.
Contactpersonen:
Eerste contactpersoon voor de stichting is de secretaris:
Marijke Okkerman, Van Teijlingenweg 106, 3471 GE Kamerik - tel. 0348-401252
e-mail: marijke@okkerman.net
website: www.hugokotestein.nl
Voor de werkgroepen is de voorzitter de contactpersoon (zie bijlage 2).
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3. Verslag van het bestuur
Bestuur
Het dagelijks bestuur van de stichting is in het jaar 2006 ongewijzigd gebleven. De zoektocht naar een
opvolger voor penningmeester Joyce Emons heeft nog geen resultaat gehad en zij heeft erin toegestemd
nog even haar functie te vervullen.
Correspondenten
Het aantal leden van de werkgroepen is onveranderd en bedraagt 40.
Donateurs
In 2006 is het aantal donateurs 70. In 2006 was het aantal donateurs toegenomen. We hebben jammer
genoeg ook enkele donateurs af moeten schrijven wegens niet ontvangen van de jaarlijkse donatie.
Daarnaast is wel het aantal werkgroepleden dat dit jaar een donatie heeft overgemaakt. Deze zijn niet
toegevoegd aan de lijst van donateurs.
Vergaderingen
In het verslagjaar hebben drie plenaire vergaderingen plaatsgevonden: op 1 februari, 23 mei en 17
oktober 2006.
Op initiatief van de werkgroep Woerden is de aanpak van de plenaire vergaderingen veranderd.
De stichting vergadert nu tweemaal per jaar met het dagelijks bestuur en de voorzitters van de
werkgroepen. Daarnaast wordt nu eenmaal per jaar een plenaire vergadering georganiseerd waar alle
werkgroepleden en donateurs voor worden uitgenodigd.
Op 23 mei 2006 vergaderden we bijvoorbeeld in Montfoort op uitnodiging van de werkgroep aldaar.
Deze vergadering werd vooraf gegaan door een boeiende stadswandeling waarin ons door de
werkgroepleden een veelheid van wetenswaardigheden over Montfoort werden verteld.
Andere activiteiten
Op 22 april 2006 is in samenwerking met Bernt Feis van de stichting Het Groene Hart een rondleiding
langs het industrieel erfgoed van Woerden. Deze rondleiding was speciaal voor donateurs van beide
stichtingen georganiseerd. Het bijzondere was dat voor het eerst ook het Defensie-eiland kon worden
bekeken. Hieraan namen maar liefst 25 donateurs van de stichting Hugokotestein deel. In totaal konden
zo’n 45 mensen genieten van eden interessante rondleiding.
Financiën
De lasten van de stichting Hugo Kotestein (vergaderkosten, jaarverslag, uitreiking van de oorkonde en
secretariaatskosten) worden betaald uit de rente van onze kapitaalrekening en uit andere inkomsten zoals
bijdragen van donateurs en subsidies van gemeenten. De Gemeente Woerden heeft overigens de
subsidie vanaf het jaar 2005 opgezegd.
Penningmeester Joyce Emons heeft een overzicht gemaakt van baten en lasten HK 2006.
Het kleine overschot van vorig jaar (€ 116,--) is dit jaar verder gestegen naar een positief saldo van
€ 1143,--.
Deze omslag is met name te danken aan een behoorlijke toename van donateurinkomsten (€ 300,--) en
een verdere daling van de secretariaatskosten.
Toch blijft de werving van nieuwe donateurs een speerpunt als het om een gezonde financiële
situatie van de stichting gaat.
Dankzij de subsidie van het VSB fonds voor de uitreiking van de jaarlijkse HK oorkonde (€ 900, normaliter
voor ons de grootste kostenpost) heeft de Stichting hiervoor zelf in 2006 nauwelijks kosten hoeven
maken. Maar voornoemde subsidie moet jaarlijks opnieuw bij het VSB fonds worden aangevraagd.
Het is dus geen automatisme dat we op deze subsidie kunnen rekenen!
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Vacatures binnen de Stichting Hugo Kotestein:
De opzet van de stichting is een federatieve: in het werkgebied hebben zich werkgroepen gevormd met
ruime bevoegdheden en de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen optreden.
Momenteel is een 7-tal werkgroepen op vrijwillige basis actief om lokaal de doelstellingen van de
stichting te realiseren.
Wij zijn op zoek naar:
Penningmeester t.b.v. het dagelijks bestuur Hugo Kotestein
Zijn/haar taak zal bestaan uit het regelen van de financiën binnen de stichting, het maken van de
jaarrekening, het bijwonen van vergaderingen dagelijks bestuur en plenair.
Werkzaamheden zullen gemiddeld 2 of 3 uur per week in beslag nemen.
Periodiek overleg met de Gemeente Woerden
Het halfjaarlijkse overleg met het college van B en W in Woerden heeft in 2006 maar één keer en wel pas
in december plaatsgevonden. Het ‘voorjaarsoverleg’ dat gepland stond op 20 april ging niet door omdat
het nieuwe college van B en W nog niet was gevormd. Het ‘najaarsoverleg’ stond eerst geagendeerd op
12 oktober maar werd uiteindelijk verschoven naar 7 december omdat op de eerste datum de feestelijke
opening van Hoochwoert alle aandacht opeiste.
De bijeenkomst op 7 december stond vooral in het teken van de kennismaking met twee nieuwe
bestuurders, burgemeester Hans Schmidt, wethouder Manfred van der Heijde en Jan van Leer (senior
beleidsmedewerker). Van onze kant waren aanwezig Hein Kuiper, Piet Brak en Bert Bakker. De
burgemeester verliet de vergadering kort na het begin.
Met wethouder Van der Heijde werd een aantal lopende zaken besproken zoals de inspraakprocedure
rond de ontwikkeling van het Defensie-eiland.

Hugo Kotestein Oorkonde 2006 naar Tuinhuis ’t Spijck in Harmelen
Motivatie
De Hugo Kotestein oorkonde is in 1986 ingesteld met als doel aandacht te vragen voor bijzondere
prestaties op het terrein van de monumentenzorg in het werkgebied van de Stichting.
Ieder jaar organiseert de Stichting in haar werkgebied een
‘zoektocht’ naar objecten voor de oorkonde. Dat leidt tot een
groslijst van kandidaten waaruit een aantal genomineerden wordt
geselecteerd. In een gecombineerde vergadering van algemeen
bestuur en correspondenten van de Stichting wordt de ontvanger
van de oorkonde verkozen.
Op 8 september 2006 heeft burgemeester mr. H.W. Schmidt van
Woerden aan het bestuur van de Stichting tot Behoud van het
Tuinhuis ‘t Spijck de Hugo Kotestein-oorkonde 2006 uitgereikt.
De Stichting heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het behoud
en de herbouw van het voorheen vervallen tuinhuis. Het tuinhuis
staat nu in de tuin van Huize Harmelen.
In 2006 verkeerden we in de luxe situatie keuze uit een groter aantal objecten te mogen maken dan
voorgaande jaren.
Zo werden o.a. ook genomineerd:
Gerritse IJzerwaren, Woerden

School van Kempensingel,
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4. Verslagen van de correspondenten/werkgroepen
4.1 WERKGROEP BODEGRAVEN
In 2006 veranderde de samenstelling van onze werkgroep niet. Zij bestond uit onderstaande personen:
• Wil Baas, Correspondent vanaf april 2002
• D. van Dam, vanaf 2000 correspondent
• Gert-Jan Rodenburg, bestuurslid sinds 1988
1990 - 2000 secretaris geweest van dagelijks bestuur Hugo Kotestein.
Na zijn aantreden als gemeenteraadslid is hij teruggetreden uit het bestuur van de stichting
is nu correspondent bij de werkgroep Bodegraven
• A.W. de Vos, correspondent vanaf april 2002
• Chris Zwaan, correspondent vanaf april 2002
• Jan Labordus, vanaf 1986 bestuurslid
van 1989 tot en met 1995 voorzitter; daarna weer bestuurslid.
Voorzitter Werkgroep Bodegraven
Lid van de Gemeentelijke Monumentencommissie van Bodegraven
Het aandachtsterrein betreft niet alleen Bodegraven, maar ook de kernen Nieuwerbrug en De Meije.
Activiteiten van de werkgroep in 2006:
Gemeente:
Monumentencommissie
De commissie staat onder voorzitterschap van de burgemeester, mr. drs. A.J. Borgdorff, als
portefeuillehouder monumentenzorg.
Leden van de commissie waren
mevrouw drs. R. H. J. van Hulten, architectuurhistorica en is werkzaam als beleidsmedewerker
Monumenten bij de gemeente Katwijk aan Zee,
de heer W.R.C. Alkemade, streekarchivaris,
de heer ir. M. Verweij van de Vereniging Dorp, Stad en Land,
de heer drs. J. Ph. Labordus namens de stichting Hugo Kotestein, voorzitter van de werkgroep
Bodegraven.
De monumentencommissie van Bodegraven is in 2006 slechts een keer bijeengeweest. Wel is er
onderling contact geweest via de e-mail over o.a. de Wierickerschans, de bijgebouwen van molen De
Arkduif, de Phoenix en de oude olieslagerij, Hoge Rijndijk 6-8 te Nieuwerbrug en het kaaspakhuis
Kerkstraat 132.
Gemeentelijke monumentenlijst
Een van de belangrijkste taken van de monumentencommissie is het voorbereiden van de gemeentelijke
monumentenlijst. Ook is zij betrokken met de restauratie van diverse monumenten.
Open Monumentendag
Dit jaar was onze stichting in de Commissie Open Monumentendag ook weer vertegenwoordigd door de
heer G.J. Rodenburg.
Objecten:
De “Phoenix”, het voormalige Andrélongebouw en de bijbehorende stoomolieslagerij, Noordstraat 49
Het gebouw is een gemeentelijk monument. In het te restaureren hoofdgebouw komen appartementen.
De oorspronkelijke olieslagerij is afgebroken en wordt zoveel mogelijk in de oude vorm en stijl
opgebouwd. Ook hierin komen wooneenheden.
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Rijksmonument: boerderij "Paardenburgh" aan de Overtocht
De restauratie, onder toezicht van de RDMZ en de gemeente, is
gestopt. (zie foto rechts)
Hoge Rijndijk nr. 8 te Nieuwerbrug:
Boerderij en karakteristieke schuur
Het complex staat op de Gemeentelijke Monumentenlijst.
De boerderij van hoge ouderdom met de aan de straat staande
karakteristieke schuur is door Weerdenburgs Aannemersbedrijf
BV te Bodegraven in oude luister hersteld.
Het is de bedoeling om de contouren van de karakteristieke
schuren te bewaren. Momenteel liggen de werkzaamheden stil.
De Wierickerschans
De plannen voor de restauratie en exploitatie van de schans hebben een vastere vorm aangenomen. De
gemeente Bodegraven heeft de toegankelijkheid verbeterd door de aanleg van parkeerplaatsen buiten
het fort en een verbinding tussen de parkeerplaats en het fort door een voetgangersbrug aan de oostelijke
zijde.
In oktober werd het Informatiecentrum door minister Veerman officieel geopend.
Rondom de watertoren
De watertoren staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Er gingen een jaar terug geruchten dat het
aanzien van de toren zou worden geschaad. Ook dit jaar is niets meer vernomen, doch onze werkgroep
volgt de ontwikkelingen rond de toren kritisch.
Plantsoen langs de Stationsweg
Dit plantsoen, dat nog vrijwel het enige groen is in het oude centrum tussen de Oude Rijn en de
spoorlijn, ligt er al tijden onverzorgd bij. Een opknapbeurt is dringend noodzakelijk.
Het voormalige kerkhof aan de noordzijde van de Nederlands Hervormde Dorpskerk
Aan de noordzijde van de Nederlands Hervormde Dorpskerk bevindt zich nog een deel van
het voormalige kerkhof met een aantal grafstenen. Deze stenen verkeren in een slechte staat
van onderhoud. Vanaf 2000 heeft de werkgroep meerdere malen te kennen gegeven dat zij het ten
zeerste op prijs zou stellen wanneer dit voormalige kerkhof een opknapbeurt zou krijgen, inclusief
restauratie van de grafstenen. Ondanks herhaalde toezeggingen van de gemeente - in januari 2005 is
meegedeeld dat men in 2006 groot onderhoud zou plegen - is het er tot nu toe niet van gekomen.
De vroegere tuin van de familie Van Ghesel Grothe
Deze tuin ligt tussen Noordstraat, Marktstraat en Bodelolaan, dreigt ten offer te vallen aan de bouwdrift
van de heren Van Pelt en Meijer, die hiervoor een speciale ontwikkelingsmaatschappij hebben opgericht.
De omwonenden hebben een belangenvereniging opgericht en proberen (o.a. via een
handtekeningenactie) de tuin te behouden. Wij willen de ontwikkeling scherp volgen.
4.2 WERKGROEP HARMELEN
Bestuurlijk
Correspondent Gerard den Engelsman, Eikenlaan 13, 3481 CM Harmelen, Telefoon 0348-442630 is
vertegenwoordigd in verschillende commissies:
Voorzitter Monumentencommissie Montfoort/Linschoten.
Vice-voorzitter van de Monumentencommissie Woerden.
Bestuurslid Stichts-Hollandse Historische Vereniging (projectgroep Harmelen).
Bouwkundig adviseur Boerderijenstichting in de provincie Utrecht.
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Activiteiten van de werkgroep in 2006:
Wildveldseweg te Harmelen.
De eigenaar heeft het plan om naast zijn huis in de boomgaard, die op de resten van het oude
stoomgemaal en de watermolen is gebouwd, een educatiecentrum te stichten in de vorm
van de romp van een achtkantmolen.
Aan de Stichting Landschapbeheer Utrecht en Hugo Kotestein is om medewerking gevraagd.
Bestemmingsplan kern Harmelen.
In samenwerking met de projectgroep Harmelen van de SHHV en het Dorpsplatform is het plan voor
aanwijzing van beschermd dorpsgezicht uit de ijskast gehaald. Eind december 2006 is een aanvraag tot
het aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht naar de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap
en Monumenten verzonden.
De monumentencommissie is aan de hand van de MIP lijst bezig om waardevolle panden in de kern van
Harmelen aan de lijst, van in de toekomst te beschermen objecten, toe te voegen. Helaas is er een
sloopaanvraag voor een pand, gebouwd in de stijl van de z.g. Delftseschool, aan De Joncheerelaan 37
ingediend. Tegen de sloopaanvraag is door de Stichting Hugo Kotestein protest aangetekend.
Haanwijk 17 te Harmelen.
De verbouwingsplannen tot behoudt van dit gemeentelijke monument begint vorm te krijgen.
Septembermarkt
De projectgroep Harmelen van de SHHV heeft ook in 2006 weer met een kraam deelgenomen aan de
septembermarkt. Tevens is aandacht gevraagd voor de doelstelling van de Stichting Hugo Kotestein.
Tuinhuis ’t Spijck aan de Kasteellaan
Onder grote belangstelling is de Hugo Kotesteinprijs 2006 aan de Stichting tot Behoud van het Tuinhuis ’t
Spijck toegekend. Tevens heeft burgemeester mr. H.W. Schmidt het schild van Rijksmonument op het
tuinhuis bevestigd.
Open Monumentendag 2006
Het tuinhuis ’t Spijck was voor het publiek op Open Monumentendag opengesteld.
4.3 WERKGROEP KAMERIK
De werkgroep behartigt de belangen van de Stichting in het gebied van de voormalige gemeente
Kamerik, bestaande uit de buurtschappen 's Gravensloot, Houtdijken, Kamerik, Kanis, Oud Kamerik en
Teckop. De werkgroep bestond gedurende de verslagperiode uit de volgende leden:
• Jaap Klein, Burg. Reijerslaan 16, Kamerik
• Hein Kuiper, Mijzijde 49, Kamerik (voorzitter)
• Leendert Noordergraaf, Lindelaan 11, Kamerik
• Paul Ranke, Houtkade 1, Kamerik
De werkgroep behartigt de belangen van de Stichting in het gebied van de voormalige gemeente
Kamerik, bestaande uit de buurtschappen 's Gravensloot, Houtdijken, Kamerik, Kanis, Oud Kamerik en
Teckop. De werkgroep bestond gedurende de verslagperiode uit de volgende leden:
De werkgroep heeft in 2006 zeven maal formeel vergaderd.
Activiteiten van de werkgroep in 2006:
Kamerikse wetering
De gemeente Woerden heeft begin 2006 een nieuw plan
ontworpen voor het verbreden en van schoeiingen voorzien
van de oevers van de wetering. De werkgroep heeft in mei
2006 een alternatief voor deze plannen aan de gemeente
aangeboden. Dit alternatief behelst het aanleggen van
natuurvriendelijke oevers. Hierbij is een schoeiing niet nodig.
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We zijn nog in afwachting van een reactie hierop van de kant van het gemeentebestuur. Wel is ons
gebleken dat de gemeente het in het verleden gebruikelijke onderhoud van de oevers en bermen heeft
hervat. RTV Utrecht heeft op radio en TV aandacht aan deze zaak besteed. Hierbij zijn de
verantwoordelijke wethouder en vertegenwoordigers van de stichting op locatie geïnterviewd.
Advisering:
De werkgroep leverde in 2006 leden voor de volgende gemeentelijke klankbordgroepen:
Uitbreidingsplan Kamerik-NoordOost II
Werkgroep facelift dorpskern Kamerik
Bestemmingsplan landelijk gebied Kamerik, Zegveld en Woerden
Overig advieswerk:
Aanleveren van cultuurhistorische informatie voor inrichting informatiepost aan nieuwe wandelroute door
de polder Kamerik Teijlingen.
Advisering nieuwe eigenaars van waardevolle boerderij mbt restauratieplan
Advies aan waterschap mbt mogelijke aanpassing waterhuishouding boezemlanden Oude Rijn
Nominatie van een Kamerikse boerderij als Utrechtse boerderij van het jaar 2006
Beoordeling cultuurhistorische waarde voormalige schapenschuur in Kamerik
Advisering diverse inwoners van Kamerik n.a.v. het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan
voor het dorp Kamerik.
Overleg met vertegenwoordigers van het waterschap n.a.v. het ontwerp van een nieuw watergebiedsplan
Kamerik - Kockengen. Dit tezamen met de bond Heemschut.
Beoordeling bouwplannen:
Vierendertig vergunningaanvragen voor bouw, verbouw of sloop aan objecten in de boerderijlinten of de
kernen Kamerik of Kanis zijn beoordeeld en waar nodig is actie ondernomen.
4.4 WERKGROEP MONTFOORT-LINSCHOTEN
De volgende correspondenten maken deel uit van de werkgroep:
Peter Versloot – voorzitter
Marjolein Maas-Calon – secretaris
Anne de Goederen
Hanne Raven-de Kort
Cees Ouwehand
Arnoud van Gemeren
Ada Beerthuizen-van Kooten
Peter Versloot, is afgevaardigd in de monumentencommissie. Ook is hij bestuurslid van de nieuw
opgerichte Stichting Behoud Monumenten in Montfoort.
Arnoud van Gemeren is lid van de Stuurgroep Promotie Cultuurhistorie Linschoterwaard.
De werkgroep is zesmaal bijeen geweest.
Activiteiten van de werkgroep in 2006:
De belangrijkste aandachtspunten en ontwikkelingen binnen het werkgebied in 2006 waren:
Gemeentelijk monumentenbeleid
Er is begonnen met het beschrijven van de eerste vijf panden die in aanmerking komen om te worden
aangewezen sinds vorig jaar de Monumentennota en bijbehorende subsidienota zijn goedgekeurd door
de gemeenteraad. Het pand Havenstraat 15-17 in Montfoort is als eerste pand aangewezen. We blijven
druk uitoefenen om de vijf aanwijzingen per jaar te realiseren. Bij het pand Nieuwe Zandweg 17-19 in
Linschoten is er naar aanleiding van de aanwijzing een slepende discussie gaande tussen de eigenaar en
de gemeente over de beeldbepalende voor- en zijgevels en kap.
Bouwprojecten
In de gemeente spelen drie grote bouwprojecten, namelijk een appartementencomplex aan de
Schoolstraat/Vrouwenhuisstraat, een gezondheidscentrum aan de Mannenhuisstraat en een
appartementencomplex aan de Lieve Vrouwengracht allen in Montfoort. Voor de eerste twee projecten
van Hollands Midden is, mede na intensief overleg en advies van de werkgroep, een vergunning door de
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gemeente afgegeven. De bouw zal in 2007 starten. Het laatste project van Reebun is nog steeds in het
begin van de ontwerpfase, maar geeft problemen omdat met de randvoorwaarden wat betreft de
bouwhoogte in relatie tot de molenbiotoop en de omliggende bebouwing niet voldoende rekening was
gehouden.
Media-uitingen
Ook het afgelopen jaar zijn weer diverse artikelen verschenen waarin de werkgroep zijn opinie op locale
ontwikkelingen heeft gegeven. De werkgroep attendeerde op het behoud van stadstuinen die bedreigd
worden omdat projectontwikkelaars ze willen bebouwen. Daarnaast is de voorzitter geïnterviewd door een
lokale krant over de werkzaamheden van de werkgroep in het algemeen en over het initiatief van de
eigenaar van een arbeidershuisje op Heeswijk te Montfoort om het niet te slopen, maar op te knappen.
Open Monumentendag
Evenals vorige jaren heeft de werkgroep meegewerkt aan het landelijke thema “Feest, vertier en
vermaak”. Er waren circa 1.350 belangstellenden.
Relatie met de gemeente
• Er is afgelopen jaar verschillende malen overleg geweest met de nieuwe burgemeester en
wethouder ruimtelijke ordening om de visie en zorgen van de werkgroep onder de
aandacht te brengen. De werkgroep voelt zich serieus genomen door het nieuwe college.
Afgesproken is om viermaal per jaar met de wethouder R.O. overleg te hebben;
• De werkgroep heeft een rondwandeling door Montfoort georganiseerd voor B&W, de
gemeenteraad en de pers om hen te attenderen op panden die aandacht verdienen om
behouden te blijven in de toekomst.
Overig
De werkgroep heeft advies gegeven aan:
• de eigenaar van een boerderij te Willeskop in verband
met de verzakking van de boerderij door het inklinken
van de grond;
• de eigenaar van een arbeidershuisje op Heeswijk te
Montfoort over de kleurstellingen
van de dakrand, het gevelpleisterwerk en de kozijnen
(zie krantenartikel rechts);
• de apotheker in Montfoort om de kleurstelling van de
vernieuwde voorgevel van het pand waarin de
apotheek is gevestigd aan te passen, omdat deze niet
past in de omgeving. Ook de gemeente is door ons
benaderd om de apotheker te houden aan de
gemeente verordening reclame-uitingen, wat ook is
gebeurd;
• de gemeente om een groenplan te verplichten
gekoppeld aan de bouwvergunning van de
nieuwbouw van een garage met showroom op
Heeswijk te Montfoort;
• de eigenaar van Heeswijk 110 over de restauratie van
de monumentale boerderij (zie foto rechts).
Daarnaast heeft de werkgroep deelgenomen aan het project
“groene linten in de Lopikerwaard” waarbij een werkboek wordt
gemaakt voor nieuwe bewoners van boerderijen met tips voor
streekeigen bouwkundige zaken, erfinrichting en beplanting.
Tevens heeft de werkgroep deelgenomen aan het project “Visie op de Binnenstad Montfoort 2030 “ in een
projectgroep op het terrein van Architectuur en Monumenten. Deze Projectgroep denkt einde 2007 haar
eindverslag te presenteren.
Verder heeft de werkgroep als eerste de jaarlijkse plenaire vergadering voor de gehele Stichting verzorgd
op locatie. Van tevoren is een rondleiding gemaakt door Montfoort.
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4.5 WERKGROEP WOERDEN/ZEGVELD
Bestuurlijk
In 2006 hielden we als werkgroep zes vergaderingen. Daarnaast werden veel zaken in kleinere groepen
besproken.
Aan het einde van het verslagjaar telde de werkgroep 11 leden. De leden zijn:
• Fred van Arkel
Anne de Goederen
• Gert Boelhouwer
Ed van Keimpema
• Piet Brak (voorzitter)
Albert Klaassen
• Jan Willem Burggraaff Ernst Meijer
• Luc van Dam
Bert van Mourik
• Kees Engel
Kees Engel heeft in de vergadering van 18 september afscheid genomen van de werkgroep. Kees heeft
zich vanaf 1999 actief ingezet voor de Stichting Hugo Kotestein, met als belangrijke activiteit de
organisatie van Open Monumentendag.
Mede door zijn inspanningen zijn de boeken “Limes en Linie” en “Rondom de Kerk” verschenen, twee
boeken n.a.v. het thema van de Open Monumentendagen van 2004 en 2005.
Projecten
Hoochwoert:
Op 12 oktober 2006 vond de officiële opening van Hoochwoert
plaats. De werkgroep heeft vanaf het begin de plannen voor het
nieuwe stadshart kritisch gevolgd. Het plein is nu klaar. Gezegd
moet worden dat het geheel er attractief uitziet. De architectuur
heeft kwaliteit.
Een punt van kritiek van de Stichting Hugo Kotestein blijft dat niet
meer oude gebouwen in de straatwanden zijn opgenomen. Het
plein zou dan veel meer een Woerdens plein zijn geworden.
Het plein zoals het er nu uitziet had ook in een
stadsvernieuwingsgebied in Arnhem of Amersfoort kunnen liggen.
Het inpassen van oude gebouwen had best gekund, technisch is
dat mogelijk. Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Maar je krijgt
er veel economische waarde voor terug.
Voor één gebouw is een poging gedaan het te behouden en op te nemen in de nieuwe bebouwing;
bedoeld is de pastorie ofwel het vroegere patronaatsgebouw. Helaas is dat mislukt. Zoals het nu gedaan
is had het van de werkgroep afgebroken mogen worden.
Het plein had bij de oude pastorie best iets breder mogen worden. De belangrijkste gevel van het pand
had dan vrij aan het plein gelegen. Het zou een mooie plek geweest zijn voor een horecagelegenheid.
Inrichting Kerkplein:
Bij de inrichting van het nieuwe Kerkplein zijn tegenover de toren van de Petruskerk drie platanen
omgezaagd. De werkgroep heeft tegen de kapvergunning een bezwaarschrift ingediend. De commissie
bezwaarschriften heeft negatief geadviseerd op ons bezwaar. Het college van B en W heeft het advies
van de commissie overgenomen, de kapvergunning is gehandhaafd. De werkgroep heeft geen verdere
juridische stappen ondernomen.
Bouwplan Torenwal:
Door projectontwikkelaar Radix en Veerman is in 2004 een bouwplan ingediend voor het oprichten van
een kantoorruimte en zes appartementen op de plaats van de vroegere Wilhelminaschool.
De architectuur en de schaal van de nieuwbouw vertonen geen enkele affiniteit met de kleinschalige
omgeving. De werkgroep heeft contact gezocht met omwonenden. Hieruit is de werkgroep Torenwal 6
ontstaan. Deze werkgroep heeft een bundel samengesteld waarin getoond wordt hoe het nieuwe
bouwplan een inbreuk is op de omgeving. Daarnaast is een alternatief plan opgenomen voor hergebruik
van het bestaande schoolgebouw. Binnen de schil kan een negental kleine woningen gerealiseerd
worden.
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In november 2005 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om een plan
dat voldoet aan de uitgangspunten van het Structuur- en beeldkwaliteitplan. De gemeente is daarop in
overleg getreden met de firma Radix en Veerman over een wijziging van het plan.
De projectontwikkelaar is vervolgens met een nieuw plan gekomen. Voor de Stichting Hugo Kotestein is
ook het nieuwe plan niet acceptabel. In samenwerking met de werkgroep Torenwal 6 is dit aan de
gemeente meegedeeld. Een reactie hierop is nog niet ontvangen.
Tankstation Wulverhorstbaan:
Door GA van Vliet Tank BV is in 2005 een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning voor een nieuw
tankstation aan de Wulverhorstbaan. Om het bouwplan mogelijk te maken wil de gemeente een artikel
19- procedure opstarten. Hiervoor is een voorbereidingsbesluit nodig. De Raad heeft dit besluit in juni
2006 genomen. De stichting heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft
geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. De Raad heeft dit advies
overgenomen en het voorbereidingsbesluit gehandhaafd.
Als het bouwplan in procedure komt gaat de Stichting opnieuw bezwaar maken. Ook de andere
instellingen met wie de Stichting tot nu toe is opgetrokken zullen dan bezwaar maken.
Technische school:
De afgelopen jaren heeft de werkgroep gepleit voor het behoud van een deel van de Technische school
aan de Van Kempensingel. Voor het hoofdgebouw is dit gelukt. In het najaar van 2006 is het nieuwe
schoolgebouw door het Kalsbeekcollege in gebruik genomen. In het oude deel zijn nu kantoorruimten en
de mediatheek ondergebracht. De aansluitingen tussen oud en nieuw zijn in glas uitgevoerd waardoor het
oude deel als het ware los staat van de nieuwbouw. Het nieuwe deel steekt ook nergens boven het oude
deel uit. Het torentje op het dak is hersteld. En het glas-in-loodraam met de gemeentewapens is weer
aangebracht boven de oorspronkelijke hoofdingang.
Stedenbouwkundig gezien is het oude gebouw een blikvanger.
Loodsen Singel:
Op 13 mei was er open huis bij Gerritsen IJzerwaren op
Industrieterrein Honthorst. Het bedrijf bood Woerdenaren de
mogelijkheid te komen kijken naar het nieuwe distributiecentrum dat
gerealiseerd is in twee loodsen uit 1939 die voorheen in gebruik
waren bij Defensie. De firma Gerritsen heeft met goed uitgekiende
aanpassingen de oude legerloodsen weer geschikt gemaakt voor
opslag en distributie. De houten kapconstructie is daarbij
gehandhaafd. Deze constructie zorgt voor een heel bijzondere
sfeer in de gebouwen. De werkgroep vindt het initiatief van
ondernemer Gerritse zeer lovenswaardig. Als distributiecentrum
hebben de ruime loodsen een prima herbestemming gekregen.
Een monument van bedrijf en techniek is op deze manier voor de
toekomst behouden.
Defensie-eiland:
In 2005 is het Defensie-eiland door de gemeente verworven. In het najaar van 2006 zijn door het college
van B en W en de Raad globale kaders gesteld voor de ontwikkeling van het terrein. In december is een
publieke discussie gestart over de ontwikkelingen op het eiland. De werkgroep Woerden heeft de oproep
aangegrepen om met een eigen rapport te komen. Een vijftal leden heeft een studie verricht naar de
gewenste ontwikkeling van het waardevolle gebied. Het rapport wordt aangeboden aan het College van B
en W. Ook alle raadsleden zullen een exemplaar van het rapport ontvangen. Het rapport zal openbaar
gemaakt worden via de website www.hugokotestein.nl.

Jaarverslag 2006 – Stichting Hugo Kotestein - Pagina 14 van 18

4.6 WERKGROEP DRIEBRUGGEN/WAARDER
Bestuur:
• W. Doorman-Degens
• R.J. Chênevert
• C. van Achterberg
• C. van Dijk
• G. Bieleman
De gemeente Reeuwijk heeft in haar structuurvisie opgenomen dat zij ernaar streeft elementen die nauw
zijn verbonden met de ontstaansgeschiedenis van het landschap te behouden zodat zij in de toekomst
herkenbaar en ervaarbaar aanwezig zullen blijven. Het gaat dan met name om de landschappelijke
structuur met het kenmerkende verkavelingpatroon, de lintbebouwing en het stelsel van wegen en
waterlopen, alsmede de vrije doorzichten in het landschap.
Ook andere cultuurhistorische waardevolle elementen zoals de Kromme Kamp in Waarder verdienen
bescherming.
De Kromme Kamp in Waarder is een bijna cirkelvormig perceel met een oppervlakte van ca. 3,5 ha en ligt
in de polder aan het Westeinde. De afwijkende vorm geeft de Kromme Kamp een bijzondere uitstraling en
een hoge landschappelijke belevingswaarde. In de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland,
kortweg CHS, heeft het perceel de waardering ‘terrein van hoge archeologische waarde’ gekregen.
Op 27 juni 2006 heeft de werkgroep een presentatie bijgewoond van de projecten Waarder en
Driebruggen. De plannen Lange Weide II, Wierickeweide , Maximalocatie en Waarder Dorp Noord ,
Kromme Kamp en de aanleg van een nieuw parkeerterrein vrachtwagens worden door de werkgroep
nauwlettend gevolgd.
4.7 WERKGROEP OUDEWATER
De samenstelling van de werkgroep ziet er als volgt uit:
Bestuur:
• Thea Horsmans (voorzitter)
• Peter Biemans
• Jaap van der Laan
Leden:
• Hanneke Haverkamp,
• Cor v.d. IJssel,
• J.B. van ’t Riet
In 2005 is, in een tweetal bijeenkomsten, door het bestuur van Hugo Kotestein een eerste verkenning
gedaan over het opstarten van een werkgroep te Oudewater.
Oudewater kent 164 rijksmonumenten, 141 gemeentelijke en een beschermd stadsgezicht.
Er is geen gemeentelijke monumentencommissie, wel een monumentennota (‘94) en verordening. Zowel
jonge(re) als oude monumenten zijn van belang. De gemeentelijke adviseur Leo Bos ziet een werkgroep
met historisch-landschappelijke achtergrond als een goede mogelijkheid om burgers meer bij hun
omgeving te betrekken.
Ontwikkelingen:
Op 6 september werd de geheel gerenoveerde pastorietuin feestelijk opengesteld. Er zijn verder plannen
om oude pastorie (waarin 4 appartementen) en daarna de kosterij op te knappen. Problemen met
naastgelegen café (nooduitgang in tuin).
Voor de Stadsboerderij Kromme Haven11-12 ligt er renovatieplan. Sloopvergunning voor huize Clerkx
aan de Straatweg.Verder zijn van belang Plan Westerwal, Scholenplan IHO, (met diverse inbreilocaties), Plannen van Groene Driehoek, Waterplan en Linschoterwaard, diverse Groene Hartplannen.
Verdere aandachtsgebieden, naast rijks- en gemeentelijke monumenten, zijn:
archeologie, herbestemming oude boerderijen, cultureel erfgoed, bomennota, activiteiten open
monumentendag en educatie. Er liggen niet alleen bedreigingen, maar zeker ook kansen om het lokale
beleid mede sturing te geven.
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5. De stichting Hugo Kotestein in het kort
De stichting is in 1975 opgericht met als doelstelling het behoud en de versterking van het historisch
erfgoed in haar werkgebied: de regio Woerden en omstreken.
Het gaat hierbij om beeldbepalende gebouwen en andere elementen die waardevol zijn uit stedenbouwkundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt.
Bestuur en werkgroepleden (correspondenten) proberen de doelstelling van de stichting vorm te geven en
bij een breed publiek de belangstelling te vergroten voor de monumentenzorg en ruimtelijke kwaliteit
(oorkonde, deelnemen monumentendag en overige publiciteit).
In Nederland bekommeren veel mensen zich overigens om het behoud van onze monumenten. Zij zitten,
net als alle vrijwilligers van onze stichting, in aparte verenigingen en stichtingen omdat ze zo de lokale en
landelijke overheid willen beïnvloeden.
De stichting Hugo Kotestein is lid van het Nationaal Contact Monumenten (NCM), de koepelorganisatie
voor particuliere monumentenorganisaties.
Per 1 januari 2007 gaat deze organisatie echter op in de nieuwe stichting Erfgoed Nederland. Deze
stichting bestaat uit een fusie tussen:
• Nationaal Contact Monumenten,
• SNA (Stichting voor de Nederlandse Archeologie),
• de Vereniging voor de Documentaire Informatievoorziening en het Archiefwezen (DIVA)
• Stichting Erfgoed Actueel (EA).
Erfgoed Nederland zal een vraaggestuurde organisatie worden en dat betekent dat het erfgoedveld zelf
de vraag naar ondersteuning behoort te formuleren.
Erfgoed Nederland zal meer dan de afzonderlijke organisaties in de afgelopen jaren, aandacht gaan
besteden aan sectoroverstijgende activiteiten vanuit een integrale erfgoedbenadering. Ook de directe
relatie tussen erfgoedinstellingen en Erfgoed Nederland zal gaan veranderen. Als onafhankelijke
organisatie zal Erfgoed Nederland geen leden of aangesloten organisaties kennen.
Meer informatie vindt u op http://www.erfgoednederland.nl.
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In 2006 bestond de stichting Hugo Kotestein uit het
dagelijks bestuur en zeven werkgroepen in totaal.

Dagelijks bestuur
De heer

L.G.W. Bakker (voorzitter)

Haven 2

3441 AS WOERDEN

0348-425000

Mevrouw J. Emons (penningmeester)

v.d. Valk Boumanln 46

3446 GJ WOERDEN

0348-425236

Mevrouw M. Okkerman-van Os (secretaris)

van Teijlingenweg 106

3471 GE KAMERIK

0348-401252

Werkgroep Bodegraven
De heer

W. Baas

Weijland 5

2415 BA NIEUWERBRUG

0348-689268

De heer

D. van Dam

Weijland 38

2415 BC NIEUWERBRUG

0348-688206

De heer

drs. J. Ph. Labordus

Rietkraag 10

2411 ZR BODEGRAVEN

0172-651628

De heer

G.J. Rodenburg

Koninginneweg 111

2411 XM BODEGRAVEN

0172-611863

De heer

A.W. de Vos

Wilhelminastraat 18

2411 CZ BODEGRAVEN

De heer

Chr. H. Zwaan

Irenestraat 39

2411 XE BODEGRAVEN

Werkgroep Waarder/Nieuwerbrug
De heer

C. van Achterberg

Pr. Constantijnstr. 2

3466 NA Waarder

0348-501832

De heer

Bieleman

Dorp 4a

3466 NG Waarder

0348-401584

De heer

R.J. Chênevert

Dorp 21

3466 NE Waarder

0348-502409

De heer

C. van Dijk

Molendijk 12

3466 LW Waarder

0348-501433

Prins Bernhardstraat 9

3466 LR WAARDER

0348-501785

Eikenlaan 13

3481 CM Harmelen

0348-442630

Mevrouw W. Doorman-Degens

Werkgroep Harmelen
De heer

G.C. den Engelsman

Werkgroep Kamerik
De heer

J. Klein

Burg. Reyerslaan 16

3471 CJ KAMERIK

0348-401945

De heer

H.F. Kuiper

Mijzijde 49

3471 GP KAMERIK

0348-401435

De heer

L.J. Noordergraaf

Lindenlaan 11

3471 CV KAMERIK

0348-400012

De heer

P.M. Ranke

Houtkade 1

3471 HA KAMERIK

Schoolstraat 2

3417 EL MONTFOORT

0348-468374

Mevrouw Ing. M. Maas-Calon

Pijlkruid 1

3417 RX MONTFOORT

0348-475332

De heer

De Duikerhof 2

3461 HR LINSCHOTEN

0348-422918

Mevrouw ing. H.J. Raven-De Kort

Korte Linschoten O.Z. 6

3461 CG LINSCHOTEN

0348-414019

De heer

Miep Giesstraat 6

3417 CZ MONTFOORT

0348-474406

Lange Kerkstraat 4

3417 HJ MONTFOORT

0348-473850

Werkgroep Montfoort/Linschoten
De heer

A. van Gemeren
ir. C. Ouwehand
P. Versloot

Mevrouw G.J.A. Beerthuizen-Van Kooten

Werkgroep Oudewater
de heer

P. Biemans (pm)

Rodezand 42

3421 BB OUDEWATER

0348-561427

de heer

J. v.d. Laan (secr)

Oudesingel 56 C

3421 EG Oudewater

0348-562516

de heer

C. v.d. IJssel

Leeuweringerstraat 14

3412 AC Oudewater

0348-562425

de heer

J.B. van ’t Riet

Kromme Haven 3

3421 BK Oudewater

0348-562007

mevr.

H. Haverkamp

Havenstraat 6

3421 BS Oudewater

0348-562424

mevr.

T. Horsmans (vz)

Pastoorsakker 1

3425 ET Snelrewaard

0348-564068

Werkgroep Woerden/Zegveld
De heer

F. van Arkel

Populierenlaan 2

3474 HC ZEGVELD

0654 662904

De heer

M.W. Boelhouwer

Bottelroosweide 1

3448 ZA WOERDEN

0348-420692

De heer

P. Brak

Hoofdweg 92

3474 JH ZEGVELD

0348-691268
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De heer

J.W. Burggraaff

De Veste 35

3443 DZ WOERDEN

0348-411720

De heer

ing. L.J. van Dam

Singel 23

3442 AK WOERDEN

0348-417570

De heer

C.P. Engel

Hofplein 102

3445 ZK WOERDEN

0348-412682

De heer

F.A.L. de Goederen

Julianalaan 56

4101 JD CULEMBORG

0345-514186

De heer

ir. G.J. van Keimpema

Schermerhornlanen 21

3445 ET WOERDEN

0348-424086

De heer

A. Klaassen

De Vecht 3

3448 CL WOERDEN

0348-418913

De heer

E.S. Meijer

de Zoom39

3448 DG WOERDEN

0348-417295

De heer

A.P. van Mourik

Heinsiuslaan 12

3445 XH WOERDEN

0348-415977

Heeft u interesse om ons te helpen door deel te nemen aan de activiteiten van een werkgroep?
Bel ons 0348-401252.

Aanmeldingsformulier donateur Stichting Hugo Kotestein
Naam:
Adres:
Pcd en woonplaats:
Tel.nr.:
Emailadres:
Datum:
We zijn blij als u zich opgeeft als donateur van onze stichting. Zonder uw bijdragen kunnen we
ons werk niet doen. Wilt u meedoen, vul dan bovenstaande bon in en stuur hem op naar ons
secretariaat: Van Teijlingenweg 106, 3471 GE Kamerik. We gaan uit van een minimumbedrag
van € 15 per jaar. Meer mag natuurlijk ook. Ons gironummer is 3551080 t.n.v. de Stichting Hugo
Kotestein. Ook eenmalige bijdragen zijn uiteraard welkom. En ten slotte, u kunt zich ook opgeven
via onze website:

www.hugokotestein.nl
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