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Het initiatief tot de oprichting is genomen door
de Stichts-Hollandse Historische Vereniging
(SSHV) nadat een aantal historisch gebouwen
in Woerden onder de slopershamer was
gevallen. Dit gold onder meer het 17de eeuwse
Proveniershuis uit Woerden, dat werd gebouwd
door Hugo Jasperszoon Kotestein,
stadstimmerman (aannemer en bouwmeester).
De stichting is dan ook naar hem genoemd.
Hugo Kotestein was lid van de vroedschap van
Woerden en enige tijd burgemeester.
De stichting is ingeschreven in de Kamer van
Koophandel te Utrecht onder nummer
41172329. De notariële akte is ingeschreven op
3 juni 1975

Dit jaarverslag is een uitgave van de Stichting
Hugo Kotestein
p/a Het Jaagpad 56
3461 HC Linschoten

www.hugokotestein.nl
E: info@hugokotestein.nl
T: 0348 482582
Het jaarverslag is tot stand gekomen met
medewerking van het bestuur en de
werkgroepen van de stichting.

Foto omslag :
Steenovenschuur
IJsseloord Montfoort
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VOORWOORD EN TERUGBLIK
Hoewel de tijd – althans spreekwoordelijk vliegt, kan er toch veel, heel veel in één jaar
gebeuren: interne zowel als externe
gebeurtenissen, die het reilen en zeilen van
onze stichting raken. Dat zult u ongetwijfeld
verderop in dit jaarverslag allemaal lezen, maar
een paar van die gebeurtenissen wil ik hier al
noemen.
Op het moment dat ik dit schrijf beleeft onze
stichting haar 40e (!!) verjaardag en als opmaat
tot dit heuglijke feit hebben we haar in het
afgelopen jaar alvast in het nieuw gestoken.
Sinds 28 augustus hebben we “nieuwe”
statuten en dat bleek hard nodig. Gemeentelijke
schaalvergroting, in dit geval samenvoeging
van Bodegraven en Reeuwijk tot één gemeente
leidde er namelijk toe dat we in een
geschilprocedure betreffende een pand in het
Reeuwijkse deel van de samengevoegde
gemeente Bodegraven-Reeuwijk “niet
ontvankelijk” waren omdat Reeuwijk statutair
niet binnen ons werkgebied viel. Om
soortgelijke problematiek in de toekomst te
voorkomen was herformulering van ons
werkgebied nodig en van die noodzaak is toen
gelijk gebruik gemaakt om ook andere artikelen
in de statuten meer up-to-date te maken.
Kortom: statutair gezien komen we nu een eind
om ook de volgende 40 jaar vol te maken.
Ook onze website (www.hugokotestein.nl) heeft
een grondige vernieuwing ondergaan. Eind
2013 zijn onze gelederen versterkt met een
nieuwe webmaster in de persoon van Dick
Wernsen (Linschoten). In het afgelopen jaar
heeft hij de website z’n huidige vorm gegeven
en een optimale interactie tussen
werkgroepsleden, bestuur en webmaster zal
nodig zijn en blijven om alles wat we als
Stichting doen adequaat over het voetlicht te
brengen. Alle “stakeholders” die affiniteit
hebben met onze missie, behoud en
versterking van de (historisch-) ruimtelijke
kwaliteit van de stads- en dorpsgebieden en
het landelijk gebied, nodig ik van harte uit onze
website met grote regelmaat te bezoeken en
die – in samenwerking met onze webmaster –
verder te verbeteren.
Terugblikkend op onze activiteiten in 2014
moeten in ieder geval ook twee andere
gebeurtenissen gememoreerd worden: twee
hoogtepunten! In april organiseerde de
werkgroep Harmelen de inmiddels traditioneel
geworden “donateurdag”. Deze dag stond in het
teken van een bezoek aan het 125 jaar oude,
inmiddels internationaal opererende,
bakkersbedrijf “Bakkerij Siegert” met het daarin
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gevestigde bakkerijmuseum. In oktober vond in
de Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg in
Woerden de jaarlijkse uitreiking van de Hugo
Kotestein Oorkonde plaats. Deze, inmiddels
28e, oorkonde werd door Burgemeester Victor
Molkenboer uitgereikt aan mevrouw Ingeborg
van Peski-Hendrikse als vertegenwoordigster
van de winkeliers, bewoners en eigenaren van
de Havenstraat (zuidelijk deel) in Woerden. Ter
gelegenheid van deze uitreiking werd door de
werkgroep Woerden de bundel “Havenstraat
Woerden, een historische verslag over straat
en bebouwing” uitgegeven: een bestseller
waarvan de tweede druk inmiddels ook al bijna
is uitverkocht!
In het afgelopen jaar werden we – en dan heb
ik het nu over “externe” gebeurtenissen –
nadrukkelijk geconfronteerd met het feit dat
onze bodem beweegt: in Groningen weet men
daar alles van, met name van alle gevolgen van
dien. Het aantal huizen, waaronder veel
monumenten, dat versterkt moet worden om
aan de voorlopige veiligheidsnormen van de
stuurgroep NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn)
te voldoen wordt tussen de 35.000 en 90.000
geschat. Kostenramingen lopen in de miljarden
en dat betreft dan nog maar uitsluitend huizen.
Maar van de ongeveer 100 monumentale
middeleeuwse kerken zijn er ook zo’n 60
(zwaar) beschadigd: eeuwenoud cultureel
erfgoed gaat naar de knoppen!! En eigenlijk
weten we nog niet hoe we zo’n geweldige
herstelklus technisch kunnen klaren: “de
versterking zal een leerproces zijn”, zegt de
stuurgroep.
Het is beklemmend te ervaren dat de trotse
slogan “er gaat niets boven Groningen”
verandert in – wat ik op één van de vele
spandoeken zag – de welhaast wanhopige
noodkreet “laat Groningen niet zakken”.
Bij ons in het Groene Hart zakt het al eeuwen:
de veenbodem! Ons cultuurlandschap, in eerste
aanleg vorm gegeven door de copeontginningen, is het resultaat van eeuwenlange
strijd om landbouw te bedrijven in het moeras
op het laagveen. Ontginning begon zo’n 1000
jaar geleden met ontwatering om “in den droge”
het land te kunnen bewerken. Maar ontwatering
van een veenbodem leidt tot bodemdaling door
klink en oxidatie. Bodemdaling, op haar beurt,
leidt weer tot verdere “vernatting”. Dat vraagt
weer om verdere verlaging van het waterpeil in
dat veengebied, en dat leidt weer tot
bodemdaling en zo draait de cirkel al
eeuwenlang rond en ligt het huidige
cultuurlandschap meters lager (soms wel 4 tot
6 m) dan 1000 jaar geleden.
Vroeger zakte infrastructuur (weggetjes,
schuurtjes, woningen, enz.) gewoon met de
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bodem mee. Maar naarmate hieraan zwaardere
eisen werden gesteld, werd die infrastructuur
ook letterlijk zwaarder en dus vaker onderheid
om wegzakken in het metersdikke (soms tot 7
m) veenpakket te voorkomen.
Het veenpakket zelf? Dat zakt wel verder in;
zeker ook geholpen doordat grondbewerking
ten behoeve van de landbouw met steeds
zwaardere machines van tijd tot tijd ook steeds
verdere verlaging van het grondwaterpeil
vereist. Hierdoor zakt de grond als het ware
weg onder de onderheide gebouwen. We zijn
pas halverwege en hebben nog een pakketdikte
van max. 7 m te gaan. Intussen ontstaat er een
geweldig spanningsveld waar ook wij als
Stichting Hugo Kotestein in toenemende mate
mee te maken zullen krijgen: geen verdere
waterpeilverlaging zal uiteindelijk leiden tot –
weer - moerasvorming en wel verdere verlaging
zal leiden tot steeds grotere hoogteverschillen
tussen “bebouwing” en omringend landschap
met (soms?/vaak?) ernstige gevolgen.
Kort geformuleerd (en gechargeerd) luidt het
dilemma: willen we monumentaal erfgoed op
terpen en palen of in het moeras. Of….. geldt
ook hier dat een innovatief leerproces nieuwe
horizonten schept??
Namens het Dagelijks Bestuur wens ik u
veel leesplezier!

De penningmeester is tevens bestuurslid van
de Stichts-Hollandse Historische Vereniging.
De stichting kent formeel geen leden. De
deelnemers in de werkgroepen heten statutair
correspondenten.
In 2014 was het aantal werkgroepleden evenals
het voorgaande jaar 37.

ONZE ACHTERBAN
In 2014 hebben zich helaas meer donateurs
afgemeld dan er nieuwe donateurs zijn
bijgekomen. Het aantal donateurs is nu 79. Dit
is excl. de werkgroepleden waarvan het
merendeel ook jaarlijks geld doneert. Voor de
continuïteit van de stichting is het van belang
dat er zich nieuwe leden voor het werk in de
werkgroepen aanmelden en uiteraard ook
nieuwe donateurs.

VERGADERINGEN
In het verslagjaar hebben er drie plenaire
vergaderingen plaatsgevonden: op 6 februari ,
22 mei, 20 november. Daarnaast houden de
werkgroepen hun reguliere vergaderingen.

FINANCIEEL OVERZICHT

De stichting kent een federatieve opzet.
De lokale of meer regionale werkgroepen
houden zich bezig met de ontwikkelingen in hun
gebied. Ze hebben bevoegdheid om zelfstandig
in overleg te treden met gemeenten, provincie,
particulieren en andere belanghebbenden.
Het bestuur van de Stichting bestaat statutair
uit de voorzitters van de werkgroepen en het
dagelijks bestuur dat in 2014 bestaat uit:

We hebben het boekjaar afgesloten met verlies
Dit werd veroorzaakt door de kosten van
nieuwe statuten, hogere drukkosten van het
jaarverslag en lagere rente opbrengsten.
Voor de Oorkonde uitreiking 2014 hebben wij
subsidie ontvangen van het VSB fonds, de
Gemeente Woerden en het Cultuurplatform.
Daarnaast hebben enkele werkgroepleden een
gift gegeven.
Onze inkomsten, van bijdragen van donateurs,
werkgroepleden en giften, waren € 2.020. Dit
was weer wat minder dan in 2013.
Dit baart ons zorgen en we zijn daarom naarstig
op zoek naar nieuwe donateurs.
De Kascommissie heeft de boekhouding
gecontroleerd en in orde bevonden.
Aan het dagelijks bestuur werd decharge
verleend voor het gevoerde beleid.
Omdat wij geen subsidies ontvangen zijn wij
voor onze inkomsten afhankelijk van donaties,
giften en rente.
Dit betekent dat we onze uitgaven zoals
secretariaatskosten zoveel mogelijk moeten
beperken.
Het bestuur en de werkgroepleden ontvangen
voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Voorzitter PenningmeesterSecretaris -

De Stichting is in het bezit van het ANBI
certificaat. Donaties zijn dus aftrekbaar van de
belasting.

Bram Huisman, voorzitter
DE ORGANISATIE
De stichting heeft zes werkgroepen te weten:
Bodegraven-Reeuwijk, voorzitter Gert-Jan
Rodenburg
Harmelen, voorzitter Pier Sinia
Kamerik, voorzitter Hein Kuiper
Montfoort- Linschoten, voorzitter Peter Versloot
Oudewater, voorzitter Jan van ’t Riet
Woerden-Zegveld, voorzitter Piet Brak.

Bram Huisman
Magdaleen Mulder
Mieke van Deuren

Magdaleen Mulder, penningmeester
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OORKONDE 2014 NAAR
HAVENSTRAAT IN WOERDEN
Maandagmiddag 27 oktober 2014 is de
oorkonde van de Stichting Hugo Kotestein
uitgereikt aan de winkeliers, bewoners en
eigenaren van de panden in het zuidelijk deel
van de Havenstraat.
De Havenstraat is honderden jaren oud. In
vroeger eeuwen was deze straat met aan het
eind de Kromwijkerpoort de weg naar het
zuiden. In 1710 werd bij het versterken van de

vestingwerken rond Woerden de
Kromwijkerpoort afgebroken. Sindsdien liep de
Havenstraat dood tegen de stadswal. Toch
bleef het een levendige straat met veel
ambachtelijke bedrijven. Toen na 1880 de
wallen werden geslecht werd de Havenstraat
weer een doorgaande route.
Rond 1900 vestigden veel winkeliers zich in
deze straat. Dat beeld zien we tot op de dag
van vandaag. Nog steeds zijn hier winkels en
kleine bedrijven gevestigd. De Havenstraat
straalt daardoor vitaliteit uit, maar is ook
authentiek gebleven.

De uitreiking van de oorkonde vond plaats in de Opstandingskerk die op een steenworp afstand
van de Havenstraat ligt.

De middag van de oorkonde-uitreiking begon met een wandeling door de Havenstraat.
Door het prachtige weer was er veel belangstelling
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Voorzitter Bram Huisman legde tijdens het
officiële gedeelte uit welke bedoeling Stichting
Hugo Kotestein heeft met het toekennen van
de jaarlijkse oorkonde en hoe de keuze tot
stand komt.
Burgemeester Molkenboer hield een
toespraak. Hij zei gefascineerd te zijn door de
kleinschaligheid en diversiteit van het
winkelaanbod.
Tijdens de voorbereiding van zijn toespraak
had hij zich erover verbaasd dat de
Havenstraat niet in de recent verschenen nota
‘De kloppende binnenstad’ voorkomt. Volgens
de burgemeester moet dat veranderen.
De werkgroep Woerden van Stichting Hugo
Kotestein heeft ter gelegenheid van de
oorkonde-uitreiking een bundel samengesteld
waarin alle panden in het genomineerde
gebied zijn beschreven.
Het 60 pagina’s tellende boekwerk bevat veel
foto’s uit heden en verleden. Ook worden van
diverse panden bouwkundige tekeningen
getoond. De werkgroep Woerden doet in de
bundel een oproep om de authenticiteit van de
Havenstraat te bewaren. Dat is ondermeer te
bereiken door de straat meer onder de
aandacht te brengen. En door deskundig
advies in te roepen bij verbouwingen van
winkelpuien en panden.
De aanwezigen ontvingen een exemplaar van
de bundel.
Burgemeester Molkenboer sloot zijn toespraak
af met het overhandigen van de oorkonde aan
mevrouw Ingeborg van Peski-Hendrikse als
vertegenwoordigster van de straat.
Zij heeft een kapsalon in het pand waar haar
vader en grootvader tientallen jaren een
fietsenzaak hadden. Met minimale wijzigingen
aan het pand en aan de winkelpui is op
Havenstraat 50 al weer 20 jaar Coiffure
Ingeborg gevestigd.

HELP ONS BESCHERMEN
EN

Bankrekening

WORD NU DONATEUR

NL 60INGB0003551080

VAN

Uw gift is aftrekbaar van de

STICHTING HUGO KOTESTEIN
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WERKGROEP MONTFOORTLINSCHOTEN
Activiteiten
Bestuurlijk
De werkgroep Montfoort-Linschoten bestond in
2014 uit zes personen:
Peter Versloot – voorzitter
Ada Beerthuizen-van Kooten
Anne de Goederen
Dennis de Goederen
Cees Ouwehand
Gerard Rozendal
De voorzitter is namens Stichting Hugo
Kotestein afgevaardigd in de gemeentelijke
monumentencommissie
Contactadres: Peter Versloot, Miep Giesstraat
6, 3417 CZ Montfoort, telefoon: 0348 474406,
e-mail: paversloot@planet.nl

Vergaderingen en overleg met
instanties

De werkgroep heeft zesmaal voor regulier
overleg vergaderd.
Met wethouder Jonkers van Ruimtelijke
Ordening van de gemeente Montfoort heeft de
werkgroep in 2014 zesmaal overleg gehad.
Het overleg verliep op constructieve wijze in
een sfeer van respect en wederzijdse
openheid. De gemeente betrekt de werkgroep
in een vroegtijdig stadium bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Anderzijds wordt de wethouder
door de werkgroep op de hoogte gebracht van
actualiteiten in de gemeente en van de visie
van de werkgroep hierop.

De burgemeester is portefeuillehouder
Monumenten. Met hem is driemaal overleg
geweest over specifieke monumentenzaken.
Hierbij is onder meer gesproken over het
stoppen van het verval van de stadsmuur en
het omgaan met Rijksmonumenten en
gemeentelijke monumenten, al dan niet in
eigendom van de gemeente.
Voor de gemeente Montfoort was 2014
overigens een turbulent jaar. Het leidde ertoe
dat wethouder Jonkers en zijn beide medewethouders in januari 2015 hun portefeuilles
ter beschikking stelden. In februari trad ook de
burgemeester terug.
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Het jaar 2014 was een druk jaar voor de
werkgroep. De meeste aandacht ging uit naar
de Visie Kernrandzone(-West) en de
discussies over de beoogde locatie voor de te
verplaatsen manege, ontwikkelingen in de
Kloostertuin bij de Commanderije, boerderij
Liefhoven, het Steenfabrieksterrein IJsseloord
en de redding van de okkernootbomen in
Linschoten.

Gemeentelijk monumentenbeleid
De werkgroep heeft een (pro)actieve rol bij de
samenstelling van de lijst met kandidaatpanden voor de gemeentelijke
monumentenlijst. In 2014 zijn twee objecten
aan deze lijst toegevoegd: de kleine
langhuisboerderij op Achthoven-oost 17 en de
overblijfselen van de stadsmuur aan de
Molenstraat/ Zevenhuis-straat.
Met name het beleid rond de stadsmuur is
verwonderlijk daar destijds slechts enkele
gedeelten zijn aangewezen als
Rijksmonument.
De gemeentelijke monumentennota is goed,
maar de jaarlijkse dotatie aan de bijbehorende
subsidieregeling is wel opgeschort. Er zijn
evenwel nog wel middelen om aan de huidige
aanvragen te kunnen voldoen.

Jan Snel B.V./ Steenfabrieksterrein
IJsseloord
Een groep van direct omwonenden heeft met
de werkgroep Montfoort-Linschoten van de
Stichting Hugo Kotestein en de Werkgroep
Behoud Lopikerwaard in 2011 de handen
ineen geslagen om een einde te maken aan
een jarenlange impasse rond het
IJsseloordterrein. Eerdere plannen van Jan
Snel B.V. voor het terrein kregen totaal geen
steun en verzandden in eindeloze
bezwaarprocedures.
In 2012 hebben de omwonenden en de
belangenorganisaties als “bewoners /
belangengroep IJsseloord” een plan gemaakt
voor dit vroegere steenfabrieksterrein. Dit plan
is door alle partijen positief ontvangen, waarbij
met name het proces van de totstandkoming
alom werd geprezen.
In het plan krijgt Jan Snel B.V. één hectare
uitbreidingsruimte voor het bedrijf. In ruil
daarvoor restaureert het bedrijf de
monumentale gebouwen van steenfabriek
IJsseloord en wordt vier hectare streekeigen
natuur en landschap ontwikkeld.
Begin 2013 heeft de provincie zich over dit
voorstel uitgesproken en aangegeven dat de
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Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie de
uitvoering ervan niet in de weg staat.
Als mogelijke nieuwe bestemming
presenteerde de heer Van Zandwijk, directeur
van Jan Snel B.V. een crematorium. De
werkgroep is na aanvankelijke scepsis
gematigd positief over deze bestemming.
Begin 2014 is een ontwikkelingsovereenkomst
getekend tussen de gemeente en Jan Snel
B.V. Verwacht werd dat de aanvraag
bestemmingsplanwijziging en de aanvraag
omgevingsvergunning snel door de eigenaar
zouden worden ingediend. Het bleef echter
opmerkelijk stil. In de loop van 2014 maakte de
eigenaar duidelijk dat er geen
overeenstemming was bereikt met de beoogde
exploitant van het crematorium. Er is nog geen
nieuwe bestemming bekend.

grootte van het complex (waaronder een 102 x
35 m grote hal), de plek zo ver buiten het lint
Willeskop, en de aantasting van het
gekoesterde open landschap. De werkgroep
heeft op alternatieven gewezen, die
landschappelijk beter inpasbaar zijn,
economisch meer verantwoord en een beter
draagvlak hebben.
Gaande het proces bleek de Provincie te eisen
dat de gemeente eerst een Visie
Kernrandzone moet goedkeuren. Einde 2014
bleken zowel de algehele visie Kernrandzones
als de specifieke visie Kernrandzone-West niet
op voldoende draagvlak te kunnen rekenen.
Hierdoor verdween het hele plan in december
2014 in de ijskast.

Boerderij Liefhoven (Cromwijk),
Linschoten
Na het overlijden, medio 2013, van de laatste
bewoner, de heer Cromwijk, kwam dit
markante en beeldbepalende boerderijcomplex leeg te staan. Sinds einde 2013 staat
het te koop. Grote vraag is wat de toekomst zal
worden van deze monumentale panden aan de
Liefhovendijk. De gebouwen hebben veel
achterstallig onderhoud. Met name de
timmermanswerkplaats heeft hiervan ernstig te
lijden.
Medio 2014 vestigde de gemeente Montfoort
een voorkeursrecht op het perceel. De
werkgroep zet zich in voor een mooie nieuwe
bestemming.

De steenovenschuur
Onze werkgroep hecht veel belang aan het
behoud van de laatste restanten van de
steenindustrie aan het Utrechtse deel van de
Hollandsche IJssel. De steenovenschuur is
intussen in gebruik als paardenstalling. De
bazenwoning, een gemeentelijk monument,
verkeert in slechte conditie.

Visie Kernrandzones en beoogde
locatie manege Willeskop
De gemeente en de West Stichtse Ruiters
(WSR) hebben hun oog laten vallen op een
perceel achter Willeskop 9-11 als beoogde
locatie voor de bouw van een nieuwe manege.
De huidige locatie van de WSR op het
IJsselveld moet plaatsmaken voor een
bedrijventerrein.
De werkgroep heeft aangegeven zich niet te
kunnen vinden in deze locatie voor deze
immense nieuwe hal.
De werkgroep presenteerde aan de
gemeenteraad tien redenen om niet voor deze
locatie te kiezen. Belangrijkste redenen zijn de
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Boerderij Liefhoven met timmermanswerkplaats

Timotheüsschool, Linschoten
In mei 2013 heeft de gemeenteraad het
bestemmingsplan voor deze locatie
goedgekeurd. De werkgroep is blij met het
nieuwe plan voor deze school en ziet uit naar
de uitvoering.

Stichting Hugo Kotestein

De marktomstandigheden zijn voor de
initiatiefnemer in 2014 echter nog niet gunstig
genoeg om te starten. Einde 2014 kwam het
bericht dat alsnog met de bouw zal worden
gestart in 2015.

Kloostertuin bij Commanderije,
Montfoort
De Kloostertuin achter de Commanderije en
Kloostergang heeft in het bestemmingsplan
binnenstad de bestemming Tuin met
Cultuurhistorische Waarde (Tuin CW). In de
praktijk is daar echter niet veel van te zien.
In 2013 betrok de Hersteld Hervormde
Gemeente (HHG) de bovenverdieping van het
Rabobank gebouw en nam ook de tuin in
gebruik. Daartoe werd in de tuin zonder
vergunning een grote nieuwe trap geplaatst.
Hiertegen heeft de werkgroep bezwaar
gemaakt.

Einde 2014 deed de werkgroep dan ook een
handhavingverzoek. Dit leidde tot een gang
naar de rechter. Deze bepaalde dat de
Gemeente en de HHG op korte termijn tot een
oplossing moeten komen.
Op dit moment (februari 2015) is men daar
volop mee bezig en de uitkomst wordt hopelijk
spoedig bekend.

Monumentale okkernootbomen,
Linschoten
De werkgroep werd gealarmeerd dat twee
bijzonder oude okkernootbomen bij de rotonde
in Linschoten dreigden te worden gekapt.
Door expertise in de werkgroep op dit terrein
en met financiële hulp van de Bomenstichting
en de Gemeente is het gelukt deze 350 jaar
oude bomen voor kap te behoeden.
De bomen werden verankerd zodat de bomen
niet uit elkaar kunnen scheuren.
De bomen blijven onder controle en kunnen op
deze wijze hopelijk nog vele jaren mee.
De werkgroep is blij met het resultaat en dankt
de eigenaar, de familie Vlooswijk, de
Bomenstichting en de Gemeente voor haar
bijdrage. De Gemeente heeft daarmee
zichtbaar invulling gegeven aan haar
monumentale bomenbeleid.

De bewuste trap in de Kloostertuin
De werkgroep is van mening dat de trap het
aanzien van de tuin en de monumenten
Commanderije en Kloostergang ernstig
aantast. De aan de Kloostertuin grenzende
historische Kloostergang is al jaren t.b.v.
horeca-activiteiten met een zeildoek
dichtgemaakt. Het monumentale karakter van
de historische Kloostergang komt daardoor in
het geheel niet tot zijn recht.
De werkgroep heeft gepleit voor een integrale
oplossing voor deze omgeving, waarbij ook
een (gedeeltelijke) publieke openstelling van
de tuin wordt betrokken. Begin 2014 leken
betrokken partijen, Gemeente-HHGRabobank-huurder Commanderije-Stichting
Hugo Kotestein het eens over een integrale
oplossing.
Toch kwam er nog een kink in de kabel,
waardoor de situatie in een impasse raakte.
De okkernootboom van de familie Vlooswijk
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Stadsmuur, Montfoort
De werkgroep heeft de gemeente gewezen op
de slechte staat van de stadsmuur en deze
verzocht actief op te treden. De aanwijzing van
restanten stadsmuur als gemeentelijk
monument was een stap in dit proces.
Einde 2013 heeft de Gemeente alle particuliere
eigenaren uitgenodigd om met elkaar een plan
te maken om de beeldbepalende stadsmuur op
te knappen. Ieder was het erover eens dat we
trots kunnen zijn op dit overgebleven stukje
muur.
Tot verrassing van de Gemeente bleek zij zelf
ook eigenaar van een gedeelte, het poortje bij
de Zevenhuisstraat.
Er moet nu duidelijkheid komen over de kosten
van de hersteloperatie. In 2014 is er helaas
maar weinig voortgang geboekt. De werkgroep
heeft bij de burgemeester wederom
aangedrongen op actie.

Media Uitingen
De werkgroep heeft haar mening over en
activiteiten bij verschillende lokale
onderwerpen op het gebied van ruimtelijke
ordening en cultuurhistorie diverse keren in de
media kenbaar kunnen maken. Het betroffen
bijdragen over de Kloostertuin, de beoogde
locatie van de manege op Willeskop, de
okkernootbomen en de boerderij Liefhoven.

WERKGROEP OUDEWATER
Bestuurlijk
De werkgroep bestaat uit:
Jan van ’t Riet, voorzitter
Jacques Zanen
Luuk Eijkelenstam
Marc Croes namens de Geschiedkundige
Vereniging
Contact adres:
J.B.van ’t Riet, Kromme Haven 3, 3421 BK
Oudewater
Tel. 0348 562007
e-mail j.vant.riet@hetnet.nl

Doelstelling
Oudewater heeft veel monumenten, een
beschermd stadsgezicht en diverse
cultuurhistorische waarden in de binnenstad en
het buitengebied.
De werkgroep Oudewater stelt zich ten doel de
monumenten en de historische waarden te
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Poortje in de stadsmuur van Montfoort

beschermen en te behouden voor het
nageslacht. Belangrijk hierbij is om het
bewustwordingsproces bij de overheid en de
bewoners te vergroten, zodat het draagvlak om
hieraan mee te werken groeit. Van groot
belang hierbij is het regelmatige contact met
de gemeente en de politieke partijen. Viermaal
per jaar worden de nieuwe ontwikkelingen
besproken met de monumentenambtenaar
en/of de wethouder. Daarnaast zijn er
gesprekken met de fracties van de politieke
partijen.

Erfgoed in het bestemmingsplan
In augustus 2014 heeft de werkgroep
Oudewater van Stichting Hugo Kotestein een
brief aan het college en de raad gestuurd met
een pleidooi om de cultuurhistorische waarden
in Oudewater te inventariseren en op te nemen
in het bestemmingsplan.
Vanaf 1 januari 2012 moet er, volgens het
Rijksbesluit modernisering monumentenzorg,
in de bestemmingsplannen rekening gehouden
worden met de cultuurhistorische waarden in
de binnenstad en de buitengebieden. Dit
betekent dat deze waarden moeten worden

Stichting Hugo Kotestein

benoemd, geïnventariseerd, gewaardeerd en
geborgd in het bestemmingsplan.
De werkgroep heeft in een mondeling overleg
met de wethouder en de monumentenambtenaar de belofte gekregen dat de
gemeente Oudewater een protocol zal
opstellen voor de borging van de
cultuurhistorische
waarden in het bestemmingsplan. Om de
gemeente hierbij behulpzaam te zijn heeft de
werkgroep Oudewater een concept protocol
borging cultuurhistorische waarden opgesteld
om met de monumentenambtenaar en de
wethouder te bespreken.

beleid, de restauratie op de lange baan dreigt
te worden geschoven. Zorgelijk is de situatie
van de theekoepel van Aelst die staat te
verpauperen en nog steeds op een grondige
restauratie wacht.
De restauratie van het oude postkantoor laat
eveneens op zich wachten. Lange Burchwal 61
is geen monument maar de werkgroep heeft er
meerdere malen op aangedrongen dit pand
een monumentale status te verlenen. Het is
een beeldbepalend pand in de binnenstad en
heeft ook groot achterstallig onderhoud.

Achterstallig onderhoud

De werkgroep heeft daarnaast aangeboden
om te helpen de cultuurhistorische waarden te
inventariseren en te waarderen, zodat de
uitkomst kan worden vastgelegd op een
cultuurhistorische waardekaart om vervolgens
te worden geborgd in het bestemmingsplan.

Onderhoud en bestemming van
rijksmonumenten en gemeente
monumenten
Nog steeds is er groot achterstallig onderhoud
aan een aantal belangrijke rijksmonumenten in
de gemeente Oudewater.

Eigenaren van monumenten hebben een
verantwoordelijkheid naar de gemeenschap
om hun monument te onderhouden en te
bewaren voor het nageslacht. Men zou
aangesproken moeten worden door erop te
wijzen dat uitstel van onderhoud, om
speculatieve reden, ongepast is.

Monumentenbeleid
Eind 2013 heeft de werkgroep Oudewater het
college, de raad en de politieke partijen per
brief gevraagd om meer aandacht aan het
monumentenbeleid te besteden. Een goed
monumentenbeleid behoeft geen extra geld te
kosten maar is vaak een kwestie van
bundeling van krachten, burgers betrekken bij
het beleid, en een plek geven in de ruimtelijke
ontwikkeling. Het grote particuliere initiatief om
de viering van het 750-jarig bestaan van de
stad te doen slagen, toont aan hoe belangrijk
het behoud van het monumentale karakter van
Oudewater wordt gevonden.

Beschermd stadsgezicht

Theekoepel Van Aelst
We denken hierbij aan de oude openbare
school, waarbij door misverstanden in het
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Oudewater heeft een beschermd stadsgezicht
met als doel het historische karakter te
behouden en nadrukkelijk een plaats te geven
in de toekomstige ontwikkelingen. In het
verleden is er bij ontwikkelingen van projecten
nog al eens afgeweken van de regels die in het
‘Beschermd Stadsgezicht’ zijn gesteld. De
werkgroep hoopt dat bij toekomstige projecten

Stichting Hugo Kotestein

meer rekening zal worden gehouden met de
criteria die gesteld zijn in het Beschermd
Stadsgezicht, zoals de afmeting van de
bebouwing (hoogte, breedte, diepte,
bekapping, gevelindeling) en dat de indeling
van de ruimten om nieuwe projecten zo goed
mogelijk in de bestaande bebouwing wordt
aangepast.

Archeologie
In 2011 heeft de gemeente Oudewater een
archeologisch beleid opgesteld dat een
beleidsplan omvat en een beleidskaart. Dit
beleidsplan, dat goedgekeurd is in de raad, zal
t.z.t. in de bestemmingsplannen worden
opgenomen.
Oudewater kent geen archeologische dienst.
Wel is de gemeentelijke archeoloog, drs.
Hester van den Ende uit Woerden, een dag in
de week beschikbaar voor Oudewater. Ook zijn
er het afgelopen jaar enkele amateur
archeologen betrokken geweest bij
archeologisch onderzoek bij verbouwingen in
Oudewater.
Zo is bij de verbouwing van de Hema een mooi
rapport tot stand gekomen in samenwerking
met de beleidsmedewerkers van de gemeente,
de amateur archeoloog Caio Haars en de
historica Nettie Stoppelenburg.
Ook bij de Molenwal zijn vondsten gedaan
door de amateur archeoloog in samenwerking
met de beleidsmedewerkers waarover mogelijk
nog een eindrapport zal verschijnen.
De gedane vondsten geven aan hoe belangrijk
een archeologisch onderzoek is voor het
behoud van het historisch erfgoed.

Schade door zwaar verkeer en vaargedrag in de grachten en de Linschoten
Zwaar verkeer in de binnenstad en de
buitengebieden zou aan banden moeten
worden gelegd. De werkgroep Hugo Kotestein
pleit voor nieuwe regelgeving om de schade
aan de monumentale gebouwen en de wegen
in de binnenstad en de buitengebieden tegen
te gaan.
Hetzelfde geldt voor het vaargedrag in de
grachten en in de Linschoten. Afkalving van de
oevers zou voorkomen kunnen worden door
regelgeving en handhaving hiervan.

750 jaar stad

belangrijk de inwoners van Oudewater het
vinden om in deze monumentale stad te
mogen wonen, werken en die te behouden
voor het nageslacht. Dat betekent dat het
draagvlak voor de doelstellingen van Stichting
Hugo Kotestein aanwezig is onder de
bevolking.
De Stichting verwacht dan ook medewerking te
zullen vinden bij de instanties (gemeente en de
politieke partijen) om haar doelstellingen de
komende jaren te kunnen verwezenlijken.

Het schilderij Davids

Locatie nieuwe gemaal aan de
Linschoten
Het onderzoek en de onderhandelingen van
het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
met partijen is nog niet afgesloten.
De werkgroep Oudewater heeft nogmaals in
een gesprek met het Hoogheemraadschap
haar standpunt kenbaar gemaakt wat betreft
de beste locatie voor het nieuw te bouwen
gemaal aan de Linschoten.
Nieuwe onderhandelingen over
grondaankopen zijn gaande om de keuze te
bepalen voor de definitieve locatie van het te
bouwen gemaal.

Samenwerkingsverband met Woerden
In 2015 start het samenwerkingsverband
tussen de gemeentes Oudewater en Woerden.
Het is nog onduidelijk wat voor gevolgen dit zal
hebben voor de goede contacten die wij
hebben met de monumentenambtenaar en de
wethouder.
Wij vertrouwen er echter op dat we ook het
volgend jaar onze goede samenwerking met
de gemeentelijke instanties, het College van
Burgemeester en Wethouders, de raad en de
politiek kunnen voortzetten.

De belangstelling, de creativiteit en het groot
aantal vrijwilligers die actief zijn, toont aan hoe
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WERKGROEP BODEGRAVENREEUWIJK
Bestuurlijk
De werkgroep bestaat uit:
naam lid sinds functie
Gert-Jan Rodenburg 1988 voorzitter
werkgroep
Jan Labordus 1986 lid
Wil Baas 2002 lid
Ries de Vos 2002 lid
Arie Boele 2012 lid vanuit Waarder en
Driebruggen
Contactadres:
Gert-Jan Rodenburg, Koninginneweg 111,
2411 XM Bodegraven, telefoon 0172611863,
e-mail: famrodenburg@hotmail.com

Activiteiten
Het was wederom een 'stil' jaar, 2014. De
malaise in de bouw duurt nog steeds voort.
Wellicht de reden waaraan we de ‘stilte’
kunnen toeschrijven.

Dit pand heeft daarom destijds de status van
gemeentelijk monument gekregen. Deze status
belemmert echter de herontwikkeling van het
pand, waardoor dit steeds verder verpaupert.
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden
om de monumentenstatus te verwijderen. Dat
blijkt echter zeer moeilijk te zijn. Binnenkort
wordt hierover een knoop doorgehakt.
Als het pand de gemeentelijke monumentenstatus behoudt, is de vraag vervolgens wat er
met het pand moet gebeuren om te voorkomen
dat het steeds verder achteruit gaat.

Kromme Kamp in Waarder
Aan de rand van de bebouwing van Waarder
richting Driebruggen tussen Kerkelaantje en
Groendijck ligt een uniek natuurgebiedje,
Kromme Kamp.
Kromme Kamp herbergt de resten van wat
eens een Waterburcht, een verstevigde veste,
was uit de periode rond 1108.
De gemeente had plannen voor
bouwontwikkelingen aldaar. Vooralsnog gaat
dit plan niet door.

Bouwplan rouwcentrum voor
begraafplaats ‘Vredehof’
We hadden als werkgroep bedenkingen
omtrent de uitstraling van een nieuw te
bouwen rouwcentrum aan de Noordzijde bij
begraafplaats ‘Vredehof’.
Het uiteindelijke ontwerp geeft geen reden tot
het maken van bezwaar.

Oukoopsedijk 10 te Reeuwijk
Deze uit 1650 stammende boerderij staat op
de gemeentelijke monumentenlijst en is een
van de oudste boerderijen in Reeuwijk.
Volgens de beeldanalyse is dit pand
monumentwaardig.

De Kromme Kamp

Nota Cultuurhistorie
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is
voornemens om een Nota Cultuurhistorie op te
stellen. Vanuit de gemeente wordt aangegeven
dat, om zoveel mogelijk gebruik te maken van
lokale kennis, overwogen wordt om in een
vroeg stadium hierbij cultuurhistorische
organisaties als Stichting Hugo Kotestein in te
schakelen. De werkgroep heeft aangegeven
het te waarderen een bijdrage aan deze nota
te kunnen geven.
Oukoopsedijk 10
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Begraafplaats langs/achter de
Dorpskerk te Bodegraven
De werkgroep Bodegraven-Reeuwijk vindt dat
de begraafplaats er rommelig bij ligt. De
gemeente is verantwoordelijk voor het
onderhoud van de begraafplaats. Er staat
evenwel bij de gemeente geen groot
onderhoud aan de begraafplaats gepland.
Door de gemeente is toegezegd dat er met de
voor groenonderhoud verantwoordelijke
wethouder overlegd zal worden over de
mogelijkheden voor een opknapbeurt.
Nagegaan zal worden of de ruimte die er nog
is in de subsidiepot voor gemeentelijke
monumenten, hiervoor kan worden benut.

Ook de heer Cats van ‘Dorp, Stad en Land’
(adviseur van de gemeente BodegavenReeuwijk met betrekking tot Welstand) vond dit
indertijd een zeer speciaal object.
In het bestemmingsplan Kern Bodegraven
heeft dit pand de aanduiding ‘cultuurhistorische
waarde’. Tevens is dit pand opgenomen in het
‘Monumenten Inventarisatie Project’ (MIP)
Zuid-Holland.

‘Lijkhuisje’ uit 1828 Hervormde Kerk te
Waarder
Het ‘lijkhuisje’ heeft thans geen beschermde
status. Bescherming op termijn is wellicht
nodig om negatieve ontwikkelingen te
voorkomen. De werkgroep zal hierover contact
opnemen met het kerkbestuur en wijzen op de
historische waarde van het object.

Boom op begraafplaats

Pand van v/h Mak’s Wijnhandel
Wilhelminastraat 78 (naast v/h
Timmerfabriek Van den Oudenrijn)
De plannen voor herontwikkeling van de
panden van Van den Oudenrijn (waaronder dit
pand) zijn nog in een vroeg stadium van
ontwikkeling. De eerste schetsen gaan uit van
nieuwbouw in oude stijl op deze locatie. De
werkgroep vraagt aandacht voor de bijzondere
kwaliteiten van dit pand.
Lijkhuisje Waarder

14

Jaarverslag 2014

Stichting Hugo Kotestein

WERKGROEP HARMELEN
Bestuurlijk
De werkgroep Harmelen bestaat uit:
Pier Sinia, voorzitter
Donald Lambert
Wim Letteboer
Contactadres:
Pier Sinia, Dammolen 88, 3481 AN Harmelen,
telefoon: 0348442558, e-mail:
piersinia@ziggo.nl

Dorpsstraat 181 (midden): Woonhuis in 2013.

Vergaderingen en overleg
De werkgroep heeft in het verslagjaar negen
keer vergaderd en is uiteraard ook aanwezig
bij de plenaire vergaderingen van Stichting
Hugo Kotestein.
Bij het Omgevingsloket van gemeente
Woerden zijn diverse vergunningaanvragen
onderzocht. Voorts is er enkele malen overlegd
met de Monumentencommissie en vindt er
regelmatig afstemming plaats met
Projectgroep Harmelen van de StichtsHollandse Historische Vereniging.
Er bestaat geen regulier overleg met de
gemeente; de werkgroep zal trachten dat dit in
de nabije toekomst tot stand komt.

Samenstelling werkgroep
De samenstelling van de werkgroep is al jaren
hetzelfde waardoor de gemiddelde leeftijd
navenant stijgt en daarmee zo langzamerhand
op een niveau komt dat de werkgroep zelf in
aanmerking komt voor de kwalificatie “cultureel
erfgoed”. Pogingen om te komen tot verjonging
hebben tot op heden gefaald. Dit blijft daarom
een punt van zorg en groter wordende
aandacht.

WOONKERN HARMELEN
Woonbestemming Dorpsstraat
Harmelen
De ontwikkeling betreffende de
woonbestemming in de kern en vooral de
Dorpsstraat hebben we in ons jaarverslag van
2013 onder de aandacht gebracht.
De objecten Dorpsstraat van de oneven
huisnummers 129, 135 en 177 t/m 181 zijn het
afgelopen jaar gerealiseerd en hebben hun
invulling gekregen.
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Dorpsstraat 181 (midden): In 2014
omgebouwd naar zes appartementen. Links
het voormalige doktershuis (nr. 179) dat ook is
verbouwd.
De werkgroep heeft de ontwikkelingen
nauwlettend gevolgd of er sprake was van
afwijking in het bouwproces ten opzichte van
de verleende vergunningen.
Geconstateerd kan worden dat de bouwers op
een verantwoorde manier invulling aan de
genoemde objecten hebben gegeven. De
werkgroep streeft er naar te voorkomen dat het
huidige en authentieke straatbeeld zo min
mogelijk wordt aangetast.

Klokkenstoel St. Bavo Kapel achter
Huize Gaza.
In het jaarverslag van 2013 werd al
gerapporteerd dat de klokkenstoel na veel
inspanning van de werkgroep Harmelen van
Stichting Hugo Kotestein werd teruggeplaatst.
Echter toen dit was gebeurd, werd vastgesteld
dat dit niet in overeenstemming met de
originele staat was. De klokkenstoel bleek een
kwartslag gedraaid en het mechanisme om de
klok te kunnen luiden was niet meer
geïnstalleerd, naar wat later bleek vanwege
een grote kans op lekkage. Ook was men van
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mening dat het luiden van de klok van de kapel
zijn functie had verloren.
Helaas – en tot de nodige verbazing – ging de
Gemeente Woerden mee in deze argumentatie
waardoor de kapel weliswaar zijn uiterlijk had
teruggekregen maar in werkelijkheid een
monument werd dat gedegradeerd is tot een
decorstuk.
In het AD Woerden is hierover verslag
uitgebracht.

Enkele voorbeelden:

Breudijk 40: Dit pand zal worden gesloopt voor
nieuwbouw twee appartementen.

Dorpsstraat 70 - Gaza Kapel zonder
klokkentoren.

Breudijk 41 - Deze boerderij zal worden
veranderd in vier woningen.
Breudijk 47: Realiseren van een overkapping.
Gerverscop 17: Wijzigen deel van zij- en
achtergevel.
Groenendaal 3: Bouwen nieuwe rundveestal.
Ook in 2015 blijft de werkgroep zich inspannen
om de wijzigingen in het buitengebied c.q.
copelandschap van Harmelen te toetsen aan
de regelgeving.

Polder Bijleveld / Geluidswal A12
Dorpsstraat 70 - Gaza Kapel na terugplaatsing
klokkentoren als decorstuk.

BOERDERIJLINTEN EN LANDELIJK
GEBIED
Boerderijlinten Gerverscop/ Reijerscop
Met extra aandacht voor de boerderijlinten zijn
de aangevraagde vergunningen van een
aantal boerderijen getoetst en onderzocht. Het
betrof plannen zowel voor nieuwbouw en
verbouw als voor sloop.
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Het landschap van de polder Bijleveld is vanaf
1100 vrijwel ongeschonden gebleven. De
parallelle lijnen in de scheidingen tussen de
opvolgende ontginningen van noord naar zuid
in dit gebied tussen Oude Rijn en Hollandse
IJssel zijn zeer bijzonder. Polder Bijleveld ligt in
het laatste gave gebied tussen Harmelen en
Leidsche Rijn, dat nu nog voornamelijk
agrarisch is.
Wegens toenemende verstedelijking en ligging
langs de A12 dreigt het cultuurhistorisch
karakter van polder Bijleveld in de toekomst te
verminderen of zelfs geheel verloren te gaan.

Stichting Hugo Kotestein

Alleen een duurzame inrichting kan dit gevaar
keren. Wethouder Duindam van gemeente
Woerden heeft dit nadrukkelijk meegedeeld
tijdens een informatiebijeenkomst op 23 januari
2014, georganiseerd door de Stichtingen
Groene Hart en De Groene Buffer.
Deze beide stichtingen doen een
haalbaarheidsstudie om een plan met veel
landbouw, recreatie en ook waterberging uit te
werken. Hierbij worden provincie, gemeente,
bewoners en diverse instanties, waaronder ook
onze werkgroep, betrokken. Dit betreft een
meerjarig project. Momenteel zijn er nog geen
concrete uitkomsten.

grenzen van de regelgeving worden vooral
opgezocht voor vergunningen die verleend zijn
voor de sloop van cultuurhistorische
karakteristieke gebouwen; daarbij wordt soms
in strijd met het bestemmingsplan gehandeld."
Onze ervaring komt hiermee overeen.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State heeft in 2014 geoordeeld dat
eigenaren of beheerders, die gebrek aan
onderhoud plegen of bewust de zaak laten
vervallen, de wet overtreden, omdat ze met
hun handelswijze of gebruik een beschermd
monument in gevaar brengen.
Ter illustratie het verdwenen monumentaal
zeer waardevolle pand Reijerscop 35. Het
boek "Monumenten-Inventarisatie Provincie
Utrecht / Harmelen" geeft informatie met een
afbeelding over Reijerscop 35. Het pand heeft
*** , hetgeen betekent dat het een
monumentaal zeer waardevol pand is. Het
onderhoud van Reijerscop 35 werd helaas
totaal verwaarloosd en het pand is in 2010
gesloopt.

Polder Bijleveld Plangebied
Een actuele bedreiging voor polder Bijleveld is
het huidige plan van provincie en gemeente
Utrecht om een geluidswal langs een deel van
de A12 aan te leggen. Hiertegen verzetten wij
ons, want dit maakt de weg vrij voor het
bouwen van woningen en/of het vestigen van
bedrijven in de polder Bijleveld met als gevolg
aantasting van het open groene landschap.

VERGUNNINGSBELEID EN
BESTEMMINGSPLANNEN

Reijerscop 35: Afbeelding van het voormalige
pand. Voor 2010 werd dit monumentale pand
verwaarloosd

Vergunningen, bestemmingsplan en
handhaving
Wij besteden voortdurend aandacht aan het
vergunningenbeleid van het college van
Burgemeester & Wethouders van de gemeente
Woerden, vooral de wijze waarop
vergunningen zijn verstrekt.
De werkgroep heeft naar aanleiding hiervan
een bezwaarschrift ingediend omdat volgens
onze mening de gemeente niet op de juiste
wijze vergunningen heeft verleend. Onze
klacht is door de Rekenkamer gehonoreerd en
de gemeente is berispt.
Eén van de conclusies in het rapport
"Vergunningverlening Wabo: balanceren
tussen doelmatigheid en rechtmatigheid"
dd. 28 mei 2013 van de Rekenkamer luidt: "De
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Reijerscop 35: Sloop in 2010.

Stichting Hugo Kotestein

binnen Harmelen, de geschiedenis van bijna
125 jaar Bakkerij Siegert in het dorp. Dat dit
een goede keuze was bewijst de grote
opkomst. Meer dan 40 bezoekers verzamelden
zich in het bakkerijmuseum dat is gevestigd in
de ontvangstruimte van de moderne
broodbakkerij.

Reijerscop 35: Huidige situatie. Op de plaats
van het vroegere monument bevindt zich nu
een grasveldje.
Na de uitspraak door de Raad van State kan
de gemeente tegen dergelijke verwaarlozing
handhavend optreden en eigenaren
bijvoorbeeld dwingen om een pand wind- en
waterdicht te maken.

Carl Siegert sr verhaalde over de
familiehistorie vanaf het moment dat deze zich
in 1891 als bakker in Harmelen vestigde. Veel
hiervan was te zien in de inrichting van het
museum en in een film gemaakt in de oude
bakkerij. Daarna was het de beurt aan Carl jr
die het roer heeft omgegooid naar een
moderne bakkerij voor biologische “specials”
voor horeca en grootgebruikers. Nu een zeer
modern succesvol internationaal opererend
bakkersbedrijf. Ook de rondleiding maakte veel
indruk. Tot slot werden de bezoekers
getrakteerd op een meer dan smakelijke
broodproeverij.

Ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Harmelen en OntwerpplanMER
Op 26 november 2014 heeft gemeente
Woerden "Ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Harmelen en Ontwerp-planMER"
bekend gemaakt. Het ontwerp is degelijk en
alle aspecten zijn gedetailleerd beschreven.
In onze zienswijze hebben we extra
bescherming gevraagd voor boerderijlinten en
het copelandschap van Buitengebied
Harmelen en motieven hiervoor aangedragen.
Tevens hebben we gepleit om bij de meer
complexe vergunningaanvragen verplicht
advies te vragen aan locale organisaties, die
over vakkennis beschikken en op de hoogte
zijn van de karakteristieke eigenschappen van
de bebouwing, woonomgeving en het
landschap. Verplicht adviesaanvragen bij
lokale organisaties zal voordelen opleveren
voor zowel de vergunningverlener (gemeente)
als de vergunningaanvrager; erfgoed wordt
beter bewaakt en bureaucratie neemt af. Op
de website van Stichting Hugo Kotestein zijn
de gevolgen en voordelen van verplicht
adviesaanvraag in onze zienswijze nader
toegelicht.

Met deze kar werd vroeger overal in Harmelen
brood aan huis bezorgd.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Donateurdag 2014
Op 12 april organiseerde de werkgroep
Harmelen de traditionele donateurdag van de
Stichting Hugo Kotestein. Deze keer een dag
niet in samenhang met een monument of stad
maar met een ander type cultureel erfgoed
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Im
pressie donateursdag: ontvangstruimte van
Bakkerij Siegert dat tevens een museum is.

Stichting Hugo Kotestein

Begraafplaats Leidsestraatweg te
Harmelen
De Algemene Begraafplaats aan de
Leidsestraatweg in Harmelen heeft door
monumentale grafmonumenten en bomen een
monumentaal karakter. Bijna alle graven zijn
uitgegeven, een enkele kan nog gebruikt
worden voor een bijzetting. Nieuwe graven
worden niet meer uitgegeven.
In de gemeentelijke nota “Beheer
Begraafplaatsen” uit 2011 staat vermeld dat
deze begraafplaats in 2014 zal worden
opgeknapt, maar dit heeft niet plaatsgevonden.
In 2012 zijn enkele populieren en een
lindeboom gekapt, omdat deze bomen zo oud
waren dat de kans bestond dat ze spontaan
zouden breken.
De gemeente is in het verleden de verplichting
aangegaan om sommige graven te
onderhouden. Maar wat gaat er in de toekomst
met het onderhoud gebeuren? Moeten er
vrijwilligers worden opgeroepen en/of familie
worden ingeschakeld?

Kerkhof Leidsestraatweg eind 2014. Het graf
met de grote grafsteen is het 'monumentale'
grafmonument van jhr. Caan van Maurik,
overleden in 1888.
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Fotobestand Harmelen
In de loop der jaren is er gewerkt aan een
fotobestand van monumenten en
beeldbepalende bebouwing in de kern
Harmelen, in eerste instantie met een sterke
focus op de boerderijlinten.
De doelstelling van dit fotobestand is de
ontwikkeling van het gebied te kunnen volgen
en om goed te kunnen beoordelen welke
veranderingen c.q. aanpassingen verantwoord
zijn.
Een verzameling foto’s is één maar een goed
bestand is twee. Dit wordt de volgende stap.
Het beoogde resultaat is een bestand
waarbinnen alle benodigde selecties en
overzichten kunnen worden gemaakt.
Completering van dit bestand zal gebeuren
door middel van niet alleen het toevoegen van
geactualiseerde situaties maar ook van
bestaand historisch materiaal.

VARIA
De actuele ontwikkelingen op het gebied van
monumenten en ruimtelijke ordening zijn
nauwlettend gevolgd door het bijwonen van
informatiebijeenkomsten (Landschap Erfgoed
Utrecht, Dorpsplatform Harmelen, Stichting Het
Groene Hart, etc.), bestuderen van tijdschriften
en internet (nieuwsbrieven etc.).
Evenals in de voorgaande jaren hebben leden
van de werkgroep Harmelen een initiërende en
uitvoerende rol gespeeld bij de jaarlijkse Open
Monumentendag in september en de daaraan
gerelateerde klassendag. Dit jaar was het
thema "Reizen".Er is een specifieke folder
beschikbaarover werkgroep Harmelen van
Stichting Hugo Kotestein. Deze folder kan bij
evenementen worden meegenomen of na
aanvraag worden toegezonden.

Voorzijde folder werkgroep Harmelen van
St. Hugo Kotestein

Stichting Hugo Kotestein

WERKGROEP WOERDEN
Bestuurlijk
De werkgroep bestaat uit:
Gert Boelhouwer
Piet Brak (voorzitter)
Frank van Buren
Jan Willem Burggraaff
Luc van Dam
Anne de Goederen
Ed van Keimpema
Marcel Koopmans
Ernst Meijer
Bert van Mourik
Magdaleen Mulder
Lucienne Thomasse
Wim van Tuil
Bert van Mourik heeft aan het einde van het
jaar afscheid genomen als lid van de
werkgroep. Hij is 20 jaar actief geweest voor
Stichting Hugo Kotestein.
Wij bedanken Bert voor al zijn inspanningen.
Contactadres:
Piet Brak, Hoofdweg 92, 34374 JH Zegveld,
telefoon 0348 691268,
e-mail: p.brak@planet.nl

Doelstelling
De werkgroep behartigt de belangen op het
gebied van monumenten en cultureel erfgoed
van de plaatsen Woerden en Zegveld en het
omringende landelijk gebied.
Woerden is van origine een vestingstad en een
marktplaats. Van oudsher geeft dit een sterke
relatie tussen stad en omringend platteland.
De sporen van het verleden zijn nog alom
aanwezig. Als werkgroep willen we die sporen
bewaren en waar het kan zichtbaarder maken.
We proberen dit te realiseren door advies,
overleg, publicaties en - indien nodig - door
bezwaar te maken.

ACTIVITEITEN

PROJECTEN
Defensie-eiland
In 2007 heeft onze werkgroep een rapport
opgesteld om aandacht te vragen voor de
cultuurhistorische waarden van het militairindustriële complex. In 2012 is het nieuwe
bestemmingsplan voor het Defensie-eiland
door de gemeenteraad vastgesteld. Op het
terrein zullen grondgebonden woningen en een
drietal woontorens worden gebouwd. De
Wasserij, de schoorsteen en de gebouwen B
en C worden ingepast in de nieuwbouw. De
overige bebouwing is inmiddels gesloopt.
Aan de gebouwen B en C wordt al een groot
aantal jaren geen onderhoud meer gedaan. De
bouwkundige toestand gaat hard achteruit.
Restauratie en renovatie van de gebouwen B
en C komt pas over enkele jaren aan de beurt.
Stichting Hugo Kotestein heeft bij de gemeente
gepleit voor maatregelen om beide gebouwen
voor verder verval te behoeden.

Gebouw C

In 2014 hebben we als werkgroep zes keer
vergaderd. Daarnaast werden onderwerpen in
kleinere groepen besproken.
Het is gebruikelijk dat er tweemaal per jaar een
overleg is met de wethouder die
monumentenbeleid in de portefeuille heeft. In
2014 is dit overleg maar één keer gehouden.
Op 27 oktober werd de Hugo Kotesteinoorkonde uitgereikt aan de ondernemers en
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bewoners van de Woerdense Havenstraat.
Een verslag hiervan staat op pagina 5.
Voor het organiseren van de oorkondeuitreiking maakt de stichting kosten. Deze
waren dit keer extra hoog ondermeer door het
uitgeven van een boekje over de Havenstraat.
De kosten zijn evenwel binnen de begroting
gebleven dankzij financiële bijdragen van het
VSB Fonds Woerden, de gemeente Woerden
uit het Inwoner Initiatieven Budget en het
Cultureel Platform Woerden.
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Het smeedijzeren kunstwerk dat vroeger het
gebouw B sierde, is door Defensie in april
2014 aan de gemeente overgedragen.
Stichting Hugo Kotestein heeft in 2011 zes
herinneringstekens gelokaliseerd en hier een
boekje over uitgebracht. Twee objecten waren
meeverhuisd met Defensie-onderdelen en zijn
inmiddels weer in het bezit van de gemeente.
Het glas-in-loodraam is in Woerden gebleven,

Stichting Hugo Kotestein

het ligt in opslag. Vermoedelijk zijn de drie
andere kunstwerken bij het slopen en bouwrijp
maken verloren gegaan.

gekregen. Stichting Hugo Kotestein voelt meer
voor een combinatie van elementen uit de
eerste twee varianten. Hoe de planvorming
verder gaat is niet duidelijk.

Bedrijventerrein
Regelmatig duiken er in de media plannen op
voor bedrijfsvestiging in het uiterste westen
van de gemeente bij Nieuwerbrug. Samen met
een aanpalend gebied in de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk hebben deze plannen
de naam ‘werklint Nieuwerbrug’ gekregen.
Bedrijven die nu elders in Nieuwerbrug zijn
gevestigd zouden naar dit nieuwe
bedrijventerrein moeten verhuizen.
Het beoogde gebied ligt in het open landschap
ten oosten van Nieuwerbrug bij de spoorlijn en
A12. Stichting Hugo Kotestein vindt dat de te
verplaatsen bedrijven beter op hun huidige
plek kunnen blijven zitten. De plek waar de
nieuwe bedrijfsvestiging zou moeten komen is
cultuurhistorisch en geologisch van veel
waarde. De strokenverkaveling van meerdere
polders komt hier bij elkaar. In het terrein zijn
ook oude waterlopen waarneembaar en
mogelijk liggen er restanten van het
Johannieterklooster.
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
(PRS) van Utrecht 2013-2018 is geen nieuw
bedrijfsterrein bij Nieuwerbrug opgenomen. In
de Ruimtelijke Structuurvisie 2009-2013 van
de gemeente Woerden is het gebied bij
Nieuwerbrug via een Aanpassingsvoorstel wel
opgenomen als potentieel bedrijfsterrein. Een
van de bedrijven uit Nieuwerbrug die
aanvankelijk naar het ‘werklint’ wilde
verhuizen, verhuist nu naar een naburige
voormalige houtwerf aan Barwoutswaarder 89
in Woerden. De bestemming van dit al langer
bestaande bedrijfsterrein is in 2014 gewijzigd.
Voor de kern Nieuwerbrug wordt hiermee een
knelpunt opgelost. Nieuwe bedrijfsvestiging in
het open gebied moet naar onze mening
worden voorkomen.

Exercitieveld
Het Exercitieveld is een gemeentelijk
monument. Het is onderdeel van de ring van
verdedigingswerken rond de stad Woerden.
Alle plannen dienen aan de monumentenstatus
getoetst te worden. In de presentaties tot nu
toe lijkt de monumentenstatus soms te worden
vergeten.

Singeloevers
Voor de komende jaren staat het vervangen
van alle beschoeiingen langs de singeloevers
op de rol. Omdat het historische stadsbeeld en
de beleving als vestingstad nog wel een impuls
kunnen gebruiken heeft de gemeente budget
vrijgemaakt voor een cultuurhistorisch
onderzoek naar de Woerdense vestingwerken.
In april 2014 is een uitgebreide studie hierover
verschenen. Vervolgens is door een
landschapsbureau een uitvoeringsplan
gemaakt. Om het onderzoek en de uitwerking
te begeleiden heeft de gemeente een
klankbordgroep ingesteld. De werkgroep heeft
in de klankbordgroep geparticipeerd.

Exercitieterrein
Over de toekomst van het Exercitieterrein
wordt al een aantal jaren gepraat. Volgens de
gemeente moet de huidige beplanting wijken.
In mei en juni van het afgelopen jaar zijn er
openbare brainstormavonden geweest.
Vervolgens heeft een klein team
keuzevoorstellen gemaakt. De Woerdense
bevolking kan uit drie varianten kiezen. Een
variant waarin de militaire historie wordt
getoond, een variant waarbij een eigentijds
evenementenveld wordt gecreëerd en een
parkachtige variant. Betreffende verkeer zijn er
volgens de gemeente weinig verbeteringen
mogelijk, wel voor parkeren. Variant 3 heeft
van de inwoners de meeste stemmen
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Nassaukade
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In november 2014 is door het College van
B&W het Singelplan Woerden vastgesteld. Als
er de komende jaren projecten rond de Singel
worden gepland, is het Singelplan leidraad.
Stichting Hugo Kotestein ziet goede en minder
goede elementen in het Singelplan staan. We
zullen de uitvoering blijven volgen.
Brediuspark
Stichting Landgoed Bredius is in 2014
opgericht. De Stichting is voortgekomen uit
een burgerinitiatief. In december 2014 heeft de
nieuwe stichting het onderhoud en de verdere
ontwikkeling van het landgoed overgenomen
van de gemeente. Het Brediuspark is van grote
natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve
waarde voor de Woerdense gemeenschap.
In april 2008 is de hoeve Batenstein in het
Brediuspark door brand grotendeels verwoest.
De hoeve kan hersteld worden. De
monumentale boerderij is een belangrijk
onderdeel van het landgoed. De eigenaar heeft
de boerderij tot nu toe niet laten herstellen. Om
welke redenen is niet duidelijk.

Als werkgroep volgen we nu de aanvragen
voor omgevingsvergunningen in gebieden die
naar de mening van Stichting Hugo Kotestein
niet welstandsvrij hadden moeten worden.
Grofweg zijn dit wijken en straten die tussen
1920 en 1970 zijn ontstaan.

Prinsenlaan
Als in die gebieden door wijzigingen of
verbouwingen karakteristieke architectuur
verloren gaat willen wij dit bij de evaluatie
inbrengen of - als dit nodig is - eerder bij het
gemeentebestuur aan de bel trekken.

Monumentenbudget/actualisatie van
bestemmingsplannen

Er is jurisprudentie die het mogelijk maakt
voor een gemeentebestuur om in zulke
situaties een dwangsom op te leggen. Laat het
gemeentebestuur toch stappen ondernemen
om van deze schandvlek voor Woerden af te
komen!

B&W hebben in 2008 een monumentennota
laten opstellen. De nota is getiteld:
“Ankerpunten in de historische omgeving,
monumentenbeleid in breed perspectief”. De
bedoeling van de nota is om meer structuur
aan te brengen in het gemeentelijk
monumentenbeleid. Voor een goede uitvoering
van het beleid is meer geld nodig, onder meer
voor het uitbreiden van de gemeentelijke
monumentenlijst. Het is jammer dat nu al
jarenlang de uitbreiding van de
monumentenlijst vooruit geschoven wordt. Ook
in 2014 zijn op dit beleidsterrein geen stappen
gezet. Wel wordt tegenwoordig het instrument
gehanteerd om bij het herzien van
bestemmingsplannen een lijst van
karakteristieke panden op te nemen.

Welstandsbeleid

Ruimte voor de Grecht

Boerderij Bredius

In 2013 is de gemeente een andere weg
ingeslagen voor het welstandsbeleid. In het
grootste deel van de gemeente is geen
welstandsadvies meer nodig. Het
welstandsadvies is wel verplicht in de
binnenstad van Woerden en in de
cultuurhistorisch waardevolle bebouwingslinten
in de rest van de gemeente. Na drie jaar wordt
het nieuwe beleid geëvalueerd.

22

Jaarverslag 2014

In juni 2013 is het bestemmingsplan Ruimte
voor de Grecht door de Raad vastgesteld. Het
hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
legt op een perceel weiland langs de Grecht
onder Zegveld een natuurgebied met
waterberging aan. Het resultaat zal ogen als
een nieuwe nes. Stichting Hugo Kotestein
heeft vanaf het begin over dit plan overleg met
het waterschap. Het landschap ter weerszijden

Stichting Hugo Kotestein

van de Grecht is cultuurhistorisch en
archeologisch zeer interessant.

waar natuursteen vervangen moet worden er
natuursteen moet terugkomen en waar
metselwerk vervangen moet worden er
metselwerk moet terugkomen. Helaas is de
restauratie veel te rigoureus uitgevoerd. Vrijwel
alle oude baksteen en natuursteen in een
strook ter hoogte van de waterlijn is met de
pneumatische hamer weggebroken en
verwijderd.

Grecht
Het is dan ook zaak om bij zulke
ontwikkelingen zorgvuldig te werk te gaan.
Voorafgaand aan de aanleg van de nes is een
verkennend archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Dit heeft een aantal vondsten
opgeleverd die duiden op bewoning aan de
Grecht tijdens het begin van de ontginningen
die ten noorden van Woerden in de 11de eeuw
zijn begonnen.
In juni 2014 heeft het hoogheemraadschap
vergunning gevraagd voor de aanleg van een
tijdelijk baggerdepot aan de Zegveldse kant
van de Grecht op enige afstand van de nieuwe
nes. De gemeente heeft een
ontwerpvergunning gepubliceerd. Hierin werd
niet geëist dat twee scheisloten, die tijdelijk
dicht gaan, worden terug gegraven. Het
onderwerp archeologie werd niet genoemd in
de vergunning, terwijl gezien de vondsten bij
de nieuwe nes nu elk perceel in de nabijheid
van de Grecht archeologisch interessant is. De
werkgroep heeft een zienswijze ingediend
waarin op de aantasting van het karakteristieke
veenweidelandschap wordt gewezen. Ook
wordt in de zienswijze gewezen op het belang
van archeologische verkenningen in het terrein
waar het tijdelijk depot moet komen.

OBJECTEN
Kasteel
Aan het Kasteel is in de zomer van 2014
restauratiewerk verricht. Er was vergunning
gevraagd voor herstel van metselwerk aan de
voorgevel en voegwerk aan de westgevel. In
de verleende vergunning staat dat op plaatsen

23

Jaarverslag 2014

Restauratie kasteel
De uitvoering is niet volgens de vergunning. Er
is nieuw metselwerk en baksteen voor
teruggekomen. Nadat Stichting Hugo Kotestein
kritische vragen heeft gesteld heeft de
gemeente het werk geïnspecteerd maar
vervolgens niet ingegrepen. Het werk was
volgens de gemeente al te ver gevorderd.
De werkgroep heeft toen een brief gestuurd
naar het bestuur van Stichting Kasteel. Dit
heeft geleid tot de toezegging van het bestuur
dat de restauratie van de westelijke muur
wordt uitgesteld. Het muurwerk onder de
waterlijn is inmiddels uitgebreid geïnspecteerd.
Er wordt een nieuw restauratieplan gemaakt.

Wilhelminaschool
Aan de Torenwal stond tot voor kort de oudste
christelijke school van Woerden: de
Wilhelminaschool. De voormalige school is in
oktober 2014 afgebroken. De eerste steen
werd gelegd in 1880. De school begon met
drie lokalen. Door het steeds groeiende aantal
leerlingen werd de school in 1882, 1895, 1898,
1901 en 1909 uitgebreid dan wel anders
ingedeeld. Vanaf 1909 telde de school 9
lokalen. In 1882 was er een
onderwijzerswoning aan de school
toegevoegd. In 1929 verhuisde de
Wilhelminaschool naar een nieuw gebouw aan
de Oostsingel. Daarna waren een
koelkastenfabriek, een meubelzaak en een
woninginrichter in het pand gevestigd. Vanaf
2003 stond het gebouw leeg.

Stichting Hugo Kotestein

In 2005 heeft Stichting Hugo Kotestein een
plan gepresenteerd om in het historische
schoolgebouw negen kleine appartementen te
bouwen met behoud van de oude schil. Het
plan heeft bij eigenaar Radix en Veerman en
bij het stadsbestuur nooit een echte kans
gekregen. Er zijn in de loop der jaren door de
eigenaar twee andere plannen naar buiten
gebracht, die vervolgens weer terzijde zijn
geschoven.
In 2013 heeft firma Radix en Veerman een
nieuw bouwplan gepresenteerd. Het bouwplan
is beter dan de twee vorige plannen van de
ontwikkelaar. Echter de werkgroep heeft een
groot bezwaar en dat is het toekomstig
aanzicht van de Jan de Bakkerstraat. De Jan
de Bakkerstraat is één van de laatste straten in
de Woerdense binnenstad die nog een
authentiek karakter heeft. Door het nieuwe
bouwplan gaat dat karakter totaal verloren. Het
profiel van de straat wordt aanzienlijk breder.
Er komen veel parkeervakken. In het ontwerp
wordt geprobeerd de huidige rooilijn te
handhaven. In de praktijk zal de straat door de
open structuur van de bebouwing niet beleefd
worden als een oude stadsstraat.

Twee gevelstenen die herinneren aan de
eerste steenlegging in 1880 en aan de
uitbreiding van 1895 aan de kant van de
Torenwal zullen in de nieuwbouw terugkomen,
dat geldt ook voor twee rozetramen.

Franciscuskapel
In 2014 heeft Stichting Hugo Kotestein een
rapport opgesteld om het behoud van de
Franciscuskapel op het terrein van Careyn
Weddesteyn te ondersteunen. In het rapport
wordt de historie van de kapel en de
architectuur beschreven. De Stichting Kapel
Weddesteyn is sinds eind 2013 druk bezig om
de kapel voor Woerden te redden.
De kapel is gebouwd in 1959 naar een ontwerp
van architect J.J.M. van Halteren uit Den
Bosch. Van Halteren volgde in zijn werk de
architectuurstijlen van zijn tijd: eerst was dat de
traditionalistische stijl met invloeden uit de
gotiek en de Delftse school, later werd de
Bossche school zijn voorbeeld. De
Franciscuskapel in Woerden vertoont de stijl
van de Bossche school. Voorbeelden van
wederopbouwarchitectuur zijn schaars in
Woerden. In 2015 zal de kapel worden
overgedragen aan de Stichting Kapel
Weddesteyn. Een plan voor de restauratie van
de buitenkant ligt klaar.

De twee gevelstenen
Franciscus kapel

Arsenaal
In 2013 is begonnen met de grote verbouwing
van het Arsenaal. In het najaar van 2014 was
deze gereed. In het gebouw is nu een hotelrestaurant ondergebracht. Dit rijksmonument
staat op een prominente plaats in de
binnenstad van Woerden. Jarenlang was het
gebouw nauwelijks toegankelijk voor de
Woerdense bevolking. Dat het Arsenaal nu
weer een publieke functie heeft, vindt de
Stichting Hugo Kotestein een positieve
ontwikkeling.
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Het Arsenaal is gebouwd als magazijn voor
wapentuig. Om het geschikt te maken voor de
functie van hotel-restaurant waren
bouwkundige ingrepen nodig. Het gebouw
moest herontwikkeld worden. Hierover is
grondig nagedacht. Er zijn concessies gedaan
qua historiciteit en materiaalgebruik. Het
eindresultaat is verrassend. Zeker geldt dat
voor de lichtschacht die zorgt voor daglicht in
het voorheen schemerige gebouw. Woerden
heeft er een levend monument bij.

Gildepoortje
De gemeente zoekt al een poos naar een
geschikte plek voor het Gildepoortje,
stammend uit de 16de eeuw. Stichting Hugo
Kotestein denkt mee. Het afgelopen jaar heeft
de werkgroep een rondgang gemaakt door de
binnenstad, daarbij zijn veel plekken bekeken
waar het poortje zou kunnen komen. In de
binnenstad zijn veel stegen, het Gildepoortje
zou de toegangspoort tot één van deze stegen
kunnen zijn. Maar steeds was er iets waarom
dat niet kon. Er bleven nog drie plekken over:
tussen Pompier en Petruskerk, in de
Romeinsteeg en in de Havenstraat tussen
Museum en Mariaschool. De laatste optie heeft
de voorkeur van de werkgroep. In een tekening
is dit uitgewerkt en aan de gemeente
gezonden. In 2015 wil de gemeente de knoop
doorhakken en een definitieve plek aanwijzen
voor het Gildepoortje.

Nieuwe plaats voor Gildepoortje ?
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Utrechtsestraatweg 65
Het pand Utrechtsestraatweg 65 is een
karakteristieke woning uit 1914. De woning
maakt deel uit van de beeldbepalende rij
huizen langs de Utrechtsestraatweg ten
westen van nummer 65 die opgetrokken zijn in
rode en gele kalkzandsteen. In 2012 heeft de
gemeente op verzoek van de toenmalige
eigenaren een sloopvergunning gegeven zodat
een kandidaat-koper zou weten dat hij de
woning mocht slopen. Stichting Hugo Kotestein
heeft tegen deze gang van zaken bezwaar
aangetekend.

Utrechtsestraatweg
De woning wordt in het bestemmingsplan als
karakteristiek aangemerkt en zag er niet
slooprijp uit. Het College van B en W heeft na
een uitspraak van de gemeentelijke
bezwarencommissie het besluit herzien en de
sloopvergunning alsnog geweigerd met als
reden dat geen bouwplan was ingediend.
Het pand is in 2013 verkocht.
De nieuwe eigenaren laten het pand
restaureren. De kalkzandsteen in de voorgevel
was sterk aangetast. Dergelijke steen is niet
meer te vinden. Het probleem is opgelost door
een spatplint onder langs de gevel aan te
brengen.
Met de uitkomende stenen zijn plekken in de
voorgevel ingeboet. De werkgroep heeft
waardering voor de manier waarop de huidige
eigenaren de woning herstellen en geschikt
maken voor hedendaagse bewoning.
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Villa Rijnoord
Villa Rijnoord uit 1863 aan de Oostdam is
recent gerestaureerd. Er heeft onder meer
funderingsherstel plaatsgevonden. Opdracht
voor de restauratie is gegeven door Stichting
Rijnoord (= de erven Bredius).
De nieuwe huurder van villa Rijnhof laat de tuin
herstellen en opnieuw inrichten. De tuin heeft
een gevarieerd bomenbestand. Er staan
bomen die 150 jaar oud zijn. De muur achter
het hek langs de Oostdam is weggehaald. De
villa en de tuin zijn na ongeveer 30 jaar heden
weer goed zichtbaar vanaf de openbare weg.
Net als bij het Arsenaal wordt hier een
monument teruggegeven aan de stad.

WERKGROEP KAMERIK
Bestuurlijk
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:
Hein Kuiper, Mijzijde 49, Kamerik (voorzitter)
e-mail : kuiper.duijnker@wxs.nl
Leendert Noordergraaf, Lindenlaan 11,
Kamerik
Paul Ranke, Houtkade 1, Kamerik

ACTIVITEITEN
Gemaal Teijlingens
Gemaal Teijlingens in de Kamerikse wetering
stamt uit de 2e helft van de 19e eeuw. In het
pand is nog een bijzondere stoommachine
geheel intact aanwezig. Het gemaal is een
rijksmonument.
De gemeente Woerden heeft een vergunning
verleend om aanpassingen aan te brengen
aan zowel het exterieur als het interieur van
het monument. Hierbij zijn wettelijk
voorgeschriften genegeerd. De aanvrager is
niet gevraagd bouwtekeningen te overleggen
en de plannen zijn niet voorgelegd aan de
gemeentelijke monumentencommissie.
De stichting heeft bezwaar gemaakt tegen
deze gang van zaken.
Helaas zijn onze bezwaren door een
administratieve fout (veroorzaakt door een
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Villa Rijnoord

door de gemeente onvolledig aangeleverd
dossier) ongegrond verklaard.
Mede gezien het feit dat de werkzaamheden
aan het gemaal op verantwoorde wijze zijn
uitgevoerd hebben wij besloten het hierbij te
laten.

Opening gemaal Oud-Kamerik
Eind juni is het nieuwe gemaal langs de Grecht
ter hoogte van de Houtkade feestelijk
geopend. Ook het op ons initiatief tot stand
gekomen uitzichtpunt op het dak met
infopaneel zijn nu voor het publiek
toegankelijk.
Van één van de in 2013 bij de bouw van het
gemaal gevonden veeneiken is door RUU de
ouderdom vastgesteld op 3500(!) jaar. Wij zijn
nog in overleg met het waterschap om het
grootste gevonden exemplaar een prominente
plek te geven.

Start aanleg collectieve hoogwatervoorzieningen
In 2014 is het waterschap in Oud-Kamerik
gestart met het aanleggen van
hoogwatervoorzieningen rond
bebouwingslinten. Dit om schade door
komende peilverlagingen aan (historische)
bebouwing en infrastructuur te voorkomen. De
stichting is hierbij vanaf het begin van dit
project (in 2004) als adviseur bij betrokken.
Over het toepassen van
hoogwatervoorzieningen in de (verre) toekomst
loopt nog een discussie binnen het
waterschap. Ook hierbij is de stichting
betrokken.

Open Monumenten Dag
Ook dit jaar heeft de werkgroep voor alle
leerlingen van de bovenbouw van de
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basisscholen een rondleiding door het dorp en
een bezoek aan het voormalige gemeentehuis
verzorgd.
De werkgroep heeft het initiatief genomen om
de reis per trekschuit van Bodegraven naar
Woerden weer te doen plaatsvinden. Er is met
twee schuiten gevaren. Een deel van de tocht
zijn de schuiten door een paard getrokken,
andere delen door de deelnemers zelf.

beeldbank van het RHC opgenomen en is via
de website van het RHC te raadplegen. (Via
www.rhcrijnstreek.nl)

Varia
Beoordeling bouwaanvragen:
Een aantal vergunningaanvragen voor bouw,
verbouw of sloop aan objecten in ons
werkgebied zijn ingezien en beoordeeld op
aantasting van monumentale of
cultuurhistorische waarden.
Gelukkig was het dit jaar slechts in een enkel
geval noodzakelijk in actie te komen.
Advisering
Een aantal adviezen is uitgebracht aan de
(meestal nieuwe) eigenaren van monumentale
panden en boerderijen in ons werkgebied. Dit
geschiedt soms ook in samenwerking met de
gemeentelijke monumentencommissie.

Trekvaart Bodegraven - Woerden

Kameriks archief
Wij hebben een aanvang gemaakt met het
opschonen en catalogiseren van het door de
werkgroep beheerde Kameriks archief.
Er is overeenstemming bereikt met het RHC
Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden om het
archief daar onder te brengen.
Onze totale fotocollectie is reeds in de

Foto in beeldbank www.rhcrijnstreek.nl
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Vertegenwoordigingen
De voorzitter van de werkgroep
vertegenwoordigt de stichting in de
gemeentelijke monumentencommissie en is
bestuurslid van de stichting Stadsherstel
Woerden. De werkgroep is tevens
vertegenwoordigd in het Comité Open
Monumentendag Woerden.

dorpskern Kamerik 1915
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