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Opgraving van de steenoven in 1971 in ’t Goy. 
Rechts Leen de Keyzer van de archeologische werkgroep 
van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek.
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Voorwoord
Op 14 en 15 september zijn het weer de landelijke Open Monumentendagen. 
De gemeente Houten doet hier al vanaf het begin (1987) aan mee omdat wij het be-
langrijk vinden dat onze inwoners kennis kunnen maken met de rijke geschiedenis 
van dit gebied.

Het landelijke thema is dit jaar ‘Plekken van plezier’; in Houten hebben we natuurlijk 
zeker van die plekken, alleen zijn dat over het algemeen geen monumenten. 
Het comité Open Monumentendag heeft echter wel enkele plekken gevonden die 
tijdens Open Monumentendag te bezichtigen zijn. Kasteel Heemstede was een bui-
tenhuis van rijke Utrechters die daar zeker voor hun plezier verbleven. De nieuwe 
eigenaar heeft allerlei plannen, die deels al uitgevoerd zijn, om het kasteel en de tuin 
verder te restaureren. Enkele vrijwilligers en de eigenaar zelf zullen u op zondagmid-
dag ontvangen en rondleiden in het kasteel en de tuin. Landgoed Wickenburgh, dat 
op zaterdagmiddag is opengesteld, was een buitenverblijf waar men in de zomer-
maanden kwam genieten van de natuur en de rust. Het rechthuis van Wulven (restau-
rant Kees) is nu een plek van plezier. Oorspronkelijk was het de kasteelboerderij van 
kasteel Wulven. Hier kunt u de boerderij bekijken en een wandeling maken naar het 
terrein waarop het kasteel heeft gestaan.

Op beide dagen kunt u het dorp ’t Goy bezoeken. Het terrein waar het kasteel van de 
Graven van Goye heeft gestaan is opengesteld. De tegenwoordige eigenaren van dit 
terrein vertellen u over de geschiedenis van het kasteel en hun plannen om dit terrein 
toegankelijk te maken voor publiek. Het oude Rechthuis, het schooltje, de smederij en 
een heel klein boerderijtje genaamd Het Stenen Kamertje, zijn eveneens te bezichtigen. 
Verspreid in het dorp staan foto’s en prenten opgesteld die u laten zien hoe ’t Goy er 
vroeger uit zag. Op een terrasje bij Groenedijkje 6 zitten enkele bewoners van ’t Goy 
die u zullen vertellen over hoe plezierig het is om in zo’n klein dorpje te wonen en over 
hoe dat zo’n 60 jaar geleden was.
Ik wens u veel plezier bij het bezoeken van een of meerdere van deze plekken.

Herman Geerdes, 
Wethouder Monumenten en Archeologie
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Programma    Open Monumentenweekend 
                             in de gemeente Houten
Open op zaterdag 14 en zondag 15 september van 13.00 tot 17.00 uur
- Het Oude Goyse Dorp, Wickenburghseweg en Groenedijkje.
  In ’t Goy kunt u het terrein bezoeken waar het kasteel van de Graven van Goye 

heeft gestaan. U wordt daar ontvangen door de eigenaren die u vertellen over de 
plannen voor het kasteelterrein. Het oude Rechthuis van ’t Goy is beide dagen van 
binnen te bekijken en op zaterdagmiddag is het oude schooltje te bezichtigen. Op 
zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur mag u binnen kijken in het Stenen Ka-
mertje aan het Groenedijkje. U kunt ook een kijkje nemen achter het woonhuis 
Wickenburghseweg 94 waar in 1970 een Middeleeuwse steenoven is opgegraven. 
Er zijn foto’s en tekeningen van de opgraving te zien. Bij de oude smederij is een 
terrasje waar u iets te drinken kunt krijgen. Tevens zijn hier enkele bewoners van 
het dorp die u vertellen over hoe het vroeger was en nu is om te wonen in ‘t Goy. 
Verspreid in het dorp staan historische foto’s en prenten opgesteld die laten zien 
hoe het dorp er vroeger heeft uitgezien.

- Rechthuis Wulven (restaurant Kees) en kasteelterrein Wulven, Koedijk 1.
  Het Rechthuis, een voormalige boerderij bij kasteel Wulven, is van binnen te be-

zichtigen. Er zijn foto’s en tekeningen van de boerderij vroeger te zien en rondom 
het kasteelterrein staan afbeeldingen van het kasteel opgesteld.

- Fort Honswijk, Lekdijk 58, van 10.00 tot 16.00 uur
  Onder leiding van gidsen van de Stichting Honswijk-Everdingen kan op elk heel 

uur worden meegedaan met een rondleiding door de historische gebouwen. De 
eerste rondleiding begint om 10.00 uur en de laatste om 15.00 uur. Tussen de rond-
leidingen door vinden op beide dagen demonstraties plaats van het afschieten van 
kanonnen. Er is een buitenexpositie van prachtige (lucht)foto’s van diverse verde-
digingswerken van de Stelling Honswijk. Aan deze expositie is een kinderspeur-
tocht gekoppeld, waarmee prijsjes te verdienen zijn. Voor de inwendige mens is er 
op beide dagen een cateraar aanwezig. Ook zijn er kraampjes van onder meer Tuin 
Brassica met biologisch voedsel van het Eiland van Schalkwijk en de biologische 
kaasboerderij Miltenburg.   

     
Alleen open op zaterdag 14 september van 13.00 tot 17.00 uur
- De toren van de N.H. kerk van Houten, Lobbendijk 1.
  U kunt de toren beklimmen om van het uitzicht te genieten. In de hal van de toren 

is een informatie tafel ingericht over Open Monumentenweekend en er zijn boe-
ken te koop over de geschiedenis van Houten. De toren kan beklommen worden 
met groepen van max. 15 personen. Kinderen onder de 15 jaar alleen onder bege-
leiding van een volwassene. 
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- Landgoed Wickenburgh / Wickenburgh-oost, Wickenburghseweg 15-19.
  Op Landgoed Wickenburgh is de benedenverdieping opengesteld en de tuin bij 

het huis. Er worden regelmatig rondleidingen gegeven waarbij aan de hand van 
archeologische vondsten en stukken uit het huisarchief de geschiedenis van het 
landgoed wordt verteld. Er is koffie/thee/fris verkrijgbaar. Op Landgoed Wicken-
burgh-oost is eveneens de benedenverdieping open (antiekzaak) en kunt u de por-
tretten zien van de familie Wttewaall die al sinds 1741 op dit landgoed woont.

Alleen open op zondag 15 september van 13.00 tot 17.00 uur
- Kasteel Heemstede, Heemsteedseweg 26.
  Dit monumentale kasteel is deels van binnen te bezichtigen. In het kasteel en door 

de tuin worden rondleidingen gegeven. Er bestaat een beperkte mogelijkheid om 
met de lift tot bovenin het kasteel te komen om van daaruit het mooie uitzicht op 
de tuin en omgeving te ervaren.

Het dorpje ’t Goy
’t Goy is een klein dorp (tegenwoordig 
twee dorpen) in de gemeente Houten. 
Langs de Wickenburghseweg en het 
Groenedijkje staan een aantal huizen 
waarvan de meeste uit de jaren 70 van 
de vorige eeuw dateren. Er staan ook 
enkele huizen waarvan de geschiedenis 
verder teruggaat, zelfs tot in de Middel-
eeuwen. Het is nu moeilijk voor te stellen 
dat er in dit dorpje een groot en belang-
rijk kasteel heeft gestaan met daarbij een 
kerk en een korenmolen. In de Vroege 
Middeleeuwen was ’t Goy namelijk een 
belangrijk machtscentrum van waaruit 
een aantal graafschappen werd bestuurd 
door de Graven van Goye. Het dorp had 
oorspronkelijk de naam Oostrum en be-
stond mogelijk al in de 9e of 10e eeuw. 
Oostrum lag enkele honderden meters 
naar het oosten tussen het Groenedijkje 
en de Beusichemseweg. De naam ver-
wijst waarschijnlijk naar de ligging van 
het dorp ten oosten van de plek waar 
de Graven van Goye woonden. Er was 
ook een dorp Westrum dat in de buurt 
van de Hoogdijk/Tiendweg heeft ge-
legen. Deze namen suggereren dat

2.  De vermoedelijke plek waar de molen 
en molenaarswoning hebben gestaan.

3.  De 14de eeuwse steenoven.
4.  Woonhuis, nu Wickenburghseweg 74 

en 76.
5.  Het Rechthuis van ’t Goy.
6.  Schuur en bakhuis die bij het Recht-

huis hoorden en omstreeks 1850 zijn 
afgebroken waarna de vier arbeiders-
woningen zijn gebouwd, nu Wicken-
burghseweg 64.

7.  Boerderijtje op de hoek van het Groe-
nedijkje en de Wickenburghseweg dat 
omstreeks 1910 is afgebroken waarna 
de woningen Wickenburghseweg 59 
en 61 zijn gebouwd.

8.  Terrein waar de kerk van ’t Goy stond.
9.  Boerderij Groenedijkje 3-5.
10. Woonhuis en schuur die vermoede-

lijk al in de negentiende eeuw zijn ge-
sloopt waarna het woonhuis Groe-
nedijkje 7c is gebouwd.

11. Woonhuis, smederij en wagenmakerij 
Groenedijkje 2, 4, 6.

12. Boerderij, schuur en bakhuis 
  Groenedijkje 7A.
13. Het Stenen Kamertje Groenedijkje 9.

1.  Het terrein waarop het kasteel van de 
heren van Goye heeft gestaan.
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Bewerkte kadastrale kaart uit 1832 
van het dorp ‘t Goy en het kasteelterrein.

er in de 9e of 10e eeuw een huis of kas-
teel stond van de Graven van Goye van 
waaruit het gebied bestuurd werd. We 
weten echter pas dat er in het jaar 1122 
een Graaf is die de stamvader is van de 
latere heren Van Goye. Het bestaan van 
een kasteel kunnen we pas is 1259 vin-
den in de bronnen. Het Vroeg Middel-
eeuwse dorp Oostrum verplaatste zich 
in de loop der tijd richting het kasteel 
en de daarbij gebouwde kerk. Het dorp 
bleef nog lang Oostrum heten maar in 
de loop van de 14e eeuw werd deze naam 
verdrongen door de naam van het kasteel 
en kreeg het de naam ’t Goy. 

In de periode dat het kasteel er nog 
was, tot het midden van de 15e eeuw, 
was het een dorp waar mensen woon-
den die werkten op het kasteel of op 
een andere manier verbonden waren 
aan het kasteel. Nadat het kasteel tot 
ruïne was vervallen blijft er een klein 
agrarisch dorp over rondom de kerk. 
Eind 16e eeuw verdwijnen ook de mo-
len en molenaarswoning en rond 1780 
wordt de kerk gesloopt. Wat overblijft 
is een klein dorp van zeven woningen/
boerderijen en enkele bijgebouwen 
rondom de driesprong Wickenburgh-
seweg-Groenedijkje. 
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De Heren van Goye 
De geschiedenis van het geslacht Van 
Goye gaat terug tot in de 10de eeuw. De 
naam Van Goye zelf komt van de oude 
Germaanse bestuurseenheid, Germepi 
of Upgoa genaamd, die in de Frankische 
periode onderdeel ging uitmaken van 
de gouw Isla-et-Lake. Deze gouw was 
op zijn beurt onderdeel van een groter 
gouw-complex, waartoe ook de gouwen 
Nifterlake en Teisterbant behoorden, dat 
werd bestuurd door één (Rijks) gouw-
graaf, die het van de vorst in niet erfelijk 
leen hield. Deze gouwen omvatten samen 
een groot deel van de huidige provincie 
Utrecht en de Betuwe. Een paar eeuwen 
wordt niets meer vernomen over een 
graaf in de gouw Isla-et-Lake. In een 
oorkonde van 26 mei 1122 wordt echter 
melding gemaakt van een graaf, genaamd 
Wilhelmus. In datzelfde jaar had de (bis-
schoppelijke) graaf deelgenomen aan een 
opstand tegen keizer Hendrik V (1106-
1125), reden voor de laatstgenoemde 
om de graaf uit zijn ambt te zetten en de 
door de graaf in bezit genomen goede-
ren aan de proosten van de kapittels van 
St. Maarten en St. Marie (Oudmunster) 
terug te geven. Genoemde graaf Wilhel-
mus wordt algemeen beschouwd als een 
verre nazaat van de eerste Frankische 
gouwgraven en als stamvader van het ge-
slacht van Goye. Ondanks de beperking 
van hun macht en hun ondergeschikt-
heid aan de bisschop als bisschoppelijke 
graven bleven de heren Van Goye belang-
rijke posities innemen in het Utrechtse. 
Zo bekleedden zij onder meer gedurende 
de eerste helft van de 14de eeuw ook het 
burggraafsambt van Utrecht en was Ghi-
selbertus, heer van Goye (ca. 1200-1271), 
een tijd landscommandeur van de Rid-
derlijke Duitse Orde Balije van Utrecht. 

Portret van Ghiselbertus, heer van Goye (ca. 1200-
1271), landscommandeur van de Ridderlijke Duit-
se Orde Balije van Utrecht.

De machtsstrijd tussen de graven en de 
Utrechtse kerk blijkt onder andere uit 
het slepende conflict tussen de heren van 
Goye en het kapittel van St. Marie over 
de tienden onder Houten en ‘t Goy. De 
graven claimden de tienden in leen te 
houden van de bisschop terwijl het ka-
pittel beweerde dat deze haar toekwamen 
op grond van een schenkingsvermeer-
dering van haar stichter, bisschop Koen-
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raad (1076-1099). Beide partijen konden 
echter niet onomstotelijk door middel 
van een oorkonde aantonen hoe zij in 
het bezit van de tienden waren gekomen. 
Het kapittel-generaal dat in 1227 door de 
bisschop werd belegd om het geschil uit 
de weg te ruimen oordeelde ten gunste 
van het kapittel, dat in het voorlopige be-
zit van de tienden werd gesteld. Voor de 
graven, voor wie grote economische en 
politieke belangen op het spel stonden, 
was deze uitspraak echter onverteerbaar; 
uit verschillende bronnen blijkt dat zij 
niet nalieten het vonnis te boycotten en 
het kapittel in het vrije genot van de tien-
den te belemmeren. Na herhaaldelijke 
klachten van het kapittel liet de bisschop 
de zaak berechten door het synodaal ge-
recht, waarbij de graaf van Goye niet kon 
rekenen op steun van vrienden en stand-
genoten. Het uiteindelijke resultaat was 
dan ook dat het kapittel op 1 juli 1278 in 
het gelijk werd gesteld en de heren van 
Goye zich gedwongen zagen, op straffe 
van een dreigend banvonnis, zich bij de 
situatie neer te leggen.

Kasteel Ten Goye 
Het huis Ten Goye wordt voor het eerst in 
1259 genoemd. Een oorkonde van 7 no-
vember van dat jaar maakt melding van 
een grondruil, waarbij Ghiselbertus van 
Goye 13 morgen land gelegen in ‘t Goy 
naast zijn huis, ruilt met bisschop Hen-
drik van Vianen. De reden dat het kas-
teel pas in de 13de eeuw in de bronnen 
opduikt is dat het een allodiaal (eigen) 
goed betrof waarvan de overdracht - ze-
ker in de oudste tijden - vaak mondeling 
geschiedde.
Ten Goye moet een aanzienlijk slot zijn 
geweest: “(…) dat met Torens gesterkt, 
en, naar dat men uit de Singels en over-

blijfsels heeft opgemaakt, vrij groot en 
uitgestrekt was” (teg. Staat., p. 392, 1772). 

Tekening van kasteel Ten Goye door J. Stellingwef. 
Deze tekening, die meer dan 300 jaar na het ver-
dwijnen van het kasteel werd gemaakt, is vermoe-
delijk geheel een fantasie van de kunstenaar.

Hoogtemeting van ’t Goy. Het hogere gedeelte aan 
de noordkant van het kasteelterrein is de vermoe-
delijke de plaats waar de voorburgt heeft gestaan 
en de daar ten zuiden van de plek waar het kasteel 
heeft gestaan. Ook de wal aan de noord en west-
zijde van het terrein zijn duidelijk herkenbaar.
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Het kasteel lag in een bocht in de huidige 
Wickenburghseweg. Het kasteelterrein 
beslaat binnen de nu nog gedeeltelijk 
aanwezige omgrachting een oppervlak 
van ongeveer 140 bij 90 meter. Het terrein 
vertoont aanmerkelijke hoogteverschil-
len: het noordelijke gedeelte, waar ver-
moedelijk de voorburcht heeft gestaan, 
ligt zo’n anderhalve meter hoger dan het 
zuidelijke deel waar het (motte-) kasteel 
stond. Aan de buitenzijde van de gracht 
liggen restanten van de omwalling. Tot 
voor enkele decennia was de omwalling 
nog veel duidelijk zichtbaar. Deze is ech-
ter inmiddels grotendeels geëgaliseerd.

Rechts het kasteelterrein en links de noordelijke 
omwalling voordat deze werd verlaagd. 
Foto uit circa 1960.

Aanvankelijk zal het slot de vorm van 
een motte-kasteel hebben gehad met een 
voorburcht. Vanwege de relatief grote 
macht van de heren Van Goye is het aan-
nemelijk dat zij hun stamslot verschillen-
de malen hebben gemoderniseerd.
Toen het kasteel in 1317 door de Utrecht-
se bisschop Guy van Avenes werd bele-
gerd - naar aan-leiding van een onenig-
heid tussen de bisschop en de voogden 
van de minderjarige Ghijsbrecht Uten 

Goye - waren de zwaarste belegerings-
werktuigen nodig. De bisschop wist het 
kasteel in te nemen, overigens zonder het 
te verwoesten. Hij overleed echter plotse-
ling op 29 mei 1317 aan een “haestelicke 
siecte”, aanleiding tot een tegenaanval 
van de kant van Gijsbrechts voogden, 
waarbij het slot werd heroverd. 
In maart 1333 droeg de inmiddels meer-
derjarige Gijsbrecht zijn huis “mitten 
voirburghe ende mitten hofstede, daer 
‘t op staet, ten uteren cante toe van der 
uterste cinghelen” op aan graaf Willem 
III van Holland, die het hem meteen 
weer in erfleen teruggaf. Op 4 augustus 
1352 werd Ghijsbrecht, heer van Vianen 
ende van den Goye, zoon van Katerine 
van Goye en Henric van Vianen, door de 
graaf van Holland beleend met het kas-
teel en het gerecht van Houten en ’t Goy.
Tijdens de oorlog tussen de door de graaf 
van Holland gesteunde heren van Vianen 
en Culemborg enerzijds en bisschop Jan 
van Arkel en Gijsbrecht, heer van Ab-
coude en Gaasbeek aan de andere kant, 
raakte het kasteel in de jaren 1353-55 
opnieuw in oorlogshandelingen betrok-
ken, doordat de graaf van Holland het als 
‘open huis’ gebruikte. 
Het slot werd daarbij ernstig beschadigd. 
Op 22 oktober 1355 sloten de heren van 
Vianen en Culemborg noodge-dwongen 
vrede met de tegenpartij waarbij werd 
bepaald: 
“(...) datmen dat huys ten Goye niet meer 
tymmeren noch vesten en sal in geenre 
manieren, behoudeliken dat ment in reke 
houden mach van dake, van vensteren 
ende van andere saicken, des’t van noden, 
niet ontberen enmach”. De bedoeling 
van de bisschop was om te voorkomen 
dat het kasteel opnieuw tot een militaire 
sterkte zou worden opgebouwd en daar-
om werden alleen de allernoodzakelijkste 
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herstelwerkzaamheden toegestaan Op 30 
juni 1356, sloot ook de graaf van Holland 
vrede met de bisschop en de stad Utrecht. 
Voor wat betreft het kasteel werd in het 
vredesverdrag bepaald dat het mede door 
de bisschop zou worden herbouwd ten 
behoeve van Ghiselbrecht van Vianen. 
Als gevolg van die bepaling oorkondigde 
de graaf op 12 november van hetzelfde 
jaar aan dat hij aan Ghiselbrecht 4000 
Utrechtse ponden zou toekennen, be-
stemd voor de wederopbouw van het kas-
teel. Van de bisschop en de stad Utrecht 
eiste hij eenzelfde bedrag. Voor de we-
deropbouw werden bij het kasteel één of 
meer steenovens gebouwd. De restaura-
tie zal waarschijnlijk maar enkele jaren in 

beslag hebben genomen gezien het gro-
te strategische belang van het kasteel als 
steunpunt van de graaf van Holland. Het 
kasteel werd in 1380 opnieuw belegerd 
en ingenomen, dit keer door bisschop 
Floris van Wevelinckhoven. Aanleiding 
was de weigering van Reynout van Via-
nen, de broer van de kasteelheer die door  
tegenpaus Clemens VII tot bisschop van 
Utrecht was benoemd, zijn aanspraken 
op de Utrechtse bisschopszetel op te ge-
ven. Na de inname zagen Reynout  en 
zijn broer Ghiselbrecht van Vianen zich 
gedwongen Floris als bisschop en Urba-
nus VI als paus te erkennen. Bijzondere 
schade schijnt het slot bij deze belegering 
niet te hebben opgelopen, althans dat is 

Ontwerptekening van de inrichting van het kasteelterrein en het nieuwe woonhuis aan de Wickenburghseweg.
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niet bekend. De laatste keer dat het huis 
ten Goye afzonderlijk in leen werd uit-
gegeven was in 1410. Op 20 juni van dat 
jaar beleende hertog Willem van Beyeren, 
graaf van Holland, Jacob van Gaesbeek, 
zijn neef, met “dat Huys en Slot van den 
Goye metter hofstad daar ‘top staat bin-
nen den uytersten kant van den uytter-
sten cingel, item dat gerecht ten Gooye en 
te Houten met hoge en leege heerlijkheyd 
en allen anderen toebehoren”. Twaalf 
jaar later werd Jacoba van Beieren met 
het kasteel beleend, in de omschrijving 
wordt het kasteel nog summier vermeld: 
“heerlichede van Goye mitter Borch mit 
allen horen toebehoren, ende mitten ge-
rechten hoghe en laghe, niet wtgeson-
dert”. Daarna werd het kasteel steeds sa-
men met andere Viaanse leengoederen in 
leen gegeven. De laatste vermelding van 
het kasteel dateert van 9 april 1493. De-
ken en kapittel van Sint Marie beleenden 
toen ene Antonys Ghisbert Staelssone 
met een hofstede, die westelijk grensde 
aan “(...) den heerwech bij den Huse van 
den Goey (...)”. De reden voor het vrij 
geruisloos verdwijnen van het huis ten 
Goye is onbekend. Vermoedelijk had dat 
te maken met het afgenomen belang als 
militaire sterkte (buskruit). Het is ook 
mogelijk dat het kasteel op een voor ons 
onbekend moment nogmaals in oorlogs-
handelingen betrokken is geraakt waarbij 
het meer of minder werd beschadigd.
Op de in 1536 opgestelde lijst van door de 
Utrechtse Staten als riddermatig erkende 
huizen ontbreekt Ten Goye, vermoedelijk 
was het kasteel toen al tot een ruïne ver-
vallen. Op de Tiendkaart van het kapittel 
van Sint Marie uit 1640 staat het kasteel-
terrein als boomgaard ingetekend. Sinds-
dien is er eigenlijk niets meer veranderd. 
Op initiatief van de eigenaar van het per-
ceel aan de Wickenburghseweg (tussen 

76 en 82) en in overleg met de gemeente 
Houten is onderzocht of een ruimtelijke 
verbetering gevonden kan worden in het 
beleefbaar maken van het kasteelterrein 
aan de Wickenburghseweg. Het gehele 
terrein is een archeologisch rijksmonument 
vanwege de aanwezige resten van kasteel 
ten Goye. Om de ruimtelijke verbetering 
te realiseren wordt slechts voor een klein 
deel van het terrein (aan de Wickenburgh-
seweg) de woonbestemming opgenomen. 
Het overige deel van het terrein zal inge-
richt worden als openbaar toegankelijk 
parkachtig terrein en de archeologische 
geschiedenis zal zover bekend zichtbaar 
gemaakt worden. 

Steenoven in ’t Goy,
Wickenburghseweg 94
Tijdens de aanleg van een tuin achter een 
huis in t Goy stuitte in 1970 de eigenaar 
op funderingen. Na toestemming van de 
provinciaal archeoloog werd door de ar-
cheologische werkgroep van de Histori-
sche Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ een on-
derzoek naar deze funderingen verricht 
vanaf augustus 1970 tot in het voorjaar 
van 1971. Naarmate het werk vorderde 
werd het duidelijk dat de funderingen 
deel uitmaakten van een Middeleeuwse 
steenoven, een zogenaamde veldoven.
Deze steenoven lag vlak bij het terrein 
waar het kasteel van de heren van Goye 
heeft gestaan. Dit kasteel werd tijdens 
een belegering in 1353-55. door de bis-
schop van Utrecht geheel of grotendeels 
verwoest. Bij een vredesovereenkomst in 
1356 werd bepaald dat het kasteel weer in 
zijn oorspronkelijke staat mocht worden 
herbouwd. Ten behoeve hiervan werd 
een steenoven direct naast het kasteel ge-
bouwd. Deze oven kon circa 40 á 50.000 
stenen bakken. Per jaar kon de oven 5 maal 
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gebruikt worden, wat een totale jaarpro-
ductie van circa 200.000 stenen oplever-
de. Omdat het kasteel van de heren van 
Goye nooit is opgegraven is de omvang 
van dit gebouw niet bekend. Muren die 
aan de voet enkele meters dik waren was 
in die tijd dat het buskruit in opkomst 
was, gebruikelijk. Vermoedelijk heeft de 
oven dan ook een aantal jaren moeten 
bakken om voldoende stenen voor de 
herbouw te leveren. Het steenformaat 
dat in de oven gebakken werd was circa 
29x14x7 cm. terwijl de oven zelf deels 
was opgebouwd van ongebakken stenen 
van dit formaat en deels van hergebruikte 
stenen, vermoedelijk afkomstig van het 
verwoeste kasteel, met een formaat van 
circa 31x15x7,5 cm. Na de opgraving zijn 
de restanten van de oven weer afgedekt 
met aarde. In de boomgaard naast deze 
vindplaats heeft vermoedelijk nog een 
oven gestaan gezien de grote hoeveelheid 
hard doorbakken stenen die hier na ploe-
gen te voorschijn kwamen.

Foto van de opgegraven steenoven in 1971.

De kerk van ’t Goy
achter Groenedijkje 1, 3 en 5
De kerk van Houten had één dochterkerk, 
namelijk de kapel van ‘t Goy. Deze stond 
op een lichte verhoging ten zuiden van de 
dorpsbrink van het oude dorp. Deze ka-
pel was waarschijnlijk de opvolgster van 
de slotkapel van de graven van Goye. Dit 
blijkt uit een zinsnede in een oorkonde 
van 7 november 1259, die melding maakt 
van een ruil tussen Ghiselbertus heer van 
Goye en bisschop Hendrik van Vianen 
van enkele stukken land en twee hofste-
den gelegen in ‘t Goy. De laatstgenoemden 
worden nader omschreven als de plaats 
waarop eertijds de kapel van het grafelijk 
huis in ‘t Goy stond. Het is niet uitgeslo-
ten dat de stichting van de slotkapel enke-
le eeuwen daarvoor plaatsvond, in de tijd 
dat de heren van Goye nog graven waren, 
en dat de kapel wegens hoge ouderdom 
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en bouwvalligheid was gesloopt. Men 
neemt aan dat de nieuwe kapel vóór 1259 
werd gebouwd. Een bewijs voor het be-
staan ervan vinden wij echter pas in een 
oorkonde van 15 juni 1295 die melding 
maakt van een zekere “Har Willam ons 
capellane van Oesterhem”. Een iets late-
re oorkonde van 1332 is nog duidelijker 
en spreekt van “de Capelle tot Oestrem”. 

Gravure naar een tekening van Jan de Beyer uit ca. 
1750 van het dorp ’t Goy. Links een boerderij, nu 
Groenedijkje 3-5, met daarachter de kerk van ’t 
Goy. Rechts een klein boerderijtje dat op de hoek 
van het Groenedijkje en de Wickenburghseweg 
stond. Dit boerderijtje is omstreeks 1910 gesloopt. 

Omstreeks 1400 zal de Goyse kapel een 
zelfstandige parochiekerk zijn geworden. 
Kort daarvoor, in 1397, was het gerecht 
van Houten en ‘t Goy, na eeuwenlang in 
bezit te zijn geweest van de heren van 
Goye en hun rechtsopvolgers, de heren 
van Vianen, overgegaan in handen van 
Willem van Abcoude. Deze nieuwe am-

bachtsheer heeft wellicht als gebaar naar 
de inwoners van ‘t Goy de verheffing van 
de oude kapel tot parochiekerk mogelijk 
gemaakt. In ieder geval wordt in een no-
tariële acte uit 1404 ‘t Goy een parochie 
genoemd.
In 1674 richtte een zware orkaan, die in 
het Utrechtse grote schade aan talloze 
kerkgebouwen toebracht, ook in ‘t Goy 

vernielingen aan. 
Wat de schade aan 
het kerkgebouw was, 
kunnen wij enigszins 
reconstrueren aan de 
hand van de bewaard 
gebleven bestekken 
(ca. 1678) die werden 
opgemaakt met het 
oog op de reparaties 
aan de kerk. Daarin 
wordt melding ge-
maakt van de afbraak 
van het koor en het 
opmetselen van een 
muur tussen het af-
gebroken koor en 
het kerkschip. Verder 
moest het kerkdak 
worden gerepareerd 

evenals de spits van de toren waarover 
het bestek meedeelt: “den aannemer sal 
den toorn moeten dichtmaacken met 
plancken en eenige ribben die vergaen 
sijn, wederom repareren als voor dees 
naa den thoorn te vernieuwen.”. Van de 
gelegenheid maakte men tevens gebruik 
door de hele kerk een opknapbeurt te 
geven; Zo werden er nieuwe vensters 
aangebracht, deuren vernieuwd, werd de 
vloer opgehoogd en kwam er een nieuwe 
preekstoel.
De oudste tekening, in 1732 gemaakt 
door L.P. Serrurier naar een ouder voor-
beeld van Cornelis Pronk, toont ons een 
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romaanse zaalkerk, aan de oostzijde af-
gesloten door een gotisch koor. Dit koor 
dateert vermoedelijk van kort na 1400, 
toen de verheffing tot parochiekerk aan-
leiding zal hebben gegeven tot de bouw 
ervan. De westtoren heeft de uiterlijke 
kenmerken die wijzen op een bouwtijd 
die overeenkomt met de vermoedelijke 
stichting van de kerk in de eerste helft 
van de 13de eeuw.
Nog vóór 1772 werd de kerk in ‘t Goy 
buiten gebruik gesteld; de auteur van de 
Tegenwoordige Staat deelt ons daarover 
mee: “Dezelve is klein en oud, en staat 
op een “verheven” grond; doch er wordt 
geen dienst in gedaan, dewijl de Ge-
meente met die van Houten verenigd is, 
en daar te kerk gaat...” De kerk zal daar-

op snel in verval zijn geraakt en in 1784 
geven Gedeputeerde Staten toestemming 
om de restanten te slopen. Er moet al-
leen een laag muurtje blijven staan zodat 
de graven die in de kerk lagen omheind 
bleven. Dit muurtje is vermoedelijk rond 
1817 ook verdwenen nadat er niet meer 
begraven werd.

De fundering van het koor van de kerk van ’t Goy 
tijdens een opgraving in 1966 door Leen de Keyzer.

Sinds het begin van de 17de eeuw was de 
kerk door de hervormden in gebruik ge-

Detail van een tekening van L.P. Serrurier uit 1732, 
naar een ouder voorbeeld van vóór de sloop van 
het koor van de kerk in ’t Goy in ca.1678.
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nomen. Daarmee was een einde gekomen 
aan de parochie ‘t Goy. Van een schuil-
kerk in ‘t Goy is nooit sprake geweest, de 
katholieken kerkten in Schalkwijk, onder 
welke statie zij kwamen te vallen. In deze 
situatie zou pas in 1866 verandering ko-
men, toen aan de Beusichemseweg een 
noodkerk werd gebouwd en ‘t Goy weer 
een zelfstandige parochie werd. Onder 
pastoor W.J. van de Wiggelaar werd in 
1870 begonnen met de bouw van de hui-
dige kerk, naar een ontwerp van archi-
tect Hasenbosch. Op 28 september 1871 
vond de kerkwijding plaats. 

De molen van ‘t Goy
In ’t Goy heeft eeuwenlang een korenmo-
len gestaan. De oudste aanwijzing dateert 
uit 1388 als er sprake is van een tiendblok 
genaamd de Molentiend. In 1397 wordt 
er bij de overdracht van twee morgen 
land vermeld dat deze achter de ‘molen-
werf int Goy’ liggen. Mogelijk is de Goyse 
molen nog veel ouder en maakte hij deel 
uit van het kasteelcomplex van de he-
ren (graven) van Goye. De locatie waar 
de molen met molenaarswoning gestaan 
heeft is niet precies bekend. De meest 
aannemelijke plek is op de voormalige 
kasteelwal waar nu de woningen Wicken-
burghseweg 82-86 staan. Een andere aan-
wijzing die pleit voor deze locatie is dat 
het gedeelte van de Wickenburghseweg 
vanaf het dorp naar de Beusichemseweg 
de naam Meulensteegh had. Nadat het 
kasteel is verdwenen of tot ruïne is ver-
vallen bleef de molen staan en pachtte de 
molenaar behalve de molen een molen-
werf die zich uitstrekte over het overgrote 
deel van het terrein waar het kasteel had 
gestaan. In 1592 of begin 1593 werd de 
molen verplaatst naar Loerik. Of dat er 
een nieuwe molen gebouwd werd of dat 

hij echt verplaatst is is niet duidelijk. Op 
begin 17de eeuwse kaarten staat er op de 
hoek van de Molenland en de Binnentuin 
een molen die daar tot in het begin van 
de twintigste eeuw blijft staan.
In 1755 wordt het terrein waar de Goy-
se molen stond verkocht en blijkt er nog 
een ‘oude  vervallen huijsinge’ te staan, 
de vermoedelijke oude molenaarswo-
ning. De nieuwe eigenaar, Johan Trant, 
verzoekt in 1760 om korting in het huis-
geld. De schepenen van ’t Goy ondersteu-
nen zijn verzoek met een verklaring dat 
het huis en de windkorenmolen die ooit 
in de molenboomgaard hadden gestaan, 
nu ‘weg zijn geraakt’, zodanig dat ‘men 
de plaats self niet meer bekennen kan 
waar dit huijs off molen gestaan hebben 
als zijnde met gras bewassen’.

Boerderij ‘t Rechthuis 
van ’t Goy, 
Wickenburghseweg 68
Deze krukhuisboerderij dateert in haar 
huidige vorm uit de 17de eeuw. De voor-
ganger waarvan de geschiedenis terug-
gaat tot in de 14de eeuw had de naam 
‘De Berg’. Sinds het midden van de 17de 
eeuw maakte de boerderij deel uit van 
landgoed Wickenburgh. In de 18de eeuw 
deed de opkamer dienst als herberg waar 
het gerechtscollege van Houten en ’t Goy 
vergaderde als er zaken besproken wer-
den met betrekking tot ’t Goy. Dit zal de 
reden geweest zijn waarom de boerderij 
annex herberg de naam ’t Rechthuis heeft 
gekregen. De oorspronkelijke naam ‘De 
Berg’ die het pand had, heeft misschien 
te maken met de vroeger direct achter 
de boerderij gelegen motte (kunstmatige 
heuvel) van kasteel Ten Goye.
In het leenhof van Vianen vinden we de 
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volgende beschrijving van ’t Rechthuis:
Een hofstede, (1594: groot 5 hont), ge-
naamd de Berg, aan de gracht van het 
(1594: oude) huis (1594: of hofstede) in ’t 
Goy. 
Eigenaren van de boerderij waren ach-
tereenvolgend: 1389 Elias van Werkho-
ven, 1392 Hendrik van Oostrum, 1439 
Filips van Oostrum Jacobsz, 1493 Jan 
van Oostrum Gijsbertsz, 1493 Hendrik 
van Oostrum, 1507 Johanna, 1519 Jo-
hanna Roek, 1539 Nikolaas Roek, pries-
ter, 1566 Jan Roek, 1573 Sofia, dochter 
van Jan Roek, 1594 Cornelis van Schaik 
Jansz., 1600 Jan van Schaik Cornelisz. 
1636: Lubbert van Westreenen. Lubbert 
van Westreenen was tevens eigenaar van 
Landgoed Wickenburgh en ‘t Rechthuis 
blijft daarna tot in de vorige eeuw deel 
uitmaken van het landgoed.
In het archief van Landgoed Wicken-

burgh kunnen we in de kasboeken een 
aantal pachters terugvinden: In 1671 is 
dat een zekere Jan Gerritsz en in 1718 
Jan van Velthuijsen die ook Jan de Weerd 
wordt genoemd omdat hij een herberg 
uitbaat in het pand. Begin 19de eeuw 
wordt de boerderij met circa 8 ha. land 
gehuurd door Arien de Heus en zijn 
vrouw Adriana van Donselaar. Nadat in 
het midden van de 19de eeuw de schuur 
en het bakhuis worden gesloopt en op die 
plek vier arbeiderswoningen gebouwd 
worden, word ’t Rechthuis verhuurd als 
woning. In 1870 is een zekere J. Versteeg 
huurder, van beroep was hij veldwachter.

De voorgevel van ’t Rechthuis tijdens de restaura-
tie in de jaren tachtig van de vorige eeuw. In het 
metselwerk zijn verschillende 17de en 18de eeuwse 
dichtgezette ramen en deuren te zien.
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De school ’t Goy, 
Wickenburghseweg 35.
Al in 1880 dienden de inwoners van ‘t 
Goy bij het gemeentebestuur een ‘rekest’ 
in, waarin zij verzochten om een eigen 
schoolgebouw. Erg toeschietelijk was het 
gemeentebestuur niet, want pas in 1903 
zou aan het verzoek worden voldaan. In 
dat jaar werd aan de Beusichemseweg na-
bij de kerk een openbare school gebouwd, 
waar ook de katholieke jeugd onderricht 
ontving. De Lager-Onderwijswet van 
1920 maakte het mogelijk dat een school 
die voor het overgrote deel door katholie-
ke kinderen werd bezocht, werd overge-
nomen door het R.K. Kerkbestuur, tevens 
schoolbestuur. Per 1 januari 1927 werd de 
openbare lagere school door de gemeente 
overgedragen en omgedoopt tot de R.K. 
lagere school “St. Henricus”. Het niet-ka-
tholieke deel van de bevolking vond daar-
in aanleiding zich sterk te maken voor de 
stichting van een nieuwe openbare school. 
Het gemeentebestuur zag daar aanvan-
kelijk geen heil in - het aantal leerlingen 

Het schooltje omstreeks 1980. Vanwege het aantal 
leerlingen was er achter het gebouw een tweede 
lokaal gebouwd die nadat de school is opgeheven 
weer is gesloopt.

was namelijk nogal klein - maar na enig 
touwtrekken stemde het bestuur uitein-
delijk toe. In 1926 volgde de bouw van 
de éénlokalige school aan de Wicken-
burghseweg naar een ontwerp van E.G. 
Wentink. In 1928 werd er een onderwij-
zerswoning aan toegevoegd (thans Wicken-
burghseweg 35, 37). De school bleef in ge-
bruik tot 1983, toen zij wegens gebrek aan 
leerlingen werd gesloten.

De leerlingen van de school en meester Huisman 
omstreeks 1957. 
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Vier arbeiderswoningen,  
Wickenburghseweg 64.
  
Op de plaats waar een schuur en een 
bakhuis stonden die behoorden bij het 
Rechthuis van ’t Goy werden omstreeks 
1850 drie arbeiderswoningen gebouwd 
voor personeel van Landgoed Wicken-
burgh. Omstreeks 1860 werd er een vier-
de woning tegenaan gebouwd zoals blijkt 
uit de tekst hieronder.
In ’t Goij waren drie woningen de mid-
delste had twee vertrekken en kelder. 
Daar bij is nu een nieuwe woning aange-
bouwd aan de kant van den Wickenbur-
ger steeg. Iedere woning is afzonderlijk 
opgetrokken. Alle hebben agter hunne 
woning eene gemetselde plaats onder een 
dak tot berging van een varken of geit. 
Een gelegenheid voor eene bestekamer 
waar van de uitwerpselen moeten wor-
den gebragt in eene daar toe aan den 
weg gemetselden vuilesbak. Alle hebben 
bedsteden beneden en op zolder. En alge-
mene stoep om goed te wassen (Huisar-
chief Wttewaall-Wickenburgh, ca. 1860). 
Tegenwoordig zijn drie van die woningen 
verbouwd tot één woning, de vierde wo-
ning wordt gebruikt als schuur.

De vier arbeiderswoningen in 1903. Huisarchief 
Wttewaall-Wickenburgh.

De smederij, 
Groenedijkje 6
 

Vermoedelijk is er eeuwenlang een 
smid in ‘t Goy werkzaam geweest. Uit 
rekeningen blijkt dat er in ieder geval al 
in de 17e eeuw een smid was. Of dat de 
smederij altijd in hetzelfde pand heeft 
gezeten is onbekend. Ongeveer op de 
plaats van Groenedijkje 2,4,6 is in ie-
der geval al ruim 120 jaar geleden het 
vak van smid/wagenmaker uitgevoerd. 
Op de hoek Wickenburghseweg/Groe-
nedijkje stond een twee-onder-één-kap 
woning met een smederij aan huis. Hier 
oefende smid Van Rijn al ruim vóór 
1900 zijn werkzaamheden uit. De ander 
zijde van de woning was verhuurd aan 
een wagenmaker, Jan Kuiper. Kuiper 
oefende hier vanaf begin 1900 zijn vak 
uit. Naast zijn woning had hij een werk-
plaats van 5 x 8 meter. Daar werden 
lange dagen van hard werken gemaakt, 
vroeg op en vroeg naar bed, maar voor-
dat hij naar bed ging liep hij steevast 
elke avond nog even het dorp op, naar ‘t 
Groentje (hét dorps-ontmoetings punt, 
op het groene driehoekige terreintje 
op de driesprong met Groenedijkje/
Molensteeg/Wickenburgseweg.) Daar 
was de dorpspomp en de enige straat-
lantaarn. Onder het licht van deze lan-
taarn werden nieuwtjes uitgewisseld 
met dorpsbewoners.
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’t Groentje met de enige straatlantaarn in ’t Goy. Foto 
uit 1911 uit het huisarchief Wttewaall-Wickenburgh.

Smid Van Rijn die zijn bedrijf uitoe-
fende als grof-, hoef- en kachelsmid 
zal waarschijnlijk de behoefte hebben 
gevoeld aan meer werkruimte dan de 
krappe ruimte in zijn huis want rond 
1916 kocht hij een andere woning met 
werkplaats aan de Beusichemseweg 36. 
Korte tijd nadat hij de woning/werk-
plaats had verlaten brak er op 2e Pink-
sterdag 1917 door onbekende oorzaak 
brand uit en legde daarmee zowel de 
twee onder één kap woning van de wa-
genmaker en voormalige smidswoning 
alsmede de smederij en de gehele werk-
plaats van Kuiper volledig in de as. Alles 
ging bij deze brand verloren: woningen, 

huisraad en kleding alsmede de com-
plete werkplaats uitrusting en de gehe-
le houtvoorraad van de wagenmaker. 
Tevens gingen twee spiksplinternieuwe 
boerenwagens in vlammen op. Het werk 
van een jaar noeste arbeid. De familie 
Kuiper, Jan Kuiper en zijn vrouw Jan-
nigje van Emmerick met hun twee kin-
deren Louis en Cor bleven na de brand 
berooid en straatarm achter. De afge-
brande wagenmakerij werd eigenhan-
dig weer opgebouwd, op de oude scheef 
staande muren. Na dit herstel begon Jan 
Kuiper weer met zijn werk, maar de le-
vensvreugde en werkplezier van de man 
was verdwenen. De laatste jaren van zijn 
leven waren nog redelijk aangenaam 
omdat zijn zoon Louis besloot in ’t Goy 
een smederij te beginnen. Daartoe werd 
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een smidsvuur gebouwd in de wagen-
makerij en aan deze werkplaats werd 
een nieuw gedeelte aangebouwd welke 
beschikbaar was voor de wagenmake-
rij. Zo hebben de wagenmaker en zijn 
zoon de smid nog 3 jaar samen gewerkt, 
totdat de wagenmaker in 1931 overleed. 
Louis was 6 jaar in de leer bij de smid 
in Werkhoven. Daarna begon hij, op z’n 
18e als smidsknecht in de smederij van 
Van Hengstum nabij het Plein in Hou-
ten. Tevens begon hij aan de Veeartsenij 
School, aan de Biltstraat in Utrecht, aan 
de eerste gediplomeerde opleiding tot 
hoefsmid. Louis besloot in 1929, zich 
als 22-jarige jonge man, na het beha-
len het certificaat Rijks Gediplomeerd 
Hoefsmid, zich te vestigen als smid in 
de ruimte van de voormalige wagenma-
kerij van zijn vader. Louis trouwde laat, 
in 1947, op z’n 40e,  en kreeg 4 kinderen, 
2 zoons en 2 dochters. Vanwege gezond-
heidsredenen stopte Louis rond zijn 60e 
met werken. Hierdoor kwam er een eind 

aan een eeuwenlange traditie van de 
smederij in ’t Goy. Nu wordt het huis en 
de voormalige smederij bewoond door 
zijn zoon Harry Kuiper.

De afgebrande woningen, smederij en wagen-
makerij in 1917. Huisarchief Wttewaall-Wicken-
burgh.

Tekening van het dorp ’t Goy door J. van Liender 
in 1749.
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Groenedijkje 3-5   

Al in de Middeleeuwen zal op deze plek 
een boerderij hebben gestaan. Op de te-
kening van J. van Liender uit 1749 zien we 
een zogenaamde krukhuis boerderij met 
een L-vormige plattegrond. In 1832 is een 
zekere Josef Miltenburgh eigenaar. Oudere 
gegevens van eigenaren zijn niet bekend. In 
1863 werd de boerderij gekocht door Arie 
van Dort. Hij was getrouwd met Johanna 
Clazina Westerman. In 1902 koopt de zoon 
van zijn broer het pand, Cornelis van Dort 
getrouwd met Maria Oostrom. Stephanus 
van Dort koopt Groenedijkje 5, bestaande 
uit een huis, schuren en een boomgaard, 
op  8 Juli 1947 met uitzondering van het 
noord westelijk gedeelte ter grootte van 
vijftig centiaren. Dit gedeelte krijgt het 
adres Groenedijkje 3. Nico van Dort koopt 
Groenedijkje 3 op 15 November 1972. Na-
dat hij het weer verkoopt aan Gerard Ver-
nooy koopt Nico van Dort Groenedijkje 3 
nogmaals in 1994. In 1985 wordt hij tevens 
eigenaar van Groenendijkje 5.

De familie Van Dort in 1939. 

De voormalige boerderij heeft in de loop 
der tijd verschillende functies gehad zo-
als een stille kroeg, winkeltje en kleine 
arbeiderswoningen met name in het ge-
deelte langs het pad naar de kerk van ’t 
Goy.

Het Stenen Kamertje, 
Groenedijkje 9
Het stukje grond waarop dit kleine boer-
derijtje staat is sinds de Middeleeuwen 
eigendom van de Ridderlijke Duitse Orde 
die in de omgeving veel meer grond in ei-
gendom had en deels nog steeds heeft. Of 
er toen al een huisje stond is onbekend. 
In 1832, als het kadaster wordt ingevoerd, 
staat als eigenaar vermeld Everardus 
van Oostrom. Leden van de familie Van 
Oostrum waren gedurende de 18de eeuw 
al pachters van dit stuk land. Het boer-
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derijtje dateert waarschijnlijk uit het be-
gin van de 18de eeuw. Het pandje vormt 
een vrij uniek restant van een bepaalde 
ontwikkeling in de boerderijbouw, de 
overgang van het bouwen in hout naar 
het bouwen in baksteen. Zoals de naam 
al aangeeft bestaat het pand uit een bak-
stenen woonvertrek met stookplaats, de 
zogenaamde kamer. Het bedrijfsgedeelte 
is nog van hout opgetrokken met wanden 
van gepotdekselde planken op een stenen 
voet. De toegangsdeur, een opgeklamp-
te houten boven- en onderdeur bevindt 
zich in het voormalige achterhuis. Dit 
achterhuis is in 1971 verbouwd en als 
woonkeuken ingericht.

’t Rondeel, Kasteel Wul-
ven en het Rechthuis 
van Wulven, 
Koedijk 1.
Het oudste type kasteel in Nederland is 
het zogenaamde ´motte´ kasteel. Dit type 
bestond uit een kunstmatig opgeworpen 
heuvel, waarop een in hout opgetrokken 
huis stond dat omgeven was door een 
palissade binnen een aan de voet van 
de heuvel gelegen gracht. Vlak naast de 
motte lag in de regel een voorhof met een 
boerderij en opslagruimten, eveneens 
voorzien van een palissade en een om-
grachting. 
´t Rondeel was een dergelijk kasteel hoe-
wel van de heuvel (de motte) bijna niets 
meer is terug te vinden. Wat rest is een 
middenterrein met daar omheen een 
dubbele omgrachting.
Het kasteel is waarschijnlijk in de twaalf-
de eeuw gesticht door een lid van de fa-
milie Van Wulven. In het jaar 1296 laat 
Ernst van Wulven circa 600 m. noorde-
lijker een nieuw kasteel Wulven bouwen. 

Het motte kasteel is vermoedelijk dan al 
vervallen tot ruïne of is tijdens gevech-
ten verwoest. Het kasteelterrein is tegen-
woordig opgenomen in de groenzone 
tussen het bedrijventerrein en de Rijks-
weg A27. De terreinen eromheen zijn 
ingepoot met bomen en struiken terwijl 
het kasteelterrein open blijft. Tevens is de 
grondwaterstand iets verhoogd waardoor 
een deel van het jaar de ondiepe grachten 
gevuld zijn met water. 

Hoogtekaart van het terrein ’t Rondeel. Ondanks 
dat je nu in het landschap het kasteelterrein maar 
beperkt kan waarnemen is het op deze hoogteme-
ting heel duidelijk te zien. In het midden de voor-
malige motte, daaromheen een brede gracht, dan 
een omwalling en een tweede gracht. Ook het om-
grachte voorterrein waar waarschijnlijk een boer-
derij heeft gestaan is duidelijk herkenbaar.

Kasteel Wulven werd in 1296 gebouwd in 
opdracht van Ernst van Wulven. De fa-
milie Van Wulven en haar vertakkingen 
waren verantwoordelijk voor de bouw 
van een aantal kastelen, waarvan Heem-
stede, Ter Horst (Wulvenhorst), Sterken-
burg en Amelisweerd de bekendste zijn. 
Nog tijdens de bouw van kasteel Wulven 
in 1296 droeg Ernst van Wulven het kas-
teel op aan graaf Floris V van Holland. 
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Toen Willem IV, graaf van Holland, in 
1345 tijdens de afwezigheid van bisschop 
Jan van Arkel, tegen de stad Utrecht op-
trok koos Ernst van Wulven de zijde van 
de graaf. Kort na de inneming van de 
stad, trok de graaf ten strijde tegen de 
Friezen, waarbij hij sneuvelde. Bisschop 
Jan van Arkel nam daarop de gelegen-
heid af te rekenen met de edelen die te-
gen hem hadden samengespannen. De 
meesten van hen vroegen en kregen ook 
vergiffenis, maar Ernst van Wulven wei-
gerde, met als gevolg dat kasteel Wulven 
in 1346 door de bisschop werd belegerd 
en ingenomen, waarna het met de grond 
gelijk werd gemaakt en Ernst werd ver-
bannen. Ernst liet het kasteel kort daarop 
herbouwen. Via zijn dochter Clementia, 
die gehuwd was met Herman van Lock-
horst, kwam Wulven in de familie Van 
Lockhorst. Hun zoon Herman erfde 
Wulven in 1362 na het overlijden van zijn

moeder, en hij schonk het in 1434 aan 
zijn kleindochter Lutgarde van Buren ter 
gelegenheid van haar huwelijk met Jan 
van Renesse.
In 1448 ontstond een conflict tussen de 
toenmalige Bisschop van Utrecht en de 
regeerders van de stad. De Bisschop zag 
zich zelfs genoodzaakt de stad te verlaten. 
Een jaar later kon hij met behulp van me-
destanders zijn positie herstellen. Bij het 
beslissende gevecht op het Neude werd 
onder andere Jan van Renesse (zoon van 
Lutgarde van Buren), die vocht aan de zij-
de van de stad Utrecht, door de Bisschop 
gevangen genomen. Om weer de vrij-
heid te verkrijgen moest hij samen met 
zijn broer Frederik, heer van Reinauwen, 
10.000 goud-guldens betalen en werden 
hun kastelen Reinauwen en Wulven ver-
woest. Of deze verwoesting heeft plaats-
gevonden en of het kasteel kort daarna 
weer is herbouwd is onbekend.

Tekening van kasteel Wulven uit 1750 naar een ouder voorbeeld uit circa. 1650.
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Een kleine eeuw later, in 1536, blijkt 
het kasteel in ieder geval in een zodani-
ge staat te verkeren dat het kon worden 
opgenomen in de door de Utrechtse 
Staten opgestelde lijst van erkende rid-
derhofsteden. Het goed bleef  in bezit 
van de Van Renesses tot 1592; in dat jaar 
verkocht Johan van Renesse het wegens 
schulden aan Wouter van Oudshoorn, 
heer van Crayestein, voor de somma 
van f 36.000,00. Deze liet Wulven in 
het begin van de 17de eeuw ingrijpend 
moderniseren. De bekende Utrechtse 
historicus Aernout van Buchell was be-
vriend met de Houtense Jan de Witt die 
vermoedelijk opgroeide op boerderij De 
Stenen Poort. Van Buchell en De Witt 
maken regelmatig tochtjes om scherven 
en munten te zoeken op locaties waar in 
de Romeinse tijd bewoning is geweest 
zoals bij Vechten en in De Meern. Van 
Buchell maakt hierover dagboeknotities 
waarin hij ook andere zaken beschrijft 
die zij tijdens hun uitstapjes tegenkomen. 
In juli 1592 schrijft hij over Wulven: Het 
huis Wulven, dat eens toebehoorde aan 
een familie van de beste adel, maar dat 
als gevolg van ouderdom en oorlogshan-
delingen te zamen met het geslacht en 
zijn nazaten Van Renesse is vervallen, is 
door koop in handen gekomen van Wou-
ter van Craestein, die niet van adel is. Op 
dit moment is hij bezig het te herstellen. 
De annalen zeggen dat het in 1374 door 
de Hollandse graaf Albrecht van Beieren 
werd ingenomen. In 1528 evenwel, toen 
de Beier (de elect Hendrik van Beieren) 
rondmarcheerde en de stad door de Gel-
derse fractie bezet werd gehouden, is het 
tenslotte verwoest, zo luidt de overleve-
ring, om er vervolgens tot op heden zo bij 
te blijven liggen, bloodgesteld aan verval, 
zo zeer dat er nauwelijks nog een vorm in 
te herkennen was. 

De schoonzoon van Wouter van Ouds-
hoorn, Andries Boccaert, verkocht het 
goed in 1631 aan Philibert van Tuyll van 
Serooskerken, in wiens familie het bleef 
tot 1696, toen het werd verkocht aan 
Pierre Paget de Bragard. Zijn neef, mr. 
Hendrikus van der Graeff de Vapour, 
erfde het in 1719, waarna het in 1724 bij 
vererving aan zijn zoon Hendrik kwam. 
Hendrik huwde in 1743 Adriana de La 
Barre, ter gelegenheid waarvan naar alle 
waarschijnlijkheid het alliantie-wapen 
werd vervaardigd, dat nu nog de gevel 
siert van de boerderij. In 1827 werd het 
goed in publieke veiling gebracht en ge-
kocht door Francois Jean baron de Wij-
kerslooth de Weerdesteyn. 
Francois moet het kasteel vrijwel direct 
na aankoop hebben laten slopen, want in 
de kadastrale leggers uit 1832 wordt het 
kasteelterrein omschreven als tuin. Wat 
tot op de dag van vandaag resteert zijn 
een eiland binnen een brede gracht, de 
boerderij met de gevelsteen en de pijlers 
van het 18de eeuwse inrijhek.

Een laad en losplaats 
voor binnenvaartschepen 
bij kasteel Wulven
Bij graafwerkzaamheden in 1994 voor 
de aanleg van een waterpartij aan de 
noord-westzijde van het bedrijven-
terrein ‘t Rondeel werd een bakstenen 
vloer gevonden. De vloer, die schuin 
afloopt, heeft dienst gedaan als op- en 
afrit van een aanlegplaats voor kleine 
binnenvaartschepen. Aan de hand van 
de steen-formaten is hij te dateren op de 
tweede helft van de 14de eeuw. De aan-
getroffen scherven wijzen op een gebruik 
tot aan het eind van de 15de eeuw.
De vloer is ongeveer twaalf meter lang en 
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het opgegraven deel vier meter breed. De 
totale breedte is onbekend omdat alleen 
het deel dat in de waterpartij kwam te 
liggen is onderzocht. Het hoogte verschil 
tussen de uiteinden bedraagt 0,7 meter. 
In het profiel van de nieuw gegraven wa-
tergang was nog te zien waar de brede 
sloot lag die naar de aanlegplaats liep. De 
aanlegplaats houdt zeker verband met het 
ongeveer honderd meter ten noorden er-
van gelegen kasteel Wulven. Na overleg met 
de gemeente Houten is besloten de vloer te 
laten liggen. Nu ligt hij onder water.

De bakstenen vloer tijdens de opgraving in 1994. 
Foto Otto Wttewaall. 

De boerderij en de palen van het 18de eeuwse toe-
gangshek omstreeks 1997. Foto Otto Wttewaall.
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Boerderij ’t Rechthuis 
van Wulven, 
Koedijk 1.

Gedeelte van de voorgevel met de wapensteen en 
het kruisvenster. Foto uit circa 1965.

Vermoedelijk staat hier al vanaf de veer-
tiende eeuw een boerderij die bij kasteel 
Wulven hoorde. Het tegenwoordige voor-
huis van de boerderij dateert nog groten-
deels uit de zeventiende eeuw. Oorspron-
kelijk was deze boerderij omgracht en 
lag hij naast de voorburgt van het kasteel 
waarop allerlei gebouwen stonden ten 
dienst van het kasteel zoals paardenstal-
len, koetshuis, woonruimte voor perso-
neel en opslagruimte. Het achterhuis van 
de boerderij is in 1910 vernieuwd en in 
2004 door brand verwoest en herbouwd. 
Het voorhuis liep ook schade op maar 
dat bleef beperkt tot het dak. Voordat de 
boerderij in 1998 werd gerestaureerd is 
het voorhuis bouwhistorisch onderzocht. 
Bij dit onderzoek kwamen verschillende 
plavuizen vloeren tevoorschijn, een oude 
ingang vanuit de voorkamer naar de kel-

der, een tweede kelder en funderingen van 
oudere fases van de boerderij.De boerderij 
kreeg de naam ‘t Rechthuis van Wulven 
nadat omstreeks 1830 de wapensteen, die 
daarvoor in een gevel van het kasteel had 
gezeten, in de voorgevel van de boerderij 
werd geplaatst. De grote steen is in de ja-
ren 60 of 70 van de vorige eeuw nog een 
keer verplaatst naar de plek waar in de 
voorgevel een kruisvenster had gezeten 
van de opkamer.

Fort Honswijk, 
Lekdijk 58.
In 1844 wordt de eerste paal geslagen 
voor de bouw van het Torenfort Hons-
wijk. Nu, precies 175 jaar later, staat de 
toren er nog net zo bij als toen hij werd 
gebouwd, met weliswaar één verdieping 
minder. Tijdens de Open Monumenten-
dagen kunnen zowel de toren als de naast-
liggende contrescarp in al hun pracht en 
praal worden bewonderd en kan worden 
genoten van diverse andere activiteiten 
op het buitenterrein. Het Fort is op zowel 
zaterdag 14 als zondag 15 september tus-
sen 10.00 uur en 16.00 uur open.
Onder leiding van gidsen van de Stichting 
Honswijk-Everdingen kan op elk heel uur 
worden meegedaan met een rondleiding 

Het Torenfort van Honswijk. 
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door de historische gebouwen. De eerste 
rondleiding begint om 10.00 uur en de laat-
ste om 15.00 uur. Tussen de rondleidingen 
door vinden op beide dagen demonstraties 
plaats van het afschieten van kanonnen. Er 
is een buitenexpositie van prachtige (lucht)
foto’s van diverse verdedigingswerken van 
de Stelling Honswijk. Aan deze expositie is 
een kinderspeurtocht gekoppeld, waarmee 
prijsjes te verdienen zijn. Voor kinderen 
zullen (zeker bij mooi weer) ook andere, 
bij het Fort passende spellen te beleven 
zijn.Voor de inwendige mens is er op bei-
de dagen een cateraar aanwezig. Ook zijn 
er kraampjes van onder meer Tuin Brassica 
met biologisch voedsel van het Eiland van 
Schalkwijk en de biologische kaasboerderij 
Miltenburg.        

Kerktoren Houten, 
Lobbendijk 1  
“Nederlands Hervormde kerk”.
De oudst bekende vermelding van de kerk 
is te vinden in de “Commemoratio de re-
bus Sancti Martini”, een 10de eeuwse goe-
derenlijst, waarin de bezittingen van de 
Utrechtse kerk staanopgesomd, die deze 
bezat vóór het begin van de Noormannen-
heerschappij in het jaar 863. De Houtense 
kerk is daarmee één van de oudste in het 
Kromme-Rijngebied. De kerk was gewijd 
aan Sint Willibrord, de eerste bisschop van 
Utrecht. Hoe het eerste kerkje van Houten 
eruit heeft gezien, is niet bekend. Vermoe-
delijk was het een eenvoudig in natuur-
steen opgetrokken zaalkerkje. Bij de laatste 
restauratie van de kerk werd de pleisterlaag 
grotendeels verwijderd en kon er archeo-
logisch onderzoek worden gedaan naar de 
funderingen. Hierdoor werd het mogelijk 
een gedeelte van de bouwgeschiedenis te 
reconstrueren. De zuidmuur van het kerk-
schip, die nog grotendeels was opgetrok-

ken uit tufsteen, bleek nog te dateren uit de 
10de of 11de eeuw. Aan de noordzijde van 
het schip stond een zijbeuk, een vermoede-
lijk uit de 13de eeuw daterende uitbreiding 
van de kerk die na de storm van 1672 werd 
gesloopt. In 1535 werd ter vervanging van 
een vermoedelijk Romaanse toren begon-
nen met de bouw van de huidige toren. Ter 
gelegenheid van het leggen van de eerste 
steen betaalde de toenmalige vice-deken 
van het kapittel van Sint Marie, Jacobus 
Kroll, een bedrag van zes rijders en zestien 
stuivers aan de Houtense parochianen. De 
toren was voltooid in 1563 of 1564. Als ge-
volg van het decreet van de Utrechtse Staten 
ging de kerk in 1580, dus nog geen twintig 
jaar na de voltooiing van de toren, over in 
handen van de kleine Hervormde gemeen-
te. Tijdens de orkaan die op 1 augustus 
1674 over Midden-Nederland raasde en op 
veel plaatsen grote ravage aanrichtte, werd 
ook de Houtense kerk zwaar beschadigd. 
Vermoedelijk waaide de spits van de toren 
en verwoestte hij in zijn val een deel van 
het kerkschip. Bij de restauratie van 1678 
kreeg de kerk haar huidige vorm. Uit de be-
waard gebleven bestekken valt op te maken 
dat aan het torenlichaam zelf slechts enkele 
kleinere herstelwerkzaamheden werden 
verricht. Wel kreeg de toren een nieuwe 
spits, namelijk de kleine achtkantige, met 
een koepellantaarntje bekroonde spits, die 
op verschillende achttiende eeuwse prenten 
staat afgebeeld. Krachtens de Staatsregeling 
van 1798 werd de toren eigendom van de 
burgerlijke gemeente. Tussen 1891 en 1893 
werd onder leiding van de Utrechtse archi-
tect J. van Kesteren de toren gerestaureerd. 
De belangrijkste ingreep was de vervanging 
van het uit 1865 daterende spitsje door de 
tegenwoordige spits, naar een ontwerp van 
architect Alfred Tepe. In 1943 werd de to-
renklok door de Duitse bezetter gevorderd 
en op transport naar Duitsland gesteld. 
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Door een slimmigheidje van iemand uit 
Groningen kon de klok echter van de on-
dergang worden gered en in 1945 op haar 
oude plek terugkeren. Na de oorlog werden 
verschillende kleine herstelwerkzaamhe-
den aan de toren uitgevoerd en diverse res-
tauratieplannen opgesteld. Omdat het be-
nodigde geld ontbrak kon pas circa 20 jaar 
geleden een grondige restauratie van toren 
en kerk worden uitgevoerd.

Landgoed Wickenburgh 
en Landgoed Wicken-
burgh-oost, 
Wickenburghseweg 15-19
Van het landhuis Wickenburgh is de bene-
denverdieping van het huis opengesteld en het 
erf direct om het huis. Ook de Middeleeuwse 
duiventoren kunt u van binnen bekijken. Op 
deze locatie is koffie, thee en fris verkrijgbaar. 
Van Landgoed Wickenburgh-oost is de be-
nedenverdieping van het huis te bezichtigen 
(antiekzaak). Wickenburgh heeft nog deels 
funderingen uit de Middeleeuwen maar met 
name in de 18e  en 19e eeuw is het gebouw 
ingrijpend verbouwd. Het koets-huis annex 
de koetsierswoning dateert  oorspronkelijk 
uit de 17de eeuw maar is eveneens in de 
eeuwen daarna diverse malen verbouwd 

en vergroot. Naast de, voor het huis gelegen 
vijver, staat een eind 16de eeuwse ronde dui-
ventoren.
Tussen 1820 en 1850 onderging de directe 
omgeving van het huis ingrijpende wijzi-
gingen. Het bouwland achter Wickenburgh 
werd grotendeels veranderd in een “slinger-
boomgaard”, een parkachtige aanleg naar 
voorbeeld van de Engelse landschapspar-
ken, maar dan hoofdzakelijk ingeplant met 
fruitbomen. Eerder al, tussen 1800 en 1820, 
had de toenmalige bewoner G. Wttewaall 
- wiens familie Wickenburgh sinds 1741 in 
bezit heeft - vanuit zijn botanische interesse 
diverse exotische bomen rondom het huis 
geplant. In 1872 vond opnieuw een wijzi-
ging in de tuinaanleg plaats, waardoor het 
beeld verkregen werd zoals wij dat heden 
ten dage kennen. De tuin rondom de vij-
ver en het huis werd herschapen in Engelse 
landschapsstijl. De laatste 15 jaar is er hard 
gewerkt om het landgoed weer in oude 
luister te herstellen. In samenwerking met 
de gemeente Houten zijn beide oprijlanen 
hersteld en opengesteld voor wandelaars. 
Een aantal monumentale bomen, veelal 
nog uit de eerste helft van de 19de eeuw, 
zijn gesnoeid. Helaas moesten er ook enke-
le bomen gekapt worden vanwege het ge-
vaar dat zij opleverden voor de gebouwen. 
Als laatste grote project is in 2011/12 een 
deel van het hoofdgebouw gerestaureerd. 
Tijdens deze restauratie is tevens een ge-
deelte, dat in 1951 was afgebrand, in de 
oude vorm, herbouwd. In het gerestau-
reerde en herbouwde deel van het hoofd-
gebouw wordt zaalruimte verhuurd ten 
behoeve van trouwerijen, vergaderingen, 
congressen enz. en in het andere deel van 
het hoofdgebouw (Wickenburgh-oost) is 
een antiekzaak gevestigd. Meer informatie 
over de activiteiten op Landgoed Wicken-
burgh kunt u vinden op www.landgoed-
wickenburgh.nl 

Tekening van Wickenburgh uit 1794. Huisarchief 
Wttewaall-Wickenburgh.
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Kasteel Heemstede, 
Heemsteedseweg 26.
Het huis Heemstede, dat in 1645 werd 
gebouwd in opdracht van Hendrik Pieck 
van Wolfsweerd en Maria van Winssen, 
was zoals de meeste nieuw opgezette bui-
tenplaatsen in de 17de eeuw bescheiden 
van afmetingen. Het rijzige gebouw met 
hoektoren en een omgrachting moest 
een riddermatige oorsprong suggereren 
en was een uiting van de hang naar so-
ciale status van de bezitter. In de directe 
omgeving van het huis werd een kasteel-
tuin aangelegd in de toen gangbare Re-
naissance-stijl. Het was een kleine, om-
sloten tuin met een aanleg op basis van 
een geometrisch patroon van vierkanten.
In 1680, toen Diderick van Velthuysen bij 
overdracht eigenaar werd van Heemstede, 
brak de glorietijd aan van het kasteel. Door 
de Franse kunstenaar Daniël Marot liet hij 
het huis vooral inwendig verfraaien en de 
tuinen uitleggen en herscheppen naar het 
voorbeeld van de grote Franse- of formele 
tuinen, zoals die hier al waren nagevolgd 
in Zeist, Leersum, Rijswijk en op andere 
plaatsen. Na de dood van Van  Velthuysen 
op 20 juli 1716 wisselde het kasteel in kor-
te tijd een aantal keren van eigenaar. 
Gebrek aan belangstelling voor Van Velt-
huysens schepping en vermoedelijk ook 
aan financiële middelen waren de oor-
zaak van een snel intredend verval. Toen 
in 1723 Essaye Gillot eigenaar werd van 
Heemstede bleken “de geschoren hagen 
omvergehaald, vele bomen gekapt, tuin-
huizen afgebroken en de meeste beelden 
én zelfs het lood uit de vijvers verkocht”. 
Gillot liet het park herstellen en klei-
ne wijzigingen doorvoeren. Het is deze 
vorm en indeling van het park waarvan 
we nu nog globaal de contouren in het 
landschap kunnen waarnemen. 

Gedeelte van de vogelvlucht prent van kasteel Heem-
stede en de daaromheen liggende tuin in circa 1700.

Na de dood van Gillot zijn de tuinen geleide-
lijk aan opnieuw in verval geraakt. Tekenend 
voor de desinteresse van latere eigenaren is 
het gerucht dat Jhr. mr. I.L.C. van de Berch, 
in 1837 door koop eigenaar geworden, een 
aantal grote tuinbeelden heeft laten begra-
ven, verveeld als hij was met hun aanwe-
zigheid. Op 10 januari 1987 werd kasteel 
Heemstede door brand deels verwoest, het 
interieur ging voor een groot deel verloren 
en ook de achtergevel en de kap. Begin van 
deze eeuw is het kasteel gerestaureerd en 
herbouwd waarna het als kantoorpand in 
gebruik is genomen. Sinds 2016 is het be-
drijf Lisman en Lisman BV eigenaar van het 
kasteel. De heer Anthony Lisman heeft altijd 
veel interesse in Heemstede gehad en schreef 
al in 1973 een boek over het kasteel en zijn 
tuin. Hieronder schrijft hij over de huidige 
ontwikkelingen rondom het kasteel.

De ovale vijver met daarachter de waterpoort en het 
kasteel. Aquarel van Isaac de Moucheron uit circa 1700.
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In 2016 zijn wij in eigendom gekomen van 
de buitenplaats Heemstede die nu een op-
pervlak heeft van 6 ha. Tot het buiten be-
hoort nog het kasteel uit 1645 en de om-
streeks 2002 herbouwde bouwhuizen en 
orangerie. Op het souterrain na, waarin 
sinds 2002 het Restaurant Kasteel Heem-
stede is gevestigd, stond dit hoofdgebouw 
vanaf 2012 ongebruikt. Daarvoor deed 
het dienst als kantoor. Vanaf 2016 is er 
door ons druk gewerkt aan het wegwer-
ken van gebreken en het vele achterstalli-
ge onderhoud. Inmiddels zijn alle gebou-
wen, op een van de bouwhuizen na, aan 
verschillende ondernemingen verhuurd. 
Nadat het kasteel geheel uit- en inwendig 
een schilderbeurt kreeg lieten wij o.a. zes 
grote plafondschilderstukken op doek te-
rug brengen die bij de brand in 1987 verlo-
ren waren gegaan. Na restauratie kwamen 
rond het kasteel weer verschillende 18e 
eeuwse tuin ornamenten terug die nogal 
beschadigd in opslag stonden. Dit betrof 
de bijzondere natuurstenen bolzonne-
wijzer die nu achter het kasteel staat, de 
twee zandstenen sfinxen voor het kasteel 
en drie marmeren borstbeelden daar. Het 
ontbrekende vierde borstbeeld wordt op 
dit moment vervaardigd door een beeld-
houwer in Amersfoort en zal nog dit jaar 
door hem worden geplaatst. Van de drie 
marmeren borstbeelden stonden er twee 
sinds mensenheugenis ter weerszijde van 
de brug voor het kasteel. De derde is rond 
1930 door de laatste particuliere eigenaar 
van Heemstede verworven. De beide 
zandstenen sfinxen kwamen na 1919 bij 
graafwerkzaamheden op Heemstede te-
voorschijn. Tot even na de brand van het 
kasteel, op 10 januari 1987, stond er ook 
nog een marmeren borstbeeld van Diane, 
de godin van de jacht, in de tuin. Naar de 
huidige verblijfplaats van dit beeld zijn wij 
nog op zoek. Het ligt in de bedoeling na 

terugkomst het beeld weer boven de in-
gang van het kasteel te plaatsen, waar het 
reeds in 1755 stond, zoals te zien is op een 
tekening uit die tijd. We hebben er in ieder 
geval wel duidelijke foto’s van, dus weten 
we hoe het eruit ziet. Tot in 1987 hingen er 
nog drie 18e eeuwse bronzen luidklokken 
bij het kasteel, twee ervan zijn sindsdien 
spoorloos. Van een ervan weten we sinds 
kort dat deze zich nu bij een particulier 
in de Achterhoek bevindt. Deze kocht de 
grootste van de drie ca. 6 jaar geleden bij 
een Utrechtse antiquair. Met de huidige 
eigenaar hebben we inmiddels contact 
gehad en hopen deze klok, die in 1727 te 
Amsterdam gegoten is, te kunnen terug-
kopen. Voor de muur langs de voorma-
lige moestuin en de in zeer slechte staat 
verkerende ronde tuinmuur recht achter 
het kasteel zijn herstelplannen in uitvoe-
ring. Door een van de provincie Utrecht 
toegezegde subsidie hebben we hiertoe 
kunnen overgaan. Vooral het restaureren 
van de ronde tuinmuur, die deels is inge-
stort en voor een deel op instorten staat, 
heeft onze prioriteit. Voorlopig staat op 
ons wensenlijstje ook nog herstel van de 
ovale vijver, die, deels gedempt vóór de ge-
noemde ronde tuin-muur ligt. alsmede de 
kleine ronde vijver met fontein in het cen-
trum van de tuin achter het kasteel.Nu het 
ernaar uitziet dat een groot deel van deze 
kostbare verbeteringen niet door de over-
heid zullen worden gesubsidieerd, maakt 
de in 2017 opgerichte Stichting Buiten-
plaats Heemstede Houten, een door de 
overheid erkende ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling), zich hiervoor sterk. 
Gehoopt wordt die verfraaiingen mede 
met gebruik van sponsorgelden te kunnen 
realiseren.

Namens Lisman en Lisman BV
A.J.A.M. Lisman
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