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 Bijlage bij Statenvoorstel “Verdeling middelen erfgoedparels 2012”:  

Motivering selectie restauratieprojecten 2012: 

1. Restauratie Chatelet kasteel de Haar 
2. Restauratie Bourgondische toren, ruïne en donjon van kasteel Wijk bij Duurstede 
3. Restauratie park kasteel Loenersloot 
4. Restauratie Baarnse Bos. 

 

1. Restauratie van het Chatelet van kasteel De Haar. Kasteel, Chatelet (voormalig gastenverblijf), 

bijgebouwen, kapel en park zijn rijks beschermde monumenten.  Kasteel, Chatelet, park en 

bijgebouwen zijn in 1996 ondergebracht in Stichting Kasteel de Haar, de landerijen zijn in 2000 

verkocht aan Vereniging Natuurmonumenten. In de laatste decennia van de vorige eeuw werd 

duidelijk dat een grootschalige restauratie noodzakelijk was, o.a. omdat het kasteel en Chatelet 

waren gaan verzakken. In de periode 2001-2010 zijn kasteel, park en bijgebouwen grotendeels 

gerestaureerd, inclusief de fundering van kasteel en Chatelet, voor in totaal € 30 miljoen (€ 20 

miljoen rijkssubsidie en € 10 miljoen eigen bijdrage uit de opbrengst van de verkoop van de 

landerijen). Met uitzondering van het Chatelet is de restauratie nu afgerond. Het betreft een 

topmonument. Aan de orde is de cascorestauratie van het Chatelet: het dak, gootwerk, metselwerk, 

luiken: noodzakelijke werkzaamheden om het pand als monument in stand te houden. Het interieur 

valt niet binnen deze restauratie. Het Chatelet is alleen op afspraak toegankelijk. Kasteel de Haar 

genereert eigen inkomsten d.m.v. kaartverkoop, verhuur en rondleidingen en is een goed voorbeeld 

van een kasteel dat zichzelf commercieel bedruipt. De Haar is openbaar toegankelijk en trekt 

jaarlijks 250.000 bezoekers. Net als landgoed Amelisweerd is De Haar een belangrijk recreatief 

uitloopgebied voor de stad Utrecht. De cofinanciering van de restauratie is nog niet rond. De 

verwachting is dat de stichting de resterende middelen zal verwerven door fondswerving, een 

lening via het NRF en subsidies. Door financiële bijdrage van de provincie zal een vliegwieleffect 

ontstaan. Geraamde kosten: € 3 mln. Voorstel parelfonds: € 1 mln. 

 Rijks beschermd monument 

 Ligt in zone PRS 

 Toegankelijk voor publiek 

 Eigen inkomsten d.m.v. kaartverkoop 

 Cofinanciering kansrijk 

 

 

2. Restauratie Bourgondische toren, ruïne en donjon van kasteel Wijk bij Duurstede. Betreft 

cascorestauratie: vervangen natuursteen, metselwerk, zinkwerk en herstel fundering. Totale kosten 

bedragen € 1.6 mln. Toren, donjon en ruïne zijn eigendom van de gemeente en worden verhuurd 

voor horecadoeleinden. Daarnaast is de huurder verplicht in de periode april-september het terrein 6 

dagen per week voor publiek gratis open te stellen en 20 zondagen het kasteelterrein beschikbaar te 

stellen voor culturele activiteiten (culturele programmering Kasteel Duurstede). Gemeente heeft 

ruim € 900.000, - cofinanciering. Geraamde kosten: € 1.5  mln. Voorstel parelfonds: € 600.000, 

-. 
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3. Restauratie park kasteel Loenersloot: Dit betreft de restauratie van brug, paden, hekwerk, 

beschoeiing èn nieuwe aanplant om de historische structuur te herstellen (in 2011 is vanuit het 

fonds erfgoedparels 500.000,- subsidie verstrekt voor de restauratie van de hoofdtoren en 

aangebouwde bouwdelen van  kasteel Loenersloot).  Eigendom van Stichting Kasteel Loenersloot. 

In 2011 is het beheer van de buitenplaats en omringende landerijen overgedragen aan stichting het 

Utrechts Landschap. Het park is toegankelijk voor publiek. Cofinanciering vanuit fondswerving, 



eigen middelen en Prins Bernhard Cultuurfonds (€50.000, -). Geraamde kosten: € 200.000, -. 

Voorstel parelfonds: € 100.000, -. 
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Herstel Baarnse Bos naar de architectonische vormen van de 18
de

 eeuw. Het (parkbos) Baarnse Bos is door 

intensief recreatief gebruik versleten en aan grondig herstel toe. In de publicatie “Het Baarnse Bos, een vorstelijk 

wandelpark” (2007) is aangegeven welke projecten gerestaureerd dienen te worden. Recent is de Grote Kom met 

bijdragen van de provincie Utrecht (€ 200.000, - CHS-budget, € 250.000, - AVP-middelen), gemeente Baarn (€ 

75.000,- ) en SBB (€ 275.000,-)  hersteld (fase 1). De eigenaar, Staatsbosbeheer, heeft voor 2012 middelen 

gereserveerd om onderdelen te herstellen. Met een provinciale bijdrage kunnen de volgende onderdelen in één 

keer aangepakt worden: de restauratie van de Berceau, de Ganzenvoet, de Troon en de Linde Kom (fase 2). Met 

de restauratie van bovenstaande onderdelen is een belangrijk deel van het park hersteld. Het bos is toegankelijk 

voor het publiek. SBB heeft aangegeven max. € 150.000, - aan eigen middelen te kunnen inbrengen. Daarnaast 

wordt door sponsoracties en crowdfunding door SBB middelen geworven voor het herstel en aankleding van het 

bos www.hetbaarnsebos.in-ontwikkeling.com. Naast het reguliere onderhoud door SBB zullen maatschappelijke 

stages georganiseerd worden voor onderhoud. Bij dit project is gekozen voor een relatief hoge provinciale 

bijdrage (in vergelijking tot de andere 3 projecten). Reden hiervan is het grote belang dat wij aan het herstel van 

deze cultuurhistorische topper van landelijk formaat en dit recreatief zeer intensief gebruikte park hechten. SBB 

heeft aangegeven dit jaar middelen beschikbaar te kunnen stellen, voor de volgende jaren is dat onduidelijk. 

Vandaar dat wij dit jaar deze gezamenlijke investering willen doen. Naast de financiering van € 150.000, - zal 

SBB nog € 50.000, - subsidie moeten werven.  

Zoals boven gezegd betreft dit fase 2 van de restauratie van het Baarnse Bos. In fase 1 is de Grote Kom 

gerestaureerd. Omdat deze restauratie nog niet afgerond is, wordt de subsidiebeschikking voor fase 2 pas 

verleend als fase 1 door Staatsbosbeheer gerealiseerd is. Omwonenden worden hierbij intensief betrokken. 

4. Geraamde kosten: € 600.000, -. Voorstel parelfonds: € 400.000, -. 
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http://www.hetbaarnsebos.in-ontwikkeling.com/

