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1 Inleiding 

 

Administratieve gegevens 

Plaats: Weert, Limburg 

Adres: Biest 3, 6001 AN Weert 

Monumentenstatus: rijksmonument, nummer 38455 

Kadastraal nummer: Weert S 5969  

Historische functie: Poort van de voorburcht van kasteel de Nijenborgh 

Huidige functie: Ruïne  

Toekomstige functie: Ruïne 

BAAC-project: B-21.0027 

Type onderzoek: Bouwhistorische inventarisatie 

Datum veldwerk: 12 februari 2021 

Opdrachtgever: Gemeente Weert 

Uitvoerende organisatie: BAAC ’s-Hertogenbosch 

Uitvoerende projectleider:

 

  
Opname van Weert met Google maps. Linksonder de stadskern van Weert. Links boven de 19de-

eeuwse Zuid-Willemsvaart. De Nijenborgh was aan de noordoostelijke zijde van de stad gesitueerd. In 

groen de grove contouren van de hoofdburcht, in rood die van de voorburcht. Het gehele terrein is 

nog omgracht, wel is de gracht tussen hoofd- en voorburcht op enig moment gedempt. De toegang 

tot de voorburcht liep via het poortgebouw dat bij de pijl was gelegen. Hiervan rest nog een 

aanzienlijk deel, in ruïneuze toestand. Het gebied van de voorburcht en schootsvelden wordt 

ontwikkeld tot stadpark, de loodsen zijn reeds gesloopt. 
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De oudst bekende foto, uit het decennium 1880-1890, van de poortruïne. De foto is afkomstig uit de 

collectie van en ter beschikking gesteld door . 

 

Voorgeschiedenis 

Kasteel de Nijenborgh werd tussen 1451 en 1461 in opdracht van graaf Jacob van Horn gebouwd. Het 

bestond uit een hoofd- en voorburcht die beide omgracht waren en had een rechthoekige opzet. In 

1702 werd het kasteel tijdens de Spaanse Successieoorlog grotendeels verwoest. Alleen de kelders en 

het muurwerk tot een hoogte van 12 voet zijn blijven staan. De materialen en restanten werden 

sindsdien met regelmaat opgekocht en verwijderd. In 1841 werd op de fundamenten van de 

zuidelijke toren van de hoofdburcht in opdracht van burgemeester Louis Francois Hubert de 

Beerenbrouck (1805-1884) het nog bestaande herenhuis gebouwd. Het terrein van de voorburcht 

werd in de 20ste eeuw bebouwd met een aantal loodsen van een houthandel.1 

Voor de voorburcht zijn plannen ontwikkeld om deze in te richten als stadspark. De loodsen van de 

houthandel zijn hiervoor reeds gesloopt. Het terrein wordt archeologisch onderzocht en de ruïne van 

het poortgebouw wordt geconsolideerd. 

Voor het poortgebouw ligt een aarden dam en een kleine brug met een gemetseld tongewelf. De 

weg hierover vormt de enige toegang tot het terrein en loopt via het poortgebouw. Deze situatie is 

in ieder geval sinds het einde van de 19de eeuw aanwezig, zoals de oudste foto van het poortgebouw 

laat zien.  

Voor de verdere werkzaamheden zal er veel zwaar verkeer van deze weg gebruik gaan maken. 

Gezien de ruïneuze toestand van het poortgebouw wordt er onderzocht wat de mogelijke gevolgen 

hiervan zijn voor het rijksmonument. Hiervoor wordt de bouwkundige toestand van de ruïne 

onderzocht. Specifiek punt van aandacht is hierbij welke omgang er raadzaam is met betrekking tot 

de begroeiing van de ruïne. Dit ook met het oog op het bouwhistorisch onderzoek van de ruïne. Tot 

 
1 A.G. Schulte (red), Ruïnes in Nederland (Zwolle/Zeist, 1997), 216 en 217 en 

https://weertisveranderd.nl/2021/02/05/kasteel-van-weert-de-nijeborgh zoals bezocht op 18 februari 2021. 

https://weertisveranderd.nl/2021/02/05/kasteel-van-weert-de-nijeborgh
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slot worden er enige handreikingen gedaan voor de consolidatie van de ruïne en de mogelijkheden 

van de flora hierop en -in.  

 

 

Ansichtkaart uit circa 1900 (collectie  De ruïne is gelijk aan die op de oudste opname, de 

begroeiing is verder gevorderd. De dam met korte brug is gelijk aan de huidige situatie. Links de 

19de-eeuwse bebouwing op de hoofdburcht. 
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2   Bouwkundige toestand 

 

Het poortgebouw van de voorburcht is in de tweede helft van de 15de eeuw tussen 1455 en 1461 

opgetrokken. De ruïne van het poortgebouw is rond 1702 ontstaan en sinds die tijd waarschijnlijk 

ongewijzigd gebleven. De contouren van de schades zijn ongewijzigd, wat wijst op  de afwezigheid 

van ingrepen na de rond 1702 aangerichte verwoesting. Mogelijk bleef het poortgebouw als 

afsluiting dienen van het kasteelterrein dat meerdere malen als steengroeve werd benut. Het huidige 

ijzeren hekwerk is op de oudste foto’s in gelijke vorm aanwezig en ondersteunt deze aanname.  

De restanten van het poortgebouw bestaan uit metselwerk van baksteen met hierin opgenomen 

natuurstenen (mergel en Namense steen) blokken. Het metselwerk is ter hoogte van het maaiveld 

aan beide zijden van de doorgang circa 1,4 meter dik. De poortopening bestaat uit circa 80 

centimeter dik metselwerk met natuurstenen blokken erin opgenomen. Boven de poort verjongt het 

metselwerk naar twee steens dik. Aan de linkerzijde zijn er de restanten van een arkeltoren met 

anderhalf steens dik werk zichtbaar.  

De fundatie van het poortgebouw is onbekend. Gezien het massieve volume en de afwezigheid van 

scheuren voldoet de fundatie. Daarbij zal de bouwmassa ook voor een verdichting van de bodem en 

daarmee stabilisering hebben gezorgd. Het vele zware verkeer van de houthandel heeft niet voor 

constructieve schade gezorgd. Op het vlak van de constructie van het metselwerk en de stabiliteit van 

de ruïne lijken er geen schades en directe bedreigingen aanwezig te zijn. 

Op kleinschaliger niveau zijn deze er wel. Door de eeuwenlange blootstelling aan de elementen en 

de afwezigheid, voor zover bekend, van onderhoud en consolidatiemaatregelen, zijn er op meerdere 

plaatsen schades ontstaan. Deze worden hieronder summier beschreven.  

 

 
De bovenzijde van de poortopening met de twee later ingebracht eiken balken (lateien). Het 

metselwerk in het boogveld boven de balken lijkt bewust te zijn afgehakt, al is de reden daarvan 

onbekend. De boog aan de bovenzijde is sterk verweerd, bij de rode pijl ontbreken meerdere stenen.  
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Eiken balken boven de poortopening 

Boven de poortopening zijn er twee eiken balken ingebracht door inkassingen in het metselwerk aan 

te brengen. De balken zijn op de oudste foto al aanwezig en fungeren als lateien voor het 

bovenliggende metselwerk. Ze zijn onder de gemetselde boog die boven de doorgang ligt geplaatst. 

Het boogveld onder de boog is gevuld met grove stukken baksteen waarvan een deel is losgeraakt. 

Het metselwerk lijkt voor een groot deel te zijn afgehakt. In de steens hoge bakstenen boog aan de 

bovenzijde ontbreekt een aantal stenen. Hierdoor is er aanzienlijke kans dat er zowel uit het 

boogveld als uit de boog nieuwe stukken (in groter of kleiner formaat) baksteen los raken. De balken 

zelf zijn aanzienlijk verweerd, maar lijken draagkrachtig genoeg voor hun eigen gewicht. De 

oplegging in het metselwerk kon niet van dichtbij worden beoordeeld.   

 

 
De oplegging van de twee eiken balken (lateien) in het metselwerk aan de voorzijde van de 

poortopening. Het voegwerk van het metselwerk is sterk verweerd, maar de balken lijken voldoende 

opleg te hebben.  

 

Bovenzijde metselwerk 

De bovenzijde van de ruïne is voortdurend blootgesteld aan de elementen. Hierdoor is het voegwerk 

en de mortel tussen veel stenen uitgespoeld. De staat van het voegwerk is in het algemeen slecht. 

Hierdoor is er sprake van een continue inwatering die leidt tot de uitspoeling van de mortel. 

Bevriezing van het water leidt tot uitzetting en daardoor ontzetting van het metselwerk. Hierdoor 

liggen er met name aan de bovenzijde veel bakstenen los, zowel enkele stenen als grotere stukken. 

In het verder metselwerk is er minder van dergelijke schade, omdat de massa van het omliggende 

werk voorkomt dat er stenen losraken. Door weer en wind en door trillingen kunnen de losgeraakte 

bakstenen naar beneden vallen.  

Het losraken van de bakstenen wordt versneld door de weelderige begroeiing van Hedera Helix. De 

klimplant ontzet door inworteling het metselwerk, opnieuw met name langs openingen en aan de 

bovenzijde waar er geen massa is van omliggend werk. De loskomende bakstenen kunnen naar 

beneden vallen.  
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De restanten van de arkeltoren aan de linkerzijde. De bovenste lagen metselwerk liggen vrijwel 

geheel los door de wortels van de Hedera en de weersinvloeden. In de vensteropening is dit ook het 

geval. 

 

 
De restanten van de arkeltoren gezien vanaf de andere zijde. Hier is ook duidelijk dat de bovenste 

lagen metselwerk los liggen. Het verdere werk houdt zich goed. 
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Het metselwerk aan de lage zijde van de ruïne is vrijwel geheel overdekt met de Hedera. Dit heeft als 

voordeel dat er minder gevaar is van losrakende delen, tegelijk richten de wortels wel voortdurend 

schade aan.  

 

 
De rechterzijde van de poort vanaf het terrein van de voorburcht. Ook hier liggen de bovenste lagen 

metselwerk los. Aan de linkerzijde houdt de begroeiing van lavendel dit deels bij elkaar.  
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Gewelfde schietopeningen 

Beide zijden van het poortgebouw hebben een overwelfde schietopening. De bovenzijde hiervan 

heeft een gemetseld gewelf. Hiervan is door de begroeiing met Hedera en recent de trillingen van 

een houtversnipperaar een aanzienlijk aantal bakstenen losgeraakt, met name aan de rechterzijde. 

Door de uitgevallen bakstenen is de structuur van het gewelf verstoord en is er grote kans op het 

losraken van nog meer bakstenen, zowel per stuk als in grotere delen.  

 

 
De schietopening aan de rechterzijde. Uit het gewelf zijn meerdere bakstenen gevallen.  

 

 
De wortels van de Hedera zorgen voor een voortgaande ontzetting van het gewelf. 
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Het gewelf van de schietopening aan de linkerzijde. Het gewelf verkeert in betere staat dan dat aan 

de rechterzijde. Alleen aan de brede zijde ontbreken er bakstenen.  

 

 
Het asfalt waarmee het maaiveld is bedekt. Dit is waarschijnlijk aangebracht voor het zware verkeer 

van de houthandel. Omdat het direct tegen het metselwerk is aangebracht, drukt het hiertegen 

waardoor de bakstenen verpulveren en er structurele schade kan ontstaan. Op het asfalt 

verschillende kleine stukken gevallen baksteen. 
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Asfalt 

Het maaiveld van de poortopening is geheel met asfalt bedekt. Dit zorgt voor een forse mechanische 

belasting van de muren van de poort, zeker wanneer er zwaarder verkeer van de weg gebruik maakt. 

Het is noodzakelijk de directe verbinding tussen asfalt en metselwerk te verbreken en het asfalt ter 

plaatse voorzichtig uit te nemen en bijvoorbeeld door een dilatatievoeg in de vorm van een 

grindkoffer te vervangen. Dit dient te gebeuren voor de verdere saneringswerkzaamheden aan het 

terrein. Getuige een foto in Ruïnes in Nederland op pagina 127 lagen er in 1997 nog harstenen 

keikopjes en geen asfalt, waarschijnlijk zijn deze nog aanwezig onder het asfalt. Deze keien pasten 

veel beter bij de ruïne dan het huidige asfalt. 

 

Kleine schades en herstellingen 

Rond de poortopening zijn er diverse kleine schades zichtbaar en zijn er ook enige herstellingen van 

het metselwerk uitgevoerd. Een aantal hiervan is van vrij recente datum, de oorzaak ervan is 

onbekend.  

 

 

De linkerzijde van de poortopening is vrij recent hersteld. De bakstenen lijken van elders afkomstig.  

 

Conclusie 

Op de gehele bovenzijde van de ruïne en in de twee schietopeningen liggen er losse bakstenen en 

bestaat er gevaar dat er meer stenen losraken. Al dit werk kan naar beneden vallen. Dit kan zowel 

door weer en wind, fauna als door trillingen van verkeer dat de weg gebruikt. Er is dus aanzienlijk 

gevaar voor letsel van personen en voertuigen die de weg gebruiken. Naast het gevaar van letsel 

gaat het bij al het materiaal om authentieke onderdelen van een rijksmonument. Zodra de 

onderdelen gevallen zijn is het vrijwel onmogelijk om te bepalen wat de oorspronkelijke plaats ervan 

was. Het monument loopt op deze wijze aanzienlijke schade op. 

Zowel vanwege het gevaar van letsel als vanwege het verloren gaan van authentiek materiaal, dient 

de ruïne zoveel mogelijk ontzien te worden. Er wordt geadviseerd geen zwaar verkeer meer door de 

poort en in de directe nabijheid toe te laten. Ook bij de sanering van het omliggende terrein zal de 

situatie gemonitord moeten worden om bij dreigende schade tijdig in te kunnen grijpen.   
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3   Begroeiing 

 

De omgeving van de ruïne en de ruïne zelf zijn weelderig begroeid. De verschillende historische 

afbeelding laten zien dat dit door de tijd heen varieerde. Daarbij lijkt er geen sprake van een 

planmatige aanleg van de begroeiing, maar van een natuurlijke ontwikkeling.  

 

          
Twee ansichten met een redelijk verschillend beeld (collectie ). Links de situatie in 1930, 

rechts in 1940. Ten opzichte van de 19de-eeuwse opnames lijkt de Hedera een keer geheel te zijn 

verwijderd of gesnoeid.  

 

Japanse duizendknoop 

Voor de bodem in de directe nabijheid betreft het met name de Japanse Duizendknoop. Deze plant 

is een invasieve exoot die in de tweede helft van de 20ste eeuw breed in Nederland verspreid raakte. 

De plant kan aanzienlijke schade aan gebouwen aanbrengen, met name aan fundaties die door 

inworteling ontzet worden. Op de oudere opnames van de ruïne is de plant niet waarneembaar, de 

begroeiing zal daarom van recente datum zijn. Het verdient aanbeveling om dit te voorkomen door 

het verwijderen van de planten, zowel bovengronds als ondergronds. Verwijdering voorkomt ook 

verdere verspreiding op het kasteelterrein en de omgeving. De bestrijding van de plant is zeer lastig 

en vergt een lange planmatige aanpak. 

 

Hazelaar 

Op de linker binnenzijde, waar het metselwerk van de poort over gaat in dat van de muur van de 

voorburcht, groeien er meerdere hazelaarstruiken. De hoogte er van is nog gering, wat erop wijst dat 
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ze nog maar kort aanwezig zijn. De wortels hiervan dringen door in de lagen kalkmortel waarmee 

het metselwerk is opgetrokken. Om ontzetting van het metselwerk te voorkomen dienen de struiken 

gesnoeid te worden zodat de inworteling beperkt blijft.  

 

        
Aan beide zijden van de ruïne groeit de Japanse duizendknoop, net als op de dam voor de poort. 

Gezien de zware schade die de plant kan aanrichten en het woekerende karakter heeft verwijdering 

hoge prioriteit.  

 

Lavendel 

Op het vlakke deel van de rechter binnenzijde groeien kleine lavendelstruikjes. Deze leveren geen 

directe schade aan het metselwerk op. Mogelijk zullen zij voor de consolidatie van de poort 

verwijderd moeten worden om de bovenzijde van de poort te beschermen tegen inwatering. Maar 

als de staat van het metselwerk ter plaatse voldoende goed is kan hiervan worden afgeweken. 

 

Hedera Helix 

Aan de rechterzijde van de ruïne is er een grote Hedera Helix aanwezig. Deze is op de oudste foto 

reeds zichtbaar. Aan de linkerzijde was een gelijke begroeiing aanwezig, maar de stam hiervan is 

enige tijd geleden doorgezaagd waarna deze is afgestorven. De begroeiing geeft een romantisch 

beeld, maar is schadelijk voor het metselwerk, met name de delen die ook al zijn blootgesteld aan de 

elementen. De aanwezigheid van de begroeiing verhindert ook de consolidatie van de ruïne. Het 

betreft hier de vlakke delen aan de bovenzijde en het voegwerk van de opgaande delen. Alle 

opnames laten enige vorm van Hedera op de ruïne zien. Ook hier is het raadzaam de begroeiing 

eerst te laten versterven en daarna zeer zorgvuldig weg te nemen zonder schade aan het metselwerk 

aan te richten. Hierna bestaat de mogelijkheid het metsel- en voegwerk te herstellen. Hierna zal een 

nieuwe begroeiing vrijwel niet schadelijk zijn. Hierbij is het raadzaam deze met enige regelmaat te 

snoeien zodat er geen inworteling in de gevelopeningen en op de bovenste en meest kwetsbare 

lagen metselwerk plaatsvindt.  
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Links de hazelaarstruiken aan de linker binnenzijde van de poort. Rechts de afgestorven Hedera aan 

de linkerzijde van de ruïne. 

 

 
De binnenzijde van de ruïne. Aan de rechterzijde is de begroeiing beperkt, bij de rode pijl groeit de 

lavendel. Aan de linkerzijde groeien bij de gele pijl de hazelaarstruiken. Daarboven is het metselwerk 

vrijwel geheel bedekt met de Hedera. 
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De voorzijde van de ruïne met de rechterzijde die vrijwel geheel met de Hedera is begroeid. Op de 

wal aan de rechterzijde groeit de Japanse duizendknop. 

 

  
De linkerzijde van de ruïne. De oever en de dam zijn met Japanse duizendknoop begroeit. Tegen de 

zijgevel de afgestorven Hedera.  
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4   Consolidatie 

 

Bouwkundig 

Voor de instandhouding van de ruïne in de huidige vorm is er een aantal consoliderende ingrepen 

nodig. Deze zijn ook met het oog op het voorkomen van letsel door vallende onderdelen 

noodzakelijk. Dit laatste zal van aanzienlijke belang zijn, aangezien de ruïne een belangrijke 

toegang tot het stadspark zal zijn. De ruïne heeft naast het romantische beeld waarschijnlijk ook 

aanzienlijke waarden op algemeen historisch, stedenbouwkundig, architectuurhistorisch, 

bouwhistorisch en gebruikshistorisch vlak die een actieve consolidatie van de huidige toestand 

rechtvaardigen.2 

De ingrepen betreffen in grote lijnen de in hoofdstuk twee genoemde onderdelen met enkele 

aanvullingen. Hierbij kunnen er overigens meer en minder vergaande keuzes worden gemaakt. De 

minst vergaande is alleen het vastleggen van de losliggende onderdelen en het voorkomen van 

inwatering van de vlakke en staande geveldelen. Verdergaande keuzes betreffen het ongedaan 

maken van foutieve oudere ingrepen en het herstellen van structuren, zoals gewelven waarvan nu 

veel onderdelen ontbreken. Hiervoor zal er een restauratievisie moeten worden opgesteld waarin de 

uitgangspunten voor de restauratie en eventuele reconstructie worden onderbouwd. Hiermee kan er 

dan in de concrete punten worden beslist. Gezien de al eeuwenlange vrijwel ongewijzigde toestand 

ligt een meer terughoudende consoliderende ingreep voor de hand.  

Hieronder worden in ieder geval de voor de terughoudende consolidatie noodzakelijke ingegrepen 

opgesomd. 

 

- Inspectie en bescherming van de aanwezige houten en ijzeren onderdelen. Met name de 

twee eiken balken boven de poortopening zijn geheel blootgesteld aan weersinvloeden. Op 

termijn zullen deze dan vervangen moeten worden. Wanneer ze aan de bovenzijde 

afgeschermd worden dan zal dit de levensduur aanzienlijk verlengen. Het effect van een 

verfsysteem of impregnatie zal beperkt zijn gezien de vrijwel horizontale ligging. 

In de arkeltoren is er boven de vensteropening een houten latei aanwezig. Deze hoeft 

verder niet beschermd te worden. Wel dient het omliggende metselwerk hersteld en 

gevoegd te worden, zodat de inwatering van het muurwerk wordt tegengegaan en daarmee 

de latei beschermd.  

Er zijn enkele ijzeren onderdelen in het metselwerk opgenomen. Er lijkt vooralsnog geen 

roestvorming aanwezig. Om ontzetting van het metselwerk te voorkomen dient het 

ijzerwerk hiertegen behandeld te worden. De aanwezigheid van de onderdelen zijn 

belangrijke bouwsporen uit verschillende periodes.  

- Het vastleggen van de bovenste lagen metselwerk en het afdekken ervan om inwatering te 

voorkomen. De instandhouding van het bovenste metselwerk is van belang voor de structuur 

van de hele ruïne en voorkomt het losraken en vallen van onderdelen. Het herstel van het 

metselwerk dient in een gelijke kalkmortel als het oorspronkelijke werk te gebeuren. Het 

tegengaan van de inwatering kan gebeuren door plaggen van graszodes aan te brengen op 

 
2 Schulte (red), Ruïnes in Nederland, wijdt twee hoofdstukken aan consolidatie. Hoofdstuk 7 betreft ‘Ruïnes 

herstellen of de tand des tijds vrij spel geven?’ van R.J. Wielinga (p. 87-94). Hoofdstuk 8 betreft ‘Flora en Fauna in 

en om ruïnes’ van N.C.M. Maes (p. 95-127). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in 2012 de brochure 

‘Een toekomst voor kasteelruïnes’ uitgegeven met hoofdstuk 5: De Kasteelruïne en het kasteelrestant: scenario’s 

(p. 43-55). De brochure is te downloaden via 

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2012/01/01/een-toekomst-voor-kasteelruines  

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2012/01/01/een-toekomst-voor-kasteelruines
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een ondergrond van klei vermengd met kalkmortel (zie hieronder voor verdere toelichting). 

Voorkomen moet worden dat het metselwerk in één vlak wordt gebracht, de ruïne bestaat 

juist uit rafelranden. 

- Het deels herstellen van voegwerk. Op plaatsen waar bakstenen in de staande gevelvlakken 

los dreigen te raken dienen de mortel en het voegwerk herstelt te worden. Het is hierbij 

belangrijk dat niet de hele gevel gevoegd wordt, maar alleen de plaatsen waar er schade 

ontstaat. Het verweerde beeld van het metselwerk (de ouderdomspatina) dient zo veel 

mogelijk in stand te worden gehouden.  

- Het metselwerk van de gevelopeningen in de vorm van vensters en schietgaten dient 

dusdanig ingeboet te worden dat er geen gevaar meer is voor losrakende bakstenen 

- Het asfalt dient in ieder geval los te worden gemaakt van het metselwerk. Dit kan 

bijvoorbeeld met een grindkoffer of een andersoortige dilatatievoeg. Een grindkoffer heeft 

als voordeel dat deze ook de vochtbelasting van het metselwerk verminderd. Gehele 

verwijdering van het asfalt en herstel van de waarschijnlijk nog aanwezige hardstenen 

keikopjes verdient aanbeveling.  

- Het hekwerk komt al in gelijke vorm op de oudste opnames voor. Als los onderdeel kan hier 

de normale onderhoudscyclus op worden toegepast, zodat de huidige situatie in stand blijft.  

 

Begroeiing 

De begroeiing bepaalt voor een aanzienlijk deel het beeld van de ruïne. Enerzijds appelleert dit aan 

een romantisch beeld in de traditie van Ruskin, waarin het verval en de natuur hun beloop krijgen. 

Anderzijds is dit ook juist wat er zich de afgelopen eeuwen heeft voltrokken, hoewel er wel sprake 

lijkt van enige ingrepen met betrekking tot de begroeiing.  

Voor de consolidatie van het metselwerk dient de huidige begroeiing deels verwijderd te worden. 

Een deskundige kan hierbij aangegeven hoever de Hedera kan worden teruggesnoeid of dat alleen 

totale verwijdering een optie is. Dit zal moeten worden afgewogen tegen de beperking voor het 

bouwhistorisch onderzoek en de consolidatie die dit zou opleveren. Hierna kan er voor een 

romantische visie worden gekozen waarin de natuur de vrije hand krijgt, of voor een meer rationele 

visie waarin de aan te brengen beplanting bewust wordt gekozen. In beide gevallen zal er enig 

onderhoud nodig blijven om toekomstige schade te vermijden. En ook hier zal de restauratievisie 

leidend zijn voor de gemaakte keuzes. 

Gezien de al zeer lange aanwezigheid van de Hedera Helix zal deze (opnieuw) een plaats dienen te 

krijgen. Mogelijk kunnen de hazelaars en lavendel gedurende het proces behouden blijven. Het 

hoort bij het karakter van de ruïne dat er willekeurige begroeiing kan opschieten. Zolang deze niet 

schadelijk is kan deze aanwezig blijven. Voor de vlakke(re) muurdelen is het intussen een redelijk 

goed beproefd concept om graszoden aan te brengen. Deze bestaan uit twee lagen: de onderste 

heeft de wortels naar boven, de bovenste naar onderen. Deze zullen met elkaar vergroeien en de 

vochtbelasting aanzienlijk reguleren. Er kan ook worden gekozen voor een bedekking met sedum op 

een vochtregulerende ondergrond. Om het groeien van struiken en bomen op termijn te voorkomen 

zal er met enige regelmaat een inspectie plaats moeten vinden.  
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5   Conclusies 

 

Bouwkundige situatie 

Op de gehele bovenzijde van de ruïne en in de twee schietopeningen liggen er losse bakstenen en 

bestaat er gevaar dat er meer stenen losraken. Al dit werk kan naar beneden vallen. Dit kan zowel 

door weer en wind, fauna als door trillingen van verkeer dat de weg gebruikt. Er is dus aanzienlijk 

gevaar voor letsel van personen en voertuigen die de weg gebruiken. Naast het gevaar van letsel 

gaat het bij al het materiaal om authentieke onderdelen van een rijksmonument. Zodra de 

onderdelen gevallen zijn is het vrijwel onmogelijk om te bepalen wat de oorspronkelijke plaats ervan 

was. Het monument loopt op deze wijze aanzienlijke schade op. 

Zowel vanwege het gevaar van letsel als vanwege het verloren gaan van authentiek materiaal, dient 

de ruïne zoveel mogelijk ontzien te worden. Er worden de volgende zaken geadviseerd: 

- geen zwaar verkeer meer door de poort en in de directe nabijheid toelaten.  

- het aanbrengen van een veilige doorgang voor voetgangers en klein verkeer. Dit kan 

bijvoorbeeld het plaatsen van een steiger met een maximale doorrijhoogte er onder.  

- bij de sanering van het omliggende terrein zal de situatie gemonitord moeten worden om 

bij dreigende schade tijdig in te kunnen grijpen. Grootschalige en/of zware trillingen zullen 

vermeden moeten worden om verdere schade te voorkomen 

 

Begroeiing  

De Japanse duizendknoop vormt een bedreiging voor het metselwerk en is bovendien een invasieve 

exoot die vrijwel overal wordt bestreden. Verwijdering dient de hoogste prioriteit te hebben, ook om 

verdere verspreiding in de omgeving tegen te gaan.  

De hazelaars en lavendel zijn toevallig opgeschoten op de ruïne. Iets dat goed past bij het 

romantische beeld. Het past bij de ruïne dat er willekeurige begroeiing op schiet. Zolang deze niet 

schadelijk is voor zowel de materialen als andere begroeiing is dit geen probleem. Voor verwijdering 

is geen noodzaak. Bij de hazelaar dient wel gemonitord te worden of de wortels op langere termijn 

schade gaan veroorzaken.  

De Hedera Helix heeft een tweeslachtig effect op de ruïne. Enerzijds is deze al zeer lang aanwezig en 

beeldbepalend, anderzijds richt zij op diverse plaatsen aanzienlijke schade aan en verhindert ze de 

consolidatie. Voor de consolidatie van de losliggende bakstenen, het bouwhistorisch onderzoek en 

een goede beoordeling van het verdere metselwerk zal de Hedera fors gesnoeid moeten worden. 

Wellicht is het mogelijk de hoofdstam of -stronk voor een deel te behouden zodat deze weer kan 

uitlopen. Dit zal door een deskundige beoordeeld moeten worden. De te verwijderen stukken zullen 

eerst moeten afsterven waarna een zorgvuldige verwijdering dient plaats te vinden die geen verdere 

schade aanbrengt.  

 

Consolidatie 

Voor de consolidatie van de ruïne zijn er verschillende scenario’s mogelijk die variëren van zeer 

terughoudend tot zeer ingrijpend. De basis waarop de keuzes hiervoor worden gebaseerd betreft 

een onderbouwde restauratievisie. Deze zal leidend zijn voor de te nemen maatregelen en het 

toekomstig beeld dat men hiermee wil bereiken. Gezien het gebruik van het te realiseren stadspark 

en de cultuurhistorische waarden van de ruïne van het poortgebouw is er een duidelijke noodzaak 

voor consolidatie. Bij een vrij verloop van de krachten van de natuur zouden deze waarden anders 

verloren gaan. Verdergaand ingrepen worden gezien de waarschijnlijk sinds 1702 grotendeels 

ongewijzigde toestand afgeraden. In ieder geval de volgende ingrepen worden noodzakelijk geacht 

voor een veilige handhaving van de bestaande situatie: 
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- bescherming van de houten onderdelen tegen weersinvloeden door afdekking van houten 

lateien voor de poortopening en herstel van het metselwerk in het venster van de arkeltoren 

- controle en verduurzaming van de ijzeren onderdelen in het metselwerk 

- vastleggen van de losgeraakte bakstenen met handhaving van de ruïnecontouren. Daarbij 

het aanbrengen van graszoden of sedumbedekking op de vlakke delen om inwatering tegen 

te gaan 

- controle van metsel- en voegwerk met terughoudend herstel zodat het ouderdomspatina 

intact blijft 

- inboeten van de gevelopeningen en gewelven zodat er geen gevaar meer is van losrakende 

bakstenen 

- directe druk van het asfalt op het muurwerk onmogelijk maken door bijvoorbeeld het 

aanbrengen van een grindkoffer die ook de waterbelasting verminderd. Mogelijk zijn de 

oudere keikopjes onder het asfalt nog aanwezig, zij passen sowieso beter bij de poort.  

- controle en verduurzaming van het aanwezige hekwerk. 

 

Voor wat betreft de begroeiing geldt dat deze na de consolidatie grotendeels kan terugkeren. 

Hierbij dient er met enige regelmaat gecontroleerd en gesnoeid te worden om te voorkomen dat er 

schadelijke inworteling kan plaatsvinden. De Hedera kan bijvoorbeeld goed langs de staande 

geveldelen groeien, maar zal van de gevelopeningen en de bovenste lagen van het metselwerk weg 

gehouden moeten worden. De graszoden of de sedumbedekking op de vlakke delen vormen een 

nieuw element dat goed aansluit bij het huidige beeld en breed wordt toegepast bij de consolidatie 

van ruïnes. Afhankelijk van de gekozen restauratievisie is het mogelijk te kiezen voor het actief 

aanbrengen van diverse muurbloemen en varens die goed op ruïnes gedijen. 
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Over BAAC 

 

 

- Het bedrijf 

BAAC is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat zich sinds de oprichting in 2000 bezig houdt met 

cultuurhistorie in de breedste zin van het woord. BAAC voert alle mogelijke facetten van 

archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en beschikt over een groot aantal specialisten. Het 

bedrijf heeft ongeveer 80 werknemers in dienst, verdeeld over vestigingen in Nederland en 

Vlaanderen. Bouwhistorie is van begin af aan één van de pijlers van het bedrijf. De afdeling 

bouwhistorie bestaat uit: 

 

De afdeling bouwhistorie bestaat uit: 

-

 

- De onderzoeker(s) en auteur(s) 

) is opgegroeid in het mooie polderlandschap van Hei- en Boeicop. 

Tijdens en na zijn studie geschiedenis aan de Universiteit Utrecht is hij bijna 12 jaar werkzaam 

geweest bij bouwbedrijf Van Wiggen in Vianen (Utrecht). Wat begon met het schoonmaken van 

betonbekisting groeide naar het uitvoeren van timmer- en metselwerk. Dit verdiepte met 

renovatieprojecten in Utrecht.  

In 2003 werd de studie geschiedenis aan de Universiteit Utrecht afgerond. In 2007 volgde de 

eerstegraads bevoegdheid om les te geven in het middelbaar onderwijs. Tussen 2011 en 2013 volgde 

hij aan de Hogeschool Utrecht de opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg. Sinds 

2018 doceert hij restauratietimmerwerk en bouwhistorie voor het Nationaal Centrum 

Erfgoedopleidingen. 

 




