252577_AGR_Folders:252577_AGR_Folders

09-07-2007

11:26

Pagina 1

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Monumentenzorg en Archeologie in Rijswijk
Nummer 1
Oktober 2005

Versierde fonteinschotel uit de zeventiende eeuw
In 2005 werd een opmerkelijke vondst gedaan in een speeltuin aan de Penninglaan in de wijk Cromvliet.
Bij het afgraven van de bodem kwam een rijkversierde, natuurstenen schotel tevoorschijn. Deze schotel
dateert van de zeventiende eeuw en
diende als opvangbak voor het water
uit de fontein. De diameter van de
schotel is ongeveer honderdvijftig
centimeter en de diepte ongeveer
veertig centimeter.

Gemeente Rijswijk/BMA

De archeologen troffen op dezelfde
plek ook funderingen aan van een
gebouw. Lees op bladzijde 2 meer over
deze bijzondere ontdekking.
De fonteinschotel wordt bestudeerd. Op de achtergrond is
inmiddels de nieuwe grond al gestort.

Al meer dan vijftig jaar vindt in Rijswijk archeologisch onderzoek plaats. Daarbij zijn belangrijke vondsten gedaan, zoals de ontdekking in
1967 van een villa uit de Romeinse Tijd of een
nederzetting van maar liefst 5500 jaar oud in
de Hoekpolder. Vroeger was er niet altijd aandacht voor de archeologische resten. Daardoor
zijn diverse vindplaatsen zonder onderzoek voor
altijd verloren gegaan. Gelukkig is dat letterlijk
verleden tijd. De gemeente Rijswijk heeft nu
haar verantwoordelijkheid genomen voor het
bodemarchief. Daarom werd in 1993 een archeoloog aangesteld. Sindsdien vindt structureel
archeologisch onderzoek plaats. Het doel is
waardevolle archeologische vindplaatsen te
behouden. Ons culturele erfgoed geeft ons
immers een “gezamenlijk” verleden, waarin vele
Rijswijkse burgers zijn geïnteresseerd. Ik bied u
dan ook graag de eerste nieuwsbrief aan over de
nieuwste ontwikkelingen in de monumentenzorg
en archeologie van Rijswijk.

Gemeente Rijswijk

J. Bolte
Wethouder Cultuur

Wethouder J. Bolte

Gemeente Rijswijk

Rijswijk is rijk aan monumenten. Denk daarbij
aan de Oude Kerk, oude huizen in de dorpskern
en natuurlijk de landgoederenzone met buitenplaatsen als Te Werve en De Voorde. Ook kent
Rijswijk ‘jongere’ monumentale panden zoals de
Jugendstilpanden in de wijk Leeuwendaal. Maar
monumentenzorg gaat niet alleen over panden,
maar ook over objecten zoals middeleeuwse
kades en achttiende eeuwse landschapstuinen
die we op verschillende plekken in Rijswijk
hebben! Rijswijk is een gemeente die voortdurend in ontwikkeling is. In die ontwikkelingen
zijn monumenten onmisbare bouwstenen. Het is
dan ook een vanzelfsprekende zaak dat de
(archeologische) monumentenzorg onderdeel is
van de ruimtelijke ordening. Hiermee sluiten we
aan op het beleid van provincie en rijk. In deze
nieuwsbrief leest u over de nieuwste ontwikkelingen in Rijswijk op het terrein van de
monumentenzorg en
archeologie. Ik wens u veel
leesplezier !
W. van Putten
Wethouder
Monumentenzorg
Wethouder W. van Putten
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De fonteinschotel is fraai gedecoreerd.

Versierde fonteinschotel uit de zeventiende eeuw (vervolg)
heeft gekregen: de binnenkant is afgesmeerd met een
laag kalk en de loden buisjes zijn dichtgemaakt. Is de
schotel toen misschien gebruikt als trog?
De schotel komt uit de zeventiende eeuw. De stilistische kenmerken ervan geven dat aan. Dat wil dus zeggen dat de schotel ouder is dan de eerder gevonden marmeren fontein! Dat
duidt waarschijnlijk op hoge welstand
van de bewoners van Cromvliet.
Dergelijke attributen waren erg kostbaar.

Enkele jaren geleden was al een
De archeologische vondsten geven
fontein in de vijver achter het huis
stukje bij beetje een beter beeld van
gevonden. De fontein had een
hoe de tuin van buitenplaats Cromvliet
achtergrondpartij in Lodewijk
was ingericht. Daarnaast leveren de
XIV stijl, gedecoreerd met een
vondsten een bijdrage in het onderzoek
maskeron met geopende bek
naar de ontwikkeling van buitenplaatwaaruit oorspronkelijk water
sen. In de 18e eeuw waren er meer
spoot. Tegen de achtergrondpartij
dan veertig buitenplaatsen in Rijswijk.
was een schelpvormige bak
geplaatst waarin dat water werd
Deze tekening uit de zeventiende eeuw laat zien hoe
Door medewerking van de bodemsaopgevangen. De fontein is geheel
de volledige fontein er mogelijk uit heeft gezien.
neerder, de firma van Eijk, uit Leiden
van marmer vervaardigd en
en de Dienst Grondgebiedzaken van de gemeente
dateert uit de 18e eeuw. De fontein staat nu in het
Rijswijk kon de schotel worden overgebracht naar het
Museum Rijswijk.
voorplein van het Museum Rijswijk. Het publiek kon
hem daar tijdelijk bezichtigen. De schotel wordt nu
De schotel die in april 2005 gevonden is, diende als
gerestaureerd en krijgt een nieuwe vaste plek in
opvangbak voor het water uit een fontein. Hij is grijs
Rijswijk.
en van hardsteen, en nog bijna ongeschonden. Aan de
buitenzijde is de wand versierd met gestileerde bladeren in de vorm van ribbels met daarbinnen een eenvoudige reliëfversiering. In de geprofileerde rand zijn
vier bloemrozetten uitgehakt. De binnenzijde is glad
afgewerkt. De schotel is ooit een keer gerestaureerd: er
zit een kram in de bovenrand waarmee een scheur
provisorisch is hersteld. In en tussen de bloemrozetten
zijn op regelmatige afstand loden holle buisjes aangebracht. Hierdoor kon het water de bak weer uit. We
De fundering van een bijgebouw.
kunnen zien dat de schotel later een andere functie
Tegen de linkerzijde van de muur zijn steunberen zichtbaar.

Gemeente Rijswijk/BMA

Jan van der Groen, De Nederlandtsen hovenier, 1687/1721.

Omstreeks 1925 is de tuin van de buitenplaats
Cromvliet volgebouwd met huizen. Aan de voormalige
oprijlaan, nu de Penninglaan, kwam later een speeltuin. Toen in april 2005 de speeltuin werd opgeknapt
en een laag grond werd weggegraven, kwamen funderingen tevoorschijn. Deze behoren aan een bijgebouw
van de buitenplaats, uit de zeventiende of de achttiende eeuw. In
de afgegraven grond vonden de
bodemsaneerders een fonteinschotel.
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Restauratie monumentale botenloods en tuinmuur met
tuinen op Te Werve

Architectenbureau Braaksma en Roos

Het botenhuis werd in 1925 gebouwd. Het was zes
meter breed en ruim 22 meter lang. In twee keer
werd het verlengd, waardoor het uiteindelijk 59
meter lang werd. Het gebouw had een rechthoekige
vorm en een zadeldak. In de kopse gevel is een
grote dubbele toegangsdeur met bovenraam
geplaatst zodat de boten vanuit het botenhuis vrijwel direct in de sloot konden worden gelaten.
Vanuit de sloot en de Zandvaart konden de boten
naar de Vliet varen.

Zuid-Hollands Landschap, de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en met het Bureau Monumenten
en Archeologie van de gemeente Rijswijk. Zo kreeg
de bouwer gedegen advies over historische gegevens
en analyse van de objecten die op die plek gevonden waren.

De brand verwoestte de schuur vrijwel volledig. Slechts enkele delen,
waaronder de toegangspartij, overleefden de brand. Gespaard gebleven
fragmenten zijn gebruikt bij de herbouw van het botenhuis.

Architectenbureau Braaksma & Roos stelde, in
opdracht van Shell, het restauratieplan op voor het
botenhuis, de tuinmuren en tuinaanleg. De werkzaamheden zijn gestart in oktober 2004.
Gedurende de gehele bouwperiode was er intensief
contact met de leden van de natuur- en cultuurhistorische vereniging Te Werve, de stichting Het

Architectenbureau Braaksma en Roos

Op 12 mei 2005 zijn de restauratiewerkzaamheden
op Landgoed Te Werve afgerond. Het botenhuis en
de tuinmuren zien er nu weer net zo uit als in
1925. Het monumentale botenhuis werd in mei
2000 verwoest door een brand. Vier jaar later kreeg
Shell van de gemeente Rijswijk een monumentenvergunning en mocht beginnen aan het herstel van
het botenhuis. De tuinmuren en tuinen van het
landgoed zouden ook meteen meegenomen worden. Het werk aan de tuinen start in het voorjaar
van 2006.

Zorgvuldig wordt de muur hersteld.

Open monumentendag een groot succes

Tino van Dam

Op zaterdag 10 september was de Landelijke Open Monumentendag. Ook
Rijswijk deed mee, zoals elk jaar. De dag werd geopend in de Oude Kerk van
Rijswijk. Wethouder Van Putten reikte de Monumentenprijs uit aan Shell
International BV. Daarna gaf architect J. Roos een korte presentatie van zijn
restauratiewerk op het landgoed Te Werve.
Omdat het thema dit jaar ‘religieus erfgoed’ was, waren in Rijswijk de Oude
Kerk, de Hofrustkapel en de Bonifatiuskerk opengesteld voor bezoek.
Daarnaast konden mensen het bunkercomplex in de Voorde en het landgoed
Te Werve bezoeken. In de Herenstraat waren kraampjes van de Werkgroep
Monumentendag, de Historische Vereniging Rijswijk en de Archeologische
Werkgroep Rijswijk. Wethouder Bolte sloot de Monumentendag ’s avonds af
met het ontsteken van de nieuwe buitenverlichting van de Bonifatiuskerk.
De toren en delen van de kerk staan nu na zonsondergang in een sfeervol
lichtspel.
De Bonifatiuskerk staat nu ook ’s avonds in vol ornaat.
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Shell wint Rijswijkse Monumentenprijs 2005

De Monumentencommissie was zeer ingenomen
met het initiatief van de eigenaar, de manier van
voorbereiden en de wijze waarop de restauratie is
uitgevoerd. De commissie noemt het project een
goed voorbeeld van bescherming van ons cultureel
erfgoed en een impuls voor de landgoederenzone in
Rijswijk.
Er is scherp gelet op de kwaliteit van de materialen
en de kwaliteit van de uitvoering. De inspectiemedewerkers van Bureau Monumenten en Archeologie
en van Bouw en Woningtoezicht speelden daarin
een belangrijke rol. Het resultaat mag er dan ook
wezen. In het botenhuis zijn zoveel mogelijk restanten hergebruikt die na de brand nog constructief
bruikbaar waren. Alle nieuwe elementen zijn op
authentieke wijze nagemaakt en geplaatst. Zelfs de

elektrische fietspomp, inworp 1 cent, is teruggeplaatst. Of hij als zodanig weer gaat functioneren
voor dat bedrag is nog niet bekend. Het botenhuis
zal in ieder geval onderdak verlenen aan de beheerders van het groen en hun materieel.
Het duurt wat langer om de tuinen en een belangrijk deel van de singel weer in oude staat terug te
brengen. Maar de eigenaar van het landgoed is
vastbesloten om de gebouwen en het landgoed te
beschermen en te behouden voor het nageslacht.
Dat past uitstekend in de plannen van de gemeente
Rijswijk om de Rijswijkse landgoederenzone weer
in oude luister terug te brengen.

Shell Groep

Op zaterdag 10 september, tijdens de Open
Monumentendag, ontving Shell International BV
de Monumentenprijs. Shell is eigenaar van landgoed Te Werve aan de Van Vredenburchweg en heeft
ervoor gezorgd dat het eerder afgebrande, monumentale botenhuis prachtig is gerestaureerd. Ook
de historische tuinmuren zijn in oorspronkelijke
staat hersteld. De Monumentenprijs wordt ieder
jaar uitgereikt aan een particulier of organisatie die
zich bijzonder heeft ingespannen voor het behoud
van historisch erfgoed.

Wethouder Van Putten reikt de Monumentenprijs uit aan de
heer Van der Meijden, directeur Hoofdkantoor Shell Groep

Wilt u meer weten over het archeologisch onderzoek in Rijswijk
of een vondstmelding doen, dan kunt u contact opnemen met:
Archeologie
Tel: (070) 326 1556
Fax: (070) 326 14 10
E-mail: Archeologie@rijswijk.nl
Wilt u meer weten over de monumentenzorg en
monumentenvergunningen in Rijswijk,
dan kunt u contact opnemen met:
Monumenten
Tel: (070) 326 1566
Fax: (070) 326 14 10
E-mail: Monumentenzorg@rijswijk.nl
Correspondentieadres:
Gemeente Rijswijk
Dienst Grondgebiedzaken
Afdeling Vergunningen en Handhaving
Bureau Monumentenzorg en Archeologie
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk
Bezoekadres
Stadhuis Rijswijk
Bogaardplein 15
2285 DP Rijswijk

Colofon
Uitgave
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Gemeente Rijswijk:
DGZ, afd. V&H, Bureau
Monumentenzorg en Archeologie
J.M. Koot, R.P.M. de Mooy
J.M. Koot en R.P.M. de Mooy
Het Laatste Woord, Amerongen
Gemeente Rijswijk: pag. 1 en 2,
Architectenbureau Roos en Braaksma:
pag. 3 boven en midden, Tino van Dam
(pag. 3 onder), Shell Groep (pag. 4).
Ontleend aan Jan van der Groen, Den
Nederlandtschen hovenier, 1687/1721.
R.P.M. de Mooy
Drukkerij Stimuka
5000
oktober 2005

