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1 Inleiding

Het Archeologisch Dienstencentrum heeft van 9 oktober tot 28 oktober 2000 in opdracht
van W.C.N. Heemstede/U.F. Hylkema, Hylkema Consultants BV een archeologisch onder-
zoek uitgevoerd in de tuinen van kasteel Heemstede in de gemeente Houten (afb. 1). Onge-
veer tegelijkertijd is een bouwhistorisch onderzoek verricht naar de nog zichtbare muren in
de tuin. Het onderzoek is uitgevoerd door M.W. Enderman van Kamphuis, bureau voor
bouwhistorie te Delft in opdracht van Archeoplan, eveneens te Delft.
Het veldwerk voor het archeologische onderzoek is uitgevoerd door E. Lohof (projectlei-
der), G. Tak (veldarcheoloog), A. van Benthem (veldtechnicus) en vier grondwerkers. Het
ADC is de heren F. Vos en G.J. Visser erkentelijk voor hun medewerking ter plaatse gedu-
rende het onderzoek en het bureau Hoogevest Architecten te Amersfoort voor het digitaal
beschikbaar stellen van een plattegrond van de tuinen ten zuidwesten van het kasteel. Het
ADC is dhr O. Wttewaall, gemeente Houten, erkentelijk voor zijn historische aanvullingen
en voor het welwillend toestemming verlenen voor de reproductie van de tuinplattegrond
van D. Stopendaal uit ca. 1700. Het voorliggende rapport omvat zowel de resultaten van
het archeologisch als het bouwhistorisch onderzoek.
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2 Beknopte geschiedenis van de tuin

Het kasteel Heemstede neemt door de centraliserende bouwwijze onder vergelijkbare bui-
tenhuizen een bijzondere plaats in. Heemstede was bovendien ook beroemd om de tuin-
aanleg die grotendeels van rond 1695 dateert. De eerste tuinaanleg van kasteel Heemstede
stamt al uit het midden van de 17e eeuw, gelijk met de bouw van het kasteel in 1645. De
aanleg van deze renaissance tuin beantwoordde naar alle waarschijnlijkheid aan de toen
geldende mode van vierkante streng van elkaar gescheiden hoven met verschillende be-
stemmingen. De tuin was vermoedelijk eenvoudig van aanleg in vierkanten, waarbij de
structuur van een oudere slotenverkaveling gehandhaafd bleef. Van de tuinaanleg van vóór
1680 zijn geen afbeeldingen bewaard gebleven. In 1680 werd Diderick van Velthuysen eige-
naar van kasteel Heemstede. Hij gaf direct de aanzet tot het aanleggen van een tuin in
Frans classicistische stijl. De oude tuin werd gemoderniseerd en naar het oosten toe uit-
gebouwd. De symmetrie werd een alles overheersend uitgangspunt, en de tuin werd aan-
gepast aan de Franse barok. Hiervoor gold niet langer het vierkant als basiselement voor
de tuinaanleg, maar deed de rechthoek in een verhouding van 3:4 haar intrede. Daarnaast
kwamen nu ook de ellips en de cirkel als basisvorm in het tuinontwerp voor. Rond 1695
moet de aanleg zijn afgerond. In deze tijd werd van de tuin door Isaac De Moucheron een
serie tekeningen ad vivum gemaakt. Tot ca. 1720 was de tuin van kasteel Heemstede een
geliefd excursiepunt voor geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.  In deze periode zijn
ook twee gedichten over de kasteeltuin geschreven. Het voor ons meest interessante ge-
dicht dateert uit 1699 en is door Ad. Reets geschreven. In dit gedicht volgt hij een be-
paalde route door de tuin en beschrijft hij de verschillende elementen van de tuin. Na de
dood van Van Velthuysen kwam in 1720 het kasteel met de tuinen in bezit van de neef van
Van Velthuysen, die het overdroeg aan Antonij Torck. Deze man liet alles wat verkoopbaar
was verwijderen. In 1723 werd het landgoed eigendom van Esaye Gillot. Gillot herstelde
de tuinen van Van Velthuysen in een soberder vorm. Deze aanleg wordt eind 18e / begin
19e eeuw gedeeltelijk door een landschappelijke vervangen. In het begin 20e eeuw is een
rozentuin aangelegd op de plaats van de voormalige parterretuin. Het kasteel wordt op dit
moment gerestaureerd en het ligt in de bedoeling om in de nabije toekomst ook de omlig-
gende tuinen naar het oorspronkelijke ontwerp in volle luister te herstellen.

Afb.  2 Aquarel  van  de  tuin  in  vogelvlucht.
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3 Doelstelling en methode van onderzoek

De doelstelling van het archeologische onderzoek was het verzamelen van gegevens voor
de reconstructie van de tuinen ten zuidwesten van het kasteel in hun oorspronkelijke staat
van rond 1695. Het ging hierbij in het bijzonder om de juiste ligging en de afmetingen van
priëlen, een fontein, trappen en paden, eventuele resten van waterleidingen en bouw-
technische bijzonderheden. Het doel van de bouwhistorische opname was om de nog aan-
wezige muren in de tuin te documenteren en aan de hand van de waargenomen fasering te
bepalen welk muurwerk bij welke fase van de tuinaanleg behoort.
Naast het muurwerk dat in combinatie met archeologisch onderzoek is bestudeerd, is ook
een aantal muren buiten het opgegraven gebied onderzocht. Het merendeel van deze muren
is gelegen rond de  voormalige moestuin. Het betreft de volgende muren: een pompmuur in
de moestuin, de noord- en oostmuur rond de moestuin en de kolommen aan het begin van
de oprijlaan. Tenslotte heeft men een onderzoek uitgevoerd naar de kademuur aan de bui-
tenzijde van de kasteelgracht. Deze specifieke bouwhistorische opnamen komen aan bod in
paragraaf 4.7, 4.8 en 4.9.
De tuinaanleg van rond 1695 is vastgelegd op een aantal aquarellen en gravures van Isaac
De Moucheron. Ze dateren van rond 1697. Deze gravures geven een gedetailleerd beeld
van de tuinen, maar er zijn aanwijzingen dat deze afbeeldingen in een aantal gevallen afwij-
ken van de uiteindelijk gerealiseerde situatie. Gaat het hier om ontwerpschetsen? Een an-
dere mogelijkheid is dat in de afbeeldingen een ideale situatie is nagestreefd. De geringe
afmetingen van de afgebeelde menselijke figuurtjes wekken bijvoorbeeld de indruk dat de
tuinen veel groter en ruimer waren dan ze in werkelijkheid zijn geweest.1 Daarnaast kun-
nen de afbeeldingen in details verschillen. Zo zijn de aquarellen waarop een asymmetrische
voorstelling te zien is, gespiegeld weergegeven voor het maken van de gravures.2 Deze
spiegeling is alleen niet overal consequent doorgevoerd. Zo is op één van de aquarellen
een molen als achtergrond geschilderd. Op de bijbehorende gravure is de molen niet ge-
spiegeld, maar naar de andere zijde van het wel gespiegelde beeld geplaatst. Vermoedelijk
heeft men dit gedaan zodat de molen op de gravure dezelfde positie, blijkbaar de werkelijke
locatie, zou behouden als op de aquarel.3

Er bestaan daarnaast  een overzichtsgravure en een plattegrond van de tuinen door Daniël
Stoopendaal, beide uit ca. 1700 (afb. 2).4 Daarop zijn de contouren en diverse elementen
van de tuin te zien: het “Ronde Kabinet” tussen de moestuin en de Boogaard, de “Poort
met het Fontyn werck”, de fontein in de Parterretuin, de “Groote Kom” en het “Kabinet by
de groote Kom” met de zuidoostelijke, halfronde theatermuur. Ten zuidoosten van deze laat-
ste muur is op beide afbeeldingen nog een gebouwtje weergegeven, dat in een eigentijdse
beschrijving als een hondenkennel is omschreven.5 Iets ten oosten daarvan, tegen het
einde van de theatermuur, staat een gebouwtje over een sloot getekend. Wellicht betreft
het een botenhuis of een optrekje dat met de waterhuishouding te maken had. De Parterre-
tuin was omgeven door een muur en een heg waarin zich aan de noord- en zuidzijde van de
centrale dwars-as stenen nissen of bogen bevonden. In de kwadranten van de Parterretuin
stonden beelden op sokkels.
De tuin heeft in deze vorm bestaan tot 1720. Daarna trad verval in, waarbij onder meer
het lood van de waterleidingen is verwijderd.6 Bij het herstel van de tuinen in 1723 zijn
kleine veranderingen aangebracht. Sommige elementen zijn afgebroken. Rond 1770 zou de
Poort met het Fonteinwerk, hier als Water- of Cascadeboog aangeduid, zijn gesloopt. De
ontmanteling van het oorspronkelijke ontwerp heeft zich in de 19e eeuw waarschijnlijk ge-
leidelijk voortgezet. In het begin van de 20e eeuw is er in ieder geval nog maar weinig van
over.7  In 1919 zijn de tuinen opgeknapt. De Parterretuin werd nu grotendeels een rozen-
tuin. De hardstenen sokkel van de zonnewijzer, die het middelpunt van de rozentuin
vormde, is nog aanwezig. Tevens is toen tevergeefs gezocht naar tuinbeelden, die volgens
een overlevering in de 19e eeuw in de tuin zijn begraven. Er is een foto uit ca. 1925 van de
ovale vijver achter het kasteel waaruit blijkt dat de stenen ommanteling van de vijver in
die tijd geheel onder een grastalud is verdwenen.8 Eind jaren ’40 van de 20e eeuw zijn drie
nieuwe trappen en een muurtje voor driekwart rond de grote vijver aangelegd.
Op grond van deze gegevens konden enige specifieke onderzoeksvragen worden gesteld:

• Zijn resten van het paviljoen of Kabinet in of tegen de halfronde theatermuur nog aanwe-
zig?

• Was dit een zeshoekig paviljoen en wat was daarvan de omvang?
• Hoe verhoudt het huidige muurwerk ter plaatse zich tot dit Kabinet?
• Hoe zijn ligging en vorm van de trappen naar de Grote Vijver?
• Hoe is de opbouw van de kade en het terras rond de ovale vijver en wat is de omvang

1. Wevers  1991,  58;  Wttewaall  1999b,
97.

2. Wevers  1991,  noot  102.
3. Wttewaall  1999b,  Wevers  1991,

189,  afb.  181  en  200,  afb.  205.
4. Wevers  1991,  194-195;  Wttewaall

1999b,  76-77.
5. Wttewaall  1999b,  91.
6. Wevers  1991,  73.
7. Wevers  1991,  78-79.
8. Wevers  1991,  220,  afb.  238.
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van de trappen hierin?
• Was er een verschil in niveau tussen het tuindeel met de vijver en het tuindeel van de fon-

tein?
• Waar ligt de Water- of Cascadeboog?
• Hoe is de ligging en de constructie van de fontein in de Parterretuin?
• Waar bevonden zich de sokkels voor de beelden rond de fontein?
• Wat zijn ligging en breedte van de sloot en het laantje ten zuiden van de Parterretuin?
• Zijn resten aanwezig van het “grote Cabenet” tussen de voormalige moestuin en de oude

Boogaard ten zuiden van het kasteel?
• Wat was de omvang van deze ‘Turkse Tent’?
• Bevond zich aan de noordzijde van de moestuin een dubbele sloot?
• Was er een kademuur aan de buitenzijde van de kasteelgracht?

In principe is in iedere opgravingsput één vlak aangelegd. Afhankelijk van de aangetroffen
architectuur of sporen is dit vlak op schaal 1:50 of 1:20 getekend. Op plaatsen waar dat
zinvol was, is een profiel getekend, eveneens op schaal 1:20. Tenslotte zijn de putten
ingemeten in RD-coördinaten.
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4 Resultaten van het onderzoek

4.1 De halfronde theatermuur

BESCHRIJVING
Aan de westzijde van de tuin, in het verlengde achter het kasteel, bevindt zich het restant
van een halfronde muur. De muur hoort in opzet bij de tuinaanleg van 1680 en functio-
neerde behalve als architectonisch sluiting ook ter maskering van het gerend perceel. Bij
de oorspronkelijke opzet behoorde een centraal in de muur opgenomen paviljoen of kabinet.
Thans bevindt zich hier een tweede, naar buiten bollende halfronde muur.
Vermoedelijk maakt alleen de fundering onder de muur van het theater nog onderdeel uit
van de oorspronkelijke, laat 17e-eeuwse muur. Aan de hand van de verschillen in baksteen
en metselverband van het opgaand muurwerk kan de muur worden verdeeld  in 4 segmen-
ten (A t/m D), behorend bij 3 bouwfasen.

Afb.4      Het  onderzochte  deel  van de  tuin
(plattegrond  van  Daniel  Stoopendaal).

Afb.  5  De  verschillende  bouwfasen  van  de
halfronde  theater  muur.
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 Het oudste nog aanwezige muurwerk betreft de resten aan de noordzijde en de halfronde
muur in het midden, respectievelijk muurdeel A en C. Bij beide delen is het metselwerk uit-
gevoerd met een identieke baksteen in Vlaamsverband, waarbij een hoekoplossing met
drieklezoor is toegepast.9 Het toepassen van dit verband komt in de eerste helft van de 18e

eeuw bij tuinmuren regelmatig voor. Bij beide muurdelen is duidelijk herkenbaar dat zij te-
gen ouder muurwerk zijn aangebouwd, dat zich op de plaats van het huidige muurdeel B
bevond. Bouwdeel A is hier koud tegenaan geplaatst en bouwdeel C met een zogenaamde
bloktand ingewerkt.

Tegen muurdeel A staan aan de buitenzijde op regelmatige afstand (ca. 235 cm.) toelopende
steunberen, die bij de oorspronkelijke opzet behoren. De bovenzijde van de muur is inge-
stort. De steunberen tegen muurdeel C zijn waarschijnlijk secundair aangebracht, mogelijk
op de plaats van oudere beren. De breedte, hoogte en toegepaste (machinale) baksteen va-
riëren.
In muurdeel C bevindt zich excentrisch een in het metselwerk opgenomen doorgang,
waarin zich een houten kozijn bevond. De doorgang is vermoedelijk begin 20e eeuw dicht-
gezet met halfsteens metselwerk waarin een hergebruikt natuurstenen Oeil-de-Boeuf is op-
genomen.

Afb. 7 De in het begin van de 20e eeuw
dichtgemetselde doorgang in muurdeel
C, waarbij een 17e- eeuws Oeil-de-Boeuf
is opgenomen in het metselwerk.

Afb. 6 De aansluiting met een bloktand
van muurdeel B en C in de halfronde
muur van het theater.

9. Baksteenformaat: 22,5 x 10,5 / 11
x 3,5 / 4 cm.  10 lagen = 49 (A) en
46 (C) cm.
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Omdat muurdeel C gedeeltelijk is verzakt heeft men bij het herstellen van de bovenzijde
een “varken”(een voeg die overgaat in een laag bakstenen) in het metselwerk moeten toe-
passen. Het verband hierboven is door de hergebruikte stenen een wildverband.

Het anderhalfsteens dikke metselwerk van muurdeel B is uitgevoerd in kruisverband, met
hergebruikte baksteen.10 Vermoedelijk zijn deze stenen afkomstig van de oorspronkelijke
muur, waarin en tegen de muurdelen A en C waren gebouwd. Ter plaatse van de bloktand
met muurdeel C heeft ook muurdeel B een passende aansluiting. Als muurdeel B oorspron-
kelijk was geweest zouden hier afgekapte stenen zichtbaar moeten zijn geweest. Het hui-
dige muurdeel B kan dus na de bouw van de muurdelen A en C gedateerd worden, vermoe-
delijk in de 19e eeuw.
Muurdeel B wordt door rechte steunberen aan beide zijden verdeeld in vier vakken. Op
deze beren zijn hardstenen dekplaten aangebracht. De bovenzijde van de muur is afge-
werkt met een halfsteens rollaag. De steunberen aan de buitenzijde van de muur lijken op
twee na secundair te zijn toegevoegd vanwege het optredende buiken. Om die reden is
waarschijnlijk een vak begin 20e eeuw opnieuw gemetseld. Secundair zijn vervolgens een
historische gevelsteen en een console ingemetseld.
Muurdeel D betreft de restanten van de zuidelijk helft van de muur. Het steens dikke met-
selwerk is uitgevoerd in kruisverband met hergebruikte baksteen en tegen muurdeel C
aangebouwd.11 Deze muur is daarvoor afgekapt.
Waarschijnlijk is muurdeel D niet gelijktijdig met muurdeel C gerealiseerd, hoewel er uiter-
lijke overeenkomsten zijn, zoals de rechte steunberen die het muurwerk aan beide zijden
verdelen. Op deze beren zijn hardstenen dekplaten aangebracht. Vanwege de toegepaste
kalkvoeg is een datering in de 19e eeuw aannemelijk.
De steunberen aan de buitenzijde zijn secundair aangebracht. De bovenzijde van de muur is
afgewerkt met een halfsteens rollaag.

4.2 Het achthoekig paviljoen in de halfronde muur van het theater4.2 Het achthoekig paviljoen in de halfronde muur van het theater4.2 Het achthoekig paviljoen in de halfronde muur van het theater4.2 Het achthoekig paviljoen in de halfronde muur van het theater4.2 Het achthoekig paviljoen in de halfronde muur van het theater

BESCHRIJVING
Centraal in de halfronde muur van het theater, aan de westzijde van de tuin, bevond zich
volgens de afbeeldingen van De Moucheron een achthoekig paviljoen, opgenomen in de
muur. Het paviljoen was van binnen rijkelijk versierd, getuige het gedicht van Reets.

Nu eens dit deftig Speelhuis in
Gegaan, de trappen opgetreeden:
Maar, waar van maak ik best begin?
Hier scheemeren door de kostlijkheden
Mijn oogen. ‘k Zie het loopend jaar
Verdeeld in zijn vier jaargetyen;
En elk saizoen strekt een pilaar

Afb. 8 Het varken in muurdeel C van de
halfronde muur van het theater. Het
metselwerk er boven is restauratie in
wildverband.

10. Baksteenformaat: 21,5 / 23 x 9,5 /
10,5 x 4 / 4,5 cm. 10 lagen = 57
cm.

11. Baksteenformaat: 23 x 10 / 11 x 4 /
5 cm. 10 lagen = 55 cm.
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En schraagd dit werkstuk aan vier zijen.
Hier ziet men doeken net bemaald
Met veld, boskadien, en stroomen:[...]
[...] ‘k Zie mijn zelven
In Spiegels, aardig elk naar rang
Geplaatst aan de opperste gewelven
Van ‘t heerlijk Tuinhuis.

Afb. 9 Gravure Het Cabinet bij de groote
Com met d’ Orangerie.

Afb. 10 Uitzicht als vanuit Het Cabinet
bij de groote Com met d’ Orangerie tij-
dens het onderzoek.
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Het paviljoen is vermoedelijk in de eerste helft van de 18e eeuw gesloopt, waarbij het gat
in de muur is gevuld met de huidige halfronde muur.
Van het paviljoen zijn een aantal archeologische sporen terug gevonden, waaronder de
funderingssleuf met een funderingsfragment.12 De sleuf was 35 cm breed en vanaf het vlak
nog 25 cm diep met een vlakke bodem. De sleuf bevatte veel baksteenpuin en mortel en op
de bodem grof bruin zand. De vorm van de sleuf bevestigt het achthoekig grondplan van
het gebouwtje. Het aangetroffen segment van deze achthoek is binnenwerks 2,15 - 2,20 m
en buitenwerks ca. 2,65 m. De maat baksteen komt overeen met de in de waterpoort aan-
getroffen steen. De fundering is vermoedelijk niet al te zwaar geweest en zal zijn bedoeld
voor een houten opbouw.13 Hiertegen was waarschijnlijk met stucwerk op riet een natuur-
steen imitatie aangebracht. Tijdens het onderzoek werden namelijk in een kuil grote brok-
ken (wit) stucwerk aangetroffen, die vermoedelijk afkomstig zijn van de wanden van het
gebouw. De hoeken zouden dan, afgaand op de gevonden baksteenresten, zwaarder zijn
gefundeerd. Aangezien het grondplan regelmatig is geweest laat de plattegrond zich recon-
strueren. De grootste breedte (of lengte) is ongeveer 6,35 m geweest. Het blijkt dan dat
het achterste, westelijkste segment van het gebouwtje zich bevond op de plaats waar nu
de halfronde theatermuur zich bevindt. Deze muur (deel C, afb. 5) dateert dus inderdaad
van na de afbraak van het Paviljoen.

Tussen de funderingssleuf en de halfronde theatermuur zijn resten gevonden van aan- en
afvoergoten van een waterleiding in de vorm van  twee rijen zachte, rode tot dieprode bak-
stenen.14 Op de bakstenen zijn veel mortel- en leisteenresten aangetroffen. Alleen op de
eerste bakstenen van de noordwestelijke rij zijn nog stukken leisteen gevonden die met
mortel op de bakstenen waren gemetseld.15 Het zuidwestelijke “kanaaltje” zou de aanvoer,
middels een loden pijp, kunnen zijn geweest en het noordwestelijke de afvoer middels een
met leisteen beklede goot. De zuidwestelijke goot was tot een lengte van 1,90 m te vervol-
gen.16 Aangezien het Paviljoen een regelmatige achthoek heeft gevormd, eindigt deze rij
precies aan de buitenzijde van het zuidwestelijke segment. De noordwestelijke goot was
over een lengte van 3,25 m te vervolgen en zette zich buiten de veronderstelde recon-
structie van het grondplan voort tot onder de huidige theatermuur.

Gekeken is ook of deze gootjes zich aan de buitenzijde van de halfronde muur voort zetten.
Mogelijk zou daar ook blijken of de halfronde muur gefundeerd is op resten van de funda-
menten van het paviljoen.
Uit de twee achter de muur gegraven putten bleek dat de goten waren verwijderd bij het
aanleggen van de muur. Aan deze zijde was de insteek voor de muurfundering gegraven.
Hieruit blijkt duidelijk dat de gootjes ouder zijn dan de theatermuur. De gootjes liggen ech-
ter bovenop de reeds eerder vermelde kuil met grote brokken wit stucwerk, waardoor we
kunnen vast stellen dat de gootjes jonger zijn dan  het paviljoen. Mogelijk behoren de goten
bij de restauratie van de tuin rond 1725.
Het uitzicht dat De Moucheron weergeeft vanuit het paviljoen wekt de indruk dat het ge-

Afb. 11 De gootjes bij het paviljoen.

12. Bijlage 1, Put 1 spoor 6.
13. De fundering van het paviljoen is

waarschijnlijk in hoofdlijnen verge-
lijkbaar met die van de ‘Turkse Tent’.

14. Put 1, sporen 1 en 5. De afmetingen
van de stenen bedragen ca. 23 x 11
x 5 cm. .

15. Put 1, spoor 1.
16. Put 1, spoor 5.
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bouw op een heuvel gesitueerd is geweest. Het Paviljoen stond op grond die tot een meter
diepte was doorspekt met baksteenpuin en die moet zijn opgebracht. De meest aanneme-
lijke verklaring is dat dit bij het uitdiepen van de grote vijver is gebeurd. Uit hoogte metin-
gen valt af te leiden dat het paviljoen zich ongeveer 60 cm boven het maaiveld bevond.
Noordoostelijk van de funderingssleuf van het Paviljoen is een tweede, ten opzichte van
het opgravingsvlak nog slechts zeer ondiepe funderingsgreppel gevonden. Vanwege de
halfronde vorm mag deze fundering worden toegeschreven aan een bordes dat zich aan de
voorzijde van het Paviljoen bevond.17 Een dergelijk bordes is zowel op de tuinplattegrond
van D. Stoopendaal (zie afb. 4) als op de gravure van De Moucheron herkenbaar (zie afb.
9). Deze greppel wordt aan de noordzijde aangesneden door een kuil. Op dezelfde gravure
van De Moucheron is ongeveer op deze plaats een vaas op een sokkel te zien. Wellicht be-
treft het hier de kuil waarin deze sokkel heeft gestaan.
De hogere situering van het paviljoen zou tevens kunnen betekenen dat de muur van het
theater hoger is geweest dan de huidige muur. De halfronde muur was mede bedoeld om
het gerende perceel waarop de tuin is aangelegd te verhullen, zodat het waarschijnlijk niet
mogelijk was vanuit het paviljoen over de muur te kijken.

4.3 De opbouw van het terras rond de ovale vijver en de omvang van de trappen4.3 De opbouw van het terras rond de ovale vijver en de omvang van de trappen4.3 De opbouw van het terras rond de ovale vijver en de omvang van de trappen4.3 De opbouw van het terras rond de ovale vijver en de omvang van de trappen4.3 De opbouw van het terras rond de ovale vijver en de omvang van de trappen

BESCHRIJVING
De afbeeldingen die Moucheron gemaakt heeft van de tuinen aan de westzijde van het kas-
teel tonen rond de ovale vijver een iets lager gelegen terras. Dit terras was toegankelijk
langs een zich naar onder toe verbredende trap aan de oost en westzijde, met in het ver-
lengde smallere rechte trappen, die naar het water leiden. De vijver was voorzien van een
fontein en aan weerszijde van de vijver stond een waterspuwende, gevleugelde draak.
Reets zegt hierover het volgende.

Een vyver hier mijn oog bekoord,
Waar in de Vaartsenrijn Godessen,
Verliefd op deez vermaaklijk oord,
Uitstorten haar kristalle flessen. [...]
‘k Zie hier twe ysselijke Draaken
Ter zijden deeze Vyver staan;
Men zietze waterstroomen braaken,
Hoewel dit verschriklijk monsterdier
Gewoon is vlammen af te geeven.

4.3.1 HET TERRAS ROND DE VIJVER
In het oostelijke deel van de opgravingsput tussen de halfronde theatermuur en de vijver
zijn de restanten van een plaveisel aangetroffen.18 Dit plaveisel was plaatselijk verstoord
door wortels. De breedte van het plaveisel is ongeveer 3,5 meter geweest. Waarschijnlijk
betreft het hier het pad direct rond de vijver. In de noordoostelijke helft van het plaveisel,
de zijde langs de vijver, bevonden zich verspreid stukken leisteen. Dit materiaal is zeer ge-
schikt om een horizontaal oppervlak te verkrijgen. Het is mogelijk dat dit deel van het pla-

afb. 12 gravure van De groote Kom met
de Orangerie na ‘t Huys te zien van
agteren.

17. Put 1,  spoor 7.
18. Put 1, spoor 18.
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veisel  bedekt was met natuursteen. Dit kan de rand of de kade van de vijver betreffen
die, zoals uit de gravures blijkt, was vol gezet met potten waarin oranjeboompjes en an-
dere exotische planten stonden (zie afb. 12).19

De kademuur was anderhalfsteens dik en gemetseld op een brede houten plank. De plank
werd gedragen door een dubbele rij palen. Daarbij stak vermoedelijk op regelmatige af-
stand een zwaardere rechthoekige paal door de plank om het muurwerk te verankeren.
Waarschijnlijk is ook tegen het uitbuiken van de muur op regelmatige afstand een anker-
blok gemetseld.
Om houtrot tegen te gaan, moet de houten fundering van de kademuren ruim onder water
hebben gestaan. Het oorspronkelijke niveau van het water bevond zich dan ook ca 30 cm
boven het niveau van de funderingsplank.
De kademuur is, gerekend vanaf de funderingsplank ongeveer 75 cm hoog geweest. Dit
kon worden afgeleid door de toevallige ontdekking van een duiker aan de noordzijde van de
vijver. De duiker bevond zich waarschijnlijk direct onder het terras, onder het plaveisel en
de daarbij behorende vleilaag. De duiker is gemetseld op een houten plank, die zich 50 cm
onder de plank van de kademuur bevindt. De wanden zijn taps-toelopend gemetseld. De bo-
venzijde is afgesloten met een halfsteens gewelf (bijlage 2, afb. 1).

Vóór de duiker is in de vijver deels met houten palen afgezet, waarschijnlijk om als filter
te functioneren tegen slib en om vis in de vijver te houden. Ten opzichte van de plank
waarop de kademuur stond en de bovenzijde van de duiker is er een hoogteverschil van 62
cm. Mogelijk heeft de duik te maken met de waterspuwende draken die aan de noordelijke
en de zuidelijke kant van de vijver hebben gestaan.

De positie van de terrasmuur of borstwering was herkenbaar als een ongeveer 50 cm
diepe uitbraaksleuf. Deze diepte is tevens een indicatie van de minimale hoogte die de
terrasmuur gehad moet hebben. De hoogte zou gereconstrueerd kunnen worden aan de
hand van de hoogte van de treden van de trap naar het terras.

4.3.2 TRAPPEN
Vermoedelijk bevond zich aan de westelijke zijde van de vijver een stenen trap die afdaalde
naar de waterspiegel, maar de situatie ter plaatse was te zeer verstoord om een duidelijke
waarneming toe te laten. Aan de buitenzijde van het plaveisel bevond zich bruine, zandige
grond met veel puin en mortelresten.  Hieronder is geen plaveisel of oppervlak vastge-
steld. Op een ca. 20 cm hoger niveau zijn enige muurresten vastgesteld, die nog drie
steenlagen hoog aanwezig waren, gemetseld in Vlaams verband.20 Daartussen tekende zich
duidelijk een rechthoekige verkleuring af die bestond uit donkergrijze zware zavel, waarin
zich vermoedelijk nog enige bakstenen in situ bevonden.21 De totale breedte van de

Afb. 13  De duiker.

19. Wevers 1991, 190. .
20. Put 1, sporen 11 en 16.
21. Put 1, spoor 15.
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verkleuring was 2,10 - 2,20 m. Zeer waarschijnlijk betreft het hier een trap waarvan de in
steen uitgevoerde treden verdwenen zijn. Aan de vijverzijde, op 30 - 40 cm afstand tot de
vijverrand, bevond zich een rij van dakpannen die daar blijkbaar als een vorm van
beschoeiing was neergelegd.

De trap naar het terras wordt door De Moucheron bij de waterpoort aan de oostelijke zijde
afgebeeld als uitwaaierend en 3 treden hoog.

De trappartij bestaat uit drie bouwfasen. Reeds zichtbaar aan het oppervlak was de jong-
ste fase, die vermoedelijk uit de 20e eeuw dateert.22 Volgens de bewoner van de naast de
tuin gelegen boerderij zou deze trap in 1949 zijn aangelegd. Als treden zijn gedeeltelijk na-
tuurstenen platen gebruikt, die waarschijnlijk van de toegang van het kasteel afkomstig
zijn. De donkergrijze bakstenen zijn vermoedelijk ook hergebruikt.23 Delen van de trap zijn
koud tegen elkaar gezet. De buitenwerkse breedte van de trap was ca. 1,70 m, de
binnenwerkse ca. 1,25 m. Deze trap liep uit op een vijf steenlagen hoog muurtje van de-

Afb. 14 Put 1, spoor 2: een rij dakpan-
nen als beschoeiing van de vijver.

Afb. 15 Gravure van De Moucheron: De
Poort met het Fontijn werck, en de
tuyn met Parterres.

22. Put 2, spoor 8.
23. De afmetingen van de stenen zijn

20/21 x 9/9,5 x 5 cm en zouden
afkomstig zijn van een schuur aan
de voorkant van het kasteel.
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zelfde steensoort dat tot aan de noord- en zuidzijde van de vijver is te vervolgen. In over-
leg met de opdrachtgever is deze recente aanleg verwijderd.

De tweede fase is herkenbaar aan de hoger gelegen trappartij met de uitwaaierende balus-
trades. De bovenzijde van deze trap was binnenwerks 2,50 en buitenwerks 3 m breed. De
tweede fase dateert van na de sloop van de Waterboog in 1770,24 maar sluit nog wel aan
bij de oorspronkelijke aanleg van de boog en moet daarom kort daarop zijn aangelegd, voor
het einde van de 18e eeuw.25 Dit valt af te lezen uit het feit dat de trap zich naar het oosten
toe verbreedt en aansluit op de doorgang onder de Waterboog. De Waterboog zelf is op dat
moment echter al afgebroken. Het bewijs hiervoor wordt geleverd door een drempel die de
trap aan de bovenzijde afsluit. Deze drempel  is nog gedeeltelijk aanwezig en loopt aan de
noordzijde nog juist over het fundament van de voormalige Waterboog.26 Deze trap blok-
keerde het oorspronkelijke pad rond de vijver, dat zich nu blijkbaar bevond ter hoogte van
de inmiddels gesloopte Waterboog.
Het metselwerk langs de vijver en het laagste deel van de trap vormen vrijwel zeker de
oudste bouwfase die van ca. 1695 moet dateren.

Langs de oever van de grote vijver is een houten beschoeiing aangetroffen van verticale
balken. Aan de vijverzijde lagen, evenwijdig aan de oever, horizontale planken, die op hun
plaats werden gehouden door in de bodem geslagen houten staken met een diameter van 5
- 10 cm.

Deze planken hebben als basis voor het opgaande metselwerk gediend. Evenals bij de trap
aan de overzijde van de vijver bestaat de constructie uit enige lagen bakstenen die haaks
op de oever zijn gemetseld. Daarachter bevindt zich een plaveisel dat ca. 1 m breed is.
De bijbehorende trap is vrijwel verdwenen. Een vlijlaag van mortel en puin kan de onderste
trede aangeven.27 De breedte van deze oudste trap, die bij de Waterboog hoort kon niet
nauwkeurig worden vastgesteld, maar moet, evenals de westelijk van de vijver gelegen
trap, 2,10 - 2,20 m zijn geweest.28 De lengte van de trap was vermoedelijk maximaal 1,75
m. De ondergrond bestond uit kleiig zand met mortelpuin. Voor de Waterboog kan een ca.
2,50 m breed pad rond de vijver hebben gelopen, zoals op gravures is afgebeeld.29 Vlak
voor de Waterboog zijn ook nog resten van de trapfundering gevonden die bij deze eerste
aanleg van de trap (en de Waterboog) horen. Het gaat om vermoedelijk twee 40 cm hoge
poeren en een rij verbindende stenen op het onderste niveau van de poer juist voor de ope-
ning van de Waterboog.30

4.4 Parterretuin
Volgens de afbeeldingen die De Moucheron van de “Blom-Tuin” of parterretuin heeft ge-
maakt,  moet dit een bloementuin zijn geweest voorzien van vier parterres met beelden,
een centrale fontein en een waterpoort.
Reets geeft hiervan de volgende beschrijving.

Afb. 17  Houten beschoeiing langs de
vijver.

24. Mondelinge mededeling O.
Wttewaall.

25. Put 2, spoor 7. De bakstenen van
deze middelste of tweede fase heb-
ben een uniforme rode kleur en af-
metingen van 23 x 11,5 x 5 cm.

26. Put 2, spoor 11.
27. Put 2, spoor 12.
28. De gebruikte steenmaten zijn 19 x

8,5 x 4,5 en 22 x 10,5/11 x 4,5 cm.
29. Wevers 1991, 190, afb. 182; 201,

afb. 209.
30. Put 2, spoor 13.
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afb. 16  
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Ik tre den schoonen Lusthof in,
Verdeelt heel konstig in vier perken,
Elk met een lieflijk bloemtapijt
Bedekt, daar allerhande bloemen
Te voorschijn komen op haar tijd,
Waar op gy moogt, o Heemste! Roemen
Elk perk is vierkant afgepaald,
Met Taksis rontsom heen omgeeven,
De Taksis en Jenevernaald [...]
In  ider Bloemperk staat een beeld
Uit hard arduinsteen uitgeklonken.

4.4.1 WATERPOORT
De waterpoort vormt de westelijke afsluiting van de parterretuin. In dit deel van de tuin
speelde water een centrale rol. De waterpoort was uitgerust met zogenaamde bedrieger-
tjes, die onverwacht de bezoekers nat konden spuiten.

afb. 18  Gravure van De Boucheron: De
Blom-Tuin met de parterres na de
Orangerie te zien.

afb. 19  De parterre-tuin tijdens het on-
derzoek.
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Op dit detail is ook te zien dat aan weerzijde van de waterpoort cascades stroomden.
Reets beschrijft de waterpoort als volgt:

Hier staat een net gebouwde Poort,
Gesmukt met allerley siraaden.
Maar waar van komt deez regen voort?
Barst hier het water uit de paden?
O ja, terwijk ik op deez weg
Dit werkstuk aanzie met mijn oogen,
Ontspringt hier uit de Taksis heg
Het nat, gelijk kristalle boogen
Hier komt een zilvre waterval
Van ‘s Hofspoort opperste afgestooven.

De fundamenten van de Water- of Cascadeboog bestonden uit 21/2-steens metselwerk dat
nog tot een hoogte van 80 - 90 cm aanwezig was.31 Hoewel beide fundamenten een U-vorm
hebben, verschillen hun afmetingen. Globaal beslaat het zuidelijke fundament 1,50 x 2,50
m. Het noordelijke voor zover bekend 1,25 x 1,75 m. Beide fundamenten hebben in de hoek

Afb. 20  Detail van de vogelvlucht prent
van Heemstede door Daniel Stoopendaal
uit circa 1700. Hierop is duidelijk te zien
hoe enkele personen onder de water-
poort worden natgespoten.
(Zie ook afb. 15).

afb. 21 De fundering van de water-
poort en het uitzicht op de ovale vijver
tijdens het onderzoek.
Zie ook bijlage 2, afb. 3.

31. Put 2, spoor 10. De gebruikte bak-
steen heeft het formaat 22,5 x 10,5
x 4,5 cm.
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van de L aan de voorzijde een schuin aflopend deel  van 10 cm hoogte dat naar de nis in de
boog voert.
De cascades die volgens de afbeeldingen van de poort ter weerszijden van de boog hingen,
waren blijkbaar niet gefundeerd. De totale breedte van de boog was op grond van de fun-
damenten 7,45 m. De breedte van de doorgang was 4,17 m. Het zuidelijke fundament is
zwaarder en omvangrijker uitgevoerd dan het noordelijk. Wellicht bevond zich aan deze
zijde het waterbekken dat de waterdruk voor de cascades en de “bedriegertjes” leverde.
In de Cascadeboog (indien die 2,50 m breed is geweest) of half daarin (bij een breedte van
ca. 1,50, de afmetingen van de L-vormige fundamenten) is een halfrond fundament gevon-
den van gedeeltelijk los van elkaar liggende stenen.32 Vlak achter de boog of tegen de ach-
terzijde lag het fundament van een muurtje of poeren. Een vergelijking met dergelijke poe-
ren of stiepen langs de hoofdas van de Parterretuin doet vermoeden dat deze fundamenten
in verband staan met de waterleiding en in het bijzonder met die voor de “bedriegertjes”,
die oorspronkelijk onder of achter de Waterboog aanwezig waren, zoals te zien op de
vogelvluchtprent van D. Stoopendaal.33

4.4.2 WATERLEIDING
Tussen de Waterboog en de fontein in het midden van de Parterretuin zijn langs de noord-
zijde van het pad 17 poeren aangetroffen.34 Hierop zal een houten waterleiding hebben ge-
legen.35 Ook het grote aantal ijzeren spijkers dat rond deze poeren is gevonden, wijst hier
op (afb. 22). De eerste poer ligt ca. 1,50 m achter de Waterboog. De volgende poer ligt
4,65 m verderop. Vanaf deze poer volgen 16 poeren, die  75 - 100 cm van elkaar liggen.
Van de eerste tot de achtste poer, een afstand van ca. 9 meter, neemt de hoogte van de
poeren ongeveer 20 cm toe. Over de volgende 11,50 m is vrijwel geen verval aanwezig in
de hoogten van de poeren. Tussen de tiende en de elfde poer lijkt een poer te ontbreken.
Vermoedelijk bevond zich hier een pad dat in een achthoekige vorm rond de fontein liep. De
breedte van de opening is 1,75 m.
Ongeveer acht meter voor de fontein zijn geen poeren meer aangetroffen. Het verloop van
de leiding is van hier dan ook onduidelijk. Wel is iets noordelijk van het midden van de fon-
tein, op ca. 1,40 m van een gat in het fundament van de fontein, een rechtop staande, ijze-
ren ring aangetroffen met een binnenwerkse diameter van 20 cm en een buitenwerkse dia-
meter van 23 cm. Deze ring vormde de afsluiting van een geul die in het vlak niet verder
was te vervolgen, maar die in profiel 35 cm breed en nog 30 cm diep was.

Ongeveer 20 meter ten noorden van de fundering van de waterpoort is een oost-west ge-
oriënteerde sleuf gegraven om aan de hand van het profiel te kunnen opmaken of ertussen
het tuindeel met de vijver en het deel met de fontein een niveau verschil is geweest. Hier-
van bleek uit de opbouw van de verschillende grondlagen niets. De gelaagdheid is overeen-
komstig de rest van het terrein met een humeuze bovenlaag en een opgebrachte kleiige on-
derlaag.

32. (Put 2, spoor 9).
33. Wttewaall 1999b, 94 en afb. 7.
34. (Put 2, spoor 3). De gebruikte steen-

formaten zijn 22/24 x 9,5/11 x 4/
4,5 cm.

35. Een vergelijkbare constructie is be-
kend van kasteel Terworm bij
Heerlen, Dijkstra 1999.

Afb. 22  Poeren.



ADC  Rapport 66-  Houten, kasteel Heemstede�23

afb. 23 D
e oorspronkelijke vloer van de fontein in de Parterretuin tekening en foto. Zie ook bijlage 2, afb. 4a, 4b

en 4c.
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4.4.3 FONTEIN
In het midden van de parterretuin lag een fontein die door Reets kort beschreven wordt
(zie ook afb. 18).....

Een Springbron sierlijk in het oog
Staat hier in ‘t midden schoon te praalen,
Waar uit men ‘t water na om hoog
Als vloejend kristallijn ziet straalen.

Hoewel in de literatuur wel eens gesproken wordt over een vijver met fontein, zijn tijdens
het archeologisch onderzoek geen sporen van een vijver aangetroffen.

De fontein was nog vrijwel gaaf aanwezig, evenals een bijenkorfvormige put van gesta-
pelde stenen, een zgn. stapelput aan de noordzijde en twee sokkels aan de westzijde. De
fontein had een hoogte van 72 cm en bestond uit minimaal twee bouwfasen, de beide sok-
kels niet meegerekend.36

De eerste aanleg van de fontein werd volledig zichtbaar na het, in overleg met de op-
drachtgever, slopen van de hierna beschreven vloer van een latere bouwfase.

De resterende hoogte van deze oorspronkelijke fontein is 40 cm. Zij is gemetseld van IJss-
elstenen.37 Vermoedelijk is er een natuurstenen rand geweest, die, volgens afbeeldingen
ter hoogte van het (toenmalige) maaiveld lag. De diameter is 3,87 - 3,95 m binnenwerks en
4,65 - 4,80 m buitenwerks. De binnenzijde van de wand was bepleisterd. De vloer bestond
uit een sterpatroon van afwisselend gele IJsselsteentjes en zwarte en witte natuursteen
(dikte 3 cm) in de vorm van een windroos. Het noorden was aangegeven met een in wit
marmer uitgevoerde Franse lelie.38 De vloer was als volgt opgebouwd: twee lagen vlak-
gelegde IJsselstenen; daarop in de vorm van hoogbenige driehoeken die de windrichtingen
aangeven ca. 3 cm dikke rode plavuizen en daarop de zwartmarmeren natuursteen. Tussen
deze natuurstenen driehoeken de vrijwel gelijkzijdige driehoeken die bestonden uit op hun
lange zijde gezette IJsselstenen. De windroos is omgeven door een krans van vier rijen,
op hun lange zijde staande IJsselstenen. De enige verstoring van de vloer betrof een geul-
tje tussen de westelijke fonteinwand en het centrum, waarin een vloer met rode bakstenen
was gelegd, die typisch zijn voor de tweede bouwfase. Waarschijnlijk betreft het hier de
waterleiding voor de tweede bouwfase. Een afzijdig ten opzichte van de centrale as gele-
gen gat in de wand van de fontein (afm. 17 x 17 cm), dat correspondeert met de boven
vermelde ijzeren ring, komt uit op dit vloerniveau. Hier bevond zich blijkbaar de aan- of af-
voer van de waterleiding. In het gat in de muur bevond zich nog een stuk loden pijp met
een diameter van 6 cm (bijlage 2, afb. 5a en 5b).
Het is niet zonder meer duidelijk of de stapelput bij de eerste of de tweede fase van de
fontein hoort. De hoogte van de bovenkant van de stapelput kan hiervoor een indicatie ge-
ven, aangenomen dat de stapelput zich altijd geheel onder het maaiveld bevond. Die hoogte
is ca. 5 cm lager dan de rand van de eerste fase, die, zoals boven vermeld, vermoedelijk
nog met een laag natuursteen was afgedekt. Op grond van NAP-hoogte kan de stapelput
zeer wel gelijktijdig met de eerste fase van de fontein zijn aangelegd. De stapelput had een
diameter van 1,40 m. De vastgestelde hoogte was 1,32 m aan de buitenzijde en ca. 1,50 m
aan de binnenzijde. Instortingsgevaar verhinderde het blootleggen van de stapelput aan de
buitenzijde. De stenen onder de buik van het vat waren niet gemetseld, de stenen van het
bovenste deel wel. Vermoedelijk secundair was in de gewelfde koepel een gat gemaakt,
dat was afgedekt met een plaat natuursteen. Hier is de uitsparing voor een pijpleiding
zichtbaar die correspondeert met een uitsparing in de fonteinrand van de tweede bouw-
fase. Blijkbaar heeft hier vanaf de fontein een leiding gelopen die het overtollige fontein-
water afvoerde naar de stapelput.
Midden op de fonteinvloer van de eerste fase bevonden zich de resten van een gemetselde
sokkel. Afgaande op de steensoort behoort deze sokkel bij de tweede fase. Zij correspon-
deert waarschijnlijk met de leiding die in westelijke richting de vloer van de eerste fase
heeft verstoord. De wand van de fontein is vervolgens opgemetseld tot een hoogte van 30
cm en aan de binnenzijde opnieuw bepleisterd. De bovenkant is plaatselijk geëffend met
platen leisteen. Dit doet vermoeden dat de bovenzijde met natuursteen was bekleed. Hier-
van zijn echter geen fragmenten teruggevonden. Het centrale deel van de fontein is vervol-
gens volgestort met puin en zand. In deze vulling zijn drie subtropische schelpen gevonden.
Wellicht bevonden deze zich op de vloer van de oorspronkelijke fontein. Op de vulling zijn
een laag gele bakstenen en twee lagen hardgebakken rode bakstenen gemetseld als basis
voor een vloer van zwarte en witte plavuizen met een gemarmerd patroon.39 Ook deze

36. (Put 2, spoor 1).
37. Janse 1989, (afmetingen 17/18 x 8

x 4 cm).
38. Er is enige gelijkenis met het ster-

vormige patroon dat in de vloer van
het Kabinet op de begane grond van
het kasteel is aangetroffen (Wevers
1990, afb. 4). Dat het hier een wind-
roos betreft is echter minder waar-
schijnlijk omdat de grootste
diamantkop niet naar een kardinale
windrichting wijst. .

39. (afmetingen plavuizen: 16 x 16 x 2,9
cm en 16 x 37 x 2,9 cm). De ge-
bruikte baksteenformaten variëren
van 19 x 7,5 x 3,8 cm tot 23 x 10,2 x
4,5 cm.
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tweede vloer was verstoord door een uitbraaksleuf tussen het centrum en de westelijke
rand van de fontein. Deze sleuf is vermoedelijk ontstaan tijdens het slopen van de
waterleidingbuizen. De onderkant van deze sleuf correspondeerde met een tweede gat in
de westelijke zijde van de fontein waardoor de waterleiding van de tweede bouwfase naar
binnen kwam. De vloerbedekking van rode en zwarte plavuizen is vermoedelijk nog voor of
gelijktijdig met het slopen van de waterleiding, grotendeels uitgebroken en verwijderd. De
fontein is daarna niet meer hersteld.
Tegen de fontein aan zijn twee bakstenen sokkels gevonden. De beide sokkels, gemetseld
van (hergebruikte) IJsselstenen, zijn zonder twijfel nog jonger (wellicht 20e eeuws).40 Het is
twijfelachtig of beide sokkels een nog als zodanig werkzame fontein flankeerden. Waar-
schijnlijk houden sokkels en fontein geen direct verband met elkaar.
De afstand tussen het midden van de fontein en de voorzijde van de Waterboog bedraagt
37,21 m. Het is op grond van het archeologisch onderzoek niet mogelijk eenduidig te bewij-
zen dat de eerste fase van de fontein gelijktijdig met de Waterboog is gebouwd. Evenmin
kan uitspraak worden gedaan over de vraag of de eerste fase van de fontein reeds bij de
eerste tuinaanleg in ca. 1645, of pas bij de grote uitbreiding van ca. 1695 is aangelegd.
Wel is aannemelijk dat in ieder geval tussen ca. 1695 en 1770 (toen de Waterboog vermoe-
delijk is afgebroken) de eerste fase van de fontein gelijktijdig was met de Waterboog.

4.4.4 DE SOKKELS VAN DE BEELDEN ROND DE FONTEIN.
In de parterretuin hebben een aantal beelden op sokkels gestaan. Volgens de afbeeldingen
van De Moucheron stonden ze centraal in de buitenste broderies van de tuin. Vermoedelijk
gaat het om vier beelden van Griekse goden.41 Daarnaast stonden volgens Reets in het
midden van de vier parterres albasten beelden van de vier prinsen van Oranje: Willem de
Zwijger, Maurits, Frederik Hendrik en Willem II. Er bestaat een gerucht dat een van de la-
tere eigenaren het uitzicht op een aantal beelden in de tuin zat was en vervolgens deze
beelden heeft laten begraven.42

Hier word my beter stof gegeeven
Tot zingen, en een schoonder licht
Schijnt voor mijne oogen nu te zweeven:
Oranjens Princen vind ik hier
In wit albast, naar Haare waarde;
O ja! Zy zijn het alle vier.
Al ror het lichaam onder de aarde,

Afb. 24  Fundering van een sokkel.

40. (Put 2, spoor 14 (baksteen formaat.
17,5 x 8 x 3,5 cm).

41. Wttewaall 1999b, 92.
42. Wttewaall 1999b, 97.
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Doch leefd Haar liefde in ons gemoed,
En haar gedachtenis in marmer.

Om de meeste kans te hebben resten te vinden van de sokkels is vanuit het hart van de
fontein een sleuf aangelegd, diagonaal richting zuidwesten, tussen het assenkruis van de
voormalige paden. Op enkele meters vanaf de fontein werd een laag in verband geplaatste
bakstenen aangetroffen, die de fundering van een sokkel hebben gevormd (afb. 24).

De maat van de steen is overeenkomstig de bij de waterpoort toegepaste baksteen. Het
verdere verloop van de sleuf leverde geen informatie, behalve een puinspoor op 24,5 me-
ter uit het hart van de fontein. Onduidelijk is of dit een uitbraakspoor van een sokkel be-
treft.
Aan de hand van de aangetroffen sokkelfundering is ook aan de noordwest, noordoost en
zuidoostzijde van de fontein gekeken. Ten zuidoosten van de fontein werden geen resten
baksteen aangetroffen.

4.5 Het terrein tussen Parterretuin en Boogaard
Op de zuidelijke rand van de Parterretuin is een greppel gevuld met een dun laagje geel
zand aangetroffen.43 De afmetingen waren ca. 0,45 x 3,15 m. Waarschijnlijk gaat het om
een funderingsleuf. Aan de west- en oostzijde bevonden zich nog enige stenen in situ.44 De
afstand van dit fundament tot het centrum van de fontein is 34 m.
Eén meter zuidelijk van dit fundament is een uitbraaksleuf gevonden van de muur die de
Parterretuin omgaf.45 Aan de buitenzijde bevond zich het talud naar de sloot, analoog aan
de situatie aan de noordzijde van de Parterretuin waar deze muur als fundament nog aan-
wezig is.
In het profiel blijkt de sloot 5,40 m breed en 1,30 m diep te zijn. Aan de kant van de
Parterretuin is zij echter gedeeltelijk volgestort met een puinlaag, zodat zij oorspronkelijk
breder kan zijn geweest (maximaal zes meter).

Op de door Daniël Stoopendaal rond 1700 vervaardigde plattegrond van de tuinen lijken aan
de noord- en de zuidzijde van de centrale tuin ten westen van het kasteel twee parallelle
sloten te zijn afgebeeld. Om dit te verifiëren is bij het westelijke einde van de noordmuur
van de moestuin een sleuf gegraven. Volgens de eerder genoemde plattegrond zouden zich
hier ook bruggen over de sloten hebben bevonden.
In het dwarsprofiel van de sleuf bleek duidelijk de aanwezigheid van twee sloten, waarbij
in de zuidelijke sleuf een mogelijk bij een brug behorende paal werd gevonden.
Om te achterhalen of de sloten eveneens verderop langs de noordmuur van de moestuin
aanwezig waren is 45 meter naar het oosten een tweede sleuf gegraven. De noordelijke
sloot tekende zich hier reeds af als een depressie in het terrein. De zuidelijke sloot bij de
muur van de moestuin was als zodanig in het profiel herkenbaar, maar miste de kenmer-
kende zwarte afzetting op de bodem van vergane plantenresten. In plaats van een sloot
zou het hier mogelijk om een greppel uit de ontginningsperiode gaan, die waarschijnlijk bij
de bouw van de fruitmuur, in het midden van de 17e eeuw, is dichtgegooid.
Geconcludeerd mag worden dat er geen sprake is van een dubbele sloot ter plaatse van de
fruitmuur. De aan het westelijke einde van deze muur gevonden greppel behoort vermoede-
lijk bij een andere, waarschijnlijk oudere verkavelingstructuur.

Tussen de Parterretuin en de fruitmuur zijn nauwelijks architectonische fenomenen of
structuren aangetroffen. In één put is het restant van een niet geheel evenwijdig met de
fruitmuur of de sloot verlopend pad aangetroffen.
Het pad had een aftakking naar het nog aanwezige poortje in de fruitmuur. De fruitmuur
dateert waarschijnlijk van vóór de tuinaanleg van ca. 1697.46 Of het poortje en het pad er
naar toe dezelfde ouderdom hebben, is echter minder duidelijk. Het pad bestond uit
donkerhumeuze, zandige grond met vrij veel grind. De breedte was 1,10 - 1,20 m. Het sluit
aan op een breder pad (2, 25 - 2,50 m) bestaande uit grind en zand. Iets verder op is een
mogelijke voortzetting van dit pad gevonden. Het pad is hier echter aanmerkelijk smaller
en wordt geflankeerd door met puin en grof grind gevulde sleufjes, die als
ontwateringgeulen dienst gedaan kunnen hebben. De totale breedte is 1,50 - 1,75 m. Tij-
dens het graven zijn enige losse bakstenen tevoorschijn gekomen, die vermoedelijk het
restant van een oorspronkelijke bestrating vormen. 43. Put 3, spoor 5.

44. De oranjerode bakstenen hadden af-
metingen 23 x 10 x 6 cm.

45. (Put 3, spoor 2).
46. paragraaf 4.7.3.
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4.6 Het Grote Kabinet, ofwel de Turkse Tent, in de Boogaard

BESCHRIJVING
Op de prenten van Moucheron is halverwege de moestuin, centraal in een scheidende
haag, een rond gebouw gesitueerd, dat bekend is als het Grote Kabinet. Het bouwsel is
hoger geplaatst dan de tuin en toegankelijk langs een trap van enkele treden. Het Kabinet
vormde de verbinding tussen de boomgaard en de moestuin.47 Reets heeft tijdens zijn wan-
deling door de tuinen ook dit deel bezocht.

Een vruchtbren Boomgaard net beplant,
En Moestuin, nood my in te stappen [...]
Hier staat een Lustprieel, van een
Gescheurd heel aardig in vier deelen,
Waar om de Taksis telgen heen
Met altijd duurend groente speelen.
Een juist rond Speelhuis beurd zijn kruin
Omhoog, gebouwd, heel schoon te aanschouwen,
In ‘t middelpunt van deezen Tuin,
Naar konst geschilderd en gehouwen.

Voor de opening in de nog aanwezige muur tussen moestuin en Boogaard is een rechthoe-
kige constructie aangetroffen van ca. 4 x 6 m.48 De fundamenten gingen nog 35 cm diep.
De gebruikte stenen  dateren uit de 18e eeuw.49 Tussen en nabij de fundamenten zijn veel
bloembak- en potscherven gevonden die niet nader dan 1700 - 1900 zijn te dateren. Het is
echter aannemelijk dat dit bouwwerk tegelijk met de westmuur van de Boogaard is ont-
staan. Aangezien de muur waarschijnlijk in de 19e eeuw is opgericht, kan deze constructie
uit dezelfde tijd stammen.50 Zowel tegen de noord- als de zuidzijde zijn in koud verband
muurtjes gezet die oppervlakten van resp. 2,20 x 4 m en 6 x 4 m omvatten.51 Deze aan-
bouwtjes zijn zeer recent. Bij het ter plaatse verdiepen van deze werkput werd een deel
van een cirkel gevonden, dat bestond uit tegen elkaar gelegde gebroken bakstenen. Het
betreft de vleilaag van een fundering, die waarschijnlijk niet zwaarder is geweest dan
halfsteens metselwerk. Hieruit kan worden opgemaakt dat opbouw van het Grote Kabinet
niet zwaar is geweest en daarom vermoedelijk geheel van hout was. Een opbouw van hout
is mede aannemelijk vanwege de afwezigheid van resten stucwerk in de puinsporen,  die
bij het paviljoen wel zijn aangetroffen.
De fundering van het paviljoen staat in schril contrast met de trapfundering, die op onge-
veer 1,6 meter ten oosten van het Grote Kabinet is gesitueerd. Dit zware versnijdende
metselwerk behoort waarschijnlijk bij de onderste tree. Op het metselwerk heeft een na-
tuurstenen opdektree gelegen. De afwezigheid van achterliggende funderingsfragmenten
van de trap geeft aan dat de Turkse tent inderdaad op een heuvel stond. De hoogte van de

afb. 25 ‘t Gezigt van de Boomgaard aan
de regter zijde na de Grotte te zien.

47. Wevers 1991, afb. 204.
48. (Put 5, spoor 1).
49. (baksteenformaat: 23,5 x 11,5 x 4,5

cm).
50. Zie paragraaf 4.7.3.
51. (sporen 6 en 7).
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heuvel kan gereconstrueerd worden aan de hand van de hoogte en breedte van de natuur-
stenen treden. Uitgaande van een trap met vier natuurstenen treden van elk 40 cm breed
(een breedte die correspondeert met de omvang van de aangetroffen fundering) en 15 cm
hoog zou het Grote Kabinet op 60 cm boven het maaiveld hebben gestaan.
Iets verder zuidelijk ligt tegen de muur een recent fundament van ca. 4,50 x 7,50 m en een
betonnen vloer. Juist aan de buitenzijde van de muur aan de zuidzijde is een oorspronkelijk
grindpad met een breedte van 1,50 m aangetroffen. Hierbij sloten twee parallel verlopende
uitbraaksleuven aan waarvan de functie niet duidelijk is. Tijdens het graven zijn scherven
van een steengoedfles gevonden die wordt gedateerd tussen 1775 en 1879. Dit maakt aan-
nemelijk dat de sleuven niet bij de oorspronkelijke tuinaanleg horen maar van latere datum
zijn.

4.7 De muren van de moestuin

Tijdens het bouwhistorisch onderzoek is ook naar een aantal muurresten gekeken waar
geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd.

4.7.1 DE POMPMUUR

Beschrijving
De pompmuur is een relatief korte muur, die zich aan de zuidzijde van de voormalige moes-
tuin bevindt. Het metselwerk is anderhalfsteens dik en uitgevoerd in kruisverband, waarbij
een drieklezoor voor de hoekoplossing is toegepast.52 Aan de hand hiervan en de zorgvul-
digheid van het metselwerk kan de muur in de eerste helft van de 18e eeuw worden geda-
teerd.
De relatief korte muur is aan de achterzijde, de zuidzijde, voorzien van steunberen op de
hoeken. De afwerking van het muurwerk aan de bovenzijde kon door begroeiing niet wor-
den waargenomen, maar betreft vermoedelijk een rollaag. Opmerkelijk is dat voor de kast
met het pompmechanisme een deel van het metselwerk is weggehakt.

4.7.2 DE FRUITMUUR

Beschrijving
De van oorsprong op zichzelf staande muur aan de noordzijde van de voormalige moestuin
is een zogenaamde fruitmuur. Tegen de op het zuiden gerichte zijde werd leifruit opgebon-
den. Dergelijke muren zijn kenmerkend voor 17e en 18e-eeuwse buitenplaatsen.53

Het anderhalfsteens dikke metselwerk is uitgevoerd in kruisverband, waarbij op de einden
een kop-klezoor hoekoplossing is toegepast.54 Aan de hand hiervan kan de muur in de
tweede helft van de 17e eeuw of  het begin van de 18e eeuw worden gedateerd. Waar-
schijnlijk is de fruitmuur tussen 1645 en 1680 gebouwd, bij de eerste aanleg van de tuin.
Het toegepaste baksteen formaat wijkt weliswaar af van zowel de in het kasteel gehan-
teerde stenen als die van de waterpoort.55 Maar de lengte van de muur correspondeert
niet met de structuur van de tuin waarbij de waterpoort behoort, wat een aanwijzing zou

Afb. 26 De pompmuur in de voormalige
moestuin, gezien naar het zuidwesten.

52. Baksteenformaat: 22 x 10,5 x 3,5 /
4 cm, 10 lagen = 48 cm.

53. B.H.J.N. Kooij en B. Olde Meierink,
Fruitmuren in Nederland. Zeist 1997.

54. Baksteenformaat: 21,5 / 22 x 10 /
10,5 x 4 / 5 cm, 10 lagen = 54 cm.

55. De bij de gevels van het kasteel toe-
gepaste baksteen meet 22,5 x 11 x
4,5 cm, 10 lagen = 57,5 cm. In de
fundering van de waterpoort is een
baksteen van 23 x 11 x 4,5 cm ge-
bruikt. Bij beide is een kop-klezoor
hoekoplossing toegepast.
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zijn voor een datering vóór 1680. De muur is des al niettemin bij de door van Velthuysen
aangelegde tuin gehandhaafd als scheiding.
Tegen de noordzijde van de muur bevinden zich op een regelmatige afstand (ongeveer 2
meter) in verband gemetselde, toelopende steunberen.

Aan de zuidzijde is centraal in de muur de positie van een oorspronkelijke doorgang gemar-
keerd met lisenen. De doorgang is begin twintigste eeuw verbreed en aan de bovenzijde
voorzien van een kuif, gedateerd 1785, die van elders afkomstig is. De bovenzijde van de
muur, afgewerkt met een halfsteens rollaag, is aan de westzijde verlaagd. Recent is de
muur aan de zuidzijde opnieuw gevoegd met cement.

4.7.3 DE OOSTMUUR VAN DE MOESTUIN

Beschrijving
De muur aan de oostzijde van de voormalige moestuin is mogelijk net als de noordmuur ge-
bouwd als fruitmuur. Het gedeeltelijk anderhalfsteens, gedeeltelijk steens dikke metsel-
werk is uitgevoerd in kruisverband, waarbij een hoekoplossing met drieklezoren is toege-
past en hergebruikte baksteen.56 De muur is met een bloktand tegen de noordmuur van de
moestuin aangebouwd. Aangezien het metselwerk de zorgvuldigheid mist van het aange-
troffen 18e-eeuwse werk en is uitgevoerd met hergebruikte baksteen is een datering in de
19e eeuw vanwege de toegepaste kalkvoeg aannemelijk.
Bij de opzet van de muur behoorde een aan de oostzijde in verband gemetselde aanbouw,
die zich halverwege de muur bevond. De positie ervan is herkenbaar aan de aanzet van de
dwarsmuren en de verjonging in het metselwerk van anderhalfsteens naar steens. Oor-
spronkelijk bevond zich op deze plaats het zogenaamde Grote Kabinet, dat vermoedelijk
rond 1725 is gesloopt.
Eveneens bevinden zich tegen de oostzijde van de muur drie in verband gemetselde, rechte

Afb.27  De noordzijde van de fruitmuur,
gezien naar het oosten, met op regel-
matige afstand toelopende steunberen.

Afb. 28 De kuif op de fruitmuur, date-
rend uit 1785, boven de oorspronke-
lijke doorgang in de muur is vermoe-
delijk van elders afkomstig en begin
20e eeuw hier geplaatst.

56. Baksteenformaat: 21,5 / 22 x 10,5
/ 11 x 3,5 / 4 cm,10 lagen = 51
cm.
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steunberen. De bovenzijde van de muur is afgewerkt met een halfsteens rollaag Recent is
de muur opnieuw gevoegd met cement. Aan de westzijde is deels onderlangs de muur een
witgekalkte strook zichtbaar, die vermoedelijk tegen ongedierte is aangebracht.

4.8  De kolommen aan het begin van de oprijlaan

BESCHRIJVING
Aan het begin van de oprijlaan is aan weerszijden een rechthoekige kolom gemetseld,
waarop een siervaas van natuursteen is geplaatst. Het metselwerk is uitgevoerd met her-
gebruikte, veelal gebroken bakstenen in wildverband, waarbij cementspecie is toegepast.
Vermoedelijk betreft het hier een toevoeging uit het begin van de 20e eeuw. De siervazen
zijn in Lodewijk XIV-stijl en mogelijk 18e eeuws. Oorspronkelijk werden de kolommen ech-
ter niet bekroond met vazen, maar, zoals Reets vermeldt, met de wapens van Van Velthui-
sen en van zijn vrouw, Alida de Graeff.

Afb. 30 De zuidelijke kolom aan het be-
gin van de oprijlaan naar het kasteel.

Afb. 29  De oostelijke muur van de
moestuin (links) is met een bloktand in
het oudere metselwerk van de fruit-
muur gewerkt.
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Op d’ ingang vat dan eerst mijn oog;
Deeze ingang kan genoegen geeven
Aan ider een, waar op om hoog
Velthuizens wapen staat verheven,
En ‘t wapen van De Graaf daar by.

4.9 De kademuur aan de buitenzijde van de kasteelgracht

BESCHRIJVING
Op de gravure van Moucheron met de voorzijde van het kasteel, is rondom de kasteel-
gracht een terras afgebeeld. Dit terras lijkt op de prent van een geringere omvang dan
rond de ovalen vijver en heeft een minder aanwezige kademuur. Ook lijkt de borstwering
begroeid en iets achterover te hellen.

Om een beeld te krijgen van het mogelijk rond de kasteelgracht aangebrachte terras is aan
de noordzijde van de gracht een put gegraven in het huidige talud.
Bij aanleg bleek vrijwel direct onder het maaiveld zich een muur te bevinden van klooster-
moppen. Deze zijn los op elkaar gestapeld en kunnen zodoende niet als waterkering zijn ge-
plaatst. Mogelijk betreft het de borstwering, die vanwege de hergebruikte middeleeuwse
bakstenen dan vrijwel zeker met begroeiing aan het zicht werd onttrokken. Anderzijds kan
het hier ook een herstelling van het talud zijn uit een latere periode.
Om te zien of de muur zich rondom voortzette is 25 meter naar het oosten een tweede put
aangelegd, waarin dezelfde muur en stratigrafie werden aangetroffen. Het profiel is hier
gedocumenteerd.
Een derde put  is gegraven aan de westzijde van de gracht. De muur bleek hier nog deels
boven het maaiveld aanwezig. In deze put werd een dubbele rij paaltjes aangetroffen, die
mogelijk behoren bij een opbouw van een kademuur, zoals die rond de ovale vijver ook is
gebouwd. Deze indruk wordt versterkt door de zwaardere vierkante palen die vermoedelijk
ter verankering van het metselwerk hebben gediend. De paaltjes bevinden zich ca. 1 meter
buiten de muur op de overgang van de huidige (voor de restauratie aangepaste) waterlijn.
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5 Conclusie van het onderzoek

Het aanvullend onderzoek naar de archeologische resten van de tuin van kasteel
Heemstede heeft voldoende informatie voor een reconstructie van een aantal elementen uit
het oorspronkelijke ontwerp aan het licht gebracht.
• Het Kabinet tegen de halfronde achtermuur, welke laatste waarschijnlijk gebouwd is op

het achterste segment van het achthoekige kabinet.
• Het terras rond de ovale Grote Vijver en de daarbij behorende trappen.
• De duiker in de vijver. Vermoedelijk heeft deze een tegenhanger aan de zuidzijde voor de

doorstroom van vers water, mogelijk hebben zij een relatie met de op de afbeeldingen aan-
wezige waterspuwende draken.

• Van de oostelijke trap naar de Grote Vijver bleken drie bouwfasen te bestaan, waarvan de
vroegste eind 17e eeuw, de tweede in de 18e eeuw (na afbraak van de Water- of Cascade-
boog) en de laatste in de 20e eeuw is te dateren.

• De fundamenten van de Waterboog.
• Ook de fontein in de Parterretuin bleek uit drie bouwfasen te bestaan. De eerste fase met

een vloer in de vorm van een windroos hoort bij de oorspronkelijke aanleg uit einde 17e

eeuw. Vervolgens is, vermoedelijk eind 18e eeuw de fontein opgemetseld, en voorzien van
nieuwe vloer en waterleiding. In de 19e of 20e eeuw zijn aan de westkant twee gemetselde
sokkels toegevoegd. De fontein was toen vermoedelijk niet meer als zodanig in bedrijf en
zelfs onder het maaiveld verdwenen.

• Daarnaast is de positie van de beelden rond de fontein aan de hand van de gevonden
funderingsfragmenten van de sokkels bekend en blijkt de positie afwijkend te zijn van de
door Moucheron weergegeven plaats.

• De afmetingen van de Parterretuin zullen 74,42 x 68 m hebben bedragen, er van uitgaande
dat de afstand van het midden van de fontein tot de voorgevel van de Waterboog (37,21
m) dezelfde was als de afstand van het midden van de fontein tot het oostelijke poortje
van de tuin. Evenzo dat de afstand van het midden van de fontein tot het fundament van
een boog of bank aan de zuidoostzijde van de tuin (34 m), dezelfde is als die tot een soort-
gelijke constructie aan de noordwestzijde van de tuin. Hieruit kan blijken dat de Parterre-
tuin aanmerkelijk langer dan breder is. Dit is in tegenstelling tot de tuin zoals afgebeeld op
de plattegrond van D. Stoopendaal.

• Het pad en de sloot die de Parterretuin aan de zuidzijde begrenzen zijn aangetroffen.
• Het grondplan van het Grote Kabinet in de Boogaard kon voor een deel worden achter-

haald. Bij dit laatste bouwwerk is het echter aanbevelenswaardig om ook de westzijde te
ontgraven voor de precieze omvang en de trappartij aldaar.

• Blijkens het onderzoek heeft zich ten noorden van de moestuin geen dubbele sloot bevon-
den die behoort bij de opzet van de tuin uit 1680. De dubbele sloot die op de plattegrond
van Stoopendaal aan de noordzijde van de tuin is aangegeven is vermoedelijk ook niet aan-
wezig geweest.

• Helaas kon niet met zekerheid gesteld worden dat de aan de buitenzijde van de kasteel-
gracht aangetroffen muur behoort bij de op prenten afgebeelde rand rond het terras al-
daar. Hiervoor ontbreekt voldoende archeologisch bewijs. Wel mag aan de hand van de
waargenomen palen geconcludeerd worden dat er een terras is geweest, vergelijkbaar
met het terras rond de ovale vijver.

De vraag of de aquarellen en gravures van Isaac De Moucheron ontwerpschetsen waren
of dat in de afbeeldingen een ideale situatie is nagestreefd is op basis van het onderzoek
te beantwoorden. Gezien de tijdens het onderzoek vastgestelde afwijkende afmetingen van
de Parterre-tuin en het in de afbeeldingen verhullen van de gering van de tuin, mag men
aannemen dat de afbeeldingen een geïdealiseerde werkelijkheid vertegenwoordigen.
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Bijlage 2

Afb. 1  De duiker aan de noordzijde van de vijver.

Afb. 2  Resten van de trap en de waterboog vanuit het noordwesten gezien.
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Afb. 3  De noordelijke fundering van de waterboog.

Afb. 4a  Overzicht van de fontein, inclusief stapelput en bakstenen poeren.
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Afb. 4b  De eerste fonteinvloer in de vorm van een windroos.

Afb. 4c  Het noorden van de windroos met Franse lelie.
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Afb. 5a  De restanten van de waterleiding in de muur van de fontein.

Afb. 5b  Restanten van de waterleiding in de vloer van de fontein.


