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Een kasteel in het «Groene Hart»: Nederhorst den Berg 

door Heimerick Tromp.   

Uit: De Woonstede door de eeuwen heen, nr. 127 – September 2000 

 

n het «Groene Hart» van Holland, het uitgestrekte, open gebied tussen de grote steden van 

de Randstad, dat nog vele ongerepte gedeelten bevat, ligt het in oorsprong middeleeuwse 

kasteel Nederhorst den Berg. Het werd gesticht in de periode rond 1300 als een 

eenvoudige, omgrachte woontoren en zou tot in het begin van de zeventiende eeuw uitgebreid 

worden tot een onregelmatig complex. In ca. 1630-35 herbouwde Gerard van Reede van 

Nederhorst het kasteel en voorzag het van vier zeshoekige hoektorens. In de achttiende eeuw 

kreeg het terrein zijn huidige opzet; ondanks enkele verbouwingen en wijzigingen in de 

tuinaanleg weerspiegelt Nederhorst nog steeds veel van zijn oude opzet. In 1971 brandde het 

kasteel geheel af. Dankzij een particuliere stichting, de Harmine Wolters Stichting, zal het 

kasteel, dat in de afgelopen decennia een ingrijpende restauratie onderging, ook voor de 

toekomst behouden kunnen blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gravure in oude kleuring uit ‘De Riddermatige Huysen en Gezichten in de Provincie Utrecht in 1698’ uitgegeven 

door Caspar Specht.  

In de prent zijn de eisen waaraan een ridderhofstad moest voldoen aanwezig: de slotgracht met ophaalbrug, de 

hoeve en de edelen. De omgeving van het kasteel is gestoffeerd met een aantal boeren en edellieden.  De curieus 

gevormde brug is versierd met een paar tuinvazen. 

Collectie Harmine Wolters Stichting 

 

De stichting van het huis Nederhorst 
In de tweede helft van de dertiende en het begin van de veertiende eeuw vindt er op het 

platteland van het Sticht, de tegenwoordige provincie Utrecht, een grote bouwactiviteit aan 

«versterkte huizen» plaats. Vooral langs de Langbroekerwetering, in de zuidoosthoek van 

Utrecht, verrijzen in korte tijd verscheidene eenvoudige bakstenen woontorens, voorzien van 

een omgrachting en geschikt om in tijden van nood de omwonenden veilig te herbergen. 

I 
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Met name het riddermatige geslacht van Wolven kan aanspraak maken op een actieve rol bij 

het stichten van dergelijke woontorens. Aangenomen wordt, dat leden van deze familie o.a. 

Hardenbroek, Sterkenburg en Hindersteyn tussen de Langboekerwetering en de Kromme Rijn 

hebben gebouwd. In het gebied ten westen van Utrecht, in en rond Vleuten, schieten in de 

zelfde tijd eveneens vele woontorens uit de grond, zoals het Huys te Vleuten, terwijl andere 

versterkte huizen het uitgangspunt zullen vormen voor een veel groter kasteel, zoals de Haar, 

dat in de vijftiende eeuw uitgroeit tot een imposant, vijfhoekig complex.  

 

Maar de Van Wulvens laten zich niet alleen in het Langbroekse onbetuigd: in dezelfde 

periode sticht Alfert van Wulven namelijk een niet onbelangrijk huis op de grens tussen 

Utrecht en Holland, direct naast een horst of natuurlijke hoogte in dit moerassige gebied en 

niet ver van de Vecht en de Ronde Venen. 

 

De eerste maal, dat van dit huis melding wordt gemaakt is in 1301, zodat we er van uit 

kunnen gaan, dat het al in de dertiende eeuw gebouwd is. Op 22 april van dat jaar droeg 

Alfert van Wulven «siin huys tot der Horst, dat legghet tot Horstwaerde» op aan de bisschop 

van Utrecht, Guy van Henegouwen. Voorwaarde was dat het een «open huis» voor de 

bisschop zou blijven. Dit geeft aan, hoe belangrijk Nederhorst als een gunstig gelegen 

uitgangspunt voor militaire ondernemingen was. In de zuidmuur van het tegenwoordige huis 

is nog steeds een deel van het muurwerk van dat eerste huis Nederhorst terug te vinden. Ook 

in de binnenmuren zijn nog delen van deze toren bewaard gebleven. 

Al spoedig nam Alfert van Wulven de naam «van der Horst» als familienaam aan, waaronder 

zijn afstammelingen bekend zouden blijven. 

 

Zestiende eeuw: Nederhorst wordt Ridderhofstad 
Het geslacht van der Horst bleef tot in de zestiende eeuw eigenaar van het kasteel. In 1536 

werd Nederhorst opgenomen in de lijst van erkende ridderhofsteden. Dit betekende, dat de 

eigenaar van Nederhorst lid kon worden van de Utrechtse Ridderschap, met alle voordelen 

vandien, zoals belastingvrijstelling en bestuurlijke participatie in de provincie. Hoewel we 

nauwelijks over gegevens beschikken, die ons kunnen informeren over de tussenliggende 

eeuwen, moeten we ervan uitgaan, dat het huis geleidelijk was uitgegroeid tot een complex 

met vleugels aan drie zijden van de middeleeuwse toren; tussen de vleugels lag waarschijnlijk 

een binnenplaats. Van de vleugels zijn kelders met kruisgewelven bewaard gebleven. 

 

Na enkele eigendomswisselingen werd Nederhorst in 1579 verworven door Goert van Reede 

van Saesfeld, heer van Saesfeld, Amerongen en Zuylesteyn. Hij kocht dit kasteel van Herman 

van Zuylen van Batesteyn en werd daarmee beleend op 11 februari 1580. Van Reede zou de 

stamvader worden van een uitgebreid Utrechts geslacht, dat vooral in de zeventiende eeuw 

een eminente maatschappelijke positie in het Sticht verwierf en opviel door de bouw en 

herbouw van verschillende kastelen en de aankoop van grootgrondbezit. Renswoude, 

Drakestein, en het na 1672/73 herbouwde Amerongen zouden daarvan getuigenis afleggen. 

Zelf was Goert van Reede afkomstig uit Overijssel, stammend uit een landadellijke familie en 

daar in zijn jonge jaren bestuurlijk actief. Maar door het huwelijk met de rijke erfdochter 

Geertruid van Nijenrode kreeg hij vaste grond onder de voet in Utrecht. Zo was hij in 1555 

hoogschout van de stad Utrecht en werd hij na de belening met Amerongen in 1557 

opgenomen in de Ridderschap. In 1584 maakte hij deel uit van een gezantschap, door de 

Staten-Generaal gezonden om de oppermacht over de gewesten aan te bieden aan koning 

Hendrik III van Frankrijk. Hij keerde echter al vanuit Brielle terug omdat hij zich onwel 

voelde en overleed op 19 april 1585. Toch verliep de sociale integratie van zijn nageslacht 

niet zonder horten en stoten, waarbij Nederhorst ook een rol speelde. Van zijn 10 kinderen 

stierven er 3 vóór hun ouders. De dochters trouwden allemaal met leden van «ebenbürtige» 

geslachten maar van de drie zonen hadden er twee relaties beneden hun stand, terwijl de 

oudste om politieke redenen ook geen toekomst had in het Sticht. In de literatuur wordt dan 

ook gesteld, dat «de verdeeling hunner na te laten goederen» de ouders «groote zorg baarde». 
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Adriaen, de oudste, opteerde voor de Spaanse kant, Gerard huwde in 1583 Mechteld Peunis, 

de dochter van een «petit notaire» en Frederik leefde met een concubine, met wie hij 

trouwplannen had. De ouders bepaalden dan ook, dat Frederik Amerongen en Nederhorst zou 

krijgen, mits hij een dochter van adellijke afkomst zou huwen. Gerard zou het vruchtgebruik 

van Nederhorst krijgen, terwijl Adriaen de goederen kreeg in het nog door de Spanjaarden 

overheerste Overijssel. Zo eenvoudig zou de oplossing echter niet zijn, want tot 1608 werden 

er door de gebroeders van Reede processen over de erfenis gevoerd. Bij het akkoord dat toen 

bereikt werd, kreeg Gerard de eigendom van Nederhorst. Hij overleed al in 1612, waarna zijn 

zoon Godard hem opvolgde als heer van Nederhorst. De andere zonen waren Ernst, heer van 

de Vuursche en Drakestein, Johan, heer van Renswoude en Barend, die te Utrecht aan het St. 

Janskerkhof woonde. 1) 

 

De grote verbouwing van Godard van Reede uit ca. 1630-1635 
Al deze perikelen stonden een frisse, vernieuwende wind niet in de weg. Integendeel, Godard 

van Reede zou blijk geven van een avontuurlijke, ondernemende geest. Als een echte zoon 

van zijn tijd bemoeide hij zich met ontginning en droogmakerij; daarnaast had hij grote 

belangen in de internationale wapenindustrie. Zo investeerde hij veel geld in de vlakbij 

Nederhorst gelegen projecten Horstermeer en Naardermeer, die in 1629 door de Spanjaarden 

weer onder water gezet werden. Zijn kopermolens in de buurt van Amersfoort leverden het 

materiaal voor de productie van kanonnen. Ze vormden een netwerk met fabrieken in 

Holland, Zweden, Hamburg en Lübeck, die de Zweedse koning Gustaaf Adolf bevoorraadden 

tijdens zijn veldtochten in Duitsland. In 1624 nam hij met zijn zwager Adriaen van Rossem 

deel aan de bedijking van de Heer Hugowaard en in 1628 of 29 liet hij een verbindingskanaal 

langs Nederhorst graven om het scheepvaartverkeer over de Vecht te vergemakkelijken 

aangezien zo een grote bocht in de rivier werd afgesneden. Deze vaart werd naar hem de 

Reevaart genoemd; dikwijls vinden we hem ook als Nieuwe Vecht vermeld. Rond 1640 stond 

hij op het hoogtepunt van zijn macht en werd hij als de meest invloedrijke politieke figuur in 

het Sticht gezien. In 1646 was hij afgevaardigde wegens Utrecht bij de 

vredesonderhandelingen te Munster. In 1647 werd de prinsgezinde van Reede echter ernstig 

ziek en verliet hij het congres. Aanvankelijk wilde hij het vredesverdrag niet tekenen, maar 

later werd zijn handtekening aan het verdrag toegevoegd. Korte tijd daarna, op 25 juni 1648 

overleed bij te Utrecht. 

 

In de periode 1630-1635 ondernam Godard van Reede een grootscheepse verbouwing van 

Nederhorst, waardoor het huis zijn tegenwoordige uiterlijk kreeg. Het werd toen een 

rechthoekig gebouw met vier zeskante torens. In de oostgevel kwam de entree te liggen. De 

enige aanwijzing, waaruit kan blijken, dat de verbouwing in die tijd moet hebben 

plaatsgevonden, vormt het feit, dat de stad Utrecht in 1635 aan van Reede vier glazen met het 

Utrechtse stadswapen voor zijn huis schonk. 2) Een dergelijke schenking van 

gebrandschilderde glazen vond met name plaats wanneer een gebouw voltooid werd. 

 

De vier hoektorens verleenden het kasteel een defensief karakter, ondanks het feit, dat zij met 

hun dunne muren slechts een decoratieve functie hadden. Wat dat betreft past de architectuur 

van Nederhorst uitstekend in de reeks zeventiende-eeuwse Utrechtse ridderhofsteden als 

Renswoude en Heemstede, waarbij het torenaspect eveneens een sterke rol speelde. Bij 

Nederhorst werden de torens zo geplaatst, dat ze niet precies op de hoeken staan, maar 

ernaast, waardoor de voor- en achtergevel een grote breedte kregen. De achtergevel is in 

goedkopere gele steen uitgevoerd en bezit geen bogen boven de vensters. 

 

De bel-etage wordt door een van voor tot achter doorlopende gang in twee delen verdeeld. 

Aan de rechterzijde liggen drie vertrekken achter elkaar, ieder voorzien van een schouw. Aan 

de voorzijde ligt het belangrijkste vertrek, de Zaal. De schouw in deze ruimte dateert 

ongetwijfeld uit de tijd van de verbouwing. In het gedeelte op de bel-etage aan de linkerzijde 

van de gang zijn in de loop van de tijd meer wijzigingen aangebracht, zodat niet meer goed is 

na te gaan in hoeverre de indeling van de vertrekken nog 17de-eeuws is. 
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Ook op de kelderverdieping hadden verschillende vertrekken stookplaatsen, zodat hij goed 

bewoonbaar geweest moet zijn. 

 

Wie de bouwmeester van dit grotendeels vernieuwde huis is geweest, is niet bekend. De 

vroegste afbeelding van het verbouwde kasteel geeft Roeland Roghman in 1647. 3) Uit deze 

tekening blijkt, dat de zuidgevel nog niet werd rechtgetrokken. Waarschijnlijk zien wij hier 

nog een deel van de oude woontoren. Charmant is de uitbouw of overdekte gang langs deze 

gevel, die op een drietal zuilen rust. Ook geeft deze tekening een duidelijk beeld van de 

entree met een ophaalbrug, waarmee Nederhorst voldeed aan een van de vereisten van een 

erkende ridderhofstad, die immers verdedigbaar moest zijn «mit opgetogen brughe». 

 

Ondanks al zijn projecten werd Godard van Reede toch geen rijk man; integendeel, toen hij in 

1648 overleed, liet hij een bijna failliete boedel na. Het kostte zijn zoon Gerard dan ook de 

grootste moeite om het huis voor de familie te behouden. Dat lukte alleen maar doordat de 

heer van Zuylen, zijn schoonvader Adam van Lockhorst, het kasteel in 1652 kocht ten bate 

van diens kleindochter Anna Elisabeth van Reede, die in 1665 met Hendrik Jacob van Tuyll 

van Serooskerken zou trouwen. In de jaren 1653-1654 droeg hij grote bedragen aan hem over. 

Alleen al in 1652 tekent Gerard van Reede aan, dat zijn schoonvader «tot reddinge van den 

boedel van myn vader sal. Jor. Godert van Reede, in sijn leven Heere tot Nederhorst» een 

bedrag van ruim 16.000 gulden voor de koop gegeven heeft, waarmee o.a. schulden aan 

jonker «Mulart» en de «Suylensche Godscameren» betaald werden. 4) Het bleef van Reede 

vergund om zich «heer van Nederhorst» te noemen, maar voor de rest moet het voor hem een 

bitter gelag zijn geweest om zich met zijn buitengewoon verfraaide en gemoderniseerde 

voorvaderlijke huis in zo'n precaire situatie te bevinden. Ook in de volgende generatie waren 

de problemen rond Nederhorst nog niet voorbij, want toen zijn dochter wilde trouwen met 

Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken verzette hij zich hier hevig tegen. Echter 

tevergeefs zodat we van 1665 tot 1757 verschillende generaties van Tuyll, die inmiddels ook 

op Slot Zuylen resideerden, als eigenaar van kasteel Nederhorst vinden. 

 

«Onlangs aanzienlyk verfraayd»: de achttiende eeuw 
Naar we kunnen aannemen is het Godard van Tuyll van Serooskerken geweest, die de 

achttiende-eeuwse veranderingen op Nederhorst aanbracht. Dat gold zowel voor het huis als 

voor de tuin. Om met het laatste te beginnen: op een kaart uit ca. 1700, vervaardigd door de 

bekende landmeter Bernhard de Roy, staat de zeventiende-eeuwse situatie van het terrein 

aangegeven, zoals die in de tijd van Godard van Reede vorm moet hebben gekregen. 

 

Het huis is getekend binnen een vierkante gracht, die min of meer willekeurig is uitgegraven 

binnen een eveneens door grachten omgeven, veelhoekig terrein. Dit terrein is gedeeltelijk 

beplant met opgaand hout. Ten noorden van het huis ligt een langwerpig terrein, bestaande uit 

zes rechthoeken verbonden door een padenstelsel. Waar het middenpad de zijpaden kruist zijn 

rotondes uitgespaard. Dit eveneens omgrachte deel van de aanleg was ongetwijfeld de 

moestuin. Ten westen van deze beide terreinen ligt een bijlvormig perceel, eveneens beplant 

met opgaand hout of boomgaard. Het hele complex wordt grotendeels omsloten door 

waterlopen met daartussen een laan. Het huis kon men vanaf «de berg» via een oprijlaan 

bereiken, terwijl ook vanaf de «Nieuwe Vecht» een laan naar het huis liep, al was die niet 

loodrecht op de voorgevel gericht. Het hele complex is duidelijk hoofdzakelijk utilitair van 

opzet. Wandelen kon men door de lanen en de moestuin, maar veel decoratieve elementen 

zullen er niet geweest zijn. 

 

Dat veranderde aanzienlijk door de nieuwe aanleg, die afgebeeld staat op de «Caart van het 

Huis tot Nederhorst» door Jan van Staden. Op inventieve wijze werd ten westen, zuiden en 

oosten van het huis een symmetrische aanleg gerealiseerd met diverse sieronderdelen, die 

kenmerkend zijn voor de late zeventiende en vroege achttiende eeuw. Als centraal element 

werd een oost-westelijke hoofdas gecreëerd die dwars door het huis loopt. Hierbij verlegde 
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men de zicht- en toegangslaan vanaf de Nieuwe Vecht, zodat hij daadwerkelijk loodrecht op 

het huis kwam te staan; in het verlengde daarvan zette de as zich voort in westelijke richting, 

waar hij visueel eindigde tegen de rondgaande laan. Ook de percelen aan beide zijden van de 

laan vanaf de Nieuwe Vecht werden aan de nieuwe aanleg aangepast. Hierop verschenen twee 

parterres met wandelpaden; in de kruising van de paden plaatste men een opgaande boom. 

 

 
 

De aanleg van Nederhorst, getekend door J. Van Stade ± 1713. Origineel verbrand tijdens brand van 1971 

 

Direct achter het huis, in het westelijke gedeelte van de aanleg vinden we twee parterres de 

broderie, die samen een halve cirkel vormen. Vanuit het huis moet men een fraai gezicht op 

deze parterres gehad hebben. Ook op het bijlvormige terrein werden bosquetten met lanen 

aangelegd. Hoewel Van Luttervelt het ontwerp als «hoogst simpel» waardeert - waartoe de 

tekening bij eerste aanschouwing ook wel aanleiding geeft - was de uitwerking in het terrein 

toch heel bevredigend. 5) Tot in onze tijd imponeert de grote laan naar de Nieuwe Vecht en 

biedt ook het ruime voorplein met het nog bestaande bijgebouw een fraai gezicht op het huis. 

 

Jan van Staden, de vader van Christiaan Pieter van Staden, die het bekende ontwerp voor de 

formele tuinen van het Loo leverde, had zich waarschijnlijk samen met zijn broer Samuel op 

Soestdijk in het hoveniersvak bekwaamd. Hun vader Christiaan was in 1676 aangesteld als 

hovenier op deze buitenplaats van stadhouder prins Willem III. Samuel werd in 1687 

aangesteld tot hovenier op Huis ten Bosch in Den Haag; Jan volgde zijn vader op, want in 
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1708 wordt hij genoemd «gewesene hovenier op Soestdyck». 6) Het tuinplan van Nederhorst 

zal dateren uit ca. 1713. 7) 

 

Nederhorst dankt aan deze vernieuwingen ook een majestueus, monumentaal hek, dat met het 

beroemde hek van Vredenhoff aan de Vecht tot de meest bijzondere van de Vechtstreek 

hoort. Het is een imposant werk in late Lodewijk XIV-stijl, dat tot in onze tijd bewaard is 

gebleven als een prachtig voorbeeld van de trant, waarin Daniel Marot omstreeks 1730 

werkte. Dit is extra bijzonder, aangezien de ornamentele ontwerpen van deze kunstenaar in 

dit gebied verder weinig belangstelling heeft getrokken. 8) Hierop vormt de koepel van 

Valkenheining bij Loenersloot een andere uitzondering. In deze tijd werd aan de Nieuwe 

Vecht ook een zeer decoratief laag smeedijzeren hek geplaatst, dat recent een plaats heeft 

gevonden als afsluiting van het kleine plateau in de gracht aan de achterzijde van het kasteel. 

 

 
 
Toegangshek ± 1730 bestaande uit twee gebeeldhouwde hardstenen pijlers bekroond met vazen. De gekrulde 

zijstukken zijn van de hand van meestersmid Gijsbert van Dijk. Het hek is in Nederland een prachtig voorbeeld uit 

de periode van Lodewijk XIV. 

 

De nieuwe situatie met het hekwerk, de laan van de Nieuwe Vecht naar het huis met 

opgeschoren laanbomen, de lange haag langs het kanaal en de rij bomen, die het pad hierlangs 

geleiden staat afgebeeld op een gravure naar een tekening van Jan de Beyer uit 1747. Deze 

gravure geeft aan, dat alle veranderingen tot stand zijn gekomen vóór die datum. Dit wordt 

wat de ingangspartij van het huis bevestigd en nader gepreciseerd door een nog onbekende 

pentekening van het kasteel Nederhorst, waarschijnlijk ook van De Beyer en gedateerd 13-5-

1738. 9) Ook op een gezicht, dat de Beyer maakte vanuit het noorden zien wij een deel van de 

aanleg rond het huis in formele stijl. Dit geldt eveneens voor de aanleg achter het huis, 

waarvan een geschoren haag en een bomenrij te herkennen zijn. Gezien het feit, dat de 

zeventiende-eeuwse situatie nog staat afgebeeld op de gravure uit de Zegepraalende Vecht uit 

1719 kunnen we ervan uitgaan, dat de meeste van de achttiende-eeuwse veranderingen in 

ieder geval ná 1720 hebben plaatsgevonden. Hierbij is het goed mogelijk, dat ook de 

veranderingen aan het huis, zoals de wijziging aan de ingangspartij met zijn deur- en 

raamomlijsting, smeedijzeren hekwerk en balkon in late Lodewijk XIV-stijl en de nieuwe 
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brug zonder ophaalbrug uit ca. 1730 dateren. 10) Ook de fraaie schoorsteenmantel in de 

torenkamer van de Grote Zaal zal uit die tijd stammen. 

 

Met Van Luttervelt lijkt er dan ook veel voor te zeggen, dat Nederhorst in de periode van ca. 

1713-1730 aan de mode is aangepast. Dit strekte zich ook uit tot het bijgebouw, dat 

aanzienlijk werd verbouwd. In die periode was Godard van Tuyll van Serooskerken eigenaar 

van Nederhorst (1708-1757), zodat deze verfraaiingen aan hem te danken moeten zijn. 

 

In het laatstgenoemde jaar, 1757, werd Jan Arend baron de Vos van Steenwijk eigenaar van 

Nederhorst; in 1774 verkocht hij het kasteel al weer aan de bekende bankier John Hope, in 

wiens familie Nederhorst tot 1803 zou blijven. Ondanks het feit, dat de Hope's zeer actief 

waren op het gebied van de bouwkunst (denken we alleen maar aan het paviljoen Welgelegen 

te Haarlem, gebouwd voor Thomas Hope!) lijkt het er sterk op, dat zij aan Nederhorst niets 

veranderden. Dat gold ook voor de tuin, wat verwonderlijk is, omdat zij zeer goed op de 

hoogte waren van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de tuin- en 

landschapsarchitectuur. Nog in ca. 1820 is de oude opzet van het terrein geheel intact; 

wanneer er al veranderingen hebben plaats gevonden, dan hadden die betrekking op de aard 

van de beplanting. Van grote vergravingen, de creatie van vijverpartijen en een 

landschappelijke «wandeling» langs diverse «hoogtens» en «laagtens» was echter geen 

sprake. Het meest opmerkelijke, dat in de achttiende- en negentiende-eeuwse bronnen over de 

aanleg achter het kasteel gezegd wordt is dat daar «een bosch van hooge iepenboomen» lag. 
11) 

 

Een «schone slaapster», ernstig verval en een nieuwe toekomst: de negentiende 

en twintigste eeuw 
De negentiende eeuw staat grotendeels in het teken van het bewind van freule Constantia 

Jacoba Agnes Warin, die Nederhorst van 1825-1902 zou bezitten. Zij had het kasteel geërfd 

van haar oom Hans Hendrik van Haersma, eigenaar van 1807-1825. Voor zover we kunnen 

nagaan was dat een behoudend beheer zonder ingrijpende veranderingen. Alleen achter het 

huis moet de aanleg met slingerpaden en enkele belangrijke solitairen verrijkt zijn, maar in 

grote lijnen kwam Nederhorst als een schone slaapster veilig deze «gevaarlijke» eeuw door, 

waarin menig huis aan al te ingrijpende, historiserende verbouwingen ten prooi viel of 

dikwijls zelfs geheel verdween. 

 

Jonkvrouwe Constantia Warin liet het huis in 1902 na aan haar neef G.J.K. baron van Lynden. 

In zijn tijd werd een deel van de tuin achter het huis veranderd, waarbij men de halfronde 

bloemparterre naar het oude ontwerp opnieuw heeft aangelegd. Helaas zijn hiervan geen 

foto's bewaard gebleven. Ook het huis werd gerestaureerd; de vader van Van Lynden, Mr.Dr. 

A.F. baron van Lynden begon ermee tijdens de minderjarigheid van zijn zoon en daarna zette 

hijzelf die restauratie energiek voort. Hij spaarde zoveel mogelijk de authentieke onderdelen 

maar moest toch verschillende grote werken uitvoeren. Zo verzakte een der torens; ook het 

dak werd bij die gelegenheid geheel vernieuwd, waarbij de zakvorm plaats maakte voor een 

platte kap. Hierbij ontstond een grote extra zolderruimte. 

 

De twintigste eeuw kenmerkte zich daarna voor het grootste deel door een terughoudend 

onderhoud, die uitmondde in pure verwaarlozing. In de oorlog kwam daar nog eens een 

aanzienlijke houtroof uit het park door de Duitsers bovenop. Het was dan ook geen wonder, 

dat projectontwikkelaars op de loer lagen en het voortbestaan van Nederhorst in de jaren 

vijftig bepaald niet zeker was. 
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foto kasteel Nederhorst 1891 

 

Die situatie veranderde volledig, toen de ondernemer Jan Lourens Jonker, machinefabrikant 

en uitvinder, zijn hart aan het kasteel met zijn verwilderde park verpandde. Op het nippertje 

verwierf hij Nederhorst met ruim 5 ha. park en aanleg in 1959. Het werd een liefde voor het 

leven. Vanaf dat moment stond voor hem vast, dat Nederhorst nooit meer te koop zou komen. 

Hij begon met een uitgebreide restauratie. Op het huis bracht hij zijn verzamelingen onder, 

waaronder de beroemde en unieke collectie klokken. De grootste beproeving zou echter nog 

komen, want op 10 januari 1971 legt een felle brand in enkele uren het huis grotendeels in de 

as. Wat in ruim 10 jaar was opgebouwd werd in enkele uren verwoest. Maar al op 11 januari 

laat de eigenaar aan een journalist van de Haagsche Courant weten, dat Nederhorst hoe dan 

ook zal herrijzen, al zal dat wel weer een jaar of tien duren. Uiteindelijk bleek de herbouw 

slechts twee jaar in beslag te nemen, waarbij de restauratieplannen van 1960 als uitgangspunt 

dienden. Inmiddels had de heer Jonker het kasteel en het park ondergebracht in de Harmine 

Wolters Stichting om zo het voortbestaan tot in lengte van dagen te verzekeren. Deze 

constructie was ook van cruciaal belang voor de financiering van de restauratie en het 

toekomstige reguliere onderhoud. 

 

In 1990 sneuvelden nogmaals tientallen eeuwenoude bomen tijdens een storm, die op tal van 

Nederlandse buitenplaatsen grote schade aanrichtte. 

In 1992 kreeg Nederhorst als «kanjerproject» subsidie voor de restauratie van de 

monumentale toegangsbrug uit de eerste helft van de achttiende eeuw en het herstel van de 

N.O.-toren. 

 

Recent is door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een nieuwe omschrijving van 

Nederhorst inclusief het historische park gemaakt, waardoor nu het gehele complex van 5,4 

ha. integraal beschermd is. Een deel van het kasteel en de gebouwen wordt verhuurd als 

kantoorruimte, waardoor de Harmine Wolters Stichting een gezonde financiële basis heeft.  

Zo gaat van kasteel Nederhorst dankzij de meer dan 40-jarige inzet en toewijding van de heer 

Jonker weer de wonderlijke betovering uit, die dit huis sinds de middeleeuwen voor eigenaren 

èn bezoekers heeft gehad. 

 

Heimerick Tromp, De Woonstede door de eeuwen heen Nr. 127 – September 2000 
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VOETNOTEN: 

 
1) Biografisch woordenboek der Nederlanden. 1023, 1024. Op grafzerken en in genealogieën werden de 

kwartieren van Mechteld Peunis steeds vervalst weergegeven met niet geringe kwartieren als 

Brandenburg en Solms. 

 
2) VAN LUTTERVELT , 1946. 79 

 
3) Afgebeeld Van der Wyck 1989. Een andere tekening geeft het huis vanuit het zuid-westen in 

wintertooi. idem 

 
4) Het Utrechts archief. Archiefhuis Zuylen. nr 534 

 
5) VAN LUTTERVELT, 173. Hij noemt de vormen zelfs «bepaald armelijk.» 

 
6) AARDOOM, 1991, 53. Gezien de verbouwingen aan het huis, die van na 1720 moeten dateren is een 

latere datum niet uit te sluiten. 

 
7) AARDOOM, ibidem. Zie ook noot 21  

 
8) VAN LUTTERVELT, 202  

 
9) Pentekening «Nederhorst of ‘t Hof aan den Berg Ao. 1715. 13/38» toe te schrijven aan Jan de Beyer, 

collectie. Harmine Wolters Stichting, Nederhorst den Berg. Een latere (negentiende-eeuwse?) hand 

heeft 17 in 18 veranderd, waarschijnlijk ter «updating» van de tekening. 

 
10) De entree, zoals hij staat afgebeeld op de gravure in de Zegepraalende Vecht, komt m.i. niet overeen 

met de huidige situatie, zoals VAN LUTTERVELT (De Vecht, 79) veronderstelt. Met name de veel 

rijkere detaillering van de hele ingangspartij, inclusief balkon en deuromlijsting op de eerste verdieping 

en de eveneens zeer rijk uitgevoerde dakkapel met vensteromlijsting komen niet overeen niet deze 

afbeelding. Wij moeten hier met een tussenfase te doen hebben, zodat zijn datering 1710-1719 voor de 

Lodewijk XIV-decoratie te vroeg is. 

 
11) Zo bijvoorbeeld dit citaat uit VAN DER AA, Aardrijkskungig woordenboek 1846, 47 

 

VOORNAAMSTE LITERATUUR: 

- Aardoom, L., Christiaan Pieter, tekenaar van het Loo, en andere van Stadens als hoveniers ten 

hove, Bijdragen en Mededelingen, ten Gelre, deel LXXXII, 1991, 52-66. 

- Bruin, R de, en D. Faber, Tegen de Vrede! Utrecht en de vredesonderhandelingen in Munster, 

vouwblad ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Centraal Museum, 

Utrecht 1998. 

- Jongsma, H. Kastelen, Buitenplaatsen, Tuinen en parken van Nederland. Amsterdam 1912. 

- Luttervelt, R. van, De Buitenplaatsen aan de Vecht. Lochem 1948. 

- Moes, E.W., en K. Sluyterman, Nederlandsche kasteelen en hun Historie. Amsterdam 1912-

1915. 

- Munnig Schmidt, E. &, A.J.A. M. Lisman, Plaatsen aan de Vecht en Angstel. Alphen aan de 

Rijn 1985. 

- Leurs, C.P.M. Nederhorst, Dertig jaar restauratie- en subsidieperikelen, in een notedop, 

Nederhorst 1993. 

- Meischke, R., Het Kasteel Nederhorst ten Berg, Amstelodamum (44), 1957, 86-91. 
 
 


