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Abstract 

Het domein Zellaer te Bonheiden neemt een belangrijke plaats in binnen de omgeving van 

Bonheiden door zijn historische en esthetische waarde. Het heeft de afgelopen vierenvijftig jaar een 

gezichtsbepalende functie gehad als Foyer de Charité, de enige in Vlaanderen. Het kasteel heeft een 

nieuwe bestemming nodig. Het onderzoek is bestaat uit drie delen. 

In het eerste deel worden de restauratie en herbestemming van acht ‘castellated houses’ in vijf 

verschillende Europese landen besproken. In het daaropvolgende hoofdstuk wordt het Kasteel 

Zellaer geïnventariseerd en worden de verschillende eigenschappen beschreven, samengevat in een 

waardenstelling. In het laatste hoofdstuk wordt aan de hand van de voorgaande twee delen en het 

model van Pine en Gilmore, ‘The ‘Experience Economy’ het advies voor de herbestemming gegeven 

waarmee Kasteel Zellaer zijn plek in zal nemen binnen de publieke herbestemmingen van 

neogotische kastelen. 

Uit deze onderzoeken bleek dat een functie waarbij het domein in de samenleving wordt opgenomen 

de beste methode is om het verlies van erfgoedwaarden te voorkomen. Een cultureel centrum is een 

herbestemming waarbij het domein economisch rendabel kan worden en het deel uit maakt van de 

samenleving waarin het zich bevindt. Daarnaast zijn er in dat geval geen verbouwingen aan de 

neogotische en neo-Vlaamse renaissance stijlkenmerken van ket kasteel nodig. 
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Inleiding  

In de Angelsaksiche wereld komt de term ‘castellated house’ voor sinds de 16de eeuw, waarmee ‘A 

building in the style of castle’ wordt bedoeld.1 Deze vorm van bouwen komt voor sinds de 

middeleeuwen en het beleefde een opleving binnen de neogotische stroming tijdens de negentiende 

eeuw.2 De negentiende-eeuwse samenleving was zeer turbulent en sociaal-economische 

ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het bouwen van een ‘castellated house’ een graag 

geziene manier van bouwen was. 3 De term kasteelachtige buitenhuis, is een gangbare vertaling voor 

deze term, vandaar dat deze beide worden gebruikt in dit onderzoek. Ook de term neogotisch 

kasteel heeft een soortgelijke lading, het is een ‘castellated house’ gebouwd tijdens de neogotiek. 

Het onderzoeksobject, kasteel Zellaer, is een ‘castellated house’, kasteelachtig buitenhuis en 

neogotisch kasteel.  

Neogotische kastelen zijn gezichtsbepalend in het Europese landschap, ze vormen een constante 

factor in een altijd veranderende, urbaniserende omgeving. Daarmee kunnen ze een 

noemenswaardige rol innemen in de ontwikkeling van het Europese landschap. Er is echter geen 

Europees beleid voor de revalorisatie van deze erfgoedplaatsen, het wordt per land anders 

aangepakt. Neogotische buitenhuizen hebben gemeen dat ze vaak een belangrijke plaats in de 

geschiedenis van hun omgeving innemen omdat zij een verzameling zijn van bijzondere ensembles 

binnen de lokale omgeving. Het domein Zellaer te Bonheiden neemt een belangrijke plaats in binnen 

de omgeving van Bonheiden door zijn historische en esthetische waarde. Het heeft de afgelopen 

vierenvijftig jaar een gezichtsbepalende functie gehad als Foyer de Charité, de enige in Vlaanderen.  

Op dit moment is er een structurele terugloop van het aantal deelnemers en verhuizen de huidige 

bewoners naar een paviljoen op het terrein. Het kasteel heeft een nieuwe bestemming nodig.   

In dit onderzoek wordt een herbestemming gezocht die past bij de plaats die Kasteel Zellaer inneemt 

in het Europese neogotische kastelenlandschap. Een herbestemming is in dit onderzoek een nieuwe 

functie die niet direct in het verlengde ligt van de historische woonfunctie. Om tot deze 

herbestemming over te gaan in de context van het Europese neogotische kastelenlandschap moet 

allereerst het volgende vastgesteld worden; Wat houdt het Europese neogotische kastelenlandschap 

precies in en hoe heeft zich dit ontwikkeld? Hoe heeft het zich in verschillende Europese landen 

afzonderlijk ontwikkeld en is er een gemene deler te vinden in die ontwikkeling? Daarnaast moet de 

                                                             
1
 Brande. A Dictionary of Science, Literature, & Art: Comprising the History, Description, and Scientific Principles of Every 

Branch of Human Knowledge, with the Derivation and Definition of All the Terms in General Use. 1842. 
2
 B.Olde Meierink. ’De Hercreatie van de voorvaderlijke burcht. De Haar in Europese context.’ In: 

’Kasteelkatern’. Jaargang 14, nummer 44, 2014: 13-17.  
3
 W. van Leeuwen. ‘Herleving van het Verleden. De negentiende en de twintigste eeuw.’ In: H.L. Jansen, J.M.M. Kylstra 

Wielings, B. Olde Meierink. 1000 Jaar kastelen in Nederland: Vorm en functie door de eeuwen heen. Utrecht 1996:190-195. 
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plaats van Kasteel Zellaer binnen dit landschap bepaald worden. Vervolgens kan er gekeken worden 

naar een geschikte herbestemming die recht doet aan het kasteel. Aan herbestemmingen zijn 

verschillende eisen verbonden, ten eerste die van de opdrachtgever. Met deze eisen als beginpunt 

zal op basis van het onderzoek een advies worden gegeven.  

Om tot dit advies te komen, is er aangevangen met een literatuurstudie. Daarna hebben interviews 

plaatsgevonden met mensen die kastelen met dezelfde erfgoedwaarden in Europa beheren, 

restaureren of een rol hebben gespeeld in het herbestemmingsproces. Uit deze twee 

onderzoeksbronnen is informatie gedistilleerd die van belang kunnen zijn voor de herbestemming 

van Kasteel Zellaer.  Vervolgens is er een inventarisatie gemaakt van de belangrijke elementen en 

erfgoedwaardes van het Domein Zellaer om zo erachter te komen welk informatie van toepassing 

kan zijn op Zellaer.  

Het onderzoek bestaat dus uit drie afzonderlijke delen. In het eerste deel worden de restauratie en 

herbestemming van neogotische kastelen in vijf verschillende Europese landen besproken. In het 

daaropvolgende hoofdstuk wordt het Kasteel Zellaer onderzocht en worden de verschillende 

eigenschappen beschreven waardoor het kasteel een bepaalde rol inneemt binnen het Europese, 

neogotische kastelenlandschap. In het laatste hoofdstuk wordt het advies voor de herbestemming 

gegeven waarmee Kasteel Zellaer zijn plek in zal nemen binnen de publieke herbestemmingen van 

neogotische kastelen.  
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Deel 1 
Domein Zellaer is een neogotische domein uit de negentiende eeuw. Om een herbestemmingsadvies 

te kunnen geven voor dit landgoed, wordt in deel 1 een theoretisch kader gegeven dat de basis zal 

vormen voor het advies. Allereerst wordt de ontwikkeling van de neogotiek beknopt geduid. 

Vervolgens zal de sociaal-maatschappelijke context beschreven worden die ertoe geleid heeft dat 

kastelen zich ontwikkelden tot ‘castellated houses’ en zo de aanwezigheid van  neogotische kastelen 

in het Europees landschap verklaart. Daaropvolgend wordt kwalitatief onderzoek naar de restauratie 

en herbestemming van acht neogotische buitenhuizen in Europa uiteengezet.  

1. De ontwikkeling van de neogotiek  

De verlichting was een cultureel-filosofische en intellectuele stroming in Europa die samenviel met 

de 18e eeuw. Volgens sommige filosofen, zoals Rousseau, liet de Verlichting een leegheid achter 

omdat er binnen de moderne redelijke samenleving geen plek was voor emotie, gevoel of willekeur. 

Gelijktijdig met J.W. von Goethe (1747-1832) en J.G. Herder (1744-1803) verwoorde J. Rousseau 

(1712-1778) een sentiment dat leidde tot de Romantiek.  

Aan het einde van de achttiende eeuw werd esthetiek een filosofische aangelegenheid. Door 

bouwheren werden experimenten gedaan die de interactie tussen individuelen en architectuur 

beproefde zonder de inmenging van overheid of sociale tradities. 4 Tuinen bij grote landhuizen waren 

een uitgelezen plaats voor deze experimenten. Hier was veel vrijheid om terug te gaan naar originele 

vormen, maar ook juist te kijken naar andere culturen. Het exotisme, dat  te herkennen is aan 

bijvoorbeeld Chinese pagodes en Turkse tenten, is een voorbeeld van een dergelijke experiment. 

Door deze experimenten vond ook culturele reflectie plaats, tussen Westerse cultuur en niet-

Westerse culturen. Ook op historisch vlak werd geëxperimenteerd en vond reflectie plaats. Dit 

resulteerde in het contrast tussen de formele, geometrische tuinen zoals Versailles, die op dat 

moment al een eeuw lang zeer gewaardeerd werden, tegenover het ‘picteresque’ dat grillig en 

onvoorspelbaar was zoals Stourhead in Engeland (1744-56). Deze tegenstelling is terug te leiden naar 

de verschillende maatschappelijke stromingen die zich op dat moment in Europa ontwikkelden, 

namelijk de romantiek versus de verlichting. Tuinen zoals die van Versailles waren gebaseerd op het 

gedachtegoed dat in een tuin orde moest worden aangebracht door de mensheid. Hetgeen een 

uitvloeisel is van de gedachte dat een samenleving gebaseerd moest zijn op recht, orde, vrijheid en 

tolerantie. Door een filosoof als de heer John Locke (1632-1707), werd benadrukt dat natuur in zijn 

primitieve staat juist de natuurlijke orde vertegenwoordigt. Een landschapstuin staat dan voor een 

plaats waar de menselijke orde samenvloeit met de natuurlijke orde.  

                                                             
4
 Bergdoll, B. European Architecture:1750-1890. Oxford History of Art: 2000 (60-65) 
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Door de ontwikkelingen rondom beide stromingen en de tegenstelling hiertussen leidde tot een 

breder spectrum binnen de opinie over esthetiek. Het pittoreske werd de gelijke van ‘mooi’ binnen 

architecturale waarden. Op het einde van de achttiende eeuw had de pittoreske tuin terrein 

veroverd op de geometrische, geordende tuin. Voorbeelden van de pittoreske landschapstuinen zijn 

Ermenonville in Frankrijk (1766-70) en Wörlitz in Duitsland (1764-94).5 Daaropvolgend werd ook de 

gedachte ontwikkeld dat architectuur en tuinarchitectuur beter op elkaar aan zouden moeten 

sluiten, in plaats van haaks op elkaar zou moeten staan. Door deze ontwikkelingen werden 

symmetrie, eenheid en de grootsheid van het classicisme ter discussie gesteld. In Engeland ontstond 

er waardering voor de asymmetrische integratie met de landschapstuin en de geconstrueerde 

onregelmatigheden die een gelaagdheid van tijd weergaven in plaats van één eenheid. 

Een van de ontwikkelingen die zich afspeelde binnen de landschapstuin was de introductie van de 

kunstmatige ruïne. Deze zou spanning en sfeer moeten brengen in de tuin.6 Er werden nieuwe ruïnes 

gebouwd, maar er werden ook gebouwen deels afgebroken om ze een ruïneuze uitstraling te geven.  

  

Figuur 1 Vanbrughs Castle in Kent, Greenwich.  Figuur 2 Downton Castle door Payne Knight  

Twee voorbeelden zijn Payne Knight’s (1750-1824) Downton Castle (1772-1778) en Vanbrugh’s 

House Greenwich(1719). Deze gebouwen roepen de associatie op met historie, doordat ze 

stijlkenmerken gebruiken van een kasteel. Langzaam realiseerde men zich dat architectuur 

historische en/of literaire associaties op kan roepen die invloed hebben op emoties van de 

beschouwer.  

In de achttiende eeuw, met als sluitstuk de Franse Revolutie en daaropvolgende oorlogen, begint in 

Europa het historisch denken en politieke gevolgen hiervan zich te ontwikkelen. Architectuur kreeg  

binnen het natiedenken de taak toebedeeld de drager te zijn van het nationaal karakter.7 De 

nationalistische gevoelens, versterkt door de Napoleontische oorlogen kregen in de negentiende 

                                                             
5
 In de bijlage staat een afbeelding van een strakke, geometrische tuin versus een landschapstuin.  

6
 Germann, G. Gothic Revival in Europa and Britain: sources, influences and ideas. London 1972: 65. 

7
 Bergdoll, B. European Architecture:1750-1890. Oxford History of Art: 2000 (65-70)  
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eeuw ruim baan. De denkwijze rondom architectuur evolueerde en de gedachte ontstond dat 

architectuur een vaderlandslievende connotatie zou hebben.8 Door deze ontwikkelingen ontstond 

samenhang tussen een bouwstijl en een denkbeeld. De samenhang tussen bouwstijl en de denkbeeld 

verschilde per land in West-Europa en daarmee verschilde dus ook de connotatie van architectuur 

per land. Er werd in Europa echter wel in dezelfde stijlen gebouwd: volgens het neoclassicisme, 

eclecticisme, of de neogotiek, maar per land had die stijl dus een andere connotatie.  

In de verschillende landen van West-Europa werd op andere manieren naar de neogotiek gekeken en 

hoe deze ingezet zou kunnen worden. De belangrijkste uitgangspunten waren van de Engelsman 

Augustus Pugin (1912-1852) en de Fransman Eugéne Viollet-Le-Duc (1814-1879). Voor Pugin 

incarneerde de gotiek de hoogtij van het christendom en de katholieke kerk en hij streefde naar 

archeologisch-historisch onderbouwde neogotiek. Viollet-le-Duc interpreteerde de gotiek als het 

product van de profane maatschappij van de middeleeuwse steden.  

Vanaf 1865, verschilt het per land waar welke opvatting de boventoon voert.9 In Frankrijk komt er 

meer nadruk te liggen op de theorie van Viollet-le-Duc, waarna de archeologisch onderbouwde 

theorie van Pugin langzaam terrein verliest en er meer ruimte ontstaat voor een synthetische fase.  10  

Binnen deze synthetische fase is er ruimte het toepassen van constructies en materialen waar geen 

historische basis voor is. Let wel: beide stromingen bestonden echter naast elkaar, in beide stijlen 

werd gebouwd en onderwezen. In beide stromingen komt de nadruk te liggen op de eigendheid van 

bepaalde materialen en technieken. De hand van de ambachtsman zou zichtbaar moeten worden. 

Moderne technieken werden aanvaard en kregen een eigen uitdrukkingswijze. Een voorbeeld 

hiervan is het zichtbaar laten van kleur en textuur van een materiaal.11 John Ruskin (1819-1900) was 

hier een voorstander van. Een gevleugelde uitspraak van Ruskin uit zijn boek ‘Seven Lamps of 

Architecture’: ‘Restauration is the worst manner of destruction’. Dit schreef hij in reactie op de 

restauraties die op een synthetische wijze werden uitgevoerd. Hij pleitte voor een soort palliatieve 

monumentenzorg.12 

De term neogotiek vindt zijn origine in de negentiende eeuw en werd in 1834 gebruikt door Charles 

de Montalembert (1810-1870).13 Het herleiden van de neogotiek tot een aspect van de Romantiek is 

maar een factor die de populariteit van de architecturale stroming kan verklaren. Het is inderdaad 

een romantische reflex om terug te grijpen naar het verleden, maar het is niet afdoende om deze 
                                                             
8
 Ibid. 

9
 Tot deze tijd is het voornamelijk een mengvorm van neoclassicistische regels gecombineerd met neogotische vormentaal.  

10
 J.T. Leersen. Nationaal denken in Europa: een cultuurhistorische schets. Amsterdam University Press 1999: 93-94. 

11
J. van Cleven. ‘Een creatief spel met nieuwe regels ca. 1865-1885’ in Neogotiek in België. Lannoo n.v. 1994: 121-140. 

12L. Verpoest. ‘Onderhoudende Instandhouding en Behoedzame Verandering’ In: Restauratie en onderhoud van 
monumentale gebouwen. ’s Hertogenbosch 17 november 2006:1-7.  
13

 Ibid. 16. 
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verklaring als compleet te beschouwen. De neogotiek wordt makkelijk afgedaan als een kerkelijke 

stijl, maar dit laat vele neogotische tuinpaviljoenen, rechtsgebouwen, scholen, loges, volkshuizen en 

kastelen in het Europese landschap buiten beschouwing. 14 

Dit in gedachten houdend, waarom zouden mensen eind negentiende eeuw weer kastelen gaan 

verbouwen, herbouwen of bewonen?  

2. Het kasteel en kasteelachtige buitenhuizen 

In de volgende paragraaf zal de oorsprong van kastelen worden besproken, aangezien er zonder het 

kasteel geen kasteelachtig buitenhuis is.  Daarna wordt verder ingegaan op de sociaal-

maatschappelijke veranderingen die ertoe hebben geleid dat het neogotisch kasteel in het 

landschapsbeeld verschenen.  

 Het ontstaan van kastelen in Europa 

Een kasteel is een versterkte woning van een heer. Deze combinatie van woning en vesting is 

typerend voor het kasteel en het onderscheidt zich van andere bekende structuren uit de 

middeleeuwen, maar ook van de periode daarna, waarin gebouwen of ter verdediging werden 

gebouwd, of voor hun woonfunctie.15 Er is een duidelijk verschil in een leefgemeenschap ter 

verdediging van een heel gebied of een versterkte woning van een kasteelheer. Er is een verschil 

tussen versterkte steden en een kasteel. Soms werden deze gecombineerd, in het geval van Conway 

in Noord-Wales.  Het Kasteel is een, vanuit historisch gegeven, product van de heersende klasse van 

het middeleeuws Romeins christendom. Ze zijn een architecturale uitingsvorm van het feodale 

systeem.  Deze maatschappijvorm ontstond in de negende en tiende eeuw in Noord-Frankrijk in het 

Rijnland om zich vervolgens uit te spreiden naar Engeland, waar het geïmporteerde leenstelsel zich 

relatief snel verspreidde. Met het begin van de Renaissance en het groter wordende belang van het 

individu en de wetenschap verdween het feodaal systeem in  de 16de en 17de eeuw in Europa. 

Het feodale systeem was gebaseerd op een leenheer en leenmannen, eerst vanuit persoonlijk 

oogpunt, toen territoriaal en vervolgens militair. De feodale maatschappij was sterk ingericht op het 

voeren van oorlog. In het midden van de achtste eeuw werd de cavalerie ontwikkeld in West-Europa. 

De nieuwe elite van bereden krijgslieden speelde in combinatie met voetsoldaten een steeds 

belangrijkere rol in het oorlog voeren. Hiervoor was veel training noodzakelijk en het was van het 

grootste belang dat deze bereden krijgers zich geen zorgen hoefden te maken over 

levensonderhoud. Hierdoor ontstond een nieuwe klasse in het feodaal systeem, de ridder. Deze 

                                                             
14

 Ibid.:18.  
15

 R. Allen Brown. Inleiding – het ontstaan van een kasteel. 1985:10. 
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ridders zorgden voor een compleet ander soort aanval en het kasteel was het militair antwoord op 

deze cavalerie. Een robuust kasteel was niet te veroveren door een goed uitgevoerde charge van de 

cavalerie. Verdedigingstechnisch speelde de ridders geen rol. Zij behoorden tot het aanvalsleger dat 

de omgeving onder controle hield. Dit was maximaal vijftien kilometer. Kastelen waren dus uiterst 

effectief als het militair centrum van macht van een feodale heer over zijn grondgebied.16  

Er waren twee soorten bouwmaterialen die werden gebruikt voor het bouwen van kastelen; steen en 

hout. Er is geen lineaire ontwikkeling van het gebruik van hout naar steen. Beide materialen werden 

naast elkaar gebruikt, in combinatie met aarde. Er waren twee types kastelen mogelijk. Een muur 

met een bijbehorende toren of een ommuurde ruimte waar de donjon en torens los stonden van de 

muur. De grootste toren, diende als réduit maar ook als woontoren van de heer. Een nog bestaand 

voorbeeld van een laat Karolingische woning is Doué la Fontaine (900). Deze werd versterkt door de 

stenen zaal te versterken en te verhogen waardoor dit een hoge toren werd.  

 

 

De functie van kastelen 

Het gezag over een gebied en een kasteel dat een machtige positie innam, trok handelslieden aan en 

deed mensen besluiten in de buurt daarvan te gaan wonen. Hierdoor nam het binnen korte tijd een 

belangrijke plaats in binnen de economische sector van een gebied. Inmiddels had het een 

economische, maatschappelijke en militaire functie. Een secundaire functie was die van gevangenis, 

waar mensen op hun eigen niveau gevangen gehouden konden worden. Voor edellieden werd een 

passende accommodatie gezocht. Deze werd vaak gevonden in kastelen. Kastelen waren een 

bewapende uitvalsbasis voor militaire operaties maar ook een woning. De woonfunctie is ook altijd 

                                                             
16

 Ibid.:23.  

Figuur 3 de overblijfselen van  Doué La Fontaine 
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zeer belangrijk geweest en werd nog belangrijker toen het kasteel zijn militaire bestaansgronden 

verloor. Daarmee kreeg; bereikbaarheid van de zee, een wijngaard, een boomgaard, een visvijver en 

een schitterend uitzicht voorrang op verdediging.   

De ontwikkelingen van kastelen in Europa 

Na het uiteenvallen van het Karolingische rijk, hadden de Lage landen te kampen met invasies en 

oorlogen. De eerste kastelen in de Zuidelijke Nederlanden stammen van de 11de eeuw, maar in de 

Noordelijke Nederlanden moest de baksteenindustrie zich nog ontwikkelen om het gebrek aan 

natuurlijke bouwmaterialen te compenseren. De verdedigingswerken in Duitsland uit het begin van 

de Middeleeuwen waren doorgaans aarden of houten constructiewerken. Motte kastelen waren 

algemeen in de laaggelegen streken te vinden terwijl er in de hooggelegen streken eenvoudige hoven 

met ommuring werden gebouwd. Vanaf de 11de en 12de eeuw werd zo’n kasteel bijna altijd voorzien 

van een ‘Bergfried’ of hoge toren. Hoewel deze ‘Bergfried’ van oudsher vrijstond kwam deze steeds 

dichter op de courtine te staan. Aan het einde van de 15de en 16de eeuw kregen Duitse kastelen pas 

een regelmatige vorm met een regelmatig grondplan en hoektorens. Echter bleef de plattegrond 

onvoorspelbaar doordat het aangepast moest worden aan het terrein. Daarnaast was het 

gebruikelijk de erfenis op te delen binnen verschillende takken van de families, dit resulteerde in 

‘Ganerbenburgen’. Dit waren burchten waar verschillende families in samenwoonden en een 

binnenplaats, kapel en waterput deelden maar eigen leefkwartieren hadden. Aan de buitenkant is dit 

Figuur 4 Burg Eltz te Moselkern. Vijf verschillende, gelijkaardig qua grootte, burchthuizen die samen 
één grote burcht vormen 
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zeer goed te zien aan Burg Eltz (1265) te Moselkern. In plaats van één grootse, woontoren zijn zijn 

vijf burchthuizen tegen elkaar aan gebouwd. 

 

Figuur 5 Plattegrond van Kasteel Salzburg, waarbij de cijfers, 4, 5, 6 een woongroep voorstellen. Hetzelfde geldt voor 7, 8 
en 16, 17. De inwoners van deze woongroepen deelde de voorzieningen, zoals de kapel. 

Van kastelen naar ‘castellated houses’ naar neogotische kastelen 

Een ‘castellated house’ heeft verschillende kenmerken. Het lijkt op een kasteel, maar is daar een 

pastiche van. Een imitatie die gericht is op de uiterlijke kenmerken van een kasteel, niet de 

verdediging met de intentie gebruik te maken van de associatie tussen kastelen en macht. Wanneer 

een familie wilde uitstralen dat ze invloedrijk was, maar er geen noodzaak was tot het bouwen van 

een verdedigend systeem, werd gekozen voor op het ‘castellated house’ als bouwvorm. Dit gebeurde 

sinds de middeleeuwen.17  

Om te weten hoe een ‘castellated house’ verschilt van een kasteel, worden hierna eerst de 

eigenschappen van een kasteel toegelicht. Typische architectonische kenmerken van een kasteel zijn 

bijvoorbeeld torens, geschuttorens, kantelen, een brede slotgracht, schietgaten, poortgebouw, een 

ingang beschermd door mezenkauwgaten en een galerij die de binnenplaats overziet. Wanneer een 

kasteel een van deze zaken niet heeft, of deze decoratief worden gebruikt in plaats van defensief, is 

het kasteel niet gebouwd ter verdediging van een gebied maar ter verhoging van het status van de 

opdrachtgever. Een andere aanwijzing kan ook de locatie zijn, wanneer een kasteel op een tactisch 

                                                             
17 W. van Leeuwen. ‘Herleving van het Verleden. De negentiende en de twintigste eeuw.’ In: H.L. Jansen, J.M.M. Kylstra 
Wielings, B. Olde Meierink. 1000 Jaar kastelen in Nederland: Vorm en functie door de eeuwen heen. Utrecht 1996:201. 
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zwakke locatie ligt, bijvoorbeeld in een dal of omringd door heuvels.18 Tijdens de neogotiek won het 

bouwen van ‘castellated houses’ aan populariteit en werden buitenhuizen vaak gebouwd, 

gereconstrueerd of gerestaureerd met kenmerken van kastelen voor louter decoratieve doeleinde.19 

Neogotische kastelen in de negentiende eeuw kunnen op drie verschillende wijzen zijn ontstaan.20  

• Reconstrueren van middeleeuwse kastelen  

• Het ombouwen van zeventiende-eeuwse, achttiende-eeuwse buitenplaatsen tot 

kasteelachtige huizen met middeleeuws uiterlijk 

 Negentiende-eeuwse nieuwbouw van kasteelachtige buitenhuizen 

Dit was afhankelijk van de wens van de ontwerper, de eigenaar, en de natuurlijke omgeving die 

voorhanden was. Kasteel Zellaer is ontstaan door negentiende-eeuwse nieuwbouw op een 

historische plaats. Het voorgaande kasteel is gesloopt en op dezelfde plek is een kasteelachtig 

buitenhuis gebouwd. De vergelijkingsobjecten in het volgende hoofdstuk van dit onderzoek zijn 

negentiende-eeuwse nieuwbouwobjecten op plaatsen waar eerder een kasteel heeft gestaan. Deze 

stijl van bouwen van buitenhuizen beleefde een opleving tijdens de negentiende eeuw. Een 

mogelijke verklaring is het verlangen van de ‘nouveau riche’ om geaccepteerd te worden. De 

Industriële Revolutie heeft voor rijkdom gezorgd voor een groep mensen die dit voorheen niet 

hadden. Deze groep verweefde zich met de adel die tijdens de Franse Revolutie zijn privileges was 

verloren. In het kader van de Restauratie kreeg de aristocratie een wettelijk beschermd status. Het 

werd gereglementeerd en in België en Nederland werd het zelfs democratisch gelegitimeerd. De 

neogotiek werd een middel om vast te klampen aan het recentelijk verdwenen maatschappijmodel, 

terwijl de nouveau riche het juist aangreep als een legitimatie voor zijn pas verworven positie.21 

Woning en kwaliteit van wonen bleek een belangrijk aandachtspunt voor de elite in de negentiende 

eeuw. Dit is afgeleid uit onderzoek naar egobronnen, dagboeken en brieven.22 In de geest van de 

standsideologie ontwikkelde zich in de negentiende eeuw een statusgebonden typologie van wonen. 

Elke stand, of maatschappelijke categorie, had zijn eigen bouwtype. Woningen moesten anciënniteit 

uitstralen. Voor de elite waren kastelen weggelegd, maar voor arbeiders typische arbeiderswoningen 

                                                             
18

 Koppert, I. ‘Locatiekeuze voor historische buitenplaatsen, de invloed van het landschap’. Nederlandse Kastelenstichting: 
2015. 
19

 J. van Dijk. ‘Neogotische buitens’ in Kasteel&Buitenplaats. Nederlandse Kastelenstichting. Jaargang 17 nr 49. April 2015.  
20

 W. van Leeuwen. ‘Herleving van het Verleden. De negentiende en de twintigste eeuw.’ In: H.L. Jansen, J.M.M. Kylstra 
Wielings, B. Olde Meierink. 1000 Jaar kastelen in Nederland: Vorm en functie door de eeuwen heen. Utrecht 1996:201-202. 
21

 L. Francois. Neogotiek in België: de historische context. In J. van Cleven, F. van Tyghem, I. de Wilde, R. Hoozee, e.a. 
Neogotiek in België. Lannoo n.v. 1994.22-25. 
22

 J. de Maeyer. ‘Adel en burgerij in gehistoriseerde kastelen: ideologische aspecten vvan een cultuurhistorisch fenomeen’ 
In: Maeyer, de J. Bergmans, A. Denslagen, W. Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg. 
Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium Leuven 13-14 september 1996. Universitaire Pers Leuven: 1999:45-60. 
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en voor ambachtelijke beroepen werd een atelier verwacht. Ook in de woning zelf was een strikte 

indeling en categorisering. De man des huizes ontving zijn gasten vaak in een ietwat donker vertrek 

met donkere aankleding, in een neogotisch of neorenaissance stijl. De vrouw des huizes ontving haar 

gasten in een lichtere kamer, bij voorkeur in een meer vrouwelijke stijl en zachtere kleuren. De 

meubels werden als eiland geplaatst, terwijl ze in de duistere mannenvertrekken langs de kant 

werden opgesteld.23  

Tijdens de negentiende eeuw ontstond het (foutieve) beeld over oude gebruiken met betrekking tot 

gevelafwerking. Het beeld was dat middeleeuwse gevels in naakte, onverhulde bouwmaterialen 

werden uitgevoerd. Dit heeft grote gevolgen gehad voor het gevelconcept tijdens de neogotiek. Een 

geliefde methode was een natuurstenen parement in combinatie met baksteenmetselwerk met 

geknipte voegen, waarbij de baksteen werd bijgekleurd om een strak en regelmatig parement te 

krijgen. Dorpels, lijstwerk, plinten en decoratieve onderdelen werden uitgewerkt in natuursteen. 24 

3. De restauratie van neogotische landgoederen 

Landgoederen bepalen voor een deel de inrichting van een landschap. Het bestaat uit een 

combinatie van elementen; landbouw of bosbouw, een voornaam huis, een tuin of park, een 

waterpartij. Sinds de vroeg twintigste eeuw werden landgoederen steeds duurder om te 

onderhouden. Dit had voornamelijk te maken met emancipatie van de arbeidersklasse, die steeds 

meer ging verdienen. Daarnaast werden de opbrengsten uit het landgoed in verhouding steeds 

minder. Dit kwam door de intensivering van de landbouw en de aanvoer van hout uit andere 

werelddelen. Veel buitenplaatsen overgedragen aan terrein-beherende organisaties, vooral vanuit 

het oogpunt van natuurbescherming. Ze verloren langzaam de functie van woonhuis en werden in 

sommige gevallen herbestemd.25 Echter zijn deze landgoederen belangrijk om te conserveren. Ook 

neogotische kastelen zijn van belang, want negentiende-eeuwse gebouwen en interieurs zijn rijk en 

doordacht, teven historisch maar relatief technisch-modern. Ze zijn vaak de uitdrukking van de 

maatschappelijk-ideologische positionering dan wel levenswijze van de opdrachtgever. Het zijn geen 

kopieën van een ver verleden maar het zijn, door de connotatie van de stijl, uitingen geworden van 

de gedachten van de negentiende eeuw.  

Om de neogotische kastelen in goede conditie te behouden, moeten deze worden gerestaureerd of 

geconserveerd. De afgelopen 150 jaar zijn er verschillende filosofieën over restauratie tot stand 

gekomen. Men zou zelfs kunnen stellen dat het ambacht van het restaureren zoals we dit nu kennen 

                                                             
23

 Ibid..48-49. 
24

 A. Verdonck. ‘Gevelafwerking’ Monument en Landschap. Jaargang 55 nr 5. 2016:23-25.   
25

 Virtus,’De Nederlandse Buitenplaats: van Biotoop tot Kroonjuweel. Jaarboek voor Adelgeschiedenis. Hilversum 
20/2013:141-145.  
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in de negentiende eeuw is ontstaan. Op verschillende plaatsen in Europa werd er een debat gevoerd 

door architecten, opdrachtgevers, critici en wetenschappers, over wat de beste methode is voor het 

restaureren van monumenten.26 De kans is aanwezig dat deze discussie de grondslag is van de 

manier waarop er op dit moment met erfgoed wordt omgegaan. De grens tussen restaureren en 

nieuwbouw was in de negentiende eeuw vrij diffuus, maar onderzoeker Rudolf Echt heeft hierop een 

antwoord gevonden. Er zijn drie soorten ingrepen, het vernieuwen van beschadigde onderdelen in 

bestaande vorm, het aanvullen van ontbrekende zaken en het opnieuw aanbrengen van verloren 

gegane delen. 27 

Omdat neogotische buitenplaatsen op de schaal van de tijd redelijk recentelijk gebouwd zijn, is de 

herbestemming een extra uitdaging. De originele bestemming en bouwvormen zijn vaak nog 

authentiek en dicht bij de authentieke gedachten van de architect. Ook door bronnen uit die tijd kan 

het streven van de ontwerper worden teruggevonden. Van een hedendaagse ontwerper wordt 

verwacht dat daar rekening mee gehouden wordt. Andere moeilijkheden waar tegenaan wordt 

gelopen bij een restauratie is de elektriciteitsvoorziening, de klimaatbeïnvloeding, isolatienormen en 

het nieuwe bedrijfsproces.28 Voor het behoud van bouwkundige waarden moet voorkomen worden 

dat er met regelmaat aanpassingen nodig zijn dus moet er worden gestreefd naar een stabiele 

gebruiker met een stabiele herbestemming.  

Een gevaar voor negentiende-eeuwse interieurs is de sluipende modernisering. De negentiende 

eeuw was een periode met technische innovaties, technieken werden uitgeprobeerd en men 

gebruikte nieuwe materialen. Deze veranderingsprocessen hebben de bouwwereld voorgoed 

veranderd. 29 Dit heeft ook consequenties voor hedendaagse restauratiearchitecten, deze worden 

geconfronteerd met verwarrende elementen in interieurs. Daarnaast zijn er na de bouw ook nog 

moderniseringen toegevoegd ter comfort van de toenmalige bewoners. Deze zijn voorzichtig of juist 

niet ingepast in een historiserend vormenrepertoire.  

In 1989 is er in Interlaken een congres georganiseerd, Geschichte der Restaurierung in Europa. Daar 

werd duidelijk dat negentiende-eeuwse ingrepen niet meer werden gezien als vertroebelingen, maar 
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 A.J. van Bommel. Instandhouding Monumenten. Restauratie-ethiek, Praktijkboek Instandhouding Monumenten, 
aflevering 6, juli 2001, Zwolle 1-35.  
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 W. van Leeuwen. ‘Het voorrecht der restauratie: stand van onderzoek in Nederland’ in Maeyer, de J. Bergmans, A. 
Denslagen, W. Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg. Handelingen van het Nederlands-
Vlaams symposium Leuven 13-14 september 1996. Universitaire Pers Leuven: 1999:21-25. 
28

 E.J. Nusselder. ‘ Behoud door inventiviteit’ in: Maeyer, de J. Bergmans, A. Denslagen, W. Negentiende-eeuwse 
restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg. Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium Leuven 13-14 
september 1996. Universitaire Pers Leuven: 1999:45-60. 
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 L. van Santvoort. ‘De mythe van het ambachtelijke’ in: Maeyer, de J. Bergmans, A. Denslagen, W. Negentiende-eeuwse 
restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg. Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium Leuven 13-14 
september 1996. Universitaire Pers Leuven: 1999: 111-120. 
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dat zij toevoegingen en verrijkingen zijn van een periode die inmiddels een eigen plaats heeft 

gekregen in het verleden.30 Tijdens dit congres werden kastelen niet specifiek benoemd. Dit congres 

is ook een bewijs dat de architectuur uit de negentiende eeuw steeds meer waarde werd toegekend. 

Desondanks werden er tot 1994 nog steeds neogotische bouwwerken gesloopt. 31 Inmiddels gebeurt 

dit niet meer. Van architecten wordt verwacht dat ze een gebouw aanpassen aan de noden van zijn 

tijd en zo min mogelijk de erfgoedwaarden aantasten.  

In elk land in Europa zijn recentelijk neogotische kastelen geconserveerd, gerestaureerd of 

herbestemd. In dit onderzoek zijn vijf van deze landen uitgelicht; Engeland, Frankrijk, Duitsland, 

België en Nederland. In de volgende hoofdstukken wordt per land kort besproken hoe de neogotiek 

ontstaan is om vervolgens te bespreken hoe neogotische kastelen daar zijn gerestaureerd en 

herbestemd.  Om deze informatie te kunnen gebruiken voor de restauratie en herbestemming van 

Kasteel Zellaer, is het gewenst dat ze dezelfde eigenschappen hebben. Daarom staan alle 

onderzochte objecten op een plaats waar eerder al een kasteel heeft gestaan. Ze moeten een 

‘castellated’ buitenhuis zijn geweest en ze moeten omgeven zijn door een landschap met historische 

inrichting. Het object mag geen woonfunctie meer hebben en het moet een opengestelde functie 

hebben.  

  

                                                             
30

 Maeyer, de J. Bergmans, A. Denslagen, W. Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg. 
Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium Leuven 13-14 september 1996. Universitaire Pers Leuven: 1999:16-17. 
31

 J. van Cleven, F. van Tyghem, I. de Wilde, R. Hoozee, e.a. Neogotiek in België. Lannoo n.v. 1994. 15 
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4. Engeland  

An Englishman’s home is his castle. 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen specifiek in Engeland rondom het 

bouwen van neogotische kastelen in de negentiende eeuw. Vervolgens wordt de praktijk van het 

herbestemmen van deze gebouwen beschreven. Ten slotte worden twee neogotische kastelen, 

Scotney Castle en Arundel Castle besproken, ter illustratie van het voorgaande. 

 De bakermat van de neogotiek bevindt zich in Engeland, waar deze ‘The Gothic Revival’  wordt 

genoemd.32 In tegenstelling tot de Fransen, die meer gericht waren op de constructietechnieken 

tijdens de gotiek, waren de Engelsen meer bezig met de sentimenten omringende de gotiek.33 In de 

achttiende eeuw liet de romantiek zich sterk gelden en in de ogen van de Engelse adel en nouveau 

riche was het kasteel de meest begerenswaardige woning. Tegelijkertijd werd verval opgemerkt aan 

verschillende grootse gebouwen in Engeland. Het belang van deze gebouwen werd ingezien en het 

verval werd een halt toegeroepen door restauraties en het aanbrengen van  ‘verbeteringen’. Dit 

vond plaats bij grote kastelen zoals Windsor (restauratie in 1796-1830)34, Norwich Castle (1835)en 

Alnwick Castle (1854-1865).  

De vroegste tekenen van de heropleving van de gotiek gaan terug naar de eerste helft van de 

achttiende eeuw in Engeland. De heropleving was voornamelijk gericht op de vormentaal en de 

gevoelens die deze vormentaal op zou roepen. Het literair genre van de ‘gothic novel’ heeft 

bijgedragen aan de toegenomen populariteit van de neogotische bouwstijl in Engeland. Bij de 

publicatie van het werk van August Pugin (1812-1852) werd een andere weg ingeslagen. Hij was zeer 

gericht op de archeologische, wetenschappelijke wijze van construeren en reconstrueren. Hij stootte 

het neoclassicisme af met de gedachte:’ We are not Italians, we are Englishmen.’35 De gotische stijl 

was de enige juiste expressie van het christelijk geloof, de behoeften en het klimaat van Engeland. Hij 

vond historiserende kastelen met – in de negentiende eeuw toegevoegde - kantelen een vorm van 

geschiedvervalsing.36  Volgens zijn visie moest het middeleeuwse vakmanschap opnieuw tot leven 

worden gewekt en het uiterlijk van gebouwen bepaald worden door functie en constructie in 

combinatie met middeleeuwse liturgie en symboliek. Hij betoogde dat het mogelijk moest zijn het 
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materiaal af te lezen, dus eerder kale baksteen dan een bepleistering. 37 Het gedachtegoed van Pugin 

vond ook zijn weerklank in andere Europese landen; in Frankrijk werd hij gevolgd door 

Montalembert,  Reichensperger in Duitsland had eenzelfde visie, net als Bethune in België en 

Alberdingk Thijm in Nederland. Deze bouwkundigen namen het op voor de middeleeuwse, 

christelijke kunst in hun eigen contreien.  

John Ruskin (1819-1900) is een criticus wiens invloed is op de landschapsvorming in Engeland 

gedurende de 19e eeuw van groot belang is geweest. Hij vertegenwoordigde een andere stroming 

dan Pugin. Volgens deze kunstopvatting is kunst een uitstraling van morele waarden. Een voorbeeld 

hiervan is het zichtbaar laten van kleur en textuur van een materiaal. Zijn ideaal was de kleurrijke 

Italiaanse architectuur van de middeleeuwen. 38Hierdoor is er in Engeland meer kleur te zien binnen 

de neogotische werken tussen 1865 en 1914. Het polychrome aspect heeft op het vasteland minder 

aansluiting gevonden.39 Ruskin waardeerde een gebouw als een product van zijn tijd. 40 Authenticiteit 

vond hij enkel in de materiële vorm van een monument. Een gevleugelde uitspraak van Ruskin uit zijn 

boek is ‘Seven Lamps of Architecture’: ‘Restauration is the worst manner of destruction’. Dit schreef 

hij in reactie op de restauraties die op een synthetische wijze werden uitgevoerd. Hij pleitte voor een 

vorm van palliatieve monumentenzorg, waarbij zo min mogelijk actief werd ingegrepen om 

monumenten te behouden.41 

 

Figuur 6 Peckforton Castle door Anthony Salvin (1799-1881) herbestemd tot een hotel  
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Een man die in Engeland bekend stond om het restaureren, herbouwen en creëren van kastelen was 

Anthony Salvin.42 Hij heeft verschillende neogotische kastelen ontworpen, waaronder Scotney Castle, 

Keele Hall, Thoresby Hall en Peckforton Castle. Daarnaast heeft hij restauratiewerkzaamheden 

uitgevoerd aan verschillende historische kastelen van zeer grote waarde, zoals Windsor Castle, 

Norwich Castle en Rockingham Castle, Hij was een zeer gewaardeerd architect.  

Herbestemmen van kasteelachtige buitenhuizen in Engeland 

Kastelen in Engeland kennen een lange geschiedenis van herbestemming in noodsituaties. Tijdens de 

Eerste Wereldoorlog werden adellijke huizen ingericht als ziekenhuis en tijdens de Tweede 

Wereldoorlog werd tijdens de Blitzkrieg de evacuatie van kinderen opgezet, die en masse 

opgevangen werden op het platteland.43  

Het beschermen van cultureel erfgoed is de taak van ‘Historic Buildings and Monuments Commission 

for England’, in het kort Historic England. De organisatie, opgericht in 1983, is belast met het 

preserveren en in kaart brengen van het historisch, monumentaal erfgoed van Engeland. Zij zijn 

opgericht vanuit de overheid. Zij maken gradaties binnen monumenten. Ook hebben zij een 

adviesfunctie, voor zowel de centrale als de lokale overheid. Historic England is niet verantwoordelijk 

voor het toekennen van bouwvergunningen. Het beheer van historische sites, valt onder The English 

Heritage Trust, dat zorgt voor The National Heritage Collection. 44 

Naast deze organisaties speelt The National Trust een grote rol in het restaureren en herbestemmen 

van landgoederen in Engeland. Deze onafhankelijke stichting is afhankelijk van inkomsten uit 

landgoederen en donaties. In veel gevallen worden restauraties en herbestemmingen onder leiding 

van The National Trust uitgevoerd. Ook zijn er kapitaalkrachtige families die het op zich nemen om 

een kasteel economisch uit te baten.  

The Victorian Society is een private organisatie die sinds 1957 ijvert voor het beschermen en 

restaureren van neogotische gebouwen. Zij zetten zich in voor Victoriaanse en Edwardiaanse 

architectuur gebouwd tussen 1837 en 1914 in Engeland en Wales.45 Zij zijn geen terreinbeherende 

organisatie maar faciliteren enkel het doen van onderzoek en geven advies met betrekking tot 

regelgeving bij restauraties en verbouwingen.  
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a) Scotney Castle te Tunbridge Wells 

 

Scotney Castle bestaat uit twee complexen, een ‘castellated house’ en een vervallen kasteel dat tot 

ruïne is vervallen in de negentiende eeuw. Daarnaast is er een ommuurde moestuin, een koetshuis 

en een brouwerij. Inmiddels is de ruïne geconsolideerd en is een deel voorzichtig gereconstrueerd. 

Het domein is in 2006 herbestemd tot verschillende functies, die eventueel toepasbaar zijn op 

Kasteel Zellaer.  

Het kasteelachtige buitenhuis is ontworpen door Anthony Salvin, een bekende architect tijdens de 

negentiende eeuw voor het bouwen van dit soort buitenhuizen. Het ‘castellated house’ is 

herbestemd tot een museum en daar mag, onder toezicht, rondgelopen worden. In de museale 

presentatie wordt de geschiedenis van het gebouw en zijn bewoners getoond. Vanuit de bibliotheek 

in het huis heeft de bezoeker uitzicht op de ruïne. De landschappelijk ingerichte tuin leent zich voor 

het maken van wandelingen door de bezoekers. Er bevindt zich een verscheidenheid aan 

rododendrons, azalea’s en kalmia in de tuin. In het koetshuis bevindt zich een plantenwinkel, een 

horecagelegenheid, een brouwerij, de kaartverkoop en een museumwinkel. In een nieuw gebouw, 

van hout gebouwd, bevinden zich de toiletten en een opslagruimte voor tuingereedschappen. 

Daarnaast is er een grote, ommuurde groentetuin op historiserende wijze ingericht. De ruïne is 

inmiddels geconsolideerd en is beschikbaar voor verhuur. Er is een residentie voor schrijvers 

wanneer zij in een inspirerende omgeving willen werken.  

Historie  

Edward Hussey III(1809-1894) was gefascineerd door het domein van zijn familie en door 

architectuur en landschapsarchitectuur.46 Zijn grootvader pleegde zelfmoord in het oude kasteel wat 

er toe leidde dat toen Edward Hussey naar het landgoed verhuisde, hij opdracht gaf tot het bouwen 

                                                             
46 S. Gilles, E. Slocombe, C. Tapping, P. Micklewright, O. Garnett. Scotney Castle, National Trust 2012: 6-10.  

Figuur 8 Entree van het ‘castellated house’ Figuur 7 ruïneuze oude kasteel onderaan de heuvel 
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van een nieuw huis. Hij wilde een praktisch huis, waarbij de hal en het trappenhuis op het meest 

centrale punt van het huis lag. Tevens zijn de belangrijkste ruimtes georiënteerd op het zuiden en 

oosten, omdat dit het beste uitzicht gaf op de landschapsarchitectuur van het domein.47 Daarom zijn 

deze zijdes van het huis soberder van aard. Deze delen waren gebouwd om vandaan te kijken, niet 

om naar te kijken, hiervoor diende de voorgevel.48 In 1837 begon de bouw, met een gele zandsteen, 

gewonnen in een mijn dichtbij het domein. Architect Anthony Salvin gaf het huis kantelen, puntige 

gevels en torenachtige erkers.  Naast de entree bevindt zich een bouwvorm uit de Middeleeuwen die 

voornamelijk voorkwam in Northumberland, een ‘Peel Tower’.49  De tuin wordt ontworpen in 

pittoreske stijl, door William Sawrey Gilpin (1761-1843) een neef van architectuurcriticus Reverend 

William Gilpin. Een tuin had dramatische elementen nodig, hoogteverschillen, een open veld, met 

scherpe afbakeningen en het silhouette van een ruïne. Na de bouw trok de familie in het gebouw en 

afgezien van moderniseringen en veranderingen in het interieur, wordt er weinig aangepast aan het 

                                                             
47 J. Cornforth. ‘The Husseys and the Picturesque’. Country Life 17 mei 1979, 1438-41.  
48 Scotnet Castle. 2012:7. 
49 Fraser, G. M. (1971). The Steel Bonnets: the Story of the Anglo-Scottish Border Reivers. London: 35. 
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buitenhuis.50 In 1936 trouwen Christopher Hussey (1899-1970) en Betty Hussey en trekken zij samen 

het kasteel in. Zij voeren de meest recente veranderingen door, zoals het aanleggen van badkamers, 

veranderingen in het interieur en ze laten elektriciteit aanleggen. Tijdens deze verbouwing zijn ook 

de dienstruimtes, in de noordelijke kant van het gebouw, verbouwd tot appartementen. Heden ten 

dage wordt in het kasteel de nadruk gelegd op de historische gelaagdheid van het gebouw. De 

suppoosten, gidsen en tekstborden in de verscheidene ruimtes, ontsluiten de verschillende ingrepen 

die in de ruimtes hebben plaatsgevonden.  

 

 

  

                                                             
50 R. Goulding en J. Clubb. ‘Castle in the Garden: an architectural History of Scotney old Castle’ in Apollo: 
Historic House and Collection 2010:4-11. 

Figuur 10 Plattegrond toegankelijke verdiepingen  

Figuur 9 Plattegrond Scotney Castle uit bezoekersgids 
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Het koetshuis en de brouwerij zijn in de jaren ’70 van de twintigste eeuw omgebouwd tot 

appartementen, uit financiële noodzaak. Dit was een poging om inkomsten te genereren voor het 

onderhoud van het landgoed.  

Figuur 10 De achtergevel van het neogotisch kasteel, met torenachtige erker 

Figuur 11  Schematische weergave terrein Scotney Castle 
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Restauratie  

Sinds 1970 vallen de landerijen rondom de gebouwen onder de hoede van The National Trust. Na het 

overlijden van de vrouw des huizes, Betty Hussey (1907-2006) zijn ook de gebouwen overgedragen 

aan The National Trust. De afgelopen elf jaar is de stichting bezig met het restaureren van de 

binnenruimtes van het huis. In de zolderruimtes, die ontoegankelijk zijn voor publiek, doen ze 

onderzoek naar het interieur en de objecten die ze tegenkomen tijdens de uitvoering. Bij de 

overdracht in 2006 zijn ze begonnen met een beschermende laag over de vloeren te leggen. 

Daarnaast zijn ze de vochtigheid gaat controleren in het gehele huis. Ze hebben toen ook een deel 

van de collectie die speciale aandacht vereiste, meteen onder handen genomen. Daarnaast heeft er 

een hele grondige schoonmaak plaatsgevonden om structurele problematiek te lokaliseren. Voor het 

structureel onderhoud leunen ze op veel vrijwilligers.51  

Het doel van deze restauratie, is om het huis niet te herstellen en het nieuw te doen laten lijken. Het 

doel is om te conserveren en tegelijkertijd mensen het gevoel te geven dat er geleefd is in dit huis. Er 

mogen dus gebruikssporen zichtbaar zijn. Ze hebben ervoor gekozen alle tijdsporen te laten zien, in 

plaats van naar een bepaald moment ‘terug’ te restaureren. Enkel op plaatsen waar het materiaal in 

dusdanige mate beschadigd was, zijn deze vervangen door nieuwe materialen. Een voorbeeld 

hiervan is te zien op figuur 12 Aan de rechterkant zien we het aangetaste behang, wat door vocht en 

                                                             
51 Tentoonstelling in Scotney Castle. Bezocht op 11augustus 2017.  

Figuur 13 Het tekstbord met uitleg 

Figuur 12 De vitrine met verschillende stukken behang 
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schimmel uit elkaar bladderde. Dit is toen verwijderd van de muur en vervangen door een 

synthetische versie. Dit is ontworpen door een kunstenaar en is geïnspireerd op het oude behang. 

Een tweede voorbeeld hiervan hangt in de Garden Lobby, en is te zien op figuur 13. Het houtwerk 

was aangetast door schimmel. Om verdere verspreiding tegen te gaan, hebben ze de wandpanelen 

en de vloerpanelen eruit gehaald. Toen bleek dat ook houtrot welig tierde achter de panelen. Hierop 

is al het aangetaste hout verwijderd en heeft men de ruimte laten drogen. De luxe ruimtes zijn 

allemaal aangekleed met eiken houten lambrisering in combinatie met behang. 

In de eetkamer hangt nog het originele behang uit 1850. The National Trust grijpt deze momenten 

aan om destructief onderzoek te doen naar de structuur en onderliggende materialen. Hierdoor 

kunnen ze problemen op andere plaatsen in het gebouw voorzien, of op zijn minst eerder in staat ze 

te herkennen.  

Doordat het koetshuis en de brouwerij ontdaan waren van historische kenmerken bij de verbouwing 

tot appartementen, was de keuze snel gemaakt om in deze vertrekken de dienstverlening te 

plaatsen. Het koetshuis is herbestemd tot de kassa en de souvenirwinkel. Daarnaast is er ook een 

horticultuurwinkel. Het onderhoud van de landschapstuin vereist veel kennis, om die reden is er ook 

veel know-how aanwezig op het terrein. Hier is handig gebruik van gemaakt door deze kennis ook te 

verkopen. In deze plantenwinkel worden onder anderen planten, struiken, zaden en bloemen 

verkocht die ook op het landgoed groeien. In de stalling is horeca geplaatst, waar mensen kunnen 

lunchen.  

Figuur 15 Eiken lambrisering in bibliotheek Figuur 14 Eiken lambrisering met origineel behang in de eetkamer 



26 
 

Figuur 16 Horecagelegenheid met groot terras 

Figuur 17 Plantenwinkel 
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Een deel van het terrein dat ze echter wel aan het reconstrueren zijn, is de ommuurde groentetuin 

de ‘walled garden’. Daarvan hebben ze plattegronden uit 1840 teruggevonden, welke planten en 

groenten daar werden geteeld. Ook laten deze plannen de keur aan fruitbomen zien die geplant 

waren rond de tuin. Op het moment zijn ze de fruitbomen aan het telen, om ze vervolgens op de 

juiste plaatsen in de grond te laten groeien. In tegenstelling tot het adagium bij het restaureren van 

het gebouwd erfgoed, kiest The National Trust ervoor om de tuin te reconstrueren zoals deze eruit 

heeft gezien in 1877. De reconstructie van de tuin wordt gebaseerd op plattegronden en een 

beschrijving die het gehele domein zoals dat er in 1877 uitzag. 52 Daarnaast worden ook bepaalde 

wandelroutes in het omliggende gebied opnieuw uitgezet. Het streven is zo veel mogelijk variatie in 

kleuren aan te brengen in de tuinen, in alle seizoenen. Dit had Edward Hussey ook voor ogen, toen hij 

de tuin liet ontwerpen. Dit is al goed te zien rondom de ruïne, waar verschillende planten en 

bloemen in bloei staan.  

Tot slot 

Het kasteelachtige buitenhuis wordt zeer goed onderhouden, met name door het enthousiasme van 

de vrijwilligers. Een interessant aspect maakt dat ze het hoofdvolume hebben herbestemd tot 

museum, een functie waarbij de continuïteit veilig wordt gesteld. Daarnaast hebben ze de kleinere 

volumes herbestemd tot economische functies, die idealiter rendabel zouden moeten zijn.  

Verschillende landschapsrelicten, zoals de haha, worden in ere gelaten, om daaromheen de tuin 

opnieuw op te bouwen.   

                                                             
52 Ibidem 29 

Figuur 19 Ommuurde tuin waar horticulturele activiteit 
plaatsvond Figuur 18 Kleurrijke bloemen rondom 

ruïne in pittoreske tuin.  
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b) Arundel Castle te Arundel 

 

Figuur 21 Arundel Castle vanaf de voet van de heuvel 

Arundel Castle is een ‘castellated house’ van enorme dimensies. Tussen 1870 en 1890 is het 

woongedeelte herbouwd in de gotische stijl met de kenmerken van een kasteel. Achter het 

‘castellated house’, ligt nog een Normandische burcht, met een poorthuis en de onderkant van een 

toren. Deze middeleeuwse delen zijn met veel verbeelding in de negentiende eeuw gerestaureerd. In 

de zomerperiode is het huis opengesteld voor activiteiten, in de winter wordt het bewoond door de 

Duke en Duchess of Norfolk. De tuinen rondom het kasteel zijn wel het hele jaar toegankelijk voor 

bezoekers. Naast het kasteel en de tuinen is er in het kasteel ook een restaurant, souvenirwinkel en 

een koffiebar.  

Historie  

Op de plaats waar nu Arundel Castle te vinden is, staat al bijna 1000 jaar een kasteel. Tijdens de 

verovering van Willem de Veroveraar werd hij gesteund door zijn meest loyale graaf, Roger de 

Montgomery. Willem de Veroveraar doopte Montgomery Graaf van Arundel, en gaf hem de 

verantwoordelijkheid voor een groot deel van Essex. Daarnaast gaf hij hem de opdracht een kasteel 

te bouwen, bij de monding van de rivier Arun om het achterland te beschermen. Afgezien van een 

paar wisselingen, is Arundel bijna een millennium de zetel van de hertog van Norfolk. Tijdens de 

burgeroorlog in 1642-45 werd het kasteel zwaar beschadigd, door twee belegeringen. Aan het einde 

van de achttiende eeuw raakt de elfde hertog van Norfolk geïnspireerd door de Romantiek en 

ontwikkelt hij een interesse voor de ‘Gothic Revival’ die op dat moment in Engeland plaatsvindt. Hij 
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besluit tot het restaureren van de burcht en doet dit op creatieve wijze. Dit roept geen bewondering 

op bij zijn nazaten of bezoekers, waaronder Koningin Victoria (1819-1901) van Engeland.  

Wanneer de vijftiende hertog van Norfolk het domein erft, begint hij met een wetenschappelijke 

studie naar de reconstructie van het gehele huis. De architect voor dit project was Charles Alban 

Buckler (1825-1905), een architect wiens familie zich al een eeuw bezighield met het restaureren van 

middeleeuws erfgoed.53 Hij baseerde zijn plannen voor de restauratie van Arundel Castle op 

Westminster Abbey (1066-1503), Winchester Castle (1067) en Le Mans Cathedral (1254-1430). 

Daarnaast vormden de geschriften en studies van Pugin en Viollet-le-Duc (1814-1879) een 

belangrijke bron voor Buckler. Het gebouw dat nu te bezichtigen is, werd verbouwd in opdracht door 

de vijftiende graaf van Norfolk, Henry Fitzalan Howard (1847-1917) aan het einde van de 

negentiende eeuw. Toentertijd was het als een van eerste ‘castellated houses’ uitgerust met 

elektrisch licht, brandwerende voorzieningen, serviceliften en centrale verwarming.54 Het exterieur is 

gebouwd van ‘Doulting stone’ uit Somerset en het interieur van een verfijnder soort ‘Cotswold stone’ 

gewonnen in Painswick bij Gloucestershire.55 Het raamwerk is gemaakt van een legering van brons. 

Deze mix van historisch en eigentijdens bouwmateriaal is een van de aspecten die Arundel Castle een 

typisch negentiende eeuws gebouw maakt. 

In 1818 werd Arundel opengesteld voor publiek, het was daarmee een van de eerste buitenplaatsen 

in Engeland die mensen konden bezoeken. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog fungeerde het 

kasteel als een van de hoofdkwartieren van het Engelse leger. Na de Tweede Wereldoorlog werd het 

kasteel opnieuw opengesteld voor bezoekers. Het enige verschil met de vooroorlogse periode, is dat 

bezoekers nu entree werd gerekend die in het kasteel werd geïnvesteerd. De zestiende graaf wilde 

het kasteel overdragen aan The National Trust. Maar door een onverwachte toestroom van 

                                                             
53 C. L. Eastlake. A History of the Gothic Revival. London: Longmans, Green & Co. 1872: 110–11. 
54 M. Morris. Castle: A History of the Buildings that Shaped Medieval Britain. 2012:211-16. 
55 J.M. Robinson. Arundel Castle: A Short History and Guide - A Seat of the Duke of Norfolk. 1994:7-8.  

Figuur 22 Binnenplaats  Figuur 23 Kantelen westelijke muur  
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financiële middelen, was het voor de zeventiende graaf mogelijk om het kasteel in de familie te 

houden. Hij richtte een onafhankelijke stichting op, met een trustfonds om toekomstige restauraties 

te financieren. In 1975 werd met de eerste restauratie aangevangen, die bekostigd werd met 

entreegelden. In 1987 werden vervolgens publieksvoorzieningen aangebracht in het kasteel. Het 

restaurant, de koffiebar en de toiletten zijn hier voorbeelden van. Deze modernisering werd 

gefinancierd met  opbrengsten van het trustfonds.  
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56 

Figuur 24 Plattegrond van de eerste verdieping van Arundel Castle. Dit is tevens de verdieping waar de meeste publieke 
ruimtes zich bevinden. Een verdieping hoger zijn de slaapvertrekken en het archief. Een verdieping lager was de 
bediendencirculates, daar bevinden zich de publieksfuncties, zoals het restaurant, het sanitair en de souvenirwinkel.  

                                                             
56 A P Baggs and H M Warne, 'Arundel', in A History of the County of Sussex: Volume 5 Part 1, Arundel Rape: South-Western 

Part, Including Arundel, ed. T P Hudson (London, 1997), pp. 10-101. 
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Restauratie  

De afgelopen twintig jaar zijn de hertog en hertogin voornamelijk bezig geweest met het restaureren 

van het roerend erfgoed. Afgezien van het gebouwd erfgoed, is er namelijk ook veel kostbaar 

meubilair, schilderijen, historisch artefacten en muurbekleding aanwezig in Arundel. Recent is 

bijvoorbeeld  de achttiende-eeuwse rococo slede gerestaureerd.57 

Bepaalde vertrekken in het neogotisch kasteel worden nog door de familie bewoond en zijn niet 

toegankelijk voor publiek. Op de momenten dat de familie gasten ontvangt, zijn bepaalde vleugels 

van het gebouw niet toegankelijk. In deze ruimtes zijn veel aanpassingen geweest om het comfort te 

vergroten. Zoals het vernieuwen van badkamermeubilair. In de slaapkwartieren op de vierde 

verdieping is er bijvoorbeeld in 1980 een nieuwe plafondbedekking aangelegd. 58Bij de bouw van het 

kasteel zijn veel voorzieningen aangebracht die het comfort van bewoners vergroten, hierdoor zijn er 

recent geen ingrepen nodig geweest. Doordat het verblijf constant bewoond is, zijn er bijvoorbeeld 

meteen gordijnenroedes aangelegd in vertrekken met grote raamoppervlakten.  

De ‘Ante Library’ is de ruimte die het meest recent is gerestaureerd. 59 In 2006 is het plafond geverfd 

ter imitatie van eikenhout. De wanden zijn behangen met het Norfolk-patroon. De nieuwe 

kroonluchter in het midden  van de ruimte is gemaakt door een lokale smid. Dit is tevens ook het 

vertrek waar een Peter Paul Rubens (1577-1640) en drie Antoon van Dyck (1599-1641) schilderijen 

hangen en het gebedenboek van Mary, Queen of Scots (1542-1587) wordt tentoongesteld.60 Het zou 

                                                             
57 Art Works and antique Sleighs among the latest restoration projects at Arundel Castle. Geraadpleegd op 16 
augustus 2017 < http://www.brightonvisitor.com/brighton-news/art-works-and-antique-sleighs-among-the-
latest-restoration-projects-at-arundel-castle/>. 
58 Suppoost Garth tijdens site-bezoek 12 augustus 2017. 
59 Suppoost Garth tijdens site-bezoek 12 augustus 2017. 
60 J.M. Robinson. Arundel Castle: A Short History and Guide - A Seat of the Duke of Norfolk. 1994:7-8. 

Figuur 25 De Ante-library Figuur 26 De grote hal, met ingenieuze 
gordijnroede (rechtsonder) 
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kunnen dat bij deze verbouwing ook beveiliging en/of een stevige verankering van de schilderijen 

aan de muur is aangebracht. Wat het roerend erfgoed betreft, is Arundel Castle een van de best-

bewaarde geheimen van Engeland, in de bouwblokken is een overweldigende hoeveelheid kostbare 

meubelstukken, artefacten en schilderijen te zien. Om veiligheidsredenen mag in het gehele complex 

niet worden gefotografeerd worden. Op elke hoek van het gebouw staat een vrijwilliger die zorgt dat 

dit beleid uitgevoerd wordt. De vrijwilligers in Arundel Castle zijn afkomstig uit de directe omgeving 

van het kasteel en doen hun werk met trots en zijn fier dat zij deel mogen uitmaken van de 

‘hofhouding’. De manier waarop vrijwilligers bijdragen aan het behoud en toegankelijk maken van 

het kasteel draagt bij aan de identiteitsvorming en verankering van het erfgoed in de samenleving.  

 De afgelopen jaren is tevens een start gemaakt met de reconstructie van de tuinen. Deze waren 

grotendeels verwoest tijdens een storm in 1987. 90% van de historische bomen op het domein zijn 

toen geveld. Dit moment is indertijd aangegrepen om de tuinen terug te restaureren naar de 

zeventiende eeuw. Op de plaats waar een parkeerplaats was, is deze tuin aangelegd.61 

  

Tot slot 

Vanuit herbestemmingsperpectief is Arundel Castle zeer interessant, omdat hier bepaalde ingrepen 

zijn uitgevoerd om het kasteel rendabel te maken en tegelijkertijd zo veel mogelijk privacy te 

behouden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan mobiele telefoons te gebruiken tijdens het bezoek. 

                                                             
61 Arundel Castle, Restoration Master Plan for the Gardens and Grounds. E Banks Associates 1989. 

Figuur 20 Beeld op de tuin  Figuur 28 Beeld op tuinornament  
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Onder geen enkel beding mag er foto- of filmmateriaal worden gemaakt. Zelfs niet voor een 

masterthesis.  

Het faciliteren van een restaurant in het kasteel is een grote gok. Het doet af aan de historische 

ervaring wanneer bepaalde etensluchten geroken worden. Wanneer het eten haute cuisine is en het 

restaurant straalt een speciaal soort exclusiviteit uit dan is het te overwegen. Maar wat meteen 

duidelijk wordt in Arundel, is dat een kasteel niet naar gefrituurd eten hoort te ruiken. Deze geur 

verspreidde zich over de gehele verdieping van het kasteel. Ook al was het restaurant afgesloten 

door SAS-deuren, drong de geur toch door. Het gehele domein is 462 hectare groot. Dit geeft ruimte 

aan stijlvolle, conventionele evenementen zoals klassieke muziekconcerten maar ook minder 

conventionele evenementen zoals sportautotentoonstellingen. Daarnaast worden er 

toneelvoorstellingen en middeleeuwse toernooien georganiseerd. Het gebied rondom het kasteel 

geeft heel veel ruimte om financiële middelen te genereren. Dit is kasteel herbergt vele schatten, 

maar zonder contact met de suppoosten, is het onduidelijk wat de high-lights in de collectie zijn. 

Realistisch bezien is dit buitenproportioneel vergelijkingsmateriaal voor het herbestemmen van 

Kasteel Zellaer. Echter zijn er wel wijze lessen te trekken uit deze herbestemming.  

  

  

Figuur 29 Evenement op 12 augustus 2017  
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5. Frankrijk 

Construire des châteaux en Espagne. 

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in Frankrijk rondom de neogotiek en Viollet-le-Duc 

uiteengezet. Daarna de praktijk van het herstemmen in Frankrijk. Ten slotte wordt een ‘castellated 

house’ in Noord Frankrijk besproken. 

In zowel Frankrijk als heel Europa is een van de belangrijkste denkers omtrent de neogotiek de 

Fransman Viollet-Le-Duc (1814-1879). Hij deed voor zo ver dat mogelijk was onderzoek, en trachtte 

zijn restauraties zo stijlzuiver als mogelijk te maken. Hij had veel kennis van zaken en legde meer de 

nadruk op het vervolledigen van de gedachte.62 Daarnaast speelden in Frankrijk François Guizot 

(1787-1874) en Victor Hugo (1802-1885) een rol in het verspreiden van het neogotische 

gedachtegoed. Guizot, een minister en historicus , had de leiding over veel restauratieprojecten in 

Frankrijk gedurende de negentiende eeuw en restaureerde veelal middeleeuwse monumenten .  

Vóór Viollet-le-Duc was de neogotiek in Frankrijk meer gericht op de constructie-eigenschappen van 

de gotiek. Er was weinig aandacht voor de beeldentaal maar dit veranderde met zijn inbreng.63 In zijn  

werk, ‘Dictionnaire Raisonné de l’Architecture’ geeft hij als definitie voor ‘restauration’: ‘Restaurer un 

édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire. C’est le rétablir dans un état complet qui peut 

n’avoir jamais existé à un moment donné.’64  

Zijn definitie van restauratie geeft aan dat hierbij ook elementen mogen worden gecreëerd die nooit 

hebben bestaan. Dit staat lijnrecht tegenover de visie van de Engelsman John Ruskin. Hij was van 

mening dat ouderdom & patina de essentie is van een monument. Authenticiteit bestond voor hem 

enkel in de materiële vorm van een monument. In zijn optiek moeten restauraties terughoudend 

uitgevoerd worden en de oude materie consolideren en geen nieuw vorm scheppen.65 

Viollet-le-Duc had veel aandacht voor middeleeuwse constructietechnieken, met name doordat er 

een groot contrast zit tussen het klassieke bouwsysteem en het gotische bouwsysteem. Het klassiek 

systeem kenmerkt zich door zuil- en architraafbouw met harde natuursteen en horizontale 

overspanningen. De gotiek kenmerkt zich door kleinere stukken bouwsteen, boog- en gewelfbouw en 

                                                             
62 Maeyer, de J. Bergmans, A. Denslagen, W. Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele 
monumentenzorg. Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium Leuven 13-14 september 
1996. Universitaire Pers Leuven: 1999:16-17. 
63 Germann, G. Gothic Revival in Europa and Britain: sources, influences and ideas. London 1972:72. 
64 E. Viollet-le-Duc. ‘chap. Restauration,’ in: Dictionnaire raisonné de l’architecture française du xie au xvie 
siècle, éd. Bance et Morel, 1854 à 1868: 14-15. 
65 A van der Woud. De ethiek van de onthouding. De beoefening van het niets-doen bij restauraties, 
Archis, 6-1996, pp. 33-36. 
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een verticale oriëntatie, in verband met de accumulatie van regenwater. Viollet-Le-Duc trok hieruit 

de conclusie dat de klassieke bouw niet geschikt is voor noordelijke landen vanwege de geografische 

en klimatologische omstandigheden ter plekke. De populariteit van Viollet-le-Duc kan deels verklaard 

worden door de manier waarop hij zowel in theorie als in de praktijk inspeelde op het sociaal-

culturele interpretatie- en referentiekader van de negentiende-eeuwse mens. Hij was een van de 

eersten die de restauratie van historische gebouwen verbond aan de belevingswaarde van erfgoed. 66 

Hij gaf uiting aan de tweespalt waarmee de negentiende-eeuwer zich verbonden voelde, tussen het 

moderne en antimoderne in. Een voorbeeld hiervan is een neogotische aangeklede metalen 

overkapping.67 De uiting van de tegenstelling die Viollet-le-Duc als eerste verwoordde, vond ook zijn 

weerklank in andere Europese landen. In latere neogotische gebouwen zoals de Handelsbeurs in 

Antwerpen, en de grootse hal in Kasteel de Haar in Nederland is de tweespalt van modern 

materiaalgebruik en gotische vormentaal terug te zien (afb. 20).  

Het kasteel van Pierrefonds 1858-1879 dat gerestaureerd werd door Viollet-le-Duc is een voorbeeld 

geweest voor architecten en ontwerpers die in dezelfde stijl wilden werken als de Fransman. De 

uitwendige gedaante wekt in de ogen van een leek de suggestie dat men kijkt naar van het kasteel uit 

omstreeks 1400. Echter met name de gevels aan de binnenplaatsen zijn historisch incorrect en veel 

te rijk uitgevoerd. Voorstanders van Viollet-le-Ducs aanpak meenden dat dit een goed voorbeeld 

                                                             
66 Maeyer, de J. Bergmans, A. Denslagen, W. Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele 
monumentenzorg. Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium Leuven 13-14 september 1996. 
Universitaire Pers Leuven: 1999:16-17. 
67 Boudon, Philippe, Deshayes. Philippe. Viollet Le Duc, le dictionnaire d’architecture. Relevés et observations. 
1979 Luik. 

Figuur 22 Zicht op Pierrefonds vanuit de parkeerplaats 
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kwam van middeleeuwse Franse architectuur.68 Tegenstanders vonden dat een authentieke ruïne 

was geschonden en dat de reconstructie onbetrouwbaar was.  

De ontwerpers van kasteel de Haar in Nederland (Pierre Cuypers 1827-1921) en Cardiff Castle(1868-

75)  in Wales (William Burgess 1827-1881) vonden inspiratie bij het vervolledigende 

gereconstrueerde Pierrefonds.69 Tegenwoordig is Pierrefonds een museum en herbergen delen van 

het kasteel verschillende tentoonstellingen. Deze tentoonstellingen hebben te maken met de 

neogotiek en hebben betrekking op de bouw van het kasteel. Daarnaast is er voor kinderen een 

tentoonstelling over ‘Gothic novels’ en worden beelden tentoongesteld die gemaakt zijn door 

kunstenaars die geïnspireerd zijn geraakt door Pierrefonds.70 

Naast Pierrefonds heeft Viollet-le-Duc ook andere kastelen gerestaureerd. Onder andere Chateau de 

Vincennes, te Chateaudun. De middeleeuwse vestingstad Carcassonne heeft hij ook een 

vervolledigende restauratie geven. Hierbij is hij zeer historiserend te werk gegaan.   

In Frankrijk zijn ook door andere architecten neogotische kastelen gerestaureerd en gebouwd. Een 

zo’n architect is Honoré Daumet (1826-1911). Hij restaureerde het Kasteel van Chantilly (1875-1882), 

een groots kasteel dat weliswaar kleiner is dan Pierrefonds, maar nog steeds van een groot formaat 

is. Het is herbestemd tot museum en heet museum Condé. Sinds de bouw van het neogotische 

buitenhuis, is er aan onderhoud vrij weinig tot niets gebeurd. In 2002 was het in dusdanig slechte 

staat dat werd gevreesd voor verlies van erfgoedwaarden. De schilderijen waren vuil, de vergulding 

aangetast, er zaten scheuren in de lambrisering, en een plafond was beschadigd door een kapot dak. 

De toenmalige eigenaar, Institut de France, is op de vingers getikt door UNESCO. Vervolgens is een 

grote fundraiser gestart, waarbij grote bedrijven zoals American Express, Generali, L’Aga Khan en 

vrienden van het museum Condé geld bij elkaar brachten. 71  

De eerste fase van de restauratie was gericht op reparaties aan het dak en het gewelf van de galerie. 

Daarna is het interieur gerestaureerd. Deze restaurateurs werden aangevoerd door het Centrum 

voor Onderzoek en restauratie van Museums van Frankrijk. In 2005 is de verantwoordelijkheid voor 

het landgoed overgedragen aan stichting voor behoud van het Domein van Chantilly.72 

                                                             
68 A. de Vries. ‘Ruïnes: restauratie en antirestauratie’In: Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele 
monumentenzorg. Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium Leuven 13-14 september 1996. 
Universitaire Pers Leuven: 1999: 177-182. 
69 J. van Cleven. ‘Vlaamse neogotiek in Europees perspectief’.  
70 Site-bezoek 27 december 2016. Eigen waarneming.  
71  L. Sanchez.’ LES BATAILLES DU GRAND CONDÉ’ Figaro. Gepubliceerd op 21 april 2006.  
72 Website Franse overheid Cultuur. Geraadpleegd op 18 augustus 2017. 
<http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/ >. 
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Institut de France bestaat uit vijf grote academies die tezamen meer dan 1.000 stichtingen overzien. 

Ook zijn zij verantwoordelijk voor het toekennen van subsidies, prijzen en studiebeurzen op het 

gebied van erfgoedbehoud. De organisatie is een grote speler in de erfgoedwereld van Frankrijk. 

Kastelen waar het Institut de France eigenaar van is, vallen onder de academie van Schone Kunsten. 

Mensen laten hun erfenis na aan deze academie die vervolgens zorg draagt voor het voortbestaan 

van het erfgoed dat ze nalaten. Onder deze erfenissen vallen bijvoorbeeld landgoederen, kastelen, 

kunstwerken of andere (on)roerende goederen.  

 

Het herbestemmen van kasteelachtige buitenhuizen in Frankrijk 

De kleinere neogotische kastelen worden in Frankrijk vooralsnog vaak verkocht aan mensen die er 

een andere functie aan willen geven zoals een hotel. Er is geen organisatie in Frankrijk die zich 

hierover ontfermt. Deze kastelen zijn minder goed ontsloten en het is zeer moeilijk informatie te 

vinden over de historie van de bouwwerken. Deze vallen ook niet onder de verantwoordelijkheid van 

‘Le Salon International du Patrimoine Culturel’, Deze organisatie pleit voor  het  herstel van 

historische plaatsen, het gebruik van nieuwe technologieën en innovaties in de sector en het naast 

elkaar bestaan van moderne en oude architectuur. Zij hebben enkel een adviserende functie, geen 

uitvoerende.73 Werken waarvan de monumentale waarden niet overduidelijk zijn, krijgen amper 

aandacht.  

Le Château Turpault, in Quiberon, Bretagne is hier een voorbeeld van. Dit kasteel werd gebouwd in 

1904 en door de jaren heen is het regelmatig van eigenaar gewisseld. Dit heeft als gevolg gehad dat 

                                                             
73 Organisatie Cultureel Patrimonium Erfgoed Frankrijk. geraadpleegd op 18 augustus 2017. 
http://www.patrimoineculturel.com/ 

Figuur 23 Chateaux Chantilly door Honoré Daumet 
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er geen enkel origineel element is overgebleven in het gebouw. In 2014 is het verkocht aan 

hotelketen; Relais de Silence, die het kasteel opnieuw ingericht hebben naar eigen smaak.  

 

 

a) Les Tourelles te Le Crotoy 

 

In Noord-Frankrijk ligt een neogotisch kasteel in Le Crotoy, genaamd Les Tourelles. Het ligt aan de 

monding van de Somme, bij Saint-Valéry. Het heeft de functie van een hotel-restaurant. De torentjes 

zijn toegankelijk om van het uitzicht te genieten over de baai. Deze zijn niet gekoppeld aan één 

bepaalde kamer. Het is een drie sterren hotel, met een bibliotheek, een spelkamer, een fietsverhuur 

en vergadermogelijkheden. Het is zeer goed bereikbaar en ligt dicht bij een snelweg.  In het kasteel 

Figuur 24 Le Chateau Turpault, een castellated house waar geen informatie 
over te vinden is.  

Figuur 33 Les Tourelles 
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worden ook tentoonstellingen van kunst geïnspireerd op de Somme georganiseerd. Daarnaast 

faciliteren ze ook schilderworkshops. 74
 

Historie  

20 jaar geleden is les Tourelles door twee Belgische families gekocht die het hebben gerestaureerd 

en ingericht tot hotel-restaurant. Toen zij in het hotel trokken, was het vervallen. Ze zijn vol met 

goede moed begonnen aan de restauratie en hebben 35 kamers voor gasten gecreëerd, ruimtes 

omgebouwd tot een game room en conferentiezalen voor seminars en bijeenkomsten. Het hotel is 

sinds 2000 open voor gasten. 75 

Restauratie   

Tijdens de restauratie hebben de families zich gericht op milieuvriendelijkheid. Dit heeft uitbetaald in 

een ecologisch keurmerk voor het hotel. De kamers zijn ingericht in lichte tinten en met natuurlijke 

materialen en beschikken over een eigen badkamer. Deze badkamers zijn zeer modern, met luxueus 

materiaal afgewerkt. Er is grondig verbouwd, om deze modernisering te bewerkstelligen. Wanneer 

een gebouw in dusdanige mate vervallen is en al een deel van zijn erfgoedwaarden kwijt is, dan 

wordt er vaak minder rekening gehouden met het behoud van originele kenmerken omdat deze 

reeds verloren gegaan zijn. Slechts vijf kamers in het hotel zijn per lift bereikbaar, hetgeen suggereert 

dat men niet te invasief heeft willen moderniseren. 

In de hotelkamers wordt de vloerbedekking afgewisseld tussen tapijt en houten planken. De 

hotelkamers zijn verschillend uitgerust en hebben niet allemaal dezelfde voorzieningen. De Belgische 

                                                             
74 Officiële website van Les Tourelles. Geraadpleegd op 18 augustus 2017. < 
http://www.lestourelles.com/views/EN/tourelles/hotel.php>.  
75 D. Laporte, Mailwisseling 17 augustus 2017.  

Figuur 25 Deur met omlijsting die doorloopt in het muurwerk Figuur 26 Toren op het dak 
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families hebben zeer hun best gedaan het gebouw te restaureren tot een kasteel met historische 

kenmerken maar met hedendaagse gemakken. Op figuur 25 is aan de verwering goed te zien dat het 

een oudere toren is. Ook de deur lijkt aan hevige slijtage ondervonden te zijn. Dit geeft de suggestie 

dat het authentieke kenmerken zijn. In de ruimte op figuur 26 is te zien dat een deur geplaatst is met 

een historisch allure. De omlijsting via de plint loopt omhoog en omringd de deur. Daarna komt de 

omlijsting weer terug ter bedekking van de gordijnrails.  

Bij de restauratie zijn de stevige, robuuste balken vrijgelaten. Voor de dakconstructie zijn deze van 

groot belang. Dit is dus niet vervangen door een ander materiaal. Het bed is gepositioneerd voor het 

haardkanaal. In het restaurant is een haard verwerkt in het interieur. Deze functioneert niet meer als 

een haard, maar als een ornament voor de ruimte.  

 

Tot slot  

Het hotel-restaurant een uitvalsbasis voor gasten om verschillende activiteiten te ondernemen. Deze 

activiteiten zijn sportief of cultureel van aard zoals bijvoorbeeld kayakken op de Somme, een tocht 

met een historische trein, of wandelingen door de natuur rondom het hotel.  

Figuur 27 Hotelkamer met zichtbare steunbalken 
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De uitbaters van het hotel adverteren met trots dat zij een milieuvriendelijk hotel-restaurant zijn. De 

activiteiten die ze gasten aanbieden, geven geen extra CO2 uitstoot en het eten dat wordt 

geserveerd in het restaurant is afkomstig van lokale boeren. Het is mogelijk om in het restaurant te 

lunchen of dineren zonder gebruik te maken van een hotelovernachting. Daarnaast is het torentje 

van het gebouw voor alle gasten van het hotel toegankelijk en biedt het ze een bijzonder uitzicht op 

de monding van de Somme.  

Les Tourelles is een ‘castellated house’ dat herbestemd om het economisch exploitabel te maken. 

Hierbij is getracht historische kenmerken van het gebouw te preserveren en restaureren en zo 

positief bij te dragen aan de beleving van de bezoeker als ook aanpassingen te doen die het comfort 

van de hotelgast vergroten. De herbestemming van dit neogotische kasteel en de functies die het nu 

in de omgeving vervult maken het erfgoed voor een zo groot mogelijk groep toegankelijk en 

verzekeren behoud voor de nabije toekomst.   
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6. Duitsland  

De informatie in dit hoofdstuk betreft de ontwikkeling van neogotische kastelen in Duitsland. Hierbij 

wordt de herbestemming van kastelen in het Boven Midden-Rijndal besproken. Als laatste worden 

twee cassussen besproken in hetzelfde gebied die zijn herbestemd.  

In Duitsland werden nationalistische gevoelens gevoed in de strijd tussen Beieren en Pruisen om de 

macht bij een mogelijke Duitse eenwording. Deze strijd werd op verschillende manieren gevoerd, 

een van deze pacifistische manieren was via architectuur. Men deed dit door een bepaald 

gedachtegoed te koppelen aan een bepaalde stroming. Hierdoor ontstond er ook al vroeg een debat 

over architectuur in Duitsland. De Duitsers richten zich op de esthetiek van het sublieme.76 

Er ontstonden twee bewegingen naast elkaar, die van het neoclassicisme van Ludwig I van Beieren 

(1786-1868) en Leo von Klenze (1784-1864) aan de ene kant, en de neogotiek met Sulpiz Boisseree 

(1783-1854), Karl Friedrich Schinkel (1781- 1841) en de kroonprins van Pruisen, Frederik Willem IV 

(1770-1840) aan de andere kant. Schinkel en zijn navolgers stelden rond 1840 een eisenplan voor het 

ontwerpen van landhuizen. In deze nieuwe buitenhuizen stonden twee zaken voorop: harmonie met 

de omliggende natuur en comfort voor de bewoners. Dit uitte zich in asymmetrische plattegronden 

en dito groepering van bouwonderdelen. Schinkel maakt in 1826 een reis door Engeland, dat op dat 

moment verregaande industrialisatie doormaakte. De nieuw-soortige en grootschalige gebouwen die 

hij daar zag, ontbeerden volgens de Duitser een ‘veredeling’. Een naam die zeer vaak wordt 

gekoppeld aan de Pugin’s visie van de neogotiek in Duitsland is August Reichensperger (1808-1895).77  

Het neogotische vond in Duitsland dus vooral voedingsbodem in het nationalisme. In Duitsland was 

er in vergelijking met de omliggende landen, een minder sterke associatie met het katholicisme. Ook 

voor protestantse kerken werden de neogotische bouwstijl gebruikt, zoals vastgelegd in het 

Eisenacher Regulativ uit 1861.78  

Een voorbeeld van neogotische bouw waar nationalistische gevoelens en zelfbevestiging aan ten 

grondslag ligt, is de reconstructie van burcht Hohenzollern (1852-1867). De toenmalige kroonprins 

van Pruisen bracht in 1819 een bezoek aan een ruïne waar zijn voorouders gewoond zouden hebben. 

Na zijn kroning gaf hij de architect Friedrich August Stüler (1800-1865) opdracht tot herbouw van de 

burcht. Hiervoor is Stüler inspiratie op gaan doen in Frankrijk en Engeland. In het interieur zijn veel 

verwijzingen naar de legitimiteit van de vorst te vinden. De wanden van de entreehal zijn 

                                                             
76 J. van Cleven, F. van Tyghem, I. de Wilde, R. Hoozee, e.a. Neogotiek in België. Lannoo n.v. 1994. 19 
77 Lewis, Michael J. August Reichensperger: The Politics of the German Gothic Revival. Cambridge, 
Massachusetts. MIT Press, 1993: 10.  
78 A.J. Looyenga. ‘Ideologie, architectuur en historisch erfgoed in Nederland.’ In:  59-61. 
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bijvoorbeeld versierd met een geschilderde stamboom van de familie Hohenzollern en zijn de 

Pruisische koningen, Duitse keizers en hun opvolgers te zien.79 

 

In 1818 werd het einde van de Franse overheersing op het Rijnland gevierd. Sindsdien waren de 

Rijnburchten het symbool van trots. Het herbouwen van kastelen in die tijd had zowel emotionele als 

politieke motieven, met name aan de linkeroever van de Rijn. Het ging zo ver dat de gemeenten die 

kasteelruïnes bezaten, deze moesten overdragen aan de Duitse staat dan wel aan de koninklijke 

familie.80 Enkele van deze ruïnes zijn herbouwd of verbouwd. Rheinstein (1829) is een zeer vroeg 

voorbeeld hiervan, de verbouwing van Stolzenfels (1942) is een later voorbeeld. 

  

                                                             
79 H. Gers. Burcht Hohenzollern. Beheer burcht Hohenzollern 1980: 
80 C. Clay. De Koning, Keizer en de Tsaar. Spectrum 2007 :15-17.  

Figuur 28 Burg Hohenzollern te Hohenzollern 1852-1867  

Figuur 30 Stolzenfels te Koblenz Figuur 29 Burcht Rheinstein  
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In het Rijnland-Palts, in het westen van Europa, ligt een groten verscheidenheid aan burchten, 

kastelen en buitenhuizen relatief dichtbij elkaar. Dit gebied is dan ook uitgeroepen tot UNESCO 

Werelderfgoed, en draagt de naam Boven Midden-Rijndal. Het gebied strekt zich uit over 65 

kilometer. Het dal heeft terrasvorming op steile hellingen, en is een landschap dat meer dan 2000 

jaar in ontwikkeling is geweest. Sinds het ontstaan van transport, is dit een van de belangrijkste 

transportroutes tussen het noorden en zuiden van Europa. Hierdoor is het een drukbezochte regio, 

die mede door het landschap tot de verbeelding spreekt. Naast dat het gebied in de negentiende 

eeuw indruk maakte op de koninklijke familie, sprak het ook schrijvers, kunstenaars en componisten 

aan. 81 Doordat het een geliefde reisroute was, was het tevens een geschikte route voor het heffen 

van tol. Voor het heffen van tol is een vesting nodig. Dit naast een aangenaam klimaat en reisroute, 

heeft geleid tot de veelvoud aan kastelen, burchten en buitenhuizen die in het gebied te vinden is. 

Ongeveer 40 gebouwen hebben het overleefd tot de dag van vandaag.  

In de zeventiende eeuw werden velen van deze plaatsen verlaten en vervielen ze tot ruïnes. In de 

late achttiende eeuw kwam vervolgens, zoals al eerder genoemd, de voorliefde voor het pittoreske 

opzetten. Het dramatische karakter gecombineerd met de schoonheid van de natuur op de steile 

hellingen maakte het gebied tot een populaire streek. In de negentiende eeuw raakte de Duitse adel 

geënthousiasmeerd over het restaureren en reconstrueren van het erfgoed in het gebied waardoor 

veel van de gebouwen tot op heden geconserveerd zijn. 82 

Herbestemmen van kasteelachtige buitenhuizen in Duitsland 

Een groot deel van de kastelen hebben een gedeelde functie van museum en congrescentra. 

Sommige van deze kastelen zijn weer in privé-bezit, al heeft dit niet noodzakelijk een positieve 

invloed op het behoud. Een voorbeeld hiervan is Burcht Katz dat een perfect, herbouwd ‘castellated 

house’ is dat op dit moment in handen van een Japanse investeerder. Hij mocht het kasteel kopen 

omdat het niet meer voldeed aan de moderne brandvoorschriften. Vervolgens wilde hij het kasteel 

ombouwen tot een speciaal hotel voor Japanse toeristen. Op dit moment staat het kasteel echter 

leeg, raakt het vervallen en is het niet legaal te bezichtigen. 83 

In Duitsland is de ‘Deutsche Stiftung Denkmalschutz’ is een stichting opgericht in 1985, met meer dan 

200.000 donateurs. De stichting heeft bijgedragen aan de restauratie van meer dan 4.100 

monumenten en landschappen. Het wil op een creatieve wijze zorgne voor het behoud van 

                                                             
81 Website UNESCO werelderfgoed, geraadpleegd op 1 augustus 2017. < http://whc.unesco.org/en/list/1066> 
82 ibidem 
83 EBIDAT - DIE BURGENDATENBANK. Geraadpleegd op 1 augustus 2017. < 
http://www.ebidat.de/kontakt.html> 
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bedreigde monumenten. Zij bieden financiële steun, hebben een educatief programma, en betrekken 

de jeugd in projecten rondom erfgoed.  

Op een Duitse website houdt de moderator alle herbestemmingen van burchten en kastelen bij. 

Hieronder valt de herbestemming van Schloss Gymnich tot een congreshotel, Schloss Dilich tot 

Boudha-tempel en de plannen van een Chinese investeerster Schloss Eringerfeld om er een luxe 

hotel van te maken. 84 

a) Burcht Klopp in Bingen 

 

 

Burcht Klopp ligt aan de Rijn, in het gebied van het UNESCO Werelderfgoed Boven Midden-Rijndal.85 

In het kasteelachtig buitenhuis zetelt het stadsbestuur. In de toren, dat tevens een uitzichtpunt over 

het dorp is, bevindt zich een museum over Bingen am Rhein.  Het domein bestaat uit een neogotisch 

woonhuis, een bergfried, een brug, het poortgebouw en een weergang. Het wordt omringd door 

wijnranken. Er is geen bijbehorend landschap of parkachtig bos. Verder ligt het op het hoogste punt 

van het dorp Bingen am Rhein, om duidelijk te maken dat het een zetel van macht was, waarvandaan 

de regio in de gaten kon worden gehouden.  

                                                             
84 Jan Popp-Sewing. Blog over kastelen in Europa. Geraadpleegd 18 augustus.<  http://www.burgerbe.de/ > 

 

 

Figuur 31 Burcht Klopp, links het negentiende-eeuws neogotische met 
gereconstrueerde middeleeuwse toren rechts. 
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Historie  

Via verschillende eigenaren kwam de ruïne in 1853 in handen van de Keulse koopman Ludwig Maria 

Cron die de burcht nieuw leven inblies. De hoogteburcht kent een lange historie maar was in de 

negentiende eeuw vervallen tot een ruïne.86 Enkel de onderste delen van de muren van de bergfried, 

de slotgracht en delen van de zuidelijke ringmuur met resten van de weergang stonden toen nog 

overeind. In 1853 werd de ruïne gekocht door Ludwig Maria Cron en werden de brug, het 

poortgebouw, de weergang en het bergfried opnieuw opgetrokken. Vervolgens werd het verkocht 

aan architect en burgemeester Eberhard Soherr en deze liet tussen 1875 en 1879 het neogotische 

hoofdgebouw verrijzen. Sinds 1897 zetelt het stadsbestuur in dit gebouw. Dit is een zeer vroege 

herbestemming die zeker een weerslag zal hebben gehad op het gebouw. Voor persoonlijke 

bewoning kunnen smaakverschillen verbouwingen inspireren. Een gemeente bestuur gedijt op 

continuïteit en zal waarschijnlijk minder snel verbouwingen voor esthetische redenen laten 

plaatsvinden.  

                                                             
86 Robert R. Taylor, The Castles of the Rhine: Recreating the Middle Ages in Modern Germany, Waterloo, 
Ontario: Wilfrid Laurier University, 1998, , p. 291. 

Figuur 33 Schematische weergave van Burcht Klopp  

Figuur 32 Uit veiligheidsoverwegingen, wilde zij geen plattegrond overleggen, vandaar deze schematische weergave, 
gemaakt door Mike & Annett Holzemer, van www.burgenreich.de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringmuur
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Figuur 41 Ontvangsthal en brandpreventie  

Figuur 43 Westelijke zijde neogotisch 

kasteel  



49 
 

Restauratie 2017   

Tijdens het bezoek aan Burcht Klopp werd duidelijk dat er weinig aanpassingen aan de circulatieen 

het interieur zijn gedaan om aan brandvoorschriften te voldoen.87 Aan de buitenkant van het huis zijn 

trappen geplaatst om te gebruiken in het geval van nood. Deze doen af aan de esthetische 

erfgoedwaarde van het exterieur. Dit geeft aan dat er tijdens de restauratie meer aandacht was voor 

het behoud van het interieur dan het exterieur. Waarschijnlijk is met deze ingreep het interieur 

gespaard. Bepaalde ruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers omdat daar vertrouwelijke 

vergaderingen plaatsvinden van het gemeentebestuur. Uit de bezichtigde ruimtes bleek dat het 

interieur waarschijnlijk grotendeels authentiek is. Het heeft een eiken lambrisering en zeer weldadig 

uitgevoerd cassettenplafond, beide in uitstekende staat. De ontvangsthal is op een donkere wijze 

aangekleed.  

Er werden op dit moment nog werkzaamheden uitgevoerd aan het exterieur. Dakpannen  

werden vervangen met soortgelijke dakpannen en de voegen werden opnieuw gevoegd.  

                                                             
87 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten. 
Architectendiensten in Duitsland. Amsterdam 2008.  

Figuur 34 Kleine salon, inmiddels vergaderruimte. Figuur 35 De uitbreiding onder de grond, uit het zicht 
van de bezoekers van het domein. Zicht op westelijke 
kant. 
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Tot slot 

Voor een neogotisch kasteel is een gemeentehuis een geschikte herbestemming. Het interieur blijft 

vrij van beschadiging, omdat het geen risicovolle of schadelijke herbestemming is. Binnen een 

gemeente zijn er veel ruimtes nodig voor overleg en om hooggeëerde gasten te ontvangen. Een 

bescheiden kasteel met een historisch interieur is hier zeer geschikt voor. 

  

Figuur 36 detailfoto lijstwerk  
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b) Slot Drakenburg 

Een van de kleine neogotische kastelen in Duitsland is Schloß Drachenburg, een ‘castellated house’ 

langs de Rijn. Het ligt in Köningswinter, in het Rheinland-Palts. Het kasteel werd in de 19e eeuw 

gebouwd aan de voet van het Siebengebirge, ca. 40 km ten zuiden van Keulen.88 Het ligt niet in het 

Boven Midden-Rijndal, dus het heeft niet de bescherming van het UNESCO Werelderfgoed. Het valt 

onder de verantwoordelijkheid van Nordrein-Westfalen, het kanton ten noorden van Rheinland Palts. 

Het kasteel in eerste instantie de suggestie wekt ouder te zijn, stamt het uit de 19e eeuw. Daar 

wijzen de gaslampen, centrale verwarming, wenteltrappen en zuilen op. Het kasteel doet dienst als 

museum; de meeste zalen zijn toegankelijk voor bezoekers. De kunsthal is zeer groot en geeft ruimte 

voor het tentoonstellen van verschillende objecten. De donker eikenhouten bibliotheek heeft zeer 

opvallend meubilair. Uniek zijn de diverse plafondschilderingen in het kasteel. Op het moment doet 

het kasteel met bijbehorend koetsgebouw dienst als museum, evenementlocatie, 

conferentiecentrum en tentoonstellingsruimte en toeristentrekpleister.  

Het belangrijkste bouwmateriaal is trachiet, gewonnen uit de berg waar het kasteel op staat. Trachiet 

is gestolde magma die nooit aan de oppervlakte is gekomen. De Dom van Keulen is ook gebouwd 

met trachiet uit deze berg.89 De Drachenfels ('Drakenrots') is een dode vulkaan en een van de zeven 

toppen van het Zevengebergte, tussen Königswinter en Bad Honnef. De ligging aan de Rijn is een van 

de redenen waarom deze berg werd gebruikt voor trachietwinning. In 1836 besloot de Pruisische 

overheid de trachietgroeve te sluiten om de groeiende hoeveelheid toerisme naar de natuur en ruïne 

te accommoderen. Met dit besluit was werd het domein het eerste natuurreservaat van Duitsland. In 

                                                             
88 De officiële website Drakenburg Slot. Geraadpleegd op 22 juli 2017 <http://www.Schloß-drachenburg.de> 
89 T. G. Nijland. ‘Drachenfels, Stenzelberger, Wolkenburger en basalt Het Zevengebergte als supergroeve’ in 
Bouwen met Natuursteen 2015:74-76. 

Figuur 37 Slot Drakenburg te Köningswinter  
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het koetshuis van Drachenburg Schloß zit om die reden het museum over de geschiedenis van 

natuurbescherming.90  

Historie  

De bouw van het kasteel begon in 1882 en duurde twee jaar. Dit gebeurde in opdracht van Baron 

Stephan van Sarter (1833–1902) die zelf in het slot wilde gaan wonen. Voor het ontwerp waren twee 

ontwerpers uit Düsseldorf, Leo von Abbema (1852-1929) en Bernhard Tüshaus (1846-1909), 

verantwoordelijk. 91 De baron koos deze plaats uit, omdat er iets hoger gelegen een ruïne aanwezig 

is, Burg Drachenfels, die nog steeds te bezoeken is vanuit het kasteel. Het trachiet gebruikt voor  de 

bouw kwam van de groeve Wolkenburg, een van de zeven bergen van het Zevengebergte 

(Siebengebirgte).92 Daarnaast is latit uit de Menzelberg, en rode zandsteen en een gele zandsteen uit 

het Eifelgebied gebruikt (zie figuur 47).93  Na de dood van Baron van Sarter in 1902, erfde zijn familie 

het kasteel en probeerden ze het toeristisch uit te baten. De neef van de baron, Jakob Hubert 

Biesenbach (1870–1947), was hier de initiatiefnemer van. Deze herbestemming was echter niet 

succesvol dus werd het kasteel herbestemd tot internaat.  

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog was het een  Adolf-Hitler-Schule. Tijdens bombardementen in 

dezelfde periode, raakte delen van het kasteel, zoals het schrijnwerk van de galerij, zwaar 

beschadigd. Tussen 1947 en 1960 deed het kasteel dienst als een opleidingsplaats voor de 

spoorwegen. De verschillende grote ruimtes werden gebruikt om groot materiaal uit elkaar te halen. 

Hiervoor zijn reparaties verricht die het kasteel bewoonbaar maakte. Na dit gebruik vervalt het 

langzaam, ook omdat de reparaties werden uitgevoerd van tijdelijk materiaal, zoals het nood-dak op 

het de grote hal, de ‘Kunsthalle’ genoemd. Gedurende een periode van 11 jaar, vervalt het slot en 

verwildert het park erom heen. Paul Spinat (1904-1989) biedt redding in 1971 en koopt het slot en 

investeert verschillende miljoenen om het weer in goede staat te krijgen. Hij organiseert klassieke 

muziek concerten en tentoonstellingen van moderne kunst. Hij raakt uiteindelijk in geldproblemen 

en verkoopt het domein aan een samenwerking van de stad Köningswinter en de NRW-Stichting die 

zich inzet voor de bescherming van cultureel erfgoed. Vanaf 1990 valt het onder de hoede van de 

Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. De overheid van Rheinland-

Paltz heeft toen namelijk besloten dat het niet mogelijk was de financiële lasten van een restauratie 

te dragen.  

                                                             
90 Sitebezoek 3 april 2017.  
91 Website Drachenburg geraadpleegd op 9 augustus 2017. < http://www.Schloß-
drachenburg.de/index.php/de/info/entdeckertour/geschichte >  
92 Ibidem:85-86.  
93 Interview met i. A. Walburga Schulte Wien M.A. Bedrijfsleider Drachenburg Schloß. 3 april 2016.  
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Figuur 38 Schematische weergave van bouwmateriaal in gevel 
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Figuur 39 Plattegrond met verduidelijking van functie ruimtes. 
94

  

                                                             
94 Gemaakt door website inspiratiebron huis middeleeuws inrichten. www.iriweb.com  
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Restauratie 1994 - 2015  

Schloß Drachenburg werd door tussen 1995 en 2011 grondig gerestaureerd. In 1995 wordt begonnen 

met de eerste consolidatiewerkzaamheden om verder verval tegen te gaan. Een groot deel van de 

afvoerbuizen en fundering moesten worden vernieuwd. Ook de water-, stroom,- gas en 

telefoonkabels moesten opnieuw worden gelegd, om de installaties een zo lang mogelijke 

levensduur voor de toekomst te geven. Tegelijkertijd met de consolidatiewerkzaamheden is ook het 

park rondom het kasteel onderzocht. Daarnaast vond er bouwhistorisch onderzoek plaatst in het 

gebouw, en werd onderzocht welke stenen gebruikt waren en welke steensoorten geschikt zouden 

zijn voor de toekomst. Ook werd er begonnen aan de herstelwerkzaamheden aan de 1.6 kilometer 

lange kasteelmuur. Deze stond op sommige plaatsen op het punt van instorten. De muur was 

gebouwd uit puin metselwerk en met natuurstenen platen afgewerkt. Eerst moest het metselwerk 

worden gestabiliseerd om er daarna een betonnen omhulsel overheen te gieten. Daarna zijn de 

natuurstenen platen weer tegen de muur gemonteerd. Voor de stenen die vervanging behoefden, 

hebben ze gezocht naar trachiet uit andere groeves, aangezien die in het Zevengebergte allemaal 

gesloten zijn. Het trachiet is uit het Westerwald gehaald.95 Dit is een van de andere regio’s die deel 

uitmaakt van het vulkaangebied onder het oppervlakte van Duitsland. 96 

In België en Nederland vindt het onderzoek normaliter plaats voorafgaand aan de werkzaamheden, 

in Schloß Drachenburg vond het onderzoek gelijktijdig met de consolidatiewerkzaamheden plaats. 

Bepaalde delen van het kasteel konden enkel onderzocht worden doordat de 

consolidatiewerkzaamheden gevaarlijke situaties hadden verholpen. Ook werden tijdens de 

werkzaamheden de wegen vernieuwd en nooduitgangen rondom het terrein aangelegd. Ook werd 

de trambaan naar de hoger gelegen ruïne gemoderniseerd. In 1999 werd het terrein rondom het 

kasteel gerenoveerd, en werd het terras voor de zuidelijke gevel en de tuin omringende de 

kasteelmuur opnieuw aangelegd. In de tuin 

waar de nadruk ligt op geometrische aspecten 

werden nieuwe lindebomen, een grasveld met 

rozenstruiken en conische coniferen geplant.  

 

 

  

                                                             
95 Website Drachenburg  
96 T. G. Nijland. ‘Drachenfels, Stenzelberger, Wolkenburger en basalt Het Zevengebergte als supergroeve’ in 
Bouwen met Natuursteen 2015:75. 

Figuur 40 Terras voor de zuidelijke gevel met 
lindenbomen.  
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Van 2001 tot 2004 is de hal, ‘der Kunsthalle’, 

gerestaureerd. Dit gedeelte van het gebouw was het 

zwaarst beschadigd. De centrale koepel met de 

kenmerkende spits was in dusdanige mate beschadigd en 

onveilig dat deze moest worden afgebroken. Tijdens deze 

werkzaamheden werd ook het schrijnwerk herstelt en 

kreeg de gehele gevel nieuwe ramen. De koepel en het 

gewelf werden na zorgvuldig historisch onderzoek 

gereconstrueerd. Onder grote publieke belangstelling is 

de koepel vervolgens teruggeplaatst, waardoor het 

kasteel in het recente geheugen van Köningswinter een 

plek kreeg. Op figuur 50 en 51 is de koepel van binnen en buiten te zien. Het is onduidelijk dat dit een 

reconstruerende ingreep is geweest. Het lijkt zeer correct op de rest. Dergelijke reconstruerende 

ingrepen zijn verwarrend bij het in de kaart brengen van de historische gelaagdheid van een object.  

Figuur 41 Terras tussen Koetshuis en 
Hoofdvolume.  

Figuur 42 De hal, met gereconstrueerde koepel 
en gewelf.  

Figuur 43 De gereconstrueerde koepel met 
torenspits vanaf de toren 
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Na de restauratie van de ‘Kunsthalle’ werd verdergegaan met het meest ingewikkelde deel van de 

restauratie; namelijk de restauratie van de woongedeeltes. Het historisch interieur moest worden 

hersteld met de verschillende muurschilderingen, speciale behang, lambrisering, vloeren en plafonds. 

In 2007 werd de restauratie van de Nibelungenzimmer, bibliotheek en de biljartkamer afgerond.  

 

 

 

In april 2009 is het privé-appartement opgeleverd, met een muziekkamer, slaapkamer, kleedkamer 

en een ontbijtruimte. Deze ruimtes zijn ingericht om bezoekers een idee te geven van de 

levensstandaard van de bewoners. Het appartement op figuur 55 is overduidelijk het vrouwelijke 

appartement, met veel lichte kleuren, zoals ook een salon van een negentiende-eeuwse vrouw des 

huizes ingericht zou zijn. In juli is er nog een privé-appartement opgeleverd, met twee slaapkamers 

en een woonkamer. Dit zijn de meer masculien ingerichte ruimtes voor de man des huizes, figuur 56. 

Alle vertrekken kunnen tijdens een rondleiding worden bezocht.  

Figuur 45 De Nibelungenzimmer, waar schilderingen zijn gemaakt naar het werk 
van Richard Wagner.  

Figuur 44 De Biljartkamer  
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In de laatste fase van de renovatie zijn de eetkamer, de jachtkamer, de ontbijtzaal en de belangrijkste 

trapruimte hersteld. Het kasteel is sinds 2010 weer open voor bezoekers. De jachtkamer is ook te 

huren als een conferentiezaal en in de hal mogen werken worden geëxposeerd.  

Het koetshuis is uitgebreid en grondig verbouwd in 2008. In tegenstelling tot het hoofdvolume van 

het landgoed is het hier duidelijk welke delen nieuw zijn en welke delen historisch zijn. De nieuwe 

delen zijn afgewerkt met glas en metalen. In het koetshuis bevindt zich de museumshop, het 

museum van de natuurbescherming en het restaurant. Ook het archief van de natuurbescherming 

bevindt zich in deze ruimtes. Overige publiekfuncties zijn weggewerkt in een grote kelder onder het 

koetshuis. Hier is de opslagplaats van goederen en zijn de sanitaire voorzieningen.  

Tot slot 

Schloß Drachenburg is een  interessante restauratie en herbestemming om te bestuderen en 

waardevol om in het achterhoofd te houden bij het adviseren over de herbestemming van domein 

Zellaer. In Duitsland wordt losser omgegaan met de historische correctheid van bepaalde 

restauratieve ingrepen, in elk geval bij Drachenburg en Klopp. In de eerste plaats moeten de 

ingrepen de nieuwe functie van het gebouw dienen, in de tweede plaats de historische correctheid. 

Schloß Drachenburg is herbestemd tot museum dat als doel heeft mensen kennis te laten maken met 

een inrichting van een neogotisch kasteel in het einde van de negentiende eeuw. Dit doel geeft 

ruimte tot een creatieve invulling bij het vervolmaken van het interieur, maar het roept kwesties van 

authenticiteit op. Wanneer er wordt gekozen voor een museale inrichting voor Kasteel Zellaer, zou 

dit Duitse kasteel een inspiratiebron kunnen zijn voor een creatieve invulling van het interieur. Dit 

Figuur 46 Feminieme 
slaapvertrek 

Figuur 48 Masculiene 
slaapvertrek 

Figuur 47 Muziekkamer met 
uitzicht op de Rijn 
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kasteel biedt namelijk aanknopingspunten die, bij een minder authentieke benadering van 

herbestemming, het beginpunt kunnen zijn voor het creëren van een sprookjeskasteel.  

 

 

    

Figuur 49 Het koetshuis vanuit het terras voor de ingang van Drakenburg. 

Figuur 50 Het interieur waar geen spoor meer van een historische interieur is te zien. 
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7. België 

De wortels van de neogotiek in België bevinden zich in de Napoleontische oorlog. Hierbinnen zijn 

verschillende stromingen en ontwikkelingen te herkennen. In dit hoofdstuk zal een overzicht worden 

gegeven van ontwikkelingen rondom de neogotiek in België en worden twee recente restauraties van 

twee Belgische kasteelachtige buitenhuizen besproken.  

In de negentiende eeuw werd de politiek in België beheerst door drie tegenstellingen; de 

levensbeschouwelijke, de communautaire en de sociale. De Belgische neogotiek werd opgeëist door 

een streng katholiek en traditionalistisch milieu. Hierdoor kreeg het een nauw ideologisch stempel 

opgedrukt. Het zou beargumenteerd kunnen worden dat er in de omringende landen een grotere 

ruimte qua levensbeschouwing was, waardoor de neogotiek een bloeiperiode heeft doorgemaakt op 

het Belgisch grondgebied. Door dit ideologisch stempel riep het tegelijkertijd ook veel weerstand op 

en blijft hij met betrekking tot appreciatie ver achter bij de Art Nouveau of Art Deco. Het zou zonde 

zijn de neogotiek vast te pinnen aan haar ideologische stempel en niet te kijken naar de 

stijlontwikkeling die het heeft doorgemaakt in België. 97   

De stilistische evolutie van de neogotiek in België is terug te brengen naar twee grote in elkaar 

overvloeiende fases. Een pittoreske fase en een esthetische fase. De pittoreske fase, wordt ook wel 

aangeduid met de vroege neogotiek, of troubadoursgotiek. Deze duurde van ongeveer 1800- tot 

1850. De kennis over de middeleeuwen is beperkt en belangstelling voor deze periode is nog enkel 

een uiting van de Romantiek. Architecten gebruikten nog steeds het klassieke bouwlichaam dat 

gebaseerd was op symmetrie en regelmaat maar reproduceerden daarnaast  individuele stijlvormen 

die werden toegepast op een klassiek geproportioneerd bouwlichaam.98 De materialen en 

constructiemethodes hebben nog niets te maken met de middeleeuwen, en marmer en stucwerk 

blijven overheersen. Een voorbeeld hiervan is Kasteel Wissekerke te Bazel in Kruibeke. Hiervan zijn 

de begin negentiende eeuwse aanpassingen een goed voorbeeld van de vroege neogeotiek. Deze 

aanpassingen aan een verder 16de eeuws kasteel zijn gedaan door Verly (1760 - 1822).99 Daarnaast 

werd ook het kasteel Les Masures gebouwd tussen 1835-1837. De ontwerper, Auguste Marie Vivroux 

(1795-1867), deed dit in opdracht van een dynamisch industrieel Edouard de Biolley (1802-1872) 

Hierbij werd de symmetrie in het grondplan voorzichtig losgelaten ten gunste van het onregelmatige 

pittoreske. Hierdoor werd het kasteel de ‘Waalse Strawberry Hill’ genoemd.  

                                                             
97 J. van Cleven, F. van Tyghem, I. de Wilde, R. Hoozee, e.a. Neogotiek in België. Lannoo n.v. 1994.  
98 J. van Cleven. ‘Van schuchtere modegril en reactionaire reflex tot troubadoursstijl 1800-1830.’ In  Neogotiek 
in België. Lannoo n.v. 1994. 
99 DENEEF R. (red.) 2011: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. 
Noordwestelijk Vlaams-Brabant, M&L Cahier 20, Brussel: 197. 
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Voor het einde van de achttiende eeuw periode bereikte de 

meeste artistieke invloeden België via Frankrijk. Later gingen echter Engeland en Duitsland een 

grotere rol spelen.  Duitse modelboeken bereikten België via Luik, het anglofiele Brugge werd een 

aanknopingspunt voor de Puginiaanse beweging en Viollet-le-Duc voerde meerdere restauratie- en 

herbestemmingsopdrachten uit in België. Deze Engelse en Duitse invloeden doen echter niet af aan 

de expertise van Belgische kunstenaars, zoals J. P. Bethune (1821 – 1894) de voorman van de 

neogotiek in België.  

Dankzij de vooruitgang van oudheidkundig onderzoek en de inspanningen van verzamelaars zoals 

Louis Minard (1801-1871) werd 

de weergave van gotische 

vormen steeds 

wetenschappelijker. Het kasteel 

van Bouchout, gerestaureerd 

door Tieleman Suys (1783-1861) 

in 1832 is hier een voorbeeld 

van. In plaats van het feeërieke 

Chateaux de Mazures, ontwierp 

hij een verdedigingsburcht, 

inclusief kantelen en 

boogelementen en 

wapenschilden.100  

De tweede fase van de neogotiek in België, de esthetische fase, begint vanaf circa 1850 en is een 

hervormingsbeweging die een alternatief wil bieden voor de klassieke esthetica als een regulerend 

                                                             
100 H. Wille. De neogotiek verwerft burgerrechten 1830-1850. In Neogotiek in België. Lannoo n.v. 1994. 58-72.  

Figuur 5 Kasteel Wissekerke te Bazel 
Figuur 6 Chateaux des Mazures nabij Pepinster  

Figuur 51 Kasteel van Bouchout 
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element binnen de kunsten.101 Volgens Jean van Cleven zaten ontwerpers verstrik in het klassiek 

regelsysteem van het classicisme. De opkomst van de neogotiek hielp ontwerpers ontsnappen aan de 

stringente regels van het klassieke systeem. Gelijktijdig vond in België een opleving plaats van de 

waardering voor Jan van Eyck en Pieter Breughel. 

Vanaf 1860 kenmerkt de neogotiek zich door een intellectuele en ideologische onderbouwing van 

restauraties en herbestemmingen.102 Dit vindt zijn oorsprong in het denken van Pugin die streefde 

naar een rationele bouwstijl met een logische en functionele constructie, waar archeologie een 

belangrijke bron voor was.  

Een architect moest dus eer de historische vormentaal en werkwijze eigen maken en vervolgens  

historisch materiaal ontdekken. De voorman van de neogotiek in België, baron Bethune, stond in 

persoonlijk contact met Pugin en Montalembert. Waar hij eerst voornamelijk opdrachten probeerde 

toe te eigenen voor Pugin, werd hij gedwongen na het overlijden van eerdergenoemde in 1852, zelf 

aan het ontwerpen te gaan. 103 Zijn werk had een uitgesproken architecturaal, didactisch en 

archeologisch karakter. Een voorbeeld van een totaalkunstwerk van zijn hand is het Kasteel Caloen te 

Loppem (1858-1863). Daarnaast is het werk van Florimond van der Poele, een van de meest 

getalenteerde volgelingen van Bethune, ook een goed voorbeeld van deze stroming. Hij ontwierp het 

kasteel te Schelderode (1865).  

 

                                                             
101 Ibidem 20.  
102 J. van Cleven. ‘De rijpe en late neogotiek 1850-1914.’ In  Neogotiek in België. Lannoo n.v. 1994:95-110. 
103 R. Hoozee. Deel 1 een spitsbogenparcours doorheen twaalf decennia. In Neogotiek in België. Lannoo n.v. 
1994:95-110. 

Figuur 53 Kasteel d'Aertrycke in Torhout 1871   Figuur 52 Kasteel Gaasbeek te Lennik door Charle Albert 
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Tussen 1887 en 1898 werd kasteel Gaasbeek gerestaureerd door Charle Albert. Het uitgangpunt was 

een oud en vervallen kasteel in zijn vroegere glorie te herstellen. 104 Hiervoor was hij geïnspireerd 

door Viollet-le-Duc. Hij voegde spitstorentjes, trapgevels, bogen en dakkapellen toe, it zijn typerende 

elementen van een ‘castellated house’. Markiezin d’Arconati Visconti, de opdrachtgeefster, mocht 

kiezen uit verschillende ontwerpen voor de gevels. Het kasteel heeft een oudere oorsprong, maar 

het is in dusdanige mate verbouwd dat het moet worden gezien als een negentiende-eeuws project.  

De bescherming van het neogotisch patrimonium kan weerstand oproepen zelfs onder 

monumentenzorgers. In het tijdschrift Vlaanderen wordt door Frieda van Tyghem in 1980 geopperd 

dat er twee verschillende methodes zijn van omgaan met neogotisch erfgoed. Een ‘natuurlijk 

uitdunningsproces’ zijn gang te laten gaan en zien wat er overblijft, of een genuanceerde keuze te 

maken dat een representatieve indicatie geeft van de evolutie van de neogotiek in België.   In het 

verleden werd de neogotiek door leken bestempeld als een weinig originele kunstuiting.  

Herbestemmen van kasteelachtige buitenhuizen in België 

Tegenwoordig zijn kastelen in België goed vertegenwoordigd binnen de beschermde portefeuille van 

neogotische monumenten.105 Neogotische kastelen in België liggen in vergelijking met andere landen 

in West-Europa dichter bij dorpskernen.  Dit kan er voor zorgen dat een herbestemmingen ook 

dichter tot de samenleving staat.  

                                                             
104 L. van Santvoort. ‘De restauratie van het kasteel van Gaasbeek (1887-1898) Charle Albert in het voetspoor 
van Viollet-le-Duc’ in: Maeyer, de J. Bergmans, A. Denslagen, W. Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en 
actuele monumentenzorg. Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium Leuven 13-14 september 1996. 
Universitaire Pers Leuven: 1999: 227-227. 
105 F. van Tyghem. ‘epiloog: bescherming van het neogotisch patrimonium’ in Neogotiek in België. Lannoo n.v. 
1994:212-216.. 

Figuur 54 Kasteel Schelderode te Scheldenrode door Florimond van der Poele 



64 
 

België is opgedeeld in gewesten en gemeenschappen. De Vlaamse Gemeenschap heeft 

verantwoordelijkheid over het cultureel erfgoed van Vlaanderen. Dit heeft zich uitgewerkt naar het 

Agentschap Onroerend Erfgoed. Zij hebben een controlerende functie binnen restauratie. Daarnaast 

zijn er Verenigingen zonder winstoogmerk, VZW’s, die zich bezighouden met het restaureren en 

herbestemmen van monumenten. Een voorbeeld hiervan is de opdrachtgever voor dit onderzoek, 

het Kempens Landschap, maar ook Herita. Zij beheren erfgoed en een deel van deze monumenten 

zijn landgoederen. Er zijn veel verschillende soorten herbestemmingen van kastelen in België. Alleen 

al in de regio tussen Antwerpen en Brussel in is er een grote verscheidenheid aan functies.  

De twee kastelen die nader bestudeerd worden in dit hoofdstuk zijn het Kasteel van Loppem en 

Kasteel ter Meeren. Het Kasteel van Loppem werd door Bethune ontworpen en doet tegenwoordig 

dienst als een vergaderlocatie, evenementlocatie en een museum met een uitgebreide collectie. 

Kasteel Ter Meeren te Sterrebeek werdontworpen door Joseph Schadde (1818-1894). De restauratie 

hiervan is recentelijk opgeleverd en de herbestemming tot zorghotel is in volle gang.  

a) Kasteel Caloen te Loppem 

Historie  

Figuur 55 Kasteel Loppem, museum en evenmentenlocatie 
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Kasteel Caloen, meestal het kasteel van Loppem genoemd, heeft een negentiende-eeuwse 

authentieke inrichting. Dit is een zeer belangrijke waarde van het gebouw. Tijdens de bouw verving 

het een achttiende-eeuws kasteel.106 Het gebouw is een schilderachtige, asymmetrische compositie 

met meerdere vleugels die verschillen in grootte, richting en volume. De vierzijdige toren markeert 

de hoofdingang. De kern van het kasteel is de drie verdiepingen hoge hal, waarmee de rest van het 

huis in directe verbinding staat. De neogotische schoorsteen in de hal draagt het wapenschild van de 

opdrachtgevers. Dit wapenschild komt door het gehele gebouw terug. Andere terugkomende 

thema’s in het gebouw houden verband met godsdienst en de geschiedenis van Vlaanderen. De 

eiken lambriseringen maken de ruimtes tot één geheel en de glasramen met heraldische en 

historische motieven zijn integraal door Bethune ontworpen.  

Rond 1855 besloot het echtpaar Caloen tot het bouwen van een kasteel in Loppem. Zij kozen voor 

neogotische stijl, die werd geassocieerd met het katholicisme en nationale motieven.107 Doordat zij 

kozen voor deze bouwstijl, werd ook hun christelijke levensvisie duidelijk. Helaas voor het echtpaar 

was Pugin pas overleden, zij waren grote aanhangers van zijn werk. Daarop wendde zij zich tot zijn 

zoon, Edward Pugin (1834-1865). De bouw gaat van start maar er ontstaat onenigheid tussen de 

opdrachtgevers en de architect, waarop het echtpaar zicht wendt tot Jean Bethune. Hij past het 

ontwerp aan naar een Vlaamse gotische stijl. Dit kasteel zou 

daarom gezien kunnen worden als het startpunt van de 

neogotische kastelenbouw in België. Het kasteel heeft een 

homogeen neogotisch interieur. De unieke waarde van het 

domein is dat het als een tijdscapsule bewaard is gebleven. In 

1951 is de stichting Jean van Caloen opgericht waar het 

kasteel, de bijgebouwen en de inboedel in ondergebracht zijn. 

Het doel van de stichting is behoud van het kasteelcomplex 

en de collecties te ontsluiten en uit te breiden. Het is sinds 

1985 beschermd als monument om zowel zijn artistieke als 

historische waarde. Op het moment is het kasteel deels een 

museum en deels een evenement- en vergaderlocatie.  

Restauratie 2015  

Er hebben verschillende werkzaamheden plaatsgevonden door 

                                                             
106 J. van Cleven. ‘Het Kasteel van Caloen-de Gourcy te Loppem’ in Vlaamse neogotiek in Europees perspectief. 
Pagina 21-24.  
107 V. Cogels-van Caloen. ‘Deel 2 Jean Baptiste Bethune: een neogotische roeping.’ In Neogotiek in België. 
Lannoo n.v. 1994:200-204. 

Figuur 56 detail baksteen vervanging  
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de tijd heen. Met name omdat het kasteel van functie is veranderd, namelijk van woonhuis naar 

museum. Deze grootscheepse restauratie heeft plaatsgevonden in 1985. Bij de meest recente 

restauratie in 2015 lag de nadruk op de buitenkant van het kasteel. Alle gevels, daken en ramen zijn 

volledig gerestaureerd. De gevels zijn gereinigd en slechte bakstenen zijn vervangen. Dit is te zien op 

afbeelding 12. Ook is er hervoegd waar dit nodig was en zijn natuurstenen elementen vervangen. In 

beginsel zijn alle  gebruikte materialen dezelfde zijn als de oorspronkelijke, alleen in het geval van de 

gevelstenen was dit niet mogelijk en zijn er nieuwe gebakken. Deze zijn niet volledig dezelfde kleur 

als de originelen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed  moedigde dit overigens aan omdat zo de 

verschillende fases van restauratie te onderscheiden zijn van elkaar. Deze restauraties vonden plaats 

na besluit van de architect Hubert Davans. Deze besluiten werden goedgekeurd door Inès de 

Schepper, een architecte in dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 108 

Ook zijn op sommige plaatsen de ramen vervangen dan wel geschilderd. Ook is het lood vervangen in 

de glas-in-loodpanelen. Daarnaast hebben er ook andere werkzaamheden plaatsgevonden aan de 

binnenkant van het kasteel.109 Deze hadden echter geen betrekking op  het plaatsen van een 

klimaatinstallatie. Het Kasteel heeft geen installatie voor het optimaliseren van het binnenklimaat. In 

twee kleine vertrekken op de begane grond staan twee kleine gasradiatoren die warmte verspreiden. 

Verder warmt het kasteel in de lente langzaam op om vervolgens in de herfst weer langzaam af te 

koelen. Het kasteel is weinig, tot niet geïsoleerd. Mede 

hierdoor zijn er geen vocht- of schimmelproblemen. Het is 

geen hermetisch afgesloten geheel waardoor er regelmatig 

sprake is van tocht. Dit sluit aan bij de visie van de Stichting 

van Jean van Caloen dathet behoud van erfgoed voorrang 

heeft op het comfort van de gebruiker. Er is wel een 

inbraakinstallatie aangelegd, tevens zijn 

beveiligingscamera’s geïnstalleerd die de bezoekers van het 

museum filmen. Deze zijn overigens weinig subtiel 

aangelegd.  

De toevoegingen en aanpassingen werden doorgevoerd om 

te voldoen aan de opgelegde veiligheidsnormen voor 

publieke gebouwen. Er moest een hellend vlak worden 

geïntegreerd voor andersvaliden. Ook zijn er 

                                                             
108 I. van Caloen. Schriftelijk interview 23 juni 2017. Transcript in bijlage.  
109 Website Herita. Geraadpleegd op 12 juni 2017. http://herita.be/ontdek/nieuws/restauratie-van-kasteel-van-
loppem-voltooid  

Figuur 57 Beveiligingscamera in Kasteel 
Loppem 
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antenneschotels geplaatst voor WiFi, deze werden gekleurd zodat ze minder zichtbaar waren. De 

functie van museum heeft ten alle tijden voorrang op die van evenementenlocatie. Wanneer een 

evenement nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor het kasteel, kan dit geen doorgang vinden.  

In een schriftelijk interview met Isabelle van Caloen, afgevaardigde van de stichting Jean van Caloen, 

werd duidelijk dat de nadruk ligt op het voortbestaan van het erfgoed en dat dit in de functie van 

museum het beste mogelijk is.  

Tot slot  

Het kasteel van Caloen in Loppem heeft een zeer waardenvol interieur. De evenementen en 

bijeenkomsten waar veel mensen bij elkaar komen, vinden buiten het kasteel plaats, in een 

verbouwde schuur of in een tent. Dit om schade aan het interieur te voorkomen. De 

publieksvoorzieningen zijn zo veel mogelijk buiten het kasteel gehouden. Enkel de kassa bevindt zich 

in het neogotische kasteel. Intiemere bijeenkomsten, kunnen in het kasteel plaatsvinden, zoals een 

trouwceremonie.  Het verdienmodel van het kasteel leunt op inkomsten van het museum, maar ook 

op dat van evenementen, die in een tent voor het kasteel, of in de schuur plaatsvinden. Voor Domein 

Zellaer, is dit een goede mogelijkheid om het behoud van erfgoedwaarden te combineren met enige 

inkomsten van financiële middelen. In het koetshuis is sanitair ingebouwd, zodat ook wandelaars op 

het domein hier gebruik van kunnen maken. Dit is zeer gebruiksvriendelijk voor een opengesteld 

landschap.  
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b) Kasteel ter Meeren in Sterrebeek 

 

Kasteel ter Meeren bestaat uit meerdere delen. De donjon stamt uit de Middeleeuwen, het andere 

deel van het kasteel is in de negentiende eeuw opgebouwd tegen de donjon aan. Het aangebouwde 

deel is in 1865 ontworpen door Joseph Schadde in opdracht van baron Aloys de Fierlant (1827-

1898).110 Dit kasteel onderscheidt zich op meerdere manieren van de andere  kastelen opgenomen in 

dit onderzoek. Het is een ‘castellated house’ waarbij meer gebruik is gemaakt van de neo-Vlaamse 

renaissance vormentaal dan van puur neogotische vormen. Het landschap heeft een recente 

historische gelaagdheid, die zich uit in een zwembad en een tennisbaan die aangelegd werden door 

officieren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast heeft het herbestemmingsproces lang 

geduurd en zijn er veel lessen uit te trekken. Deze lessen hebben hoofdzakelijk betrekking tot het 

invoegen van hedendaagse technieken om het kasteel te laten voldoen aan hedendaagse eisen voor 

hotels. De architecturale waarde en de historische waarde zijn nog intact, maar afgezien van enkele 

muurschilderingen, is nog maar weinig authentiek van het interieur. Het domein ligt zeer dicht bij 

Brussel en dicht bij de luchthaven. Het heeft een ideale locatie voor verschillende soorten publieke 

functies. Het is zeer goed bereikbaar, liggend aan een drukke regionale weg.  

Historie  

                                                             
110 Inventaris Onroerend Erfgoed. Geraadpleegd op 20 juni 2017.  

Figuur 58 Kasteel ter Meeren (1866) - vooraanzicht. (foto eigendom Micheal Blaye)  
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Voor dit onderzoek is de historie voorafgaand aan de negentiende eeuw niet onderzocht. De reden 

hiervoor is dat het gebouw in 2010 in zo’n slechte staat is aangetroffen, waarbij het was ontdaan van 

bijna elk historisch artefact. Deze schade werd toegebracht door inbrekers, vandalen en rovers. 

Hierdoor bleef enkel de historische structuur overeind. Het aangebouwde deel, het linkerdeel, te zien 

op figuur 15, is gebouwd in 1865, gemaakt van rode bakstenen en natuurstenen speklagen. 111 

Daarnaast is opvallend veel smeedwerk te zien; borstweringen, deurbeslag, sierankers en als 

bekroning van de diverse schoorstenen. In 1946 werd het kasteel verkocht aan Auguste Braun. Zijn 

erfgenamen verkochten het kasteel met bijbehorende landgoederen, ongeveer 30 hectare groot, in 

2000 als investeringsobject. De eigenaar heeft tussen 2000 en 2010 niet naar het kasteel omgekeken 

en het kasteel is leeggeroofd, geruïneerd, door lokale jeugd als clubhuis gebruikt, en gevandaliseerd. 

In 2000 werd het door Greta Paesmans nog beschreven als ‘’ monumentale marmeren schouwen, 

parketvloeren in eik en palissander, fraai bewerkte lambriseringen, met schilderingen en 

beeldhouwwerk opgehoogde cassetten- en balkenplafonds, imposante dubbele deuren onder 

supraportes. Ook de aankleding van de neogotische kapel met haar spitstongewelf, decoratieve 

tegelvloer, deels bewaarde polychromie, fraaie glasramen en twee altaren bleef intact.’’   

Op afbeelding 43, 44, 45 is te zien van de situatie 

aangetroffen in 2007. Van de aankleding van de 

neogotische kapel is niet veel meer over, er is geen 

sprake van polychromie meer, er is geen decoratieve 

tegelvloer meer en de glasramen zijn vervangen.  

 

Restauratie 2010-17 

In 2007 wordt het kasteel aangekocht door NV ter 

Meeren, waar Michael Blaye optreedt als 

waarnemend bestuurder. In opdracht van een 

investeringsmaatschappij coördineert hij de 

restauratie en herbestemming.112 In samenwerking 

met inmiddels drie verschillende architectenbureaus, 

heeft hij de afgelopen tien jaar, onder begeleiding van 

                                                             
111 Bron: Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie 
Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in 
Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout. 
112 M. Blaye. Hof ter Meeren. Rapport Stabilisatie van gevaren en preventief onderhoud. Ter Meeren 
Development Corporation NV 2008:17-30 

Figuur 59 De kapel in 2007, tijdens werkzaamheden 
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Agentschap Onroerend Erfgoed het kasteel verbouwd.  

De verbouwing verliep zeer moeizaam, doordat het 

gebouw in zeer slechte staat verkeerde.  

De eerste restauratiefase, waarin het exterieur werd 

aangepakt, is gestart zonder subsidie-aanvraag. Het 

dak stond op dat moment op instorten. Met PIT 

Antwerpen als aannemer in samenwerking met Blaye 

zijn ze gestart  aan de eerste fase van de restauratie 

van het exterieur met architect Guido Stegen als 

adviseur. Het dak werd als eerste aangepakt door de 

asbestleien te vervangen die op het gehele dak lagen. Daarna vond de restauratie plaats van de 

bakstenen en de zandstenen, het buitenschrijnwerk, het klein smeedwerk en het glas-in-lood. Ook de 

dakgoten moesten worden hersteld, om een goede afwatering te garanderen. Tijdens deze 

werkzaamheden vormden de lintvoegen de grootste uitdaging. Ze liepen deels over de stenen heen 

en niet langs de voegen. De lintvoegen zijn aangevuld met rode geverfde naad over de baksteen. Een 

groot deel van de bakstenen zijn vernieuwd. Deze zijn 

te herkennen aan een andere structuur. Tevens werd 

het schrijnwerk op de gelijkvloerse verdieping 

gerestaureerd en werd er gekozen voor replica’s op 

de hogere verdiepingen.  

Daarnaast moest in het interieur een deel van het 

houtwerk worden verwijderd, omdat zwammen en 

vochtproblematiek het dusdanig hadden aangetast. 

De zwammen zaten in delen van de vloer en van de 

lambrisering. In dezelfde periode is ook de permanent, ondergelopen kelder vernieuwd. Als laatste is 

op het dak een stevige laag beton gelegd voor de verankering van de nieuwe torenspits. Het domein 

omringende het kasteel was compleet verwilderd, dus het onkruid tussen de kasseien moest worden 

verdelgd, de tuinen en de grasvelden moesten worden gemaaid en de oprijlaan moest worden 

vrijgemaakt. 113 

  

                                                             
113 B. Souffreau. ‘Verwaarloosd Kasteel ter Meeren, Opgewaardeerd tot Cultuurhotel.’ In Bouwen aan 
Monumenten. Okt-nov 2011: 30-31. 

Figuur 60 Het kasteel in 2007 zonder torenspits, in 
vervallen staat.  

Figuur 61 Haard grote salon 
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In fase 2 is de torenspits gereconstrueerd, die vlak na de bouw van het kasteel verloren is gegaan 

door een straffe wind. Bij het reconstrueren van de toren is de bouw stilgelegd; Ruimte Ordening 

bracht een beroep in tegen de vergunning. Zij waren het niet eens met de parkeerplaatsen op velden 

die bestemd waren als landbouwgrond. Om de bouw niet verder te vertragen, zijn de plannen 

vervolgens aangepast. Daarnaast zijn ook meerdere stabiliteitsonderzoeken geweest naar de kelders 

en het gebouw. Dit omdat het gebouw deels geen fundering heeft. Ook werd duidelijk dat het 

gebouw exact op grondwaterniveau is gebouwd. Nadat de klimaatinstallatie twee keer vervangen 

moest worden omdat deze kortsluiting vertoonde na het onderlopen van de kelder is er inmiddels 

een apart, waterdicht gebouw aangelegd achter het kasteel waar de installaties zich bevinden. Er 

wordt gezocht naar een vorm van afwatering die het landschap in zijn waarde laat. Het moet 

natuurlijk geen verdere overlast bezorgen bij het koetshuis en het landschap eromheen.  

Gedurende fase 3 vond de restauratie van het interieur plaats.  Hierbij is de uitvoerder, Michael 

Blaye, vaak in conflict met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Blaye heeft naar hun mening niet 

genoeg eerbied voor het historisch materiaal waar hij mee werkt. Hij wil  daarentegen graag vooruit 

met het project en wil zo veel mogelijk aan de eisen van zijn herbestemming voldoen. Uiteindelijk 

zijn de betrokkenen in staat om de samenwerking tot een goed einde te brengen. Inmiddels zijn de 

meesten vloeren gelegd, de wanden zijn afgewerkt en de badkamers zijn geplaatst. Op de 

verdiepingen boven het Belle Etage zijn gastenruimtes. Deze hebben allemaal een volledig witte 

afwerking met een en suite badkamer. Het enige authentieke in deze ruimtes zijn de kroonlijsten, die 

Figuur 64 Gebouw met Klimaatinstallaties Figuur 63 Torenspits 

Figuur 65 De woonkamer met hersteld parket, hersteld plafondcassetten.  

Figuur 62 Beek voor afwatering met 
historische brug 
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op een zeer mooie wijze zijn gerestaureerd.  

 

Tijdens Fase 4 wordt het interieur afgewerkt en tot een luxe 

zorghotel gemaakt. Tijdens de restauratie werd duidelijk dat 

de functie van luxe cultuurhotel niet winstgevend zou 

worden. Vervolgens zijn de plannen veranderd en leek een 

luxe zorghotel zou een levensvatbare invulling zijn. Helaas 

zijn recentelijk de geldschieters gescheiden en een 

wederhelft zocht naar een manier om zo veel mogelijk 

bezittingen om te zetten in liquide middelen. Op dit moment 

is het onduidelijk wat er precies met het ‘castellated house’ 

gaat gebeuren.114 

Tot Slot 

Uit deze casus zijn veel lessen te trekken. Ten eerste, toont 

deze casus aan dat het voorbestaan en historische 

authenticiteit in het geding kunnen raken wanneer een 

kasteel in de handen van een private partij komt. Het kasteel 

is in verval geraakt en veel historisch materiaal is verloren 

gegaan door deze leegstand. Voor het voortbestaan van de 

erfgoedwaarden van een kasteel is het goed wanneer een 

gespecialiseerde partij zoals een vereniging zonder 

winstoogmerk het overneemt in combinatie met een lokale 

partij die belangen heeft bij een verantwoorde uitbating. 

Hiermee is continuïteit gegarandeerd, omdat een organisatie 

een verbintenis aangaat en niet een privé-persoon.  In het 

geval van Ter Meeren, is het spijtig dat Blaye, het project los 

moet laten wanneer de geldkraan wordt dichtgedraaid. Ondanks dat hij met zeer veel affiniteit en 

doorzettingsvermogen voor dit project heeft gezorgd.  

Hoewel het geen onverwachte conclusie in de context van de erfgoedzorg toont deze casus opnieuw 

aan dat leegstand van een kasteel het behoud van erfgoedwaarde ernstig kan bedreigen .Wanneer 

                                                             
114 Interview met Micheal Blaye. 16 juni 2017 ter plaatse Kasteel ter Meeren.  

Figuur 67 Haard grote salon, 
schoongemaakt en hersteld.  

Figuur 66 Gerestaureerde kapel  
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het geen menselijke vandalen zijn, doet vocht wel zijn werk. Voor een historisch monument en het 

conserveren van de historische waarde ervan heeft het de voorkeur  wanneer er zo min mogelijk 

sprake is van functieverandering, des te minder verbouwingen zijn er nodig. Een derde les is dat het 

historisch interieur een zeer chique uitstraling kan geven aan een gebouw. Met name wanneer het 

ontwerp geen rekening hoeft te houden met authenticiteit.  
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8. Nederland  

In Nederland zijn neogotische buitenplaatsen ontstaan na de Verlichting en de hieruit 

voortvloeiende Franse Revolutie. Door de economische achterstand in het begin van de negentiende 

eeuw op andere landen in West-Europa kwam de industrialisatie in Nederland langzaam op gang. 

Hierdoor was er ook weinig financiële ruimte bij het bouwen van nieuwe gebouwen en kwam de 

nadruk te liggen op utilitaire gebouwen in plaats van artistieke. 115 Bij deze praktische ontwerpen 

gold het classicisme als de norm. Dit hing samen met de geleerdheid van bouwheren, die 

hoofdzakelijk de Franstalige toonaangevende buitenlandse bouwkunstliteratuur bestudeerden, die 

gericht was op het classicisme.116 Hier kwam pas verandering in ná 1840, toen de neogotiek een 

uitdrukkingsmiddel werd in het traditionele systeem van de verzuiling.117 Men verlangde terug naar 

een tijd waarin christelijke waarden hoog in het vaandel stonden.  

In de middeleeuwse maatschappij, de hoogtijdagen van het katholieke geloof, vond men de waarden 

terug die men in de eigen tijd verloren gegaan achtte.  Zo ontwikkelde zich in de negentiende eeuw 

een geromantiseerd beeld van de middeleeuwen. De tirannieke en egoïstische heersers van de 

vroege achttiende eeuw werden afgezet tegen de hoffelijke ridder die onbevreesd de vijand te lijf 

ging. In het verlengde hiervan kreeg het kasteel, de ultieme belichaming van het ridderschap en de 

middeleeuwse standenmaatschappij, een belangrijke plek in deze fascinatie. Een van de eerste 

voorbeelden van de neogotiek in Nederland is het Landhuis Beverweerd(1835-1862) bij Werkhoven, 

ontworpen door Christiaan Kramm (1797-1875). Op de plaats van een middeleeuwse toren, werd 

                                                             
115

 C.P. Krabbe.’ 1800-1900 de negentiende eeuw’ In Bouwen in Nederland 600-2000. Redactie prof. A. van der Woud. 
Waanders Uitgevers Zwolle: 425-429.  
116 Ibidem. 430-32.  
117 Ibidem 457-58.  

Figuur 68 Landhuis Beverweerd (1835-1862) Een van de eerste 
uitingen van een neogotisch kasteel  in Nederland.  
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een landhuis met neogotische vormentaal gebouwd.  

 

Daarnaast hadden de nieuwe rijken de oude landadel in de negentiende eeuw veelal voorbij 

gestreefd in welvaart. Hun financiële middelen stelde deze groep in staat de prachtigste 

buitenplaatsen aan te leggen. Het ontbrak hen echter aan de historische continuïteit die de 

gevestigde adelstand wel bezat. Net zoals het stadspatriciaat in de vijftiende eeuw begon men terug 

te grijpen op hét symbool van de middeleeuwse adelstand, het kasteel. Verschillende bestaande 

buitenhuizen en kastelen kregen in deze periode een ‘middeleeuws’ uiterlijk aangemeten. In de 

tweede helft van de negentiende eeuw nam de bevolking toe en ook de vraag voor huisvesting en 

voor verschillende soorten publieke gebouwtypen. Het ontwerpen van deze nieuwe gebouwtypen 

vroeg om voorbereidende studies en specialistische bouwkennis en vaardigheden. Het maken van 

een studiereis naar het buitenland, Frankrijk, Duitsland en Engeland, was hierom gangbaar. Deze 

reizen zijn een van de verklaringen voor dezelfde vormentaal binnen de architectuur in verschillende 

Europese landen maar het verklaart ook waarom Nederland de neogotiek later aanvangt.  118 Ook 

verrezen er in de tweede helft van de negentiende eeuw nieuwe ‘kasteelachtige’ buitenhuizen die 

uiting gaven aan de negentiende-eeuwse kijk op middeleeuwse kastelen en aan de gangbare 

opvattingen over de neogotische bouwstijl.119 Rond 1880-90 werd er door veel architecten en 

opdrachtgevers door sterk nationalistische sentimenten, teruggegrepen naar de Nederlandse 

architectuur van de late zestiende eeuw en vroeg zeventiende eeuw, de zogenaamde “Gouden Eeuw’ 

in Nederland.120 Een voorstander hiervan was J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) die zich ook goed 

kon vinden in Pugins visie.  Een gebouwtype zou een tijdsgeest en de specificiteit van een volk of 

natie kunnen representeren. En deze bouwstijl zou het Nederlandse karakter weerspiegelen. Echter 

waren deze sentimenten op verschillende wijzen te interpreteren en werden deze ook door 

verschillende groepen in de samenleving toegeëigend.  

De katholieken eigende zich de neogotische bouwstijl toe en door ambtenaar en katholiek Victor de 

Stuers (1843-1916)  kreeg deze bevolkingsgroep ook flink subsidie om zijn gedachtegoed uit te 

dragen. De norm voor dit soort architectuur is Pierre Cuypers (1827-1921) hij is de belangrijkste 

voorman en ontwerper van de neogotiek in Nederland en opereerde in de geest van Viollet-Le-Duc. 

Er werd dus geen symmetrie in een bouwplan nagestreefd, en elk gebouw had een vorm bij zijn 

                                                             
118 Ibidem Inleiding 1840-1900 Inleiding. 460-62.  
119 Rossum van, E. Sturing op de omgang met kasteelplaatsen door gemeenten Van A(mbitie) naar B(estemmingsplan). 
Nederlandse Kastelenstichting: 2016. 
120 466.  
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functie.121 In Nederland is de creatie van Pierre Cuypers, Kasteel de Haar, het meest bekend onder de 

neogotische kastelen. Kasteel de Haar werd door Cuypers ‘gereconstrueerd’ op de plaats van een 

ruïne in opdracht van Etienne Zuylen (1860-1934) en Helene de Rothschild (1863-1947).122  

Naast vele kerkelijke gebouwen en andere publieke gebouwen, heeft Cuypers nog twee andere 

castellated houses ontwerpen. Kasteel Aerwinkel (1854) te Posterholt en Kasteel Frymerson te Sint-

Odiliënberg. Pierre Cuypers sloot zich aan bij de gedachte van Viollet- le-Duc, en gebruikte de 

aangetroffen bouwsporen als reden om te herstellen en reconstrueren. In het interieur moesten de 

stijlen verwerkt worden die het zou hebben gekend wanneer de ruïne tot in de negentiende eeuw 

bewoond zou zijn geweest. Middeleeuwse gebouwen hadden geen gang, men moest van vertrek tot 

vertrek door het huis. Aan deze beperking wilde Cuypers zich graag houden, maar dit was in strijd 

met het verlangen van de baron en barones voor comfort en privacy.  Als compromis is er een 

overkapte binnenplaats met galerijen aangelegd. De spanten waren van ijzer en werden neogotisch 

aangekleed. 123 

Van oudsher speelde in Nederland landgoederen een grote rol in de inrichting van het landschap. 

Sinds het vroege begin van de twintigste eeuw zijn steeds meer landgoederen in de handen gekomen 

van terreinbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, en de Provinciale 

Landschappen. Een landgoed is een vorm van landschapsinrichting, met een combinatie van 

                                                             
121 Ibidem 492. 
122 M. Kok. ‘Het herstel van Kasteel de Haar: een der schoonsten, zo niet schoonste ruïne die wij hebben aan te 
wijzen’. In Maeyer, de J. Bergmans, A. Denslagen, W. Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele 
monumentenzorg. Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium Leuven 13-14 september 1996. 
Universitaire Pers Leuven: 1999:16-17.149-155. 
123 ibidem 

Figuur 69 Kasteel de Haar (1892-1912) door Pierre Cuypers  
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elementen.124 Ook zijn er verschillende stichtingen die onderzoek doen naar Kastelen en 

Buitenplaatsen, zoals de Nederlandse Kastelenstichting; Kenniscentrum voor Kasteel en 

Buitenplaatsen en de Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen. Deze organisaties doen 

onderzoek naar het verleden en heden van kastelen.  

Herbestemming kasteelachtige buitenplaatsen in Nederland  

In Nederland is in verhouding met Duitsland, Frankrijk, Engeland en België minder sprake van 

complete nieuwbouw van kasteelachtige buitenhuizen.125 Dit heeft gezorgd voor een bloeiende 

herbestemmingscultuur. Het zou ook gezegd kunnen worden dat dit deels ingegeven wordt door de 

zuinige volksaard, waardoor de voorkeur gegeven wordt om bij te bouwen of verbouwen in plaats 

van een gebouw te slopen en iets nieuws neer te zetten. Voorbeelden van kasteelachtige 

buitenhuizen die tijdens de neogotiek zijn verbouwd, zijn Kasteel van Heeswijk en Kasteel 

Sterkenburg.  

De Nederlandse staat heeft tijdens het einde van de negentiende eeuw drie opvallende 

middeleeuwse kastelen gerestaureerd. Twee daarvan zijn toen ook herbestemd tot museum, 

Rijksmuseum Muiderslot (1874) en Slot Loevestein (1913). De derde, de ruïne van Brederode, is uit 

romantisch aspect herbouwd (1862).126 De kastelen waren alle drie plaatsen waar een deel van het 

culturele leven van de zeventiende eeuw zich afspeelde. Ze werden dan ook gerestaureerd omdat ze 

verbonden waren met belangrijke gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis.  

Kastelen en buitenplaatsen waren in het verleden in het bezit van de maatschappelijke elite en 

maakte voor gewone mensen weinig tot geen deel uit van het dagelijks leven. Door de opkomst van 

monumentenzorg in de negentiende eeuw is er meer sprake geweest van toe-eigening van deze 

                                                             
124 E. Rossum van. Sturing op de omgang met kasteelplaatsen door gemeenten Van A(mbitie) naar 
B(estemmingsplan). Nederlandse Kastelenstichting: 2016.  
125 W. van Leeuwen. ‘Herleving van het Verleden. De negentiende en de twintigste eeuw.’ In: H.L. Jansen, 
J.M.M. Kylstra Wielings, B. Olde Meierink. 1000 Jaar kastelen in Nederland: Vorm en functie door de eeuwen 
heen. Utrecht 1996:199-203.  
126 J. Kamphuis en A. Viersen. ‘Negentiende-eeuwse restauraties van kastelen in Nederland’ in: 141-145. 

Figuur 71 Kasteel Heeswijk, toren stamt uit 1871 Figuur 70 Kasteel Sterkenburg, vierkante toren stamt uit 1867, 
gebouwd voor moderne gemakken toentertijd.  
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categorie monumenten. Het zijn toeristische trekpleisters geworden voor een gebied. Als een 

uitdrukking van geïdealiseerd Middeleeuwen, zoals tijdens de Romantiek 150 jaar daarvoor.  

In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn vier trends te identificeren binnen de 

herbestemming van kastelen in Nederland die zich hebben doorgetrokken naar nu.127 Deze trends 

geven ook een verklaring waarom er weinig nieuwbouw is geweest van kasteelachtige buitenhuizen. 

De eerste trend van herbestemmingen vond plaats toen er een ongunstig klimaat ontstond in 

Duitsland, Frankrijk en België voor religieuze orden. Tientallen buitenplaatsen en kastelen werden 

overgenomen, met name in de meer zuidelijke provincies zoals Noord-Brabant en Limburg. 

Indelingen werden gewijzigd zodat er individele cellen, eetzalen en kapellen ontstonden. Een 

voorbeeld hiervan is Kasteel Croy, dat in 1871 wordt nagelaten aan het Armbestuur, waarna drie 

zusters er zich vestigen om voor ouderen te zorgen.128 De tweede trend hangt samen met een 

verandering in de omgang met geestesziekten. De invloed van de natuur werd als weldadig 

beschouwd op de geestestoestand. Hierdoor werd door regionale en lokale overheden gezocht naar 

locaties waar grote groepen mensen opgevangen konden worden. Tot aan de Tweede Wereldoorlog 

werden buitenplaatsen tot geestelijke gezondheidsinstellingen herbestemd. De derde trend vind zijn 

oorsprong in de groeiende urbanisatie rond 1900. Door de snel groeiende steden, raakt de rand van 

de stad steeds dichterbij de buitenplaats. Hier vindt zich de oorsprong van het incorporeren van een 

buitenplaats in een stadspark. Het park met monumentale bomen en groenaanleg bood ruimte voor 

ontspanning terwijl het hoofdvolume ruimte gaf voor een culturele of horeca functie. Een laatste 

trend, meer recent ingezet, in de loop van de twintigste eeuw, leidde tot het herbestemmen van 

buitenplaatsen en kastelen tot hotels en restaurants, met name in Gelderland en Limburg. De 

afgelopen twintig jaar, is de herbestemming vooral gericht op economisch drager zijn van het 

complex. De drijfveer achter elke herbestemming is dat er voldoende inkomstenbronnen moeten 

zijn. Hierbij is er minder aandacht voor invullingen die cultuurhistorische aspecten versterken of in 

stand houden. Hierdoor zijn de meest recente herbestemmingen gericht op bedrijven en kantoren. 

Ook neemt de hoeveelheid hotels en conferentiecentra in kastelen toe.   

Ook oudere herbestemmingen, die in het begin van de twintigste eeuw zijn gedaan, verdwijnen. 

Kastelen waar gemeentehuizen zaten, staan leeg doordat gemeentes fuseren. Kloosterordes krimpen 

en verdwijnen, waardoor het kasteel leeg achterblijft. 129De heersende gedachte in het 

onderzoeksveld is om de kastelen en buitenplaatsen zo veel mogelijk te onderzoeken voor er sprake 

is van herbestemming of hergebruik. De reden hiervoor is dat de beargumentering rondom ingrepen 

                                                             
127 F. van Vogelzang. Nieuwe Functies voor Kastelen en Buitenplaatsen: een eeuw herbestemming. 
Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats. Wijk bij Duurstede 2016: 10-15.   
128H.van Beek en W. Daniels. Kasteel Croy. Eindhoven 2007:20. 
129F. van Vogelzang. Nieuwe Functies voor Kastelen en Buitenplaatsen. 15-18.   
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niet volledig open en transparant is, waardoor het moeilijk is om te onderzoeken wat er 

daadwerkelijk resulteert aan oorspronkelijk cultuur- en bouwhistorisch bronnenmateriaal.  

a) Kasteel de Schaffelaar  

In 1852 werd begonnen aan de  bouw van landhuis de Schaffelaar in Barneveld ter vervanging van 

een achttiende-eeuws kasteel op dezelfde locatie. De opdrachtgever, J.H, van Zuylen (1808-1877), 

wilde een huis met schilderachtige kasteelvormen en verstrekte de opdracht aan architect A. van 

Veggel (1809-1876). Door de symmetrie van het grondplan is duidelijk te zien dat dit een vroege 

vorm was van een neogotisch kasteel. Deze mengvorm van classicistische constructieprincipes 

gecombineerd met neogotische vormentaal en decoratie  is representatief voor het midden van de 

negentiende eeuw.130 In Nederland wordt deze vroege vorm van de neogotiek Willem II-gotiek 

genoemd. De gevels zijn gedecoreerd met kantelen, torentjes, balustraden en vensteromlijstingen. 

De kozijnen en raamtraceringen zijn van gietijzer. Om het kasteel heen ligt 90 hectare parkbos, een 

lanenster en een grote wei met een brede gracht eromheen. Het bos wordt ook wel het 

                                                             
130 W. van Leeuwen. ‘Herleving van het Verleden. De negentiende en de twintigste eeuw.’ In: H.L. Jansen, 
J.M.M. Kylstra Wielings, B. Olde Meierink. 1000 Jaar kastelen in Nederland: Vorm en functie door de eeuwen 
heen. Utrecht 1996:207 

Figuur 72 De Schaffelaar te Barneveld foto top pagina hedendaagse 
situatie. De zwart wit foto is van  1852 
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Schaffelaarsebos genoemd.  

Historie  

Vanaf zijn bouw is het bewoond geweest tot 1935. In de periode daarna, werd er maar periodiek 

gebruik gemaakt van het kasteel, omdat het leven in een kasteel te duur was geworden voor de 

familie van Zuylen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, was het een interneringshuis voor joodse 

mensen. Daarna heeft het verschillende functies gehad, zoals een school, een opvanghuis en een 

bejaardenhuis. In 1967 verkocht de achterkleindochter van de opdrachtgever, J.L.A. Clifford Kocq van 

Breugel-barones van Nagell (1918-2007), het kasteel voor een symbolisch bedrag van 1,- gulden aan 

de gemeente Barneveld.131 De 94 hectare grond werd aan de Geldersche Landschap en Kasteelen 

geschonken, een stichting die zich inzet voor het behoud en beheer van kastelen in Gelderland. Tien 

jaar later heeft de gemeente het laten restaureren, van 1977 tot 1979 en werd het kasteel verbouwd 

tot een internaat voor studenten uit het buitenland.132 Tijdens deze restauratie zijn een 

recreatieruimte, een eetzaal, een bibliotheek, een wasserette en een conferentiezaal ondergebracht 

in het kasteel. Tijdens het restaureren werd ook een waterkelder gevonden, die dienst is gaan doen 

als magazijn. Tijdens de restauratie zijn originele elementen, zoals het familiewapen, tudor-

druipsteenmotieven, lambrisering en schoorsteenmantels zo veel mogelijk behouden.133  

Tot 2002 heeft het kasteelachtige buitenhuis de functie van internaat gehad, daarna kwam het weer 

leeg te staan. In 2002 heeft de gemeente Barneveld het landgoed De Schaffelaar in erfpacht 

overgedragen aan het Geldersch Landschap. Al snel ontstonden plannen om het landgoed te 

revitaliseren. Behalve landschappelijk herstel werd ook overwogen de oranjerie die tussen 1870 en 

1930 op het landgoed had gestaan te reconstrueren. Hiervan waren enkel de fundamenten bewaard. 

Als basis van de restauratie diende de nog 

aanwezige fundering en één zwart wit foto.  

Vervolgens is door Geldersch Landsc hap & 

Kasteelen het landschap gerestaureerd en de 

negentiende-eeuwse oranjerie gereconstrueerd, 

waar nu een restaurant is gehuisvest.  

                                                             
131 Reformatorisch Dagblad. ‘Restauratie ‘’de Schaffelaar’’ in Barneveld is nu gereed.’ 29 maart 1980. 
Geraadpleegd via Digibron. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem.  

Figuur 73 Historische trap en deuren 
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De herbouw van de oranjerie en inrichting tot restaurant is uitgevoerd door TAK architecten. Er is 

gekozen voor een reconstructie van het gebouw om de structuur van het landschap beter tot zijn 

recht te doen komen. Om te voldoen aan de hedendaagse normen voor reconstructie, is besloten 

gebruik te maken van hedendaagse materialen zodat er geen verwarring kan ontstaan over de 

bouwdatum. Aan de binnenkant is duidelijk te zien dat het een nieuw gebouw is, en niet enkel een 

gerestaureerd oud gebouw. Het heeft radiatoren in de vloer, de installaties voor een 

horecagelegenheid zijn gevestigd in de kelder van het gebouw. Tevens zijn daar ook de sanitaire 

voorzieningen en is een deel van de historische fundamenten blootgelegd.  

De oranjerietuin, de slingervijver en de lanenster met het ‘grand canal’ zijn vervolgens ook 

aangepakt.134 In 2014 is het kasteelachtige buitenhuis gerestaureerd en sindsdien is het een 

trouwlocatie, receptie en vergaderruimte. 

 

Restauratie 2014 

Het interieur zoals de betimmeringen, deuren, trappen, schoorsteenmantels en stucwerkplafond is 

uitgevoerd in neogotische stijl. Deze delen van het historisch waardevol interieur zijn zo veel mogelijk 

beschermd en gevrijwaard bij de restauratie. Ook de hoge houten deuren zijn bewaard in combinatie 

met de fraai gedecoreerde plafonds, in het bijzonder het druipsteenplafond, dat bestaat uit kleine, 

gestucte hanggewelven. Deze interieurdecoratie is voor een groot deel intact gebleven en 

gerestaureerd in 2014. De kleurige wandafwerkingen en de glas-in-loodramen zijn bewust niet 

gereconstrueerd. Dit was wel mogelijk geweest, de originele ontwerpen van architect Van Veggen 

zijn bewaard gebleven. Er is er echter voor gekozen om de historisch authentieke delen te 

                                                             
134 Website Geldersche Landschap en Kasteelen. Geraadpleegd op 24 juli 2017. https://www.glk.nl/landschap-
kastelen/locatie/?locatie=10#blok194 

Oranjerie 

Figuur 74 De Oranjerie, herbouwd bij restauratie landschap 
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restaureren en ontbrekende delen niet te reconstrueren. De opdrachtgever voor het project is de 

erfpachthouder, Geldersch Landschap en het uitvoerende bouwbedrijf was Dijkhof Bouw.135 Dijkhof 

Bouw voldoet aan de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde van de Monumentenwacht gevestigd in 

provincie Gelderland.  

 

 

                                                             
135 Zij wilde geen bouwtekeningen overleggen, geen reactie op meerdere verzoeken.  

Figuur 75 Originele deuren met marmeren 
vloeren 

Figuur 76 Lichte salon met raamafwerking met 
authentiek plafond 

Figuur 77 Het grote salon met druipgewelven en gerestaureerde haard.  
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In de parkaanleg van het landgoed zijn drie periodes herkenbaar die tijdens de restauratie in stand 

zijn gehouden. Er is gekozen voor een historische gelaagdheid in het landschap. De eerste aanleg was 

geometrisch van opzet en vormt nog steeds de hoofdstructuur van het park. Daarna volgde een 

aanleg in de vroege landschapsstijl. Er kwam een stelsel van slingerende vijvers, met slingerende 

paden eromheen. Rondom het nieuwe huis werd ten slotte een park in late landschapsstijl 

aangelegd, met gebogen bosranden en gebogen paden en een vijver met een eiland.136 

Tot slot 

Kasteel de Schaffelaar is een voorbeeld van een herbestemming tot een evenementlocatie, met 

name voor trouwerijen. De mooiste zalen met het indrukwekkende druipsteenplafond bewaren ze 

voor ceremonies. De ruimtes waar uitbundiger gedrag plaats kan vinden, zijn minder waardenvol van 

aard. Ze gebruiken de neogotische aspecten van het gebouw als een element waarmee zij zich 

onderscheiden van andere trouw- en vergaderlocaties. Doordat het geheel in één stijl en in één 

periode is opgetrokken, oogt het ook als een geheel. Het trouwen of vergaderen op deze locatie 

wordt zeer positief beoordeeld. Het herbouwen van de Oranjerie is ook een methode geweest om 

het domein een constante cashflow te geven. Het kasteelachtige buitenhuis is afhankelijk van de 

hoeveelheid boekingen er zijn. Maar doordat er in de Oranjerie een restaurant gevestigd is, zorgt dit 

voor een constante bron van inkomsten, door de huur, en het zorgt ervoor dat er altijd bedrijvigheid 

is op het terrein. Voor de herbestemming van Kasteel Zellaer is het nogmaals een bevestiging dat de 

ruimtes rondom een kasteel gebruikt kunnen worden voor het creëren van inkomsten.  

  

                                                             
136 R. Oosterkamp tijdens interview via E-mail. 13 augustus 2017. Projectleider Geldersche Kastelen Stichting.  
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Conclusie Deel 1 

Uit de casussen die in dit deel van de thesis besproken zijn is naar voren gekomen dat Europa 

neogotische kastelen heeft met een grote historische, cultuurhistorische, artistieke, esthetische en 

wetenschappelijke waarde. Ook is er een groeiende belangstelling voor het landschap dat deze 

kastelen omringd. De ontstaansredenen van neogotische kastelen verschilden, maar allemaal grepen 

ze om diverse redenen terug naar de middeleeuwen.  

In Engeland, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland wordt op verschillende manieren met de 

revalorisatie van neogotische kastelen omgegaan. Hier is geen eenduidig, op Europees niveau een 

beleid voor. Zelfs op nationaal niveau zijn hier geen duidelijke richtlijnen voor. In elk land is een 

organisatie actief die strijdt voor het behoud van deze kastelen, wat er op wijst dat dit zeker als 

belangrijk wordt geacht. Er zijn richtlijnen vastgelegd in het Charter van Venetië (1964), maar deze 

zijn niet bindend. In elk land wordt dit op een eigen wijze geïnterpreteerd en naar gehandeld. Het 

verschilt ook per land in welke mate daar waarde aan wordt gehecht.  

Uit het onderzoek is gebleken dat het typerend is voor dat Belgische neogotische kastelen, dat ze 

dichter bij dorpskernen liggen in vergelijking met andere West-Europese landen. Bij een 

herbestemming zou de functie vervolgens ook dichter bij de samenleving kunnen liggen.  

Uit het onderzoek bleek dat neogotische buitenhuizen kunnen worden herbestemd tot hotels. 

Wanneer deze hotels een deel van hun erfgoedwaarden kwijt zijn door verval, is er meer ruimte om 

een comfortabele omgeving te creëren die voldoet aan de eisen van een hedendaags hotel. Een zeer 

invasieve ingreep is vaak het aanleggen van compartimentering ter brandpreventie.   

Een feit dat het voortbestaan van kastelen bevordert op een verstandige wijze, is wanneer een 

professionele organisatie zich er in mengt. Wanneer een kasteel wordt verkocht aan één enkele 

eigenaar, is dit kasteel grotendeels overgeleverd aan deze persoon.  

Wanneer een neogotisch kasteel dusdanige erfgoedwaarde heeft dat het een museum kan worden, 

verliest het ook zijn ontwikkeling. De historische, artistieke en esthetische waarde van het gebouw, 

zijn vanaf het moment dat het een museum wordt goed beschermd. Het is echter ook zo dat vanaf 

dat moment de ontwikkeling van het kasteel stilstaat  en er geen nieuwe betekenislagen aan worden 

toegevoegd. Doordat het zich niet meer ontwikkelt, worden bezoekers niet getriggerd om terug te 

komen. Een van de manieren waarop de beheerders van ‘castellated houses’ dit proberen tegen te 

gaan, is door evenementen, zoals klassieke concerten, theaterspel of bloemencorso’s te organiseren 

op hun terrein.  
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Deel 2 

9. Domein Zellaer  

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de bijzondere erfgoedelementen zijn van Kasteel Zellaer, op 

landschappelijk, historisch en architecturaal vlak en hoe deze in verband staan tot het heden en de 

toekomst.  

a) Beschrijving  

Kasteel Zellaer is sinds 5 maart 2001 een beschermd monument. De reden voor de beschermde 

status is de historische waarde van het gebouw. Het is een ‘catellated house’ gebouwd aan het einde 

van de negentiende eeuw in opdracht van Baron Gustavius de Vrière. Zoals vernoemd staat in het 

ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht: 

‘Kasteel Zellaer is een gave, pseudo-middeleeuwse waterburcht van 1885 met neogotisch interieur 

naar ontwerp van architect Heugenbaarts. Het kasteel refereert qua vormgeving en bouwstijl aan zijn 

feodale geschiedenis en is een uiting van de 19de-eeuwse geest van romantiek met heimwee naar 

een roemrijk verleden.’137 

Het zou geïnspireerd zijn op een 15de eeuws kasteel aan de Loire.  Binnen de gemeenschap wordt 

ervan uit gegaan dat dit het Plessis Bourré is maar hier is geen geschreven bron over te vinden. Dit 

hangt samen met het gebrek aan informatie over de architect Heugenbaarts. Deze architect hult zich 

in mysterie en er zijn ook geen andere werken van hem bekend.  

 

Figuur 78 Plessis Bourré aan de Loire  

Het domein bestaat uit een parkachtig bos, een jeugdhuis, een kapel, het neogotische kasteel en de 

combinatie van het koetshuis en een duiventil. Naar het koetshuis en de duiventil wordt ook wel 

verwezen als bijgebouw. In het parkachtig bos staan enkele oude monumentale bomen zoals Ginko, 

                                                             
137 Het beschermingsbesluit  
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Pterocarya en Linde die vermoedelijk minstens 200 jaar oud zijn.138 Het bos is ongeveer 18 hectare 

groot en op dit moment net onderhouden. Het dood hout wordt weggesleept en de paden blijven 

vrij. Op het terrein liggen nog landschapsrelicten die allicht meer onder de aandacht gebracht 

kunnen worden.  

Het kasteel heeft een slotgracht, schietgaten, hoektorens en een ophaalbrug. Dit zijn typische 

stijlelementen die werden gebruikt binnen het ‘castellated’ bouwen.  

De bouw van het jeugdhuis en de verbouwingen aan het koetshuis zijn in de jaren ’80 van de 

twintigste eeuw uitgevoerd.139 

i) Aanleiding en Probleemstelling  

In 2015 werd duidelijk dat het kasteel niet meer de levende gemeenschap was die het ooit als Foyer 

de Charité is geweest. De bewoners van het kasteel krijgen het onderhoud van het gebouw niet meer 

georganiseerd. Ondanks de ondersteuning van vrijwilligers zijn ze niet met genoeg mensen om het 

landgoed te onderhouden. Zij zijn hiervoor te rade gegaan bij de gemeente Bonheiden, die op hun 

beurt het Kempens Landschap vereniging zonder winstoogmerk (vzw) om hulp hebben gevraagd. De 

gemeente Bonheiden is lid van het Kempens Landschap vzw en kon daarom een beroep doen op  de 

experts verbonden aan de vzw. Het Kempens Landschap vzw heeft namelijk soortgelijke 

landgoederen in beheer.  

Vervolgens is het besluit gemaakt dat de gemeente voor 20 procent eigenaar zou worden van het 

domein. Daaropvolgend geven het bisdom en de gemeente het domein in erfpacht bij het Kempens 

Landschap.140 Het doel is om 2018 het domein open te stellen. Er wordt gezocht naar een 

herbestemming voor het kasteelgebouw, koetshuis met aangebouwde kapel en het landschap. Het 

Kempens landschap heeft besloten dat de herbestemming een zachte, recreatieve functie moet 

vervullen. Met zacht wordt bedoeld dat het domein commercieel uit te baten moet zijn maar de 

functie geen schadelijke effecten mag hebben op de erfgoed waarde van de gebouwen en het 

landschap. De overgebleven lekenzusters verhuizen naar het paviljoen, dat voorheen het jeugdhuis 

was. 141  

                                                             
138 http://www.kempenslandschap.be/nl/over-kempens-landschap/domeinen/landgoederen/kasteeldomein-
zellaer 
139 Architectuur Archief Antwerpen. 
140 http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-bonheiden/kasteeldomein-zellaer-in-2018-open-voor-publiek-
a3105064/  
141 Bijeenkomst 17 maart Commissie Gemeente Bonheiden op Domein Zellaer.  
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Figuur 79 Vooraanzicht neogotisch kasteel Zellaer 

Het Kempens Landschap is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk. Het is een jonge 

landschapsorganisatie, opgericht in 1997. Inmiddels hebben ze ook industrieel erfgoed, militair 

erfgoed en religieus erfgoed in hun portefeuille. Het Kempens Landschap vzw heeft voornamelijk 

objecten in beheer binnen de provincie Antwerpen en 50 gemeentebesturen zijn lid van de 

vereniging. Dit lidmaatschap houdt in dat ze per jaar € 0.20 euro inleggen per inwoner. De overige 

sponsoring komt van de provincie Antwerpen en private partners. Hierdoor is het mogelijk om grote 

landgoederen aan te kopen. Deze geldbron is echter niet onuitputtelijk en daarom moet er voor een 

aangekocht landschap een economische functie komen. Deze economische functie mag niet 

schadelijk zijn voor het erfgoed.  

Domeinen zoals Zellaer zijn ankers in de tijd. Op dit soort domeinen verandert het landschap veel 

minder snel dan in de daarbuiten gelegen urbaniserende gebieden.  Dergelijke domeinen zijn ook 

meer uitgesproken in karakter ten opzichte van bijvoorbeeld overheidsgroen, omdat ze naar een 

bepaalde smaak zijn ingericht,. Op het terrein ligt een verzameling van cultureel erfgoed en 
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bijzondere ensembles. Tevens hebben deze plekken een economische meerwaarde voor de 

omgeving ze bieden mogelijkheden tot recreatie dichtbij de natuur. 142 

De nieuwe bestemming van het kasteel moet zacht recreatief van aard zijn, duurzaam en rendabel. 

Idealiter heeft dit het gevolg dat kasteel Zellaer een toeristische magneet wordt voor Bonheiden. De 

vraag die hierbinnen centraal staat is: Wat is een geschikte nieuwe bestemming voor het domein 

Zellaer? 

ii) Methode  

Ter beantwoording van deze vraag heeft een onderzoek plaatsgevonden naar Europese Kastelen en 

de manier waarop deze herbestemd zijn. De kastelen die vergeleken zijn tijdens het onderzoek 

hebben soortgelijke erfgoedwaarden. Het zijn neogotische kastelen, ontworpen voor een familie om 

in te wonen. Daarnaast hebben zij een historisch interieur en hebben zij recentelijk een 

herbestemmingsproces doorgemaakt. De resultaten van dit onderzoek staan in Deel 1. Daarnaast is 

Kasteel Zellaer onderzocht, de huidige staat van het interieur is geïnventariseerd en aan de hand van 

de waardenstelling gebaseerd op dit onderzoek, wordt een advies geschreven voor een 

herbestemming.  

                                                             
142 B. Strootman. "De longue durée van landgoederen en buitenplaatsen als ankers in het landschap" 
voordracht Platform Utrechtse Buitenplaatsen 17 november 2016.  
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b) Omgevingsanalyse 

In Europa 

 Het domein Zellaer ligt in België, een land midden in West-Europa. De belangrijkste stad is de 

hoofdstad Brussel, deze stad is tevens het bestuurlijk centrum van de Europese Unie en de NAVO. 

Deze functie heeft het gekregen door zijn centrale karakter. Doordat de hoofdstand van het land 

deze functie vervult , is de infrastructuur aangesloten door geheel Europa. Op bestuurlijk niveau kent 

België vele verschillende lagen. De verantwoordelijkheden van de defensie, justitie en sociale 

zekerheid ligt bij de federale overheid. De economie, werkgelegenheid en de openbare werken liggen 

bij de Gewesten (het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse). Onderwijs, cultuur en welzijn valt 

daarentegen onder de Gemeenschappen (de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige). Domein Zellaer 

valt onder de Vlaamse gemeenschap en het Vlaams gewest. Het land heeft drie officiële talen, 

Nederlands, Frans en Duits. Hierdoor is een deel van de bevolking tweetalig, met name de inwoners 

in het grensgebied tussen Wallonië en Vlaanderen. Al deze organisaties organiseren conferenties en 

bijeenkomsten en hebben dus vergaderruimtes nodig.. Op logistiek gebied is de as tussen Antwerpen 

en Brussel een van de belangrijkste assen van Europa. Deze is mede door de E17 en de E19. Doordat 

het domein Zellaer aan deze as ligt, heeft het een goede bereikbaarheid binnen Europa. En zou het 

dus een goede vergaderlocatie zijn voor deze verschillende overheden en bedrijven die worden 

aangetrokken door deze activiteiten.  

Regionaal  

Wanneer we op een regionale schaal kijken naar de locatie van het domein Zellaer, blijkt het tussen 

Antwerpen en Brussel te liggen, op een korte afstand van Mechelen. De locatie is goed te bereiken  

een heeft een groot, potentieel afzetgebied. Het is een van de dichtstbevolkte regio’s van België en 

Europa.  In deze omgeving liggen veel kastelen, met verschillende soorten functies. Hieronder volgt 

een opsomming van deze kastelen en hun functies.  

Naam domein  Functie  

Huidige 

functie 

sinds 

Kasteel Wissekerke culturele activiteiten, excursies en tentoonstellingen 1989 

Kasteel Groeningenhof  onduidelijk    

Kasteel Gestelhof  trouw- en evenementlocatie, overnachting    

Kasteel d'Ursel  tentoonstellingen, concerten, centrum voor jeugdtoerisme 1994 

Kasteel ter Elst  ruïne   
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 Figuur 90: Regio Mechelen Schaal 1:10000. Kastelen in omgeving van Zellaer  

Kasteel de Merode  woonhuis familie de Merode  1484 

Kasteel Bel-Air  cultureel centrum 1975 

Kasteel Diepesteyn vergader-, trouw, feest, congreslocatie 1995 

Kasteel Hollaken woonhuis    

Kasteel van Imde  woonhuis   

Kasteel van Horst  Museum/ Erfgoedattractie  2014 

Kasteel Huyenhoven Kunstgalerij  1994 

Kasteel Beaulieu Galerij voor Beeldende kunst  2017 

Kasteel van Groot-Bijgaarden  (bedrijfs)evenementen en bloemenexpositie   

Kasteel van Arenberg Universiteitscampus 1921 

Kasteel van Leefdaal  woonhuis   



91 
 

 

Figuur 80 Schaal 1:1000  

Het gebied waarin het landgoed zich bevindt wordt ook wel de Vallei van de Bruine Beek genoemd. 

Het is een ankerplaats ten noorden van het dorpscentrum van Bonheiden. In deze ankerplaats 

bevinden zich onder andere het domein Zellaer, het domein Berentrode en Kleine Krankhoeve dat 

bestaat uit bossen, sportterreinen en weilanden.  Het is een afwisselend landschap met verschillende 

open structuren waaronder weilanden, akkers en recreatieve velden. Ook is er sprake van een 

gesloten structuur, namelijk die van bossen. Daartussen bevinden zich ook ruigtes, die een halfopen 

structuur voorstellen. Tussen deze verschillende structuren zijn verschillende landschappelijke 

erfgoedelementen terug te vinden zoals houtkanten, historische dreven en kleine bosschages. De 

verschillende elementen in het landschap wijzen erop dat deze ankerplaats de vroegere 

landbouwkern is geweest van Bonheiden. Dit verklaart ook de aanwezigheid van twee grote 

landgoederen in het gebied. Het kasteel staat in een parkachtig, 18 hectare groot bos. In dit 

landschap zijn verschillende erfgoedelementen in terug te vinden, zoals lijnrelicten in de vorm van 

brede dreven en een ringvijver.  

c) Historische analyse en gebruiksgeschiedenis  

Voor een uitgebreide historische analyse verwijs ik u naar de these van Raf Vandewyer. De 

gebruiksgeschiedenis van het huidige kasteel, is wel opgenomen in deze these omdat het van belang 

is voor de aard van de herbestemming.  

Gebruiksgeschiedenis  
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Woonhuis - Kasteel Zellaer tussen gebouwd in 1885 en 1892. Het is gebouwd in opdracht van baron 

Gustavianus de Vièvre.143 Hij was getrouwd met Maria Neeffs. Zij krijgen twee dochters, Ludwina en 

Maria, waarvan Ludwina trouwt met Baron Stephanus Orban de Xivry. Toen zij overleed, trouwde hij 

met haar zus, Maria.  

Uitkijkpost - Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende het kasteel van Zellaer als hoofdkwartier voor de 

Duitse generaal Von Besseler tijdens de aanval op Vesting Antwerpen.144 De hoge, vierkante toren 

diende als uitkijkpost. De hoogte van de toren gaf goed uitzicht over een omgeving die anders 

moeilijk te overzien was, volgens het boek 'Schlagten des Weltkrieges' in 1925 uitgebracht.145 In de 

vroegere duiventil, dat nu deel uitmaakt van het bijgebouw, staan achter het behang willekeurige 

Duitse woorden op de muur.  

Woonhuis – Kasteel Zellaer was maar voor een korte tijd een uitkijkpost, na de Eerste Wereldoorlog 

werd het weer het woonhuis van familie de Vrièvre. Dit duurt tot 1962, wanneer het kasteel aan het 

Bisdom van Mechelen wordt verkocht.  

‘Als het goed is, dan blijven we eraf.’ 146 

Retraitecentrum - Het Kasteel is de afgelopen decennia bewoond geweest door een Foyer de Charité. 

Foyer de Charité is opgericht in 1936 door George Finet (1898-1990) en Marthe Robin (1902-1981) 

en dergelijke Foyers staan onder leiding van een priester. Hij word bijgestaan door volgelingen van 

het Rooms-Katholieke geloof die niet zijn ingewijd. Deze worden ook wel ‘leken’ genoemd. Het 

hoofddoel van deze Foyers is het organiseren van retraites voor andere gelovigen.  

De initiatiefnemer voor het starten van de Foyer, is priester Vincent D’Heu (1904-?). Tijdens een 

kennismaking met mevrouw Marthe Robin (1902-1981) raakte hij geïnspireerd en wilde graag een 

Foyer de Charité openen in Vlaanderen. Op 22 februari 1962 begon het grote avontuur voor hem, en 

na toestemming van de bisschop van Mechelen, mocht hij intrek nemen in Kasteel Zellaer. 147 

Op dat moment waren de leefomstandigheden in  het kasteel allesbehalve comfortabel. Er was geen 

waterleiding waardoor het sanitair in een zeer primitieve staat was, ook waren de faciliteiten op het 

gebied van elektriciteit zeer primitief. Onder leiding van de architect Luc Fornoville (1932-) werd het 

                                                             
143 https://issuu.com/gcblikveld/docs/rh_katern_hr 
144 Wegwijzer objecten Eerste Wereldoolog. Geraadpleegd op 18 augustus 2017. 
http://www.wegwijzerwoi.be/nl/kasteel-zellaer-3 
145 D. Bervoets. ‘Duitse leger observeert vanuit Kasteel Van Zellaer in Bonheiden’ In Gazet van Antwerpen 13 
maart 2014. http://www.gva.be/cnt/aid1547850/duitse-leger-observeert-vanuit-kasteel-van-zellaer-in-
bonheiden 
146 Het adagium tijdens de verbouwing in ’60 volgens een van de bewoners van het eerste uur.  
147 Website Foyer de Charité Zellaer http://www.foyer-zellaer.net/overons.htm  
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kasteel gerestaureerd en de infrastructuur verbeterd. Nadat D’Heu in 1963 het eerste retraite had 

gefaciliteerd, groeide de Foyer uit tot een levendige gemeenschap met het Kasteel Zellaer als 

stralende middelpunt. In dusdanige mate dat uitbreiding nodig was, en deze werd gevonden in de 

uitbreiding van de duiventil en het koetshuis. Door de jaren heen werd verder uitgebreid door 

verschillende gebouwen te verbinden met het hoofdgebouw..     

d) Inventaris  

Deze is te vinden in het aparte inventaris van deze masterthesis, gemaakt in samenwerking met Raf 

Vandeweyer.  

10. Waardestelling Domein Zellaer (in samenwerking met Raf Vandeweyer) 

Aan de hand van de verschillende onderzoeken gedaan door Raf Vandeweyer en Vera Kuijpers is het 

mogelijk om een waardenstelling op te stellen voor het domein Zellaer. De verschillende 

erfgoedwaarden die van toepassing zijn op het domein Zellaer zullen hieronder worden besproken. 

De erfgoedwaarden opgenomen en besproken in de waardestelling hangen nauw samen met de 

wenselijkheid van behoud. Deze wenselijkheid van behoud geeft weer welke bouwelementen 

absoluut bewaard moeten blijven bij de herbestemming van het Zellaerkasteel. 

Architecturale waarde: De bouwstijl van het kasteel is neogotisch, waarbij in het interieur 

verschillende neo-Vlaamse Renaissance elementen verwerkt zijn. Dit was gebruikelijk voor 

neogotische gebouwen aan het einde van de negentiende eeuw. Het kasteel is nog in relatief goede 

staat en heeft sinds de bouw geen leegstand gekend, dit in tegenstelling tot wat officieel terug te 

vinden is in het bevolkingsregister. In België zijn nog andere neogotische kastelen, maar het 

Zellaerkasteel onderscheid zich door tot op vandaag te zijn gebruikt als woonhuis. Op de begane 

grond hebben geen grote aanpassingswerken plaatsgevonden, wat betekent dat de oorspronkelijke 

indeling zo goed als onaangeroerd is gebleven. De steen waarmee het kasteel gebouwd is kent een 

flinke verwering, wat doet vermoeden dat ze een keer eerder zijn gebruikt. Het materiaal kent ook 

een lange historie, iets dat de waarde vergroot. 

Archeologische waarde: Bij de afbraak van het toenmalige Zellaerkasteel in 1885 heeft men sporen 

van terug gevonden van de fundering van een veel oudere structuur. Deze sporen zijn mogelijk 

afkomstig van een burcht die teruggaat tot de 13de eeuw. Verder zijn er bij opgravingswerken in de 

directe omgeving ook verschillende sporen van oude beschavingsvormen terug gevonden. 

Artistieke en esthetische waarde: De artistieke waarde van het Zellaerkasteel is niet alleen terug te 

vinden in de rijkelijke en romantische uitwerking van de architectuur van het kasteel. De grootste 

artistieke waarde ligt verscholen in het kasteel zelf, namelijk in het grote salon op de begane grond. 
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De uitwerking van de lambrisering die de wanden van dit vertrek sieren is van een uitmuntende 

kwaliteit. Het houtsnijwerk, traditioneel een van de paradepaardjes van de Mechelse meubelmakers, 

is werkelijk een van de verborgen parels in het interieur van het kasteel. Eenzelfde kwaliteit en 

detaillering is ook terug te vinden in de afwerking van de haarden. Speciale vermelding moet ook 

uitgaan naar de haard in het grote salon op de gelijkvloerse verdieping, deze haard is veruit het 

meest expressief uitgewerkt. Door deze artistieke kwaliteiten van de verschillende houtbewerkers en 

ontwerpers heeft het interieur een grote esthetische waarde. Ook het exterieur heeft een grote 

esthetische waarde, door het gebruik van de verweerde Gobertangesteen. 

Historische waarde: De historische waarde gaat verder terug dan het huidige kasteel. De 

geschiedenis van het domein gaat verder terug dan de huidige bebouwing, hoewel het huidige 

Zellaerkasteel er toch al meer dan een eeuw staat. De historische waarde is vooral toe te dichten aan 

het feit dat er reeds sinds de 13de eeuw steeds een burcht, stenen huis of kasteel op het 

Zellaerdomein heeft gestaan. Daarnaast mag men zeker de link tussen de heerlijkheid Zellaer, met 

het Zellaerkasteel, en Bonheiden niet negeren, de eigenaar van Zellaer was vaak ook de heer van 

Bonheiden, diegene die in het bezit was van de heerlijkheid Bonheiden. 

Landschappelijke waarde: Het Zellaerbos, een bos met verschillende lijnrelicten, dat deel uitmaakt 

van het kasteeldomein, is sinds de kaart van de Ferraris quasi onveranderd gebleven. Het feit dat het 

Zellaerbos gedurende de laatste 250 jaar geen grote veranderingen heeft ondergaan is des te 

opmerkelijker wanneer we kijken naar hoe de directe omgeving is veranderd. Waar het Zellaerbos 

vroeger omgeven was door weilanden en een beperkt aantal kleine hoeves is deze omgeving 

vandaag de dag nauwelijks te herkennen. De weilanden hebben plaats moeten maken voor 

bouwgrond en zijn ondertussen grotendeels bebouwd met woningen. De verschillende kleine hoeves 

zijn vandaag veelal omgebouwd tot woonhuizen. 

Cultuurhistorische waarde: De Foyer de Charité had op het hoogtepunt van deze gemeenschap, in de 

periode 1960-1990, plaats voor wel 120 gasten die er een retraite konden volgen en er konden 

overnachten. Het Zellaerkasteel is een lieux de mémoire voor de honderden mensen die deelnamen 

aan deze retraites. 

Volkskundige waarde: De Foyer de Charité is een interessante gemeenschap die een bepaalde plaats 

inneemt binnen de geloofsuitoefening van katholieken. Deze vorm van geloofsuitoefening, die 

populair was in de jaren 1960-1990, vond in België enkel in Kasteel Zellaer plaats. De 

doortastendheid waarmee Vincent D’Heu de Foyer heeft opgericht is bewonderenswaardig en 

hiermee draagt het kasteel een deel van deze volkskundige geschiedenis. 
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Wetenschappelijke waarde: De wetenschappelijke waarde van het kasteel mag niet onderschat 

worden. De behoefte van de adel om kastelen te herbouwen aan het einde van de negentiende 

eeuw is een zeer interessante casus. Daarnaast zijn er nog grote verbouwingswerken in het 

decennium 1960-70, inmiddels meer dan 60 jaar geleden. Een nauwkeurig, goed gedocumenteerd en 

vakkundig onderzoek met goede beschrijvingen naar deze bouwfase kan inzichten geven in de 

herbestemmings- en restauratiegeest van die tijd. Dit onderzoek zou een goede ondersteuning 

kunnen bieden voor ander onroerend erfgoed dat een verbouwing of restauratie heeft gekend in de 

jaren 1960. 

Object-specifieke waardenstelling 

De lambrisering in de grote salon (ruimte 11), het houtsnijwerk met de neo-Breugheliaanse gezichten 

is zeer rijkelijk uitgewerkt en goed onderhouden. De detaillering van de ornamenten is ongekend en 

puntgaaf. Dit verhoogt de waarde van deze ruimte. Het is onduidelijk wie het houtsnijwerk heeft 

uitgevoerd, maar Mechelen werd in de negentiende eeuw geroemd om zijn vakkundig houtsnijwerk, 

het is dus aannemelijk dat de vervaardiger van dit houtsnijwerk afkomstig is uit de omgeving van 

Mechelen. 

Daarnaast is er in de jaren ’80 een kapel bijgebouwd, om de grote hoeveelheden bezoekers van de 

Foyer de Charité op te vangen. De kapel is aangebouwd aan het koetshuis. Deze kapel is een 

gesammtkunstwerk van architect Luc Fornoville (1932). Het gebouw, het interieur en het meubilair 

zijn door hem ontworpen. In deze kapel is veel symboliek te vinden, in bijvoorbeeld het altaar en het 

tabernakel. Het altaar is gemaakt van verschillende stenen gedoneerd door andere vestingen van de 

Foyer de Charité. Daarnaast is het tabernakel afgewerkt met zilver dat bij elkaar is gebracht door 

donaties aan de Foyer. Het dak van de kapel is gemaakt van cementvezel, van de firma Eternit. Ook 

de vloer is gemaakt van dit materiaal. Het materiaal waar de verhoging van is gemaakt is een 

agglomeraatsteen. De bakstenen waarvan de kapel is opgebouwd zijn gerecupereerd materiaal van 

een schuur uit Kalmthout. Deze zijn vervolgens steen voor steen schoongemaakt door de bewoners 

van het Foyer. Voor de bewoners van het Foyer, die op dit moment naar het Jeugdhuis verhuizen op 

het Domein is deze kapel van grote waarde. 

Selectiecriteria 

Authenticiteit: Grote delen van het Zellaerkasteel hebben de laatste 60 jaar een grondige renovatie 

ondergaan. Deze renovatie zorgde er niet alleen voor dat het kasteel werd voorzien van het nodige 

comfort, de renovatie bracht ook een verlies aan authenticiteit met zich mee. Verschillende 

oorspronkelijke elementen werden verwijderd of door nieuwe bouwmaterialen aan het zicht 
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onttrokken. Ondanks het verlies aan authenticiteit tijdens de renovatie in de jaren ’60 van de 

negentiende eeuw zijn bepaalde delen van het kasteel nog volledig authentiek, voornamelijk op de 

begane grond verdieping. Voorbeelden hiervan zijn de vloer- en wandbekleding en de plafonds in de 

verschillende vertrekken op de gelijkvloerse verdieping. Ook op de eerste verdieping zijn authentieke 

bouwelementen terug te vinden in verschillende ruimtes. 

Gaafheid: De oorspronkelijke elementen die nog aanwezig zijn in het Zellaerkasteel zijn in 

uitstekende conditie bewaard gebleven. De deuren, haarden, vloer- en wandbekleding en de 

plafonds op de begane grond en de eerste verdieping zijn in geheel onbeschadigd op een beperkt 

aantal bouwelementen na. Zo zijn er bepaalde delen van het eikenhouten parket die een restauratie 

nodig hebben, ontbreken er een aantal elementen van het hang- en sluitwerk bij de deuren en de 

ramen en zijn er minieme beschadigingen vast te stellen bij de lambrisering met houtsnijwerk in het 

grote salon. De ruimtes die minder gebruikt worden, zoals de zuidwestelijke trappentoren, beginnen 

traag maar zeker te lijden onder het minder frequente gebruik en onderhoud en vertonen hiervan de 

eerste sporen. 

Zeldzaamheid: Het Zellaerkasteel is een van de negentiende-eeuwse kasteelachtige buitenhuizen die 

België rijk is. Het domein kent een langere geschiedenis dan het kasteel, zoals dit bij veel van de 

andere kasteelachtige buitenhuizen het geval is. Het kasteel onderscheidt zich doordat het in 

hergebruikte Gobertangesteen is opgetrokken, ten opzichte van neogotische bakstenen kastelen. 

Veel van de neogotische kastelen hebben een eiken lambrisering in de salon en eetkamer, maar 

zelden zijn deze in dusdanige mate uitgewerkt als de salon in Zellaer. Ook het plafond in deze salon in 

combinatie met deuren, kent geen gelijke. Ook door de functie onderscheidt het zich van andere 

kastelen, het is namelijk het enige kasteel en de enige locatie in Vlaanderen waar een Foyer de 

Charité gevestigd was. 

Representativiteit: Het Zellaerkasteel is een goed voorbeeld van een fenomeen dat voorkwam aan 

het einde van de achttiende eeuw en in de negentiende eeuw, het teruggrijpen van oude adellijke 

families naar een periode waarin de adel het voor het zeggen had. De adellijke geschiedenis van de 

familie de Vrière-Neeffs gaat meer dan twee eeuwen terug. Vandaag de dag wordt er naar dergelijke 

gebouwen verwezen als ‘kasteelachtig buitenhuis’. Deze voorliefde voor landhuizen die leken op 

kastelen waren zeer geliefd tijdens de Romantiek en dit komt ook terug in de architectuur van het 

kasteel. Het kasteel doet met zijn slotgracht, kantelen, ronde hoektorens, donjon en dakstructuur 

duidelijk denken aan een middeleeuwse burcht. 

Context- en ensemblewaarde: Het Zellaerkasteel maakt deel uit van het oude landschap van 

Bonheiden, wanneer de huidige toestand vergelijken met de kaart van de Ferraris zijn er 



97 
 

verschillende gebouwen, bossen, rivieren en weilanden die quasi onveranderd zijn gebleven qua 

uitzicht in de laatste 250 jaar. Een van de ankerpunten bij het vergelijken van beide kaarten, de kaart 

van de huidige toestand en de kaart van de Ferraris, is het Zellaerkasteel. Hoewel het opnieuw is 

opgebouwd in 1885 is de locatie en grote min of meer ongewijzigd. Het Zellaerkasteel moet in zijn 

ruimere context bekeken worden, namelijk met de verschillende hoeves en het landschap dat al 

meer dan een eeuw een achtergronddecor bieden aan het Zellaerkasteel. 
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Deel 3  

11.  Advies voor valorisatie  

Dit hoofdstuk is opgedeeld in twee delen, de restauratie en de herbestemming. Deze delen zijn 

opgedeeld in een visie om vervolgens de praktische uitwerking daarvan te behandelen. Het deel over 

de is opgedeeld in kasteel, bijgebouw en landschap. De visie voor de herbestemming van het domein 

is niet opgedeeld in verschillende delen, omdat de visie voor het gehele domein omschrijft 

a) Restauratie 

Het Domein Zellaer zal een restauratie moeten ondergaan, om bepaalde problemen op te lossen of 

voor te zijn. In het kader daarvan zijn in dit hoofdstuk ingrepen opgenomen die uitgevoerd zouden 

kunnen worden. Eerst wordt de visie op de restauratie uitgelegd om vervolgens verder te gaan met 

de praktische uitwerking hiervan. Hierop volgt de visie op de herbestemming en daarna de praktische 

uitwerking van de herbestemming. Allereerst wordt het kasteel besproken, daarna het bijgebouw en 

als afsluitend het landschap.  

Visie Restauratie  

Kasteel - Het kasteel moet zo duurzaam mogelijk de toekomst in en idealiter zo min mogelijk 

onderhoud behoeven in toekomst. In het Charter van Venetië (1964) worden verschillende punten 

aangestipt waar rekening mee gehouden moet worden bij de restauratie van erfgoed. Authenticiteit 

wordt centraal gesteld, en het restaureren blijft een uitzonderlijke ingreep. Daarnaast stelt het 

Charter dat er geen eenheid van stijl hoeft te worden nagestreefd, het tegendeel zelfs. Alle 

waardenvolle toevoegingen moeten eerbiedigt worden.       

Volgens het Charter moeten nieuwe elementen in harmonie zijn met de oudere delen, maar moeten 

ze zich ook onderscheiden. Het nieuwe moet herkenbaar zijn. Hypothetische reconstructies, zoals 

Viollet-le-Duc ze uitvoerde, zijn niet gepast. Voor het kasteel geldt dat ingrepen die zijn gedaan met 

niet-duurzame materialen en geen historische, esthetische of artistieke waarde toevoegen, kunnen 

worden verwijderd. Daarentegen moeten elementen die deze waarden wel hebben, met zorg 

worden behandeld en geconserveerd worden in een nieuw interieur. Een voorbeeld hiervan is de 

lambrisering in het grote salon, op de begane grond, deze kan niet verplaatst of verwijderd worden. 

In het inventaris is een gradatie aangebracht in monumenten die historische waarde hebben, deze 

moeten bij een restauratie zoveel als mogelijk bewaard blijven.  

Op dit moment draait de energievoorziening van het kasteel op gas. Idealiter gaat het kasteel over op 

een groene vorm van energie. Het behoeft verdere bestudering of het plaatsen van zonnepanelen de 
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beste route is, gezien deze panelen in grote mate afdoen aan de esthetische waarde van het 

exterieur. 

Bijgebouw – Het exterieur van het bijgebouw bestaat duidelijk uit verschillende delen. De aanbouw 

aan de linkerzijde van het bijgebouw dat op figuur 93 te zien is, heeft geen historische waarde. Het is 

mogelijk de aanbouw te verbouwen zodat het een aantrekkelijk voorkomen krijgt. Hiermee krijgt het 

bijgebouw ook een andere uitstraling. Een optie zou zijn dit deel te verbouwen tot een veranda, waar 

bezoekers uitzicht hebben over het domein. Het interieur van deze ruimtes heeft geen historische of 

esthetische waarde. Op figuur 92 is het koetshuis te zien te zien zonder de aanbouw van 1980.148 Het 

gebouw heeft meer uitstraling zonder de aanbouw van de jaren 1980. 

Dit is bij de kapel, aangebouwd aan de andere zijde van het kasteel wel het geval (bijlage 4). In het 

geval van kasteel Zellaer houdt dit in dat de toevoeging van de kapel aan het bijgebouw behouden 

blijft. Door deze toevoeging te conserveren zou een smaakvolle symbiose tussen de negentiende en 

twintigste eeuw ontstaan en is er ook sprake van historische gelaagdheid. Dit deel moet bewaard 

blijven en door restauratieve ingrepen, geschikt maken voor een herbestemming. De houten 

constructie, die als afdak en balkon fungeert, is daarentegen zeker een meerwaarde voor het 

bijgebouw. Deze moet zeker bewaard blijven bij een restauratie.  

Landschap - Het groen in het domein is op excellente wijze bijgehouden door drie vaste vrijwilligers. 

Idealiter zouden er in de toekomst nog meer vrijwilligers werkzaam zijn om het groen op het terrein 

te onderhouden. Door mensen uit de omgeving te werven om bij te dragen aan het behoud van het 

kasteel wordt meer draagkracht gecreëerd voor het behoud van het erfgoed en komt het domein 

meer in de samenleving te staan. Indien dit niet werkbaar blijkt zou een lokaal bedrijf zou het 

                                                             
148 APA, Antwerps Archief voor Architectuur. Bezoek mei 2017.  

Figuur 93 Koetshuis en 

duiventil in zijn huidige staat 

inclusief annex aan de 

linkerkant en kapel aan de 

rechterkant 
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groenbeheer kunnen overnemen.  

 

De ingrepen die uitgevoerd moeten worden hebben een verschillende mate van urgentie. In het 

landschap moet constant onderhoud plaatsvinden; het verwijderen van dood hout, het vrijhouden 

van paden en eventueel verdunnen van begroeiing doordat deze fungeert als een verstikkende 

deken. Delen van de bestrating moet worden aangepasten. Het is het overwegen waard het asfalt te 

vervangen door klinkers of kiezelstenen. Uiteraard met een moderne uitstraling, waar eventueel 

verlichting in verwerkt zit, zodat er geen straatlantaarn op het domein geplaatst moeten worden. 

Vanuit het Kempens Landschap is hier al een grote belangstelling voor.  De prioriteit van de 

restauratie van het groen, ligt bij het onderhoud en het verwijderen van anachronistische elementen, 

zoals het asfalt.  

  

  

Figuur 81 Foto van het bijgebouw zonder beide aanbouwen 
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Praktische uitwerking  

Kasteel - Delen van het kasteel zijn zeer gaaf bewaard en onbeschadigd. Een voorbeeld hiervan zijn 

de deuren (type 2) die zeer weldadig zijn gedecoreerd en nog perfect in de deurstijl passen. Doordat 

de afgelopen 50 jaar het kasteel goed warm is gehouden, zijn er relatief weinig vochtproblemen. 

Hierdoor zijn er weinig aantastingen van kostbaar, authentiek materiaal. De haarden zijn ontdaan 

van historische sporen door reiniging, maar zijn nog in goede staat. De eikenhouten vloeren met 

specifieke patronen (type 1A-II, 1A-IV) zijn nog gaaf, maar de vloer in ruimte 10, (type 1A-III) heeft 

herstelwerkzaamheden nodig, zodat het weer gaaf wordt. Het gebouw begint langzaam sporen van 

achterstallig onderhoud te tonen. Op sommige plaatsen liggen hoopjes muizenfecaliën, 

spinnenwebben, en grote hopen vogelfecaliën. Dit wordt enkel aangetroffen op de plaatsen waar 

niet meer wordt gewoond. Ook is het hout van sommige raamluiken aangetast. Een voorbeeld 

hiervan is het raam bij ruimte 10 (zie inventaris). Daar lijkt een vorm van schimmel het hout te 

hebben aangetast. Dit moet zo snel mogelijk worden geïsoleerd.  

Op de hogere verdiepingen in Kasteel Zellaer is op meerdere plaatsen gebruik gemaakt van 

cementvezelplaten van de firma Eternit. Indertijd waren de gevaren van asbest onbekend en was het 

een brandwerend materiaal. Het is aan te bevelen om meteen alle asbest te verwijderen bij het 

aanvangen van de werkzaamheden. Welke cementvezelplaten exact asbest bevatten is van buitenaf 

niet duidelijk, maar hierbij kan een expert uitsluitsel bieden. Het verwijderen van het materiaal dat 

asbest bevat, geeft ruimte aan een nieuwe invulling op de bovenverdieping. Het zou bijvoorbeeld 

een optie zijn het plafond van de derde verdieping te demonteren, waardoor er vanaf de derde 

verdieping rechtstreeks tegen de steunbalken van het dak kan worden aangekeken. Deze balken 

hebben esthetische waarde maar die zou normaliter verloren gaan voor bezoekers. De vliering op de 

vierde verdieping kan namelijke geen openbare functie vervullen omdat er geen vluchtroute is.  Om 

die reden is het aan te raden de waarde van de derde verdieping vergroten door de ruimte , hoger te 

laten zijn. Hierdoor ontstaat een grote zaal op de derde verdieping van het rechthoekig bouwblok. De 

derde verdieping is te bereiken via drie verschillende trappen in drie verschillende delen van het 

gebouw. De drie trappenhuizen kunnen worden opgedeeld in drie brandcompartimenten. In deze 

ruimte kan met enige vrijheid worden ontworpen wat er mee gaat gebeuren.  
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Figuur 95 Afbeelding dakconstructie droogzolder  

Het huidige sanitair is niet van een dusdanige kwaliteit dat het geschikt is voor langdurig toekomstig 

gebruik. Voor een tijdelijke pop-up functie voldoet het maar wanneer het kasteel structureel onder 

handen wordt genomen, moet het sanitair worden vervangen. Het sanitair op de begane grond, 

heeft een hap gekost uit het kleine salon. Het is het onderzoeken waard om te kijken onder het 

huidig materiaal wat er nog over is van de afwerking van het salon. Wanneer hier nog veel resten van 

zijn, is het aan te raden het toiletblok naar een verdieping lager te verplaatsen en het kleine salon te 

restaureren.  

In elk kasteel dat tijdens dit onderzoek bezocht is, was sprake van een combinatie tussen 

eikenhouten lambrisering in combinatie met in sommige gevallen het authentieke behang in de 

belangrijkste ruimtes van het huis. Hier wordt door elk van deze kastelen veel waarde aan gehecht. 

Bij kastelen waar deze beschadigd is geraakt, wordt zo veel mogelijk getracht dit de repareren, zoals 

bij Ter Meeren. Echter was geen enkele, zo beeldend en artistiek onderlegd als het houtsnijwerk van 

de lambrisering in Kasteel Zellaer. Deze lambrisering is op Europees niveau van zeer hoge klasse. Er 

wordt beweging in gesuggereerd en elk paneel is anders. Het is een uithangbord voor de neo-

Vlaamse renaissance-stijlelementen. Het is van groot belang dat in deze ruimte geen schadelijke 

functie komt, en de ideale omstandigheden worden gecreëerd voor behoud.  
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Het bijgebouw – Het interieur van het bijgebouw kent vrijwel geen originele kenmerken meer. Het 

bijgebouw bestaat uit vele kleine ruimtes. Deze ruimtes hebben geen eigen badkamer en deze 

zouden eventueel ontmanteld kunnen worden. Ook in dit gedeelte van het gebouw is het sanitair toe 

aan vernieuwing. Inmiddels staat het gebouw een tijd leeg en hierbij komen nieuwe problemen om 

de hoek kijken. Dit is met name vuiligheid en eventuele dierenplagen. zoals muizen. In dit deel van 

het domein, moet delen van het gebouw die niet van duurzame aard zijn, eruit worden gehaald en 

vervangen worden door smaakvolle interieurbekleding. Een voorbeeld hiervan is de vinyl-

vloerbedekking. Het zitje, als een houten balkon uitgewerkt, moet zeker behouden blijven. De 

verdere ingrepen, zijn afhankelijk van de nieuwe functie die het gebouw krijgt. Het deel van het 

exterieur dat ook in de stijl van neogotische kastelen is gebouwd, het oude koetshuis en de duiventil, 

mogen zo min mogelijk worden aangepast, om zo de historische waarde van het exterieur van deze 

delen te bewaren.   

Landschap - Het Kempens Landschap heeft al voorstellen gedaan van ingrepen die kunnen worden 

gedaan in het landschap. Deze staan hieronder samengevat, op figuur 95 wordt aangeduid waar deze 

ingrepen nodig zijn.  

1. Landschappelijke entree, onkruid wieden en schoonmaken. Een entree met meer grandeur 

en een duidelijke aanduiding.   

2. Een onthaal – parkeerzone ontwikkelen aan het begin van het terrein. Een deel van het 

terrein vrijmaken om hier een parkeerzone te creëren. Langs deze route ook informatie 

borden en een fietsenparkeerplaats.  

3. De voorkant van het kasteel beter ontsluiten, het beeld vrijmaken door laaghangende takken 

te snoeien en eventueel delen van de begroeiing te verwijderen. Hier worden 

landschappelijk verantwoorde parkeerplaatsen gecreëerd voor mindervaliden.  

4. De slotgracht opwaarderen, door schoon te maken de gracht een duidelijke vorm geven. De 

slotgracht is aan het verzanden en langzaam aan het dichtslibben.  

5. Het padennetwerk vrijmaken aan de rechterzijde. In dit gebied zijn eiken-, beuken, en 

berkendreven die in een stervorm samenkomen. Dit geeft een esthetische waarde aan het 

traject voor wandelaars. De kleinere paden worden overwoekerd op het moment.   

6. Rondom de kruisende paden een recreatieve zone inrichten, met verantwoorde banken.  

7. De recreatieruimte herstructureren, door plaatsing van speelelementen en het opnieuw 

inzaaien van het grasveld.  

8. Zichtassen ontwikkelen vanuit meest optimale punten vanaf de Oude Baan. Doordat 

voorbijgangers een voorproefje te zien krijgen, zijn ze sneller geneigd het domein te 
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bezoeken. Daarnaast wordt het kasteel makkelijker vindbaar gemaakt omdat het vanaf de 

Putsesteenweg te zien is.  

9. Opstellen van een landschap beheersplan om het gebouwenpatrimonium en de bospercelen 

op elkaar af te stellen.  

Bestaande historische structuren in het landschap moeten zo veel mogelijk onaangeroerd blijven. Er 

mogen nieuwe structuren gecreëerd worden, maar er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen 

nieuwe en oude structuren. Een methode van werken die beter zou zijn, is wanneer de bestaande 

structuren worden gebruikt om het landschapspark op nieuwe wijze te ontsluiten.  

 

Figuur 96 Schematische weergave landschap Zellaer, bron Kempens Landschap 

 

b) Herbestemming 

In het Charter van Venetië (1964) wordt aangehouden dat een bestemming een belangrijke garantie 

is voor maatschappelijke integratie. Om deze reden lijkt het wijs om in lijn met de wens van de 
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beheerder een zacht recreatieve functie in het gebouw in te passen, zodat het in de samenleving 

blijft staan.  

Binnen de herbestemming zijn verschillende actoren in het spel met verschillende eisen en belangen. 

De gemeente Bonheiden is erbij gebaat een functie te hebben die positief afstraalt op de 

samenleving. Het Kempens Landschap is gebaat bij een functie waarbij het kasteel financieel 

zelfvoorzienend gaat worden zonder dat de erfgoedwaarden verloren gaan. De huidige bewoners 

van het kasteel verhuizen naar het jeugdhuis, een verbouwd gebouw op het domein.  

Volgens Berno Strootman, rijksadviseur van fysieke leefomgeving in Nederlandzijn er drie scenario’s 

waarop beheerders van kastelen en buitenplaatsen met hun landgoed om kunnen gaan.149 De eerste 

manier is existeren (met minimale input), de tweede manier is exploiteren (inkomsten zoeken) en de 

derde is excelleren (veel inkomsten genereren en een museale functie vervullen). Het is duidelijk dat 

deze categorisering gericht is op economisch succes, omdat het moeilijk is om een domein 

winstgevend te exploiteren.  

In dit herbestemmingsvoorstel is gezocht naar manieren waarop domein Zellaer kan aansluiten bij 

zijn omgeving en daarbij ook voor voldoende financiële inkomsten te zorgen, zonder zijn neogotische 

identiteit te verliezen. De kastelen in West-Europa die ik heb onderzocht, zijn stuk voor stuk 

inspiratiebronnen geweest voor de herbestemming van het gehele domein. 

Visie herbestemming 

De nieuwe functie van domein Zellaer moet zacht recreatief van aard zijn, wat inhoudt dat mensen 

gebruik mogen maken van het domein, maar dit niet op een destructieve wijze doen. Bezoekers en 

gebruikers moeten zo duurzaam mogelijk met het erfgoed omgaan. Een ideale groep gebruikers zou 

een bestaan uit mensen met een achtergrond in erfgoedzorg. Bezoekers kunnen door de gebruikers 

aan de hand worden genomen en verteld worden over duurzaam erfgoedgebruik. Idealiter zou er 

een stolp over het domein worden geplaatst en bezoekers van een afstand te laten kijken. Dit is 

echter niet genoeg om het voortbestaan van het domein te garanderen.  

Een belangrijke factor in het voortbestaan van erfgoed is maatschappelijke relevantie, al helemaal in 

een wereld waarbij de nadruk ligt op financieel gewin en baten versus de lasten. Het is nou eenmaal 

zo dat de lusten van een domein onder andere bij de omringende samenleving liggen, terwijl de 

lasten neerkomen op de eigenaar.150 Voor het domein Zellaer is het van belang dat het domein in 

enige mate zelfvoorzienend zal zijn. De bron van financiële middelen van het Kempens Landschap is 

                                                             
149 B. Strootman. Lezing Stichting Kastelen en Buitenplaatsen. Utrecht 17 november 2016.  
150 Fred Vogelzang.  Lezing Platform Groen erfgoed & Kastelen en Buitenplaatsen. 19 mei 2017.  
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niet onuitputtelijk. Tijdens het onderzoek bleek dat voor het bewaren van historische 

erfgoedwaarden en neogotische elementen, een museum een goede herbestemmingsoptie is. 

Echter, door een gebouw om te turnen tot een museum wordt het ook onttrokken aan de 

samenleving. Het enige dat in het gebouw gebeurt, is dat mensen mogen staren naar de pracht en 

praal. Dit is het geval bij het Kasteel Caloen, bij Arundel Castle en in Drachenburg Schloss. Deze 

gebouwen zijn stuk voor stuk prachtig en verdienen het ook om naar gestaard te worden maar een 

reguliere bezoeker heeft een extreem passieve rol.  

In 1998 publiceerden Joseph Pine (1958) en James Gilmore (1947) een artikel genaamd ‘The 

experience economy’.151 In hun onderzoek hebben zij zich gericht op de dienstensector en in het 

bijzonder het belang van de ervaring bij een geboden dienst. Dit model is een handig hulpmiddel bij 

het ontwikkelen van een nieuwe functie voor het domein.  

In dit artikel hebben Pine en Gilmore in de eerste plaats het proces van economische waarde 

toevoegen aan culturele beleving uiteengezet om vervolgens een model te creëren dat een goede 

ervaring analyseert. Volgens hen is de eerste stap die een ondernemer moet zetten, zijn product een 

thema geven. Bij een neogotisch kasteel zou een thema bijvoorbeeld het historisch interieur kunnen 

zijn. Wanneer een bezoeker het kasteel betreedt, verwacht hij dan ook een neogotisch interieur. 

Vervolgens is de tweede stap om de bezoeker positieve indrukken op te laten doen tijdens de 

ervaring en negatieve indrukken te elimineren. De derde stap is om souvenirs te maken die 

bezoekers van het kasteel mee kunnen nemen. Hierdoor hebben ze een fysieke herinnering van een 

ervaring. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld ansichtkaarten, T-shirts of een mok. De laatste stap 

is erop gericht alle vijf de zintuigen bij de ervaring te betrekken. Behalve zicht kan er ook een geur 

worden verspreid die bepaalde associaties oproept. Deze associaties moeten echter wel te maken 

hebben met het onderwerp dat tentoongesteld wordt, anders ontstaat een averechts effect. Het 

model van Pine en Gilmore kan ook worden toegepast worden op belevingen in de erfgoedsector.  

Het werk van Pine en Gilmore heeft bijgedragen aan de overgang van een culturele waarde naar een 

economische waarde. In hun onderzoek maken ze gebruik van een model om een ervaring te 

analyseren. Een goede ervaring bestaat uit vier elementen; vermaak, ontsnapping, educatie en 

esthetiek, die in evenwicht zijn. Een ervaring die betrekking heeft tot entertainment is passief, 

bijvoorbeeld het bezoek aan een concert of het kijken van een tv-programma vallen hieronder. Een 

escapistische ervaring moet een bezoeker het gevoel geven dat hij zich in een andere wereld bevindt, 

en dat hij zich af kan sluiten van het dagelijks leven. Deze ervaring ondergaat men actief. Dan is er 

ook nog de educatieve gewaarwording, hierbij ervaart men een activiteit zoals een ski-les of 

                                                             
151 B.J. Pine en J. H. Gilmore. ‘Welcome to the Experience Economy’ Harvard Business Review. Juli 1998:98-102.  
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onderwijs volgen. Een esthetische ervaring ondergaat men zonder enige vorm van invloed op wat er 

te zien is. Hieronder vallen onder andere bezoeken aan een kunstgalerij of naar een bijzonder uitzicht 

kijken.  

Figuur 96 geeft een model weer van Pine en Gilmore, waarin toeristische-ervaringen onder kunnen 

worden geschaard.152 Het model van Pine en Gilmore wordt door onderzoekers gebruikt om te 

bepalen waarom sommige toeristische ervaringen mateloos populair zijn en andere bezoekers niet 

kunnen bekoren.  Een klassiek museumbezoek bevindt zich aan de passieve kant van het spectrum. 

Een goede ervaring bevindt zich in het midden van ‘the four realms of an experience’ zoals 

weergeven in figuur 94. Een dergelijke ervaring maakt van alle vier de elementen evenveel gebruik 

om zo een unieke, waardevolle gewaarwording te creëren. De conclusie van Pine en Gilmore is dat 

de bereidbaarheid om geld uit te geven is gelegen in de unieke ervaring die wordt verkocht bij de 

geleverde dienst of het product.153  

Omdat de beheerder van Kasteel Zellaer voor ogen heeft dat het domein economisch 

zelfvoorzienend zal zijn, is de ervaring die mensen aangeboden wordt in het herbestemde kasteel 

van groot belang. De ervaring en de activiteiten die mensen er kunnen ondernemen, bepalen in grote 

mate de bereidheid om geld uit te geven. Het is dus zaak een unieke bezoekerservaring te creëren 

die als extra bijzonder ervaren wordt omdat ze bij Kasteel Zellaer plaatsvindt. Dit kan bereikt worden 

voor Domein Zellaer door een bezoekerservaring te creëren waarbij mensen worden blootgesteld 

aan de esthetische waarde van het kasteel, in combinatie met een vorm van vermaak, die educatief 

                                                             
152 J. Pine en J. Gilmore.  
153 B.J. Pine & J. H. Gilmore. ‘Welcome to the Experience Economy’Juli 1998:97. 

Figuur 97 Vier dimensies van een ervaring door Pine en Gilmore 
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is van aard, in een onderdompelde omgeving. Een boetseercursus in het kasteel zou hier een 

voorbeeld van zijn. Het is een onderdompelde ervaring omdat het kasteel een ervaring biedt die ver 

af staat van het dagelijks leven. Het is educatief en het is een actieve ervaring. Dit geldt ook voor een 

kasteel als trouwlocatie, het staat ver af van het dagelijks leven, het is bijzonder. Mensen 

ondernemen daar iets belangrijks en zijn bereid tot het doen van uitgaven omdat zij een speciale 

ervaring hebben.  

Bij de functie van een hotel, gezien bij Kasteel ter Meeren in Sterrebeek en bij Les Tourelles, is dat 

erfgoedwaarden naar de achtergrond verdwijnen wanneer een hotel in het kasteel komt. Een hotel 

moet aan bepaalde regelgeving voldoen vanuit de overheid, met betrekking tot brandwering, 

ontruiming, ontsluiting en overlast. Daarnaast hebben gasten ook een aantal eisen voor een hotel, 

met name gericht op comfort. Het vereist een relatief chique hotel, dat het zich kan veroorloven om 

een relatief kleine ruimte voor een hotel winstgevend te maken. Kasteel ter Meeren heeft rigoureuze 

ingrepen moeten doen, mogelijk gemaakt door het verval, om het kasteel te redden en tegelijkertijd 

verbouwingen erdoor te krijgen. Kasteel Schaffelaar is een goed voorbeeld van een locatie waarbij in 

een gecontroleerde setting mensen het kasteel kunnen beleven zonder volledig op het kasteel 

gericht te zijn. Het domein eromheen worden speciale hondentochten georganiseerd. 

Hondeneigenaren kunnen speciale wandelingen maken over het terrein met andere 

hondeneigenaren.  

Scotney Castle is een grote inspiratiebron, omdat ze de eventueel schadelijke elementen buiten het 

‘catellated house’ hebben gehouden en zich hebben gericht op de stukken van het domein waarbij 

de erfgoedwaarden nauwelijks nog aanwezig waren. Het kasteel is vervolgens in dezelfde staat 

gehouden waarin het verkeerde toen de laatste bewoner, Betty Hussey het pand verliet. Dit is 

natuurlijk weer het andere uiterste, ondanks het domein dan een zeer levendige functie heeft waar 

iedereen vrij mag recreëren blijft het kasteel onder een stolp.  

Naar aanleiding van het onderzoek naar andere herbestemde neogotische kastelen in West-Europa, 

lijkt de beste optie tot herbestemming die van een cultureel centrum met tentoonstellingsruimtes en 

vergaderzalen. De ruimtes met een hoge esthetische en culturele waarde, kunnen als zeer exclusieve 

vergaderzaal worden gebruikt voor speciale gelegenheden zoals vieringen of als trouwzaal van de 

gemeente Bonheiden. Het kasteel Zellaer, ligt zoals Burcht Klopp, dicht bij de dorpskern. Dit zorgt 

ervoor dat het potentieel afzetgebied ook voor kleine evenementen groot is. Wanneer telkens voor 

een boetseercursus een berg beklommen moet worden, heeft deze cursus minder 

aantrekkingskracht. Wanneer het dichtbij is, is de drempel minder groot er naar toe te gaan. Echter 

heeft het ook landschap van 18 hectare waardoor mensen ook even los kunnen komen en zich 
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onderdompelen in een andere sfeer, dan het dagelijks bestaan. Deze herbestemming vindt een 

middenweg tussen behoud van erfgoedwaarden en het creëren van maatschappelijke draagkracht 

voor dit behoud. Bij een hotel  is de kans op het verdwijnen van erfgoedwaarden maar bij een 

museum word elk leven uit een kasteel getrokken. In deze functie is er een ideale symbiose tussen 

respect voor materiaal met een economisch verdienmodel eraan gekoppeld. Ook wordt de lokale 

bevolking betrokken bij het domein. Doordat activiteiten van een verschillende aard plaatsvinden op 

het domein, komen er ook verschillende soorten bezoekers op het domein af. Aangezien het langs 

een van de langste fietsroutes van Europa ligt, zullen er ook veel toevallige passanten voorbij komen, 

die willen pauzeren. Dit is vervolgens mogelijk bij die koffiebar op het terrein. Daarnaast is er op dat 

moment al leven op het domein en in het kasteel doordat mensen lezingen volgen, of kunst aan het 

ontwerpen zijn. In Arundel Castle werd er een autoshow gegeven. Dit houdt een domein levend, 

maar het verstoort wel de historische idylle. Rustige activiteiten, zoals lezingen in Scotney Castle, 

Kasteel Schaffelaar en Drachenburg Schloss schaden het neogotische interieur niet, calamiteiten 

daargelaten, maar geven deze lezingen wel een extra dimensie in de ervaring. Elke activiteit die 

wordt georganiseerd, krijgt extra economische waarde, doordat het plaatsvindt op Domein Zellaer.     
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Praktische uitvoering   

Pop-up functie - In afwachting van de structurele herbestemming, kan op korte termijn een pop-up 

functie worden ingericht op de begane grond en de eerste verdieping.154 Mijn voorstel hiervoor is 

lokale kunstenaars te vragen zich te laten inspireren door het kasteel en deze kunstwerken over het 

domein te verspreiden en bezoekers kennis laten maken met het domein. Daarnaast zou ik een 

andere groep kunstenaars uitnodigen om zich te laten inspireren door het groen op het domein om 

vervolgens ook hun werken tentoon te stellen in het kasteel. Hierdoor behoudt het domein zijn 

erfgoedwaarden maar worden mensen toch meer betrokken bij de wel en wee van het kasteel. Een 

optie is ook om lokale basisscholen uit te nodigen om geschiedenislessen te geven op locatie en 

kunstwerken aan te leveren. Een dergelijke pop-upfunctie is waarbij het kasteel wordt ingezet voor 

het tentoonstellen van lokale kunst is terug te zien in Pierrefonds, Frankrijk.  

Het groen op het landgoed moet worden uitgedund voor de creatie van zichtassen en ontdaan van 

typische tuinbeplanting zoals palmboompjes. Dit groen kan in een pot worden geplaatst en worden 

verkocht tijdens de periode van de pop-up functie.  In de tussentijd kunnen al de eerste 

werkzaamheden plaatsvinden aan het bijgebouw voor de duurzame, structurele herbestemming. 

Wanneer deze gereed is, kan worden begonnen aan de structurele herbestemming.  

Kasteel - Een meest ideale, duurzame functie voor Kasteel Zellaer is die van cultureel 

(ontmoetings)centrum. De ruimtes van zeer hoge waarde kunnen worden gebruikt voor het 

tentoonstellen van kunst. De hogere verdiepingen kunnen worden gebruikt als klaslokalen voor 

muziekles, schilderles, tekenles, houtsnijwerk-les. Er is al een kleine dependance aanwezig van de 

Kunstacademie Mechelen aanwezig in Bonheiden. Hier kunnen kinderen van hun eerste tothet 

vierde leerjaar terecht. Daarnaast zouden de ruimtes, mits geïsoleerd, zich goed lenen voor 

muzieklessen. De grote ruimte gecreëerd door de derde verdieping te combineren met de 

droogzolder zal gebruikt worden om yoga- en mindfulness-cursussen   te geven. Tijdens de 

weekenden wordt de ruimte in gebruik genomen als een klein, intiem theater.  

De grote salon, de mooist aangeklede ruimte, wordt herbestemd als trouwlocatie die door de 

gemeente Bonheiden gepacht kan worden. Hier kan op intieme wijze het burgerlijk huwelijk 

plaatsvinden en daarna kunnen ook bruidsfoto’s worden gemaakt op het terrein. In de bijlage vindt u 

het vlekkenplan met betrekking tot hoe de verschillende ruimtes kunnen worden herbestemd. 

De torenkamers zullen worden verhuurd als een ‘artist residence’, of als ‘writer’s residence’, zoals in 

Scotney Castle. Schrijvers huren dan een bepaalde ruimte die ze zou kunnen inspireren om hun 

                                                             
154 VZW Kempens Landschap. Eerste inventariatie en visievorming domein. Kasteel Zellaer Bonheiden. 
September 2015: 6-7. 
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boeken te schrijven. Wanneer er een periode geen schrijvers zich aandienen voor een verblijf hier, 

kan dit ook voor een langere periode aan andere mensen worden verhuurd, die zich een periode 

willen terugtrekken uit het dagelijks leven. Zoals dit ook de afgelopen vierenvijftig jaar het geval was. 

Voor een kunstenaars, zullen vergelijkbare faciliteiten aangeboden worden die weliswaar een 

werkplaats genoemd zullen worden.  Idealiter wordt er gewerkt met schuifwanden, zodat de grootte 

van de ruimtes op de tweede verdieping af te wisselen is. Daarnaast zou het mogelijk zijn om een 

uitzichtpunt te creëren op de zesde verdieping van de vierkante toren. Dit grijpt ook terug op de 

bestemming die het heeft gehad tijdens de Eerste Wereldoorlog. De ruimtes daaraan voorafgaand, 

kunnen als museale ruimte worden gebruikt, om de veranderingen in het gebied de afgelopen 130 

jaar te afbeelden.  

Hoewel geen van de neogotische kastelen die zijn opgenomen in het vergelijkend onderzoek zijn 

herbestemd tot cultureel centrum,  is er in Belgie echter wel een neogotisch buitenhuis dat een 

cultuureel centrum huisvest, Kasteel Claeys-Bouüaert.155 Maar dit is geen ‘castellated house’.  

Daarnaast zijn twee kastelen in de regio tussen Antwerpen en Brussel omgebouwd tot culturele 

centra. Kasteel Bel-Air is jaren ’70, begin jaren ’80 van de negentiende eeuw grondig verbouwd om 

deze functie te faciliteren. Daarnaast is ook Kasteel Wissekerke in 1989 door ge gemeente Kruibeke 

omgebouwd tot een cultureel centrum.   

 

 

                                                             
155 Kasteel Claeys-Bouüaert, gebouwd door Joseph Schadde, aangekocht door Gemeente Gent. Sinds 1998 is het Centrum 

voor Jonge Kunst gevestigd. Dit centrum biedt een verschillende reeks aan activteiten voor jonge kunstenaars. Een kleine 

theaterzaal biedt mogelijkheden voor theater- en muziekoptredens. Het CJK heeft een samenwerkingsverband met de 

Academie voor Beeldende Kunst van de stad Gent en richt onder andere Kasteelateliers in. Kasteelateliers is een speciale 

aciviteit waar kinderen in een kasteel kunnen werken aan kunstzinnige projecten. Deze stichting is niet opgenomen in het 

onderzoek omdat er een reactie uitbleef van de organisatie.  
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Bijgebouw - In het bijgebouw komt een koffiehuisje en een brasserie. Aan de linkerkant een 

koffiehuisje en aan de rechterkant een brasserie. In het koffiehuisje wordt ook Kasteel Zellaer 

merchandise worden verkocht. De doorgang waar voorheen de staldeuren hebben gezeten, kan 

weer tot beneden worden uitgebroken zoals dit de situatie was voor 1962.  

Naast elkaar zijn twee raamopeningen te zien onder een boogstructuur. Van de kleinere 

raamopening zou een deur van kunnen worden gemaakt, die toegang geeft tot tot het koffiehuisje. 

De grotere raamopening kan volledig aangepast worden tot raam om zo de gasten uitzicht te bieden 

op het kasteel wanneer zij koffie of theedrinken. Achter het bijgebouw ligt een terras, dat 

georiënteerd is op het zuiden. Dit heeft een grote meerwaarde. Ook zit er onder een bijgebouw een 

kelder. Deze kan eventueel, na zeer grondige schoonmaak en verbouwing, worden gebruikt voor 

opslag. Dit was in het koetshuis van Drachenburg Schloss het geval. De ruimtes bovengronds waren 

zo veel mogelijk benut tot ruimtes die voor bezoekers toegankelijk waren. Opslagruimtes waren 

onder het grondniveau weggewerkt.   

Daar komt ook het bijgebouw kijken. In het voormalig koetshuis kan de restaurant of brasserie 

beginnen, zoals bij Drachenfels Schloss en Scotney Castle het geval is. Want als iets duidelijk werd 

van het bezoek aan Arundel, was dat een historisch kasteel met allure, niet naar een frietkot hoort te 

ruiken. Dit is ook een argument voor de theorie van Pine en Gilmore. Een onderdompelende ervaring 

Figuur 82 aanbouw aan het koetshuis met beide roomopeningen op de begane grond 
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werkt enkel wanneer deze ook compleet wordt uitgewerkt, niet wanneer een deel van de ervaring in 

contrast is met de verwachting van de  bezoeker. 

De kapel zou een uitbreiding kunnen zijn van het cultureel centrum. Het zou een klein musea kunnen 

worden over Foyer de Charité, een functie die het kasteel een lange tijd heeft gehad. Mensen die 

hier op retraite zijn geweest, zouden fotomateriaal kunnen aanleveren en het is mogelijk om 

bewoners van het eerste uur hierover te raadplegen.  

Landschap – Aan het landschap kan een laag van betekenis aan worden toegevoegd. Er kunnen 

hedendaagse kunstwerken worden toegevoegd die mensen tijdens een wandeling over het terrein 

kunnen ontdekken. De mooiste stukken uit de tijd van de pop-upfunctie kunnen daar ook worden 

neergezet. Daarnaast kunnen bankjes worden geplaats rond centrale punten, zoals ook al is 

aangegeven in de visievorming van het Kempens Landschap. Om het wandelen in de natuur verder 

aan te moedigen, kunnen er vogelspotplaatsen worden ingericht, een voorbeeld hiervan is te zien op 

figuur 97. Bezoekers kunnen op een afbeelding zien welke vogels in het gebied wonen en vervolgens 

op een krijtbord opschrijven welke vogels ze hebben gezien. Dit heeft een vermakelijk, educatief en 

onderdompelend effect. Het vogelhuis op de afbeelding staat op het landgoed van Leith Hill Tower, 

dichtbij Scotney Castle en het maakt ook deel uit van The National Trust. 

Om te concluderen, het herbestemmingsadvies houdt in dat een manier om  het domein levend te 

houden, is om het een functie te geven waarmee het midden in de samenleving staat. Door het een 

open, zacht recreatieve functie te geven, kunnen bezoekers en gebruikers zonder schadelijke 

Figuur 83 Vogelspothuisje op het landgoed van Leith Hill Castle, National Trust  
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effecten gebruik maken van het domein. In mijn opzicht is dit een goede methode om het kasteel in 

enige mate zelfvoorzienend te maken zonder de erfgoedwaarden tekort te doen en de waarde voor 

de gemeenschap van Bonheiden.  
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Conclusie  

Ter beantwoording van de vraag: ‘Wat is een geschikte herbestemming voor Kasteel Zellaer?’, heeft 

een onderzoek plaatsgevonden naar Europese ‘castellated houses’ en de manier waarop deze 

herbestemd zijn. De onderzochte kastelen zijn net als Kasteel Zellaer neogotisch, ontworpen voor 

een familie om in te wonen. Daarnaast hebben zij een historisch interieur en hebben zij recentelijk 

een herbestemmingsproces doorgemaakt. De resultaten van dit onderzoek staan in Deel 1. 

 Daarnaast is Kasteel Zellaer onderzocht en is de huidige staat van het interieur 

geïnventariseerd. Aan de hand van de waardenstelling gebaseerd op dit onderzoek, is een advies 

geschreven voor een herbestemming. Uit deze beide onderzoeken bleek dat een functie waarbij het 

domein in de samenleving wordt opgenomen de beste methode is om het verlies van erfgoedwaarde 

te voorkomen. Een cultureel centrum is een herbestemming waarbij het domein economisch 

rendabel kan worden en het deel uit maakt van de samenleving waarin het zich bevindt. Daarnaast 

zijn er in dat geval geen verbouwingen aan de neogotische en neo-Vlaamse renaissance 

stijlkenmerken van ket kasteel nodig.  

Er is geen Europees beleid met betrekking tot conservering en herbestemming van neogotische 

kastelen. Desalniettemin valt er veel te leren van de manier waarop verschillende landen omgaan 

met hun erfgoed. Uit het onderzoek bleek dat het herbestemmen van een kasteel geen makkelijke 

taak is. Een huidige trend in het West-Europese Kastelenlandschap is dat professionele organisaties 

hun best doen kastelen economisch rendabel te maken zonder daarbij te veel moeten opgeven van 

de erfgoedwaarden.  

Voor het voortbestaan van het Domein Zellaer is het een zeer goede zaak dat een organisatie zoals 

het Kempens Landschap bereid is te investeren in het erfgoed. Het domein heeft een ontzettend 

groot potentieel richting herbestemming en het is van belang voor de gemeente dat de 

herbestemming van het kasteel er een is, waar de betrokkenen trots op kunnen zijn. Daarnaast 

suggereert het vergelijkend onderzoek dat  dat een kasteel in beste handen is wanneer er sprake is 

van een professionele organisatie die verantwoording af moet leggen voor het doen en laten aan 

eventuele donateurs, leden of een overheidsorgaan.  

De bewoners van het Foyer de Charité hebben al die jaren ontzettend hun best gedaan om het 

kasteel schoon en leefbaar te houden. Hier zijn zij weliswaar in geslaagd maar voor een 

herbestemming kunnen delen van de niet-duurzame ingrepen uit deze gebruiksperiode ongedaan 

gemaakt worden. Dit zou generlei afdoen aan de erfgoedwaarde van het domein, het zou deze juist 

vergroten. 
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Het exterieur van kasteel Zellaer heeft een hele hoge esthetische en historische waarde door het 

materiaalgebruik en de vorm waarin het ontworpen is. Het heeft de stijlvormen van een kasteel, 

maar het heeft geen verdedigende functie gehad. Het is exemplarisch voor de bouwvorm  

‘castellated house’ in België en dit maakt de wetenschappelijke waarde erg hoog. Daarnaast is het 

een uitstekend voorbeeld van de romantische hang naar het verleden kenmerkend voor de 

negentiende eeuw. De neogotische stijlkenmerken in het interieur van het kasteel moeten 

gerestaureerd en geconserveerd worden, omdat deze een groot deel van de historische, artistieke en 

esthetische waarden van het kasteel vertegenwoordigen.  
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