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kasteel aan de IJssel

holie de polie polderplas
met natte voeten

zegt de bisgop:
graaf een agtersloot
en zet Maria aan rivier

ridders staal geslagen
vervolgens ruiken ruimte
knoeten en wroeten 
dieper het moeras in

en dansen
steente bij steentje gebakken
bloetworst

van wie is de baas
ieder knielt wel een keer

zo strijkt het eeuwen
van gaan en komen
hoogtij laagtij
bolwerk holwerk

maar Loyer bleef
zaaide zaat
groen zijn voeten

Pim de Bler
2013

2



inhoud

INLEIDING

DEFINITIE EN HISTORIE

INTEGRAAL PLAN KASTEELCOMPLEX

REALISATIE

3



tekst, samenstelling en vormgeving
Wim van Sijl  (2013)

isbn 978-90-75447-06-4

4



INLEIDING

In 1997 werd een ontwikkelingsplan voor het gebied bij de kasteeltoren gepubliceerd onder 
de titel Integraal Plan Kasteelcomplex IJsselstein 1 .

Dit plan gaf een zoʼn breed mogelijke visie op de belangrijkste historische plek van IJsselstein 
en was tevens leidraad voor vele presentaties 2. 

Door voortschrijdende ontwikkelingen werd een herziening op dit plan noodzakelijk. 
Adviesgroep BB+W 3 geeft een antwoord, ondersteund met kennis van dr. Piet Broeders 4.

1

Het Kasteelcomplex is onderdeel van het Complex Vesting IJsselstein waaronder:
stadsgracht, haven, bruggen, poorten, vestingmuren deels onder maaiveld en vestingplantsoen

2

HKIJ bulletin 83 (1997)
Algemeen Dagblad (1997, 2000)
Lucas X -5/2 (1998)
Zenderstreeknieuws (1999)
bord op hoek Touwlaan/Kasteellaan (2000)
Het Kasteel IJsselstein (2007)

3

Sinds 1995 opereren Bart Rietveld, Bert Murk en Wim van Sijl samen als adviesgroep onder de naam BB
+W. Zij geven op politiek en bestuurlijk niveau sturing aan diverse stedelijke ontwikkelingen. 

4

Dr. Piet Broeders publiceerde in 1995 een uitvoerige studie over de kasteeltuin van IJsselstein 
HKIJ bulletin 94 en 95  (2010)
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plan uit 1997



DEFINITIE EN HISTORIE

Het kasteelcomplex is de oorspong van de stedelijke ontwikkeling van 
IJsselstein. Hier stond het eerste versterkte stenen gebouw. Aan dit gebouw 
heeft de stad haar naam te danken; het ʻstenen huis aan de IJsselʼ afgekort 
IJsselstein.

De exacte lokatie van het eerste kasteel is door verwoestingen in 1417, 1427 
en 1466 verloren gegaan. Historici gaan er vanuit dat de oude fundamenten 
nog onder het kasteelcomplex te vinden zijn.

Het kasteelcomplex, zoals bekend van tekeningen, fotoʼs en beschrijvingen, 
is ontstaan vanaf 1466, en is ontwikkeld door Willem II van Egmond en zijn 
zoon Frederik van Egmond (bijgenaamd Schele Gijs). Rond 1530 en 1600 is 
dit kasteel door nazaten verder uitgebreid. 
In de 18e eeuw ontstond het eerste verval en in 1888 werd het kasteel 
gesloopt. 

IJsselstein heeft sinds de sloop van het kasteel minder respect getoond voor 
haar elementaire geschiedenis. Het gebied werd handelswaar. 
Op de voorburcht verschenen in de 30-er jaren twee woningen en op 
de voormalige binnenplaats van de hoofdburcht een gebouw van de 
Groenekruis-stichting. 
In 1962 verrees net buiten de slotgracht een kleuterschool, enkele jaren later 
ʻt Slot. Sinds de sloop van het schooltje (1992) is er discussie over de 
invulling van het historische gebied ontstaan. Gebrekkige visie leidde tot 
diverse bouwplannen maar burgerinitiatieven voorkwam realisatie hiervan.

Door toedoen van het rijk bleef de Loyer-toren in 1888 voor sloop gespaard 
en kreeg in de 60er jaren de status Rijksmonument. 
Als een fors en krachtig relict heeft de toren de elementaire geschiedenis van 
stad en kasteel alle jaren levendig weten te houden. 
Het rijk heeft in de 90-er jaren het kasteelcomplex erkend als belangwekkend 
erfgoed en aan dit gebied de status Archeologisch Monument toegekend. 
In 2000 werd bij onderzoek ter hoogte van de moestuin een tweede gracht 
gevonden, waarvan de status ongewis is.
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KASTEELCOMPLEX  (±1500 tot 1888)

HOOFDBURCHT  (thans genoemd: EMPLACEMENT, deels bebouwd 
met Groenekruisgebouw en ingericht als tuin met funderingen onder 
maaiveld) 

VOORBURCHT  (thans ingericht met twee woningen en tuinen)

SLOTGRACHT  (thans herkenbaar in: de Kom en glooiingen in tuinen)

HOFKAMP MET MOESTUIN  (thans genoemd: KASTEELTUIN, deels 
bebouwd met ʻt Slot en gymzaal)

EMPLACEMENT (de vroegere Hoofdburcht van 1466 tot 1888)

bouw van het nieuwe kasteel vanaf 1466
A woontoren, B poortgebouw, CDEF woongedeelten, 
G trappenhuis, H toren met waterput, I kleine toren, 
J gevangentoren, KL stallen, koetshuis en boerderij

uitbreiding ±1530
MNOQR galerij met kruisgewelven, P poort naar de Hofkamp,
S verbindingsgebouw tussen galerij, woongedeelten en trappentoren, T  , 
U paleisachtig woongedeelte

uitbreiding ±1600
MNOVWXY woongedeelten

verval ±1730
U waarschijnlijk door brand geruïneerd,  DEF gesloopt

overblijvsel na sloop 1888
T Loyer-toren 
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INTEGRAAL PLAN KASTEELCOMPLEX

Emplacement voorheen de Hoofdburcht
Onder het emplacement waar vroeger de hoofdburcht stond liggen de 
funderingen van het kasteel dat in de 15 eeuw is opgericht. Waarschijnlijk 
liggen hier ook de funderingen of resten van zijn ʻvoorgangersʼ.
De Loyer-toren is het enige object dat zichtbaar herinnert aan het 
hoofdburcht. 
De toren heeft ruimte nodig om goed tot uitdrukking te komen. 
De inrichting van het kasteelcomplex vraagt derhalve om vrije uitzichten op 
de toren. 

Het verwaarloosde Groenekruisgebouw dat thans op de binnenplaats is 
gesitueerd detoneert met de toren en de geschiedenis van het kasteel. 
Amovatie is derhalve noodzakelijk.

Archeologisch onderzoek is vervolgens noodzakelijk om de fundamenten te 
traceren en de historie van het kasteel en de stad IJsselsten aan te vullen.  

Om de grondvorm van het emplacement goed te beleven dienen de 
fundamenten van de buitenmuren te worden opgetrokken zodat er een 
plateau ontstaat dat zich duidelijk als basis van het kasteel (hoofdburcht) 
profileert. 
Het is aan te bevelen om de buitenmuren ± 40 cm. hoger te maken dan het 
niveau van de binnenplaats. Dit betekent dat de buitenmuren op sommige 
plaatsen aan stadsgracht en slotgracht ± 150 cm. hoog kunnen worden. 
 
De fundamenten van de gebouwen kunnen in de bestrating van de 
binnenplaats zichtbaar worden gemaakt.

Het emplacement wordt bereikt vanuit de binnenstad via de bestaande brug 
van het Groenekruisgebouw en vanuit een pad over het gazon langs de 
Loyer-toren. 
Voor een goede doorgang zal ter plaatse de opgetrokken buitenmuur 
verlaagd moeten worden tot het niveau van de binnenplaats.
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zicht vanuit de kasteeltuin
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Voorburcht
Thans is de voormalige voorburcht ingericht met twee woningen en  ruime 
tuinen. De openheid van de tuinen geeft geen aanleiding om dit gebied 
verder in het plan te integreren, behalve de overlapping van de tuin met het 
emplacement. Het is voor een volwaardige historische beleving van belang 
dat deze tuinstrook van huisnummer 7 weer aan het emplacement wordt 
toegevoegd. Toekomstig beleid moet er dan ook op gericht zijn om een deel 
van deze tuin te verwerven.

Slotgracht
Van de slotgracht is alleen het oostelijke deel (de Kom) nog intact.
De rest is gedempt en moeilijk te traceren. De aanwezige glooiing achter het 
Groenekruisgebouw duidt nog op de loop van de slotgracht. Voorgesteld 
wordt om de glooiing van de gracht te accentueren zodat ze als vorm van de 
slotgracht herkenbaar wordt. Vervolgens kan de gracht worden ingericht als 
gazon die doorloopt in het grote gazon van de voormalige moestuin. Ter 
verlevendiging en versterking van het ruimtegevoel kunnen op daartoe 
geschikte plaatsen enkele struiken worden gepoot. Met deze eenduidige 
aanpak ontstaat een groene vlakte die helder contrasteert met het verhoogde 
emplacement en de toren.

Kasteeltuin
Zoals aangegeven krijgt de toren in een vrije ruimte de meeste 
zeggingskracht. Daarom is er voor gekozen om het terrein van de voormalige 
Hofkamp/moestuin (nu genoemd Kasteeltuin) als gazon in te richten. Ter 
verlevendiging en versterking van het ruimtegevoel kunnen op daartoe 
geschikte plaatsen enkele bomen en struiken worden gepoot.

Uit onderzoek (2000) is gebleken dat er een tweede gracht of een sloot heeft 
gelopen ter hoogte van de moestuin. Deze gracht wordt zichtbaar gemaakt 
middels geaccentueerde glooiingen in het gazon.

Het is vanuit historisch oogpunt noodzakelijk om een deel van het perceel 
van ʻt Slot in het plan op te nemen en deze in te richten als gazon. 
Toekomstig beleid moet er dan ook op gericht zijn om een deel van ʻt Slot te 
verwerven.
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Het gazon sluit aan op de 60er jaren woonwijk Kasteelkwartier.
Om het contrast tussen oud en nieuw te verzachten is het aan te bevelen om 
de sfeer van de binnenstad-bestrating in de voetpaden over te laten vloeien. 

Op het terrein van ʻt Slot kan optioneel een horeca-paviljoen worden 
gerealiseerd.

De 16 parkeerplaatsen tussen Kasteellaan en Kasteeltuin verstoren de 
historische beleving. Bezien moet worden hoe deze te verplaatsen zijn.

REALISATIE

Voor een optimale IJsselsteinse betrokkenheid is het raadzaam een stichting 
op te richten met als doel: het ontwikkelen en realiseren van 
Kasteelcomplex IJsselstein.
Onze stad heeft voldoende deskundige bestuurders die het plan op een 
verantwoorde wijze kunnen begeleiden.
Het bestuur kan bestaan uit: 
ambtenaren van de gemeente IJsselstein en Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
(RCE), een afgevaardigde van de gemeenteraad, leden van de Historische 
Kring IJsselstein en Museum IJsselstein, een onafhankelijke jurist, een 
bouwontwikkelaar, een archeoloog.

fase 1
- sloop Groenekruis gebouw
- archeologisch onderzoek / overleg met RCE
- realisatie van de contouren van het emplacement tot tuin nr.7
- bestrating emplacement tot tuin nr.7
- inrichting van de slotgracht en moestuin als gazon
- herinrichting van het voetpad aan Kasteellaan en Touwlaan

fase 2
- overeenstemming met de eigenaar van tuin nr.7
- verdere realisatie van de contouren en bestrating emplacement

fase 3
- verwerving deel van het perceel ʻt Slot
- inrichting als gazon
- optioneel: realisatie horeca-paviljoen
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kosten van realisatie: fase 1 (indicatief)

salaris projectmanager op projectbasis
€ 75.000
sloopkosten van het Groenekruisgebouw 300m² x € 50 =
€ 15.000
archeologisch onderzoek
€ 15.000
Optrekken van de buitenmuren van het totale emplacement  
± 200 m x € 500 =
€ 100.000
bestraten van totale binnenplaats en voetpaden 2000m² x € 40 =
€ 80.000
realiseren gazon 3000m² x € 5
€ 15.000
onvoorzien
€ 100.000

totaal   € 400.000
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