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Kastelenteam
wil herstel
van verleden
Tot dusver heeft Het Hollandse
Kastelenteam nog geen reacties
weten te krijgen van de gemeenten met restanten van
middeleeuwse kastelen. Het anderhalf jaar oude en ongeveer
zes leden sterke team wil funderingen van de oude versterkingen die inmiddels geheel verdwenen zijn weer laten opmetselen, zodat er nog enige indruk
overblijft van wat er ooit was.
Andere, nog bovengrondse ruïnes zouden geconserveerd moeten worden, vindt het Kastelen
Team.
Er is inmiddels een hele lijst
met aanbevelingen opgesteld,
zodat de gemeenten in de voormalige Graafschap Holland
voortaan op hun tellen moeten
passen.~anneerhetmaareven
mogelijk is, worden de burchten enig nieuw leven in geblazen en maakt het Team zich
sterk.
Heemstede bijvoorbeeld kreeg
dit voorjaar een briefje waarin
werd aangekondigd dat het
hoog tijd wordt om de oude muren van het verdwenen Oude
Slot ofwel het Huys te Heemstede weer boven de grond te
krijgen. Bij dit oorspronkelijk
omstreeks 1250gestichte kas-

Van het oude Huys te Heemstede resteert - behalve het cultureel centrum in een van de voormalige
bijgebouwen - alleen nog de monumentale brug die aan het slot herinnert. Door het weer opmetselen
van de fundamenten wil het Hollandse Kastelen Team het verleden wat meer tastbaar maken.
teel is de gracht altijd intact gebleven, Daar is in de loop der
eeuwen. tot de uiteindelijke
sloop in de vorige eeuw niets
aan veranderd. Ook nu is er nog
water in de tuin bij het huidige
cultureel centrum 't Oude Slot,
dat gebruik maakt van een van

de bijgebouwen van de oude
burcht. In het grachtwater
h'oopt het Hollandse Kastelen
Team nog de nodige boeiende
vondsten te doen, De eerste indruk van de secretaris van de
stichting, P. Alles uit Hoofddorp, is dat de gemeente weinig

toeschietelijk is met het verlenen van vergunningen voor opgraaf- en metselwerk bij het
Huys,
"Het gaat ons alleen om de toestemming om de fundering op
te mogen metselen en de gracht

te onderzoeken'. Dat kost de gemeente niets, want het benodigde geld moet weer ergens anders vandaan komen. En de gemeente is natuurlijk bang dat
we daarbij hun sportvelden omploegen. ~e willen echter niet
verder gaan dan tot de rand van
de velden".
Het Hollandse Kastelen Team
hoopt een deel van de te maken
kosten te dekken met de verhuur van een diaserie over de
kastelen van de Graafschap
Holland. Ook een tentoonstelling over hetzelfde onderwerp
zou geld in de kas van het team
moeten brengen. Want er is nog
veel te doen. Zo zou de voorburcht bij Huis ter Cleeffin
Haarlem nog eens moeten worden opgegraven en de fundering van Huis Dever in Lisse
zou aan nader onderzoek kunnen worden onderworpen. Slot
Teijlingen in de Bollenstreek
begint weer iets van zijn verleden prijs te geven, melden de
Teamleden. De deels gedempte
slotgracht is weer uitgegraven
en een kademuur en een brug
zijn weer opgemetseld. Maar er
moet daar nog heel wat meer
gebeuren voor de ruïne weer
lange tijd in redelijke conditie
kan blijven bestaan.
Het Hollandse Kastelen Team
heeft een kantoortje aan Musholm 112in Hoofddorp en is
daar ook telefonisch (0250336 66 8) te bereiken voor inlichtin~en.

