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Complexomschrijving
COMPLEX HISTORISCHE BUITENPLAATS WEERDESTEYN
Omschrijving complex: Ten westen van het dorp Langbroek en ca. 750 meter ten zuiden van de
Langbroekerwetering gelegen historische buitenplaats, bestaande uit een van oorsprong Middeleeuwse woontoren
op een min of meer rechthoekige ommuurde voorburcht met afgeronde hoeken, omgeven door een gedeeltelijk
driedubbele omgrachting, met poortgebouw op aarden dam in de tweede binnengracht. Het ensemble is bereikbaar
via de lange rechte oprijlaan, de Weerdesteijnselaan. Even ten oosten van de huisplaats is de boerderij gesitueerd
met bijbehorende varkenstal en hooiberg. Laatstgenoemd ensemble is hier in 1876 opgetrokken ter vervanging van
de toen afgebroken boerderij op de voorburcht. In 1333 wordt het huis Weerdesteyn voor het eerst vermeld. In de
middeleeuwse kroniek van Johannes de Beka wordt vermeld dat bisschop Jan van Arkel in 1351 Weerdesteyn had
"gecregen" en de toren korte tijd als residentie heeft gebruikt. Het complex Weerdesteyn is vanaf zijn stichting tot
op heden in het bezit geweest van niet meer dan 4 families, alle katholiek. In 1425 wordt het complex door de
familie Weerdesteyn- Van der Weteringe verkocht aan de familie Bouchout-Van Zuylen-Van Ijsselstein, die het in
1516 weer verkoopt aan Roelof Grauwert. In 1538 werd Weerdesteyn, dat tussen 1516 en 1730 in het bezit was van
de familie Grauwert-Egmond van de Nijenburg, als ridderhofstad erkend. De aanleg van de voorburcht met
gedeeltelijk driedubbele omgrachting met afgeronde hoeken kwam vermoedelijk tussen 1516 en 1538 tot stand en
vertegenwoordigt een grote zeldzaamheidswaarde. In 1642 werd op de aarden dam in de tweede binnengracht het
huidige poortgebouw opgetrokken met duivenslag op de zolderverdieping en met boven de poortdoorgang het
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wapen van de familie Grauwert. De huidige karakteristieke indeling van het terrein van de ridderhofstad rondom de
gedeeltelijk driedubbele omgrachting in een fijnmazig stramien van rechthoekige open en beboste kavels
waartussen waterlopen dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 17de eeuw. Op een gewassen pentekening
uit ca. 1665 is te zien dat tussen de woontoren en het poortgebouw een rechthoekig perceel met 4 velden met
kruisvormig padenpatroon ertussen aanwezig was. De entree van de woontoren, die toen van kantelen was voorzien
en bekroond werd door een schilddak, lag op de verdieping aan de ZO-zijde. In 1730 werd Weerdesteyn gekocht
door Eduard Joseph Ram van Schalkwijk, bewoner van het naburige Rodestein. Hiermee raakte deze familie, die
tijdens de Reformatie huis Schalkwijk was ontnomen, wederom in het bezit van een riddermatig goed. Wellicht
werden onder zijn beheer de kantelen afgebroken en werd de kap vervangen door het huidige tentdak, zoals
zichtbaar op de kopie van een tekening door Serrurier uit ca. 1730, en belegd met de huidige in aanzien lei-vormige
daktegels, zo deze verandering niet al vòòr 1730 heeft plaatsgevonden. Na diens overlijden in 1775 kwam de
ridderhofstad aan zijn drie dochters. Door huwelijk van de oudste dochter, Anna Catharina Maria Ram van
Schalkwijk met Hendrik Jacob baron van Wijkerslooth, kwam het goed in het bezit van laatstgenoemde familie, die
de buitenplaats tot op heden in eigendom heeft. In 1870-1871 liet C.C.A. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn de
woontoren restaureren, waarbij het voegwerk werd vernieuwd. In het interieur werd de huidige trap aangebracht. In
1875 volgde een tweede verbouwing waarbij de voordien rechte ramen door boogramen werden vervangen. De
oude toegangsdeur aan de ZO-zijde op de verdieping werd dichtgemetseld en werd vervangen door een boogdeur
aan de NO-zijde. Rondom de kelderruimte werd in 1875-1876 een neogotische ombouw met kruisgewelven
opgetrokken, die aan de noord- en NW-zijde rechthoekig werd uitgebouwd. In de ruimte van de ombouw ontstond
aldus ruimte voor twee nieuwe vertrekken en een kleine hal aan de noordhoek. De uitbouw dient tevens als terras
voor de toren, dat omgaande van een siersmeedijzeren neogotische balustrade werd afgesloten. Het dak van de
toren verkreeg bij deze tweede verbouwing zijn ruime overstek met smeedijzeren gootklossen met op de hoeken
een vierpasmotief. Deze uitvoering is karakteristiek voor de vorm van neogotiek die ook op andere buitenplaatsen
van de Langbroekerwetering voorkomt. In de zelfde periode werd het eiland van de woontoren van de huidige
bakstenen ommuring voorzien met getoogde toegangspoort. In 1875 werd even ten oosten van het omgrachtte
complex de boerderij Weerdesteyn opgetrokken. In het jaar daarop werd de pal ten oosten van de toren gelegen
boerderij afgebroken. Omstreeks deze tijd werden op het terrein diverse sierbomen geplant, zoals plataan en
kastanje. De vermoedelijk 17de-eeuwse en oudere terreinstructuur en indeling van het park bleef tot op heden
ongewijzigd. In de periode 2005-2006 is de woontoren gerestaureerd en wederom voor bewoning geschikt gemaakt.
Het complex historische buitenplaats Weerdesteyn bestaat uit de volgende samenstellende onderdelen:
HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), POORTGEBOUW (3), MUREN MET POORT OM HET
HUISEILAND (4), BOERDERIJ (5), KAPBERG (6)
Waardering Het COMPLEX HISTORISCHE BUITENPLAATS WEERDESTEYN is van algemeen belang
- vanwege zijn plaats in de reeks van buitenplaatsen langs de Langbroekerwetering;
- als zeer zeldzaam voorbeeld van een buitenplaats met 16de-eeuwse voorburcht met gedeeltelijk driedubbele
omgrachting met afgeronde hoeken;
- als zeer zeldzaam voorbeeld van een buitenplaats waarbij de oorspronkelijke middeleeuwse woontoren niet door
een verbouwing zijn hoedanigheid van woontoren heeft verloren;
- vanwege de karakteristieke waarschijnlijk 17de-eeuwse indeling van het terrein van de ridderhofstad in een
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fijnmazig stramien van rechthoekige open en beboste kavels waartussen waterlopen;
- vanwege de gaafheid;
- vanwege de sobere vormgeving van het complex, dat sinds 1876 geen wijzigingen meer heeft ondergaan.
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Omschrijving onderdeel 1:
WOONTOREN HUIS WEERDESTEYN. Rode bakstenen woontoren op vierkante grondslag op spaarbogen onder met leivormige daktegels gedekt tentdak. Het dak wordt bekroond door een smeedijzeren windwijzer. De toren, die is
opgetrokken met kloostermoppen en die muren van een dikte van 1,8 meter vertoont, werd vermoedelijk rond 1300
gebouwd. De situering van de toren op de huidige afgelegen plek heeft wellicht te maken met de aanwezigheid van
een dekzandrug ter plekke van het toenmalige moerassige gebied. De toren bestaat beganegronds uit een
kelderruimte op kruisgewelven, drie verdiepingen en een zolder met vliering. Tot in de tweede helft van de 17de
eeuw was de toren van kantelen voorzien en werd overkapt door een schilddak. De toegang was in deze tijd aan de
ZO-zijde gelegen. In 1730 werd Weerdesteyn gekocht door Eduard Joseph Ram van Schalkwijk, bewoner van het
naburige Rodestein. Wellicht werden onder het beheer van deze eigenaar de kantelen afgebroken en werd de kap
vervangen door het huidige tentdak, zoals zichtbaar op de kopie van een tekening door Serrurier uit ca. 1730, en
belegd met de huidige daktegels, zo deze verandering niet al vòòr 1730 heeft plaatsgevonden In 1870-1871 liet de
toenmalige eigenaar C.C.A. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn de woontoren restaureren, waarbij het voegwerk
werd vernieuwd. In het interieur werd de huidige houten spiltrap aangebracht. Twee nieuwe rechte dakkapellen
werden geplaatst, waardoor nu elk dakschild één rechte dakkapel kent. In 1875 volgde een tweede verbouwing,
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waarbij de voordien rechte ramen door boogramen werden vervangen. De oude toegangsdeur aan de ZO-zijde op de
verdieping werd dichtgemetseld en werd vervangen door een boogdeur aan de NO-zijde. Rondom de kelderruimte
werd in 1875-1876 een neogotische ombouw op kruisgewelven opgetrokken, die aan de noord- en NW-zijde
rechthoekig werd uitgebouwd. Het muurwerk van deze ombouw, die werd opgetrokken met machinale baksteen
formaat kloostermop, vertoont een dikte van circa, 1,25 meter. Door de uitbouw van de ombouw ontstond aldus
ruimte voor twee nieuwe vertrekken voor gasten en een kleine hal aan de NW-zijde. De vertrekken zijn voorzien van
spitsboogvensters en deuren. Deze uitbouw dient tevens als grondslag voor het terras aan deze zijde van de toren,
dat omgaande door een uit deze tijd daterende geprofileerde gietijzeren neogotische balustrade met driepasmotief is
afgesloten. Het dak van de toren verkreeg bij deze tweede verbouwing zijn huidige ruime overstek met
geprofileerde gietijzeren gootklossen met op de hoeken een vierpasmotief. Aan de noordgevel werd de alhier
gesitueerde klok aangebracht en op de verdieping werd toen de herinneringssteen geplaatst met de tekst: "bâti au
13ème siècle, ruiné au 16ème siècle, restauré au 19ème par le baron Corneille Charles Auguste de Wijkerslooth de
Weerdesteyn, seigneur de Schalkwijk cette année 1870". In 2005-2006 werd de toren wederom gerestaureerd en
weer voor bewoning geschikt gemaakt. Toen werd een doorgang gemaakt tussen de ombouw en de kelder van de
woontoren, waar de keuken is gesitueerd. Voordien waren deze ruimten door de woontorenmuur van elkaar
gescheiden. Inwendig zijn diverse vensters, deuren en nissen voorzien van een houten omlijsting met driepasmotief.
Waardering
De WOONTOREN HUIS WEERDESTEYN, behorende bij de historische buitenplaats Weerdesteyn, is van algemeen
belang
- als zeer zeldzaam voorbeeld van een middeleeuwse woontoren, die niet door een verbouwing zijn hoedanigheid
van woontoren heeft verloren;
- vanwege de voor het gebied karakteristieke toepassing van 19de eeuwse neogothiek;
- vanwege de hoge ouderdom;
- vanwege de gaafheid;
- vanwege de hoge beeldbepalende en ensemblewaarde in relatie tot de andere onderdelen.
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Omschrijving onderdeel 2:
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG WEERDESTEYN. De geschiedenis van de terreinaanleg van Weerdesteyn gaat
waarschijnlijk terug tot omstreeks 1300, toen de woontoren werd gebouwd. Aangenomen kan worden dat
gelijkertijd een gracht om de toren is aangelegd, zoals thans. De huidige aanleg van een gedeeltelijk 3-dubbele 4zijdige grachtenstelsel met afgeronde hoeken rondom de toren en de situering van de toren op een min of meer
rechthoekige voorburcht dateert uit de 15de eeuw of eerder en vertegenwoordigte een grote zeldzaamheidswaarde.
Wellicht werd het stelsel aangelegd tussen 1516 en 1538. In 1516 kwam de toren met omgeving in het bezit van de
familie Grauwert, die het complex tot 1676 in eigendom houdt. In 1538 volgde de erkening van Weerdesteyn als
ridderhofstad. Aan deze erkenning waren een aantal bepalingen omtrent de terreininrichting verbonden, zoals de
aanwezigheid van een gracht. Het grachtenstelsel maakt deel uit van een veel ruimere structuur van waterlopen, die
voor de ontginning van het voormalige moerassige gebied zijn aangelegd. Deze structuur vormt het raster van
waterlopen, waarin de specifieke indeling van de terreinen van de ridderhofstad zijn gevat. De breedte van de
historische tuin- en parkaanleg van Weerdesteyn beslaat ongeveer drie kavels waarstussen rechte waterlopen, die
zich over de gehele lengte van het rechthoekige landgoed uitstrekken. De twee buitenste kavels zijn ongeveer even
breed, de middelste kavel is een stuk smaller dan de kavel aan weerszijden. Ter afscheiding van het min of meer
vierkante terrein van de ridderhofstad van het aan weerszijden grenzende landgoedgedeelte, werden twee zeer
smalle rechthoekige kavels aangelegd, die voornoemde 3 kavels doorsnijden en zich over de breedte ervan
uitstrekken. Op de smalle kavel aan de NO-zijde was in ieder geval aan het begin van de 19de eeuw een laan
gesitueerd (Oorspronkelijke Aanwijzende tafel, 1820) en ook nog omstreeks 1900 (Bonnekaart, verkend in 1885,
gedeeltelijk herzien in 1900). Op de kavel zijn nog enkele laanbomen aanwezig. Verondersteld kan worden dat ook
het pendant van deze kavel aan de ZW-zijde oorspronkelijke een laan gelegen was, zeker was dit zo omstreeks
1900, waarop beide smalle kavels van laanbomen zijn voorzien. Aan de ZO-zijde wordt de kavel van de
ridderhofstad begrensd door de aan weerszijden door een rechte waterloop geflankeerde (aan het NO-einde

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022

Pagina:

ontbreekt thans een stukje) oprijlaan met enkele rij laanbomen aan weerszijden, die zich over de gehele lengte van
het landgoed uitstrekt. Tot in 1965 was de laan met iepen beplant. Aan de andere zijde, de NW-zijde, ligt evenwijdig
aan de oprijlaan de rechte waterallee (toponiem: "de Scheepssloot"), die van de Langbroekerwetering tot aan de
huisplaats voert. Op het Kadastraal Minuutplan is te zien dat in dat in 1820 de Langbroekerdijk ter plekke van deze
waterallee overbrugd was. Pas in 1968, toen de Langbroekerdijk werd verbreed, verdween deze brug. Pal langs de
NW-zijde van deze waterallee ligt, over de gehele lengte van de allee, een smalle kavel, waarvan de betekenis niet
helder is. Wellicht diende deze kavel als jaagpad. Haaks op de oprijlaan ligt de rechte aan weerszijden door een
waterloop geflankeerde dwarslaan, die vanouds van laanbomen is voorzien (Kadastraal Minuutplan 1820 en
Bonnekaart uit 1885-1900) en die naar de ZW-kant van de voorburcht voert. Op een gewassen pentekening uit ca.
1665 is te zien dat tussen de woontoren en het in 1642 opgetrokken poortgebouw een rechthoekig perceel met 4
velden met kruisvormig padenpatroon ertussen aanwezig was. In de jaren '70 van de 19de eeuw liet de toenmalige
eigenaar C.C.A. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn op de huisplaats verscheidene parkbomen planten, zoals
kastanje, plataan en beuk. Sinds deze ingreep hebben zich in het park geen ingrijpende wijzigingen meer
voorgedaan.
Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende bij de historische buitenplaats Weerdesteyn, is van
algemeen belang
- als zeer zeldzaam voorbeeld van een buitenplaats met 16de-eeuwse voorburcht met gedeeltelijk driedubbele
omgrachting met afgeronde hoeken;
- vanwege de karakteristieke waarschijnlijk 17de-eeuwse indeling van het terrein van de ridderhofstad in een
fijnmazig stramien van rechthoekige open en beboste kavels met lanen waartussen waterlopen;
- vanwege de gaafheid;
- vanwege de hoge ouderdoom en ensemble waarde in relatie tot de overige onderdelen

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Omschrijving onderdeel 3:
POORTGEBOUW bij Weerdesteyn. In 1642 op de aarden dam in de tweede binnengracht van de voorburcht van
Weerdesteyn in rode baksteen gebouwd poortgebouw op vierkante grondslag, overkapt door een met Oud-Hollandse
pannen gedekt tentdak. In elk van de zijmuren drie schietgaten. Op de zolder bevindt zich een duivenslag. De
getoogde poortdoorgang met dubbele poortdeur met loopdeur wordt geflankeerd door gemetselde pilasters
waarboven natuurstenen kogels. Aanzet- en sluitstenen en daklijst zijn van natuursteen. Boven de poortdoorgang
onder een keperboogvormige rollaag met natuurstenen kogel een wapensteen met vier kwartieren van de bouwheer
Roelof Grauwert (Grauwert, Van Hardenbroek, Van de Vecht en Van Snellenburg) en het jaartal 1642 in reliëf.
Tussen steen en keperboog een natuurstenen cordonlijst.
Waardering
Het POORTGEBOUW, behorende bij de historische buitenplaats Weerdesteyn, is van algemeen belang
- vanwege de gaafheid;
- vanwege de ouderdom;
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- als goed voorbeeld van een poortgebouw behorende bij een kleine Utrechtse ridderhofstad;
- vanwege de hoge ensemblewaarde in relatie tot de andere onderdelen.
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Omschrijving onderdeel 4:
MUREN MET POORT OM HET HUISEILAND bij Weerdesteyn. In 1875-1876 met machinale baksteen opgetrokken
rechte keermuur en ommuring rondom het huiseiland met aan de ZO-zijde de in handvorm baksteen opgetrokken
poort. De keermuur en ommuring zijn afgesloten door een ezelsrug. Laatstgenoemde is op enkele plekken
doorbroken door een aan weerszijden door een kleine pijler met hardstenen afdekplaat omlijstte doorkijk. De
doorkijken bevinden zich niet in het verlengde van de vensteropeningen in de ombouw van de woontoren. Aan de
ZO-zijde wordt de muur onderbroken door de door rechte pijlers omlijstte getoogde poortdoorgang met houten
dubbele poortdeur en siermeedwerk in het boogveld.
Waardering
De MUREN MET POORT OM HET HUISEILAND, behorende bij de historische buitenplaats Weerdesteyn, is van
algemeen belang
- vanwege de karakteristieke vormgeving;
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- vanwege de gaafheid;
- vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de overige onderdelen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnaam**
Weerdesteyn
Complexnummer

Complexnaam

530549

Weerdesteyn

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Langbroek

Wijk bij Duurstede

Utrecht

Straat*

Nr*

Postcode*

Woonplaats*

Weerdesteijnselaan

2

Toev.*

3947 ND

Langbroek

Weerdesteijnselaan

3

3947 ND

Langbroek

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Langbroek

B

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1446

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 5:
BOERDERIJ bij Weerdestyn. In rode baksteen even ten oosten van de huisplaats opgetrokken langhuisboerderij uit
1875 met afgewolfd door gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak met overstek. De boerderij werd in
1875 (datering op sluitsteen boven poort aan achterzijde) opgetrokken ter vervanging van de in 1876 afgebroken
boerderij op de huisplaats. De voor(ZW-)zijde vertoont uitkragend siermetselwerk als gevelomlijsting en gestoken
windveren. In de voorzijde beganegronds de ingangspartij met rechts één en links twee 4-ruitsvensters met 3ruitsbovenlicht. Op de verdieping twee 4-ruitsvensters waarvan de hoeken van de kozijnen aan de bovenzijde zijn
afgeschuind. In de strekken boven de ramen hardstenen siersluitstenen. In de linkergevel twee vensters als
beganegronds aan de voorzijde. Centraal aan de achterzijde een dubbele halfronde deur met loopdeuren stiepel. In
de toogstrek een hardstenen sluitsteen met de stichtingsdatum van de boerderij: 1875. Aan weerszijden van de
middendeur een hoog geplaatst getoogd ijzeren venster. Aan weerszijden ernaast een hoog geleen ijzeren rond
venster met roeden in vierpasmotief. Aan de uiteinden een getoogde deur (boven- en onderdeur). Op de verdieping
een getoogd hooiluik.
Waardering De BOERDERIJ behorende bij de buitenplaats Weerdesteyn is van algemeen belang
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- vanwege de gaafheid;
- vanwege de beeldbepalende waarde;
- vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de overige onderdelen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 530555
Status:

rijksmonument
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Kadaster deel/nr:
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Monumentnaam**
Weerdesteyn
Complexnummer

Complexnaam

530549

Weerdesteyn

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Langbroek

Wijk bij Duurstede

Utrecht

Straat*

Nr*

Postcode*

Woonplaats*

Weerdesteijnselaan

2
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Langbroek

Weerdesteijnselaan

3
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Langbroek
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Sectie*

Langbroek

B

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1447

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 6:
HOOIBERG. Aan de achterzijde van de boerderij gesitueerde houten hooiberg van vier roeden op vierkante
grondslag uit ca. 1900. Het rieten tentdak hangt aan vier palen.
Waardering De HOOIBERG behorende bij de historische buitenplaats Weerdesteyn is van algemeen belang vanwege de gaafheid;
- vanwege de beeldbepalende waarde;
- vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de overige onderdelen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Hooiberg
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