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Projectleider van het onderhoud 
en restauratie van het kasteel in 
Renswoude is Bureau Delfgou uit 
Scherpenzeel, een architectenbu-
reau gespecialiseerd in de restau-
ratie van rijks- en gemeentelijke 
monumenten.  Delfgou heeft zijn 
werkgebied als restauratie-architect 
in heel Nederland. In Scherpenzeel 
zelf heeft dit bureau zijn ‘proeve 
van bekwaamheid’ bewezen met 
de restauratie van onder meer het 
Poorthuis, het Huys der Heelmees-
ters en het oude gemeentehuis. Af 
en toe permitteert deze restauratie-
architect zich ook een zijstap in het 
heden.  Zo tekende zij voor het ont-
werp van de moderne ASC-garage 
aan De Dreef.

Nico Willigenburg, eigenaar van 
Bureau Delfgou, licht de werkzaam-
heden bij het Renswoudse kasteel 
toe. ,,Vorig jaar is begonnen met 
de grachtzijde van het kasteel. 
Alle gevels en kozijnen kregen 
een schilder- en opknapbeurt. Een 
gigantische klus, want denk  aan 
alle gevels en kozijnen die moesten 
worden opgeknapt.  In 2012 nemen 
we het gedeelte van het kasteel 
rondom de binnenplaats onder 
handen. “ 

Als restauratie-architect coördi-
neert Delfgou niet alleen de werk-
zaamheden, maar zorgt ook voor 
de  aanvraag van de subsidie. ,,We 
hebben een aanvraag ingediend bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed in Amersfoort. De totale 

kosten van het onderhoud zijn ech-
ter fors. Daarbij moet je bedenken 
dat het groot onderhoud terugkeert 
in een cyclus van zes tot acht jaar.“ 

Subsidies afgeroomd
Een ongunstige ontwikkeling voor 

het behoud van monumenten als 
dit kasteel, is dat de subsidies het 
laatste jaar flink zijn afgeroomd, 
stelt Willigenburg.  Hij wijst erop 
dat veel landgoedeigenaren of 
kasteelheren naar alternatieve 
middelen zoeken om hun bezit ex-
ploitabel te maken. Veel monumen-
tale gebouwen hebben een functie 
gekregen als museum, kantoor of 

feestgelegenheid. Ook de landgoed-
fairs zijn de laatste tijd in zwang. 
Kasteel Renswoude vormt hierop 
een uitzondering. ,,Het unieke aan 
kasteel Renswoude is, dat het nog 
altijd puur een woonfunctie heeft. 
Het kasteel is onderverdeeld in ap-
partementen.” 

Fenix
Tijdens de werkzaamheden aan 

het Renswoudse kasteel, werd 
duidelijk dat de Fenix, een houten 
ornament dat de kop van de west-
gevel siert, in deplorabele toestand 
verkeerde. ,,De brokstukken vielen 
er af”, vertelt de restauratie-archi-
tect. 

Het kasteel, dat dateert uit het 
jaar 1654, werd in 1985 getroffen 
door brand. Delen van het interieur 
en de kapconstructie werden in de 
as gelegd.  Nadat de herstelwerk-
zaamheden waren gedaan, werd in 
de kop van de westgevel een afbeel-
ding van een Feniks aangebracht, 
een geschenk van de toenmalige 
restauratie-architect. 

Zoals de Feniks volgens de mythe 
in het oude Egypte eens in de 
500 jaar verbrandde om jong en 
sprankelend uit zijn as te herrijzen, 
zo ook zou kasteel Renswoude na 
de brand mooier uit zijn eigen as 
tevoorschijn komen, was de achter-
liggende gedachte. Bij de beeltenis 
op de kasteelgevel komt de Feniks 
met gespreide vleugels uit de vlam-
men. Links van de Feniks is een 
zwaard afgebeeld,  het symbool van 
gerechtigheid. Aan de rechterzijde 
is een anker afgebeeld, het symbool 
van hoop. 

In de loop van de jaren was de 
beeltenis van anderhalf bij twee 
meter, door houtrot aangetast. Delf-
gou nam het bedrijf Reszto uit de 
Meern in de arm om het ornament 
te restaureren. Het bedrijf van Niels 
Janszen, bijgestaan door zijn broer 
Arne, is nu twee maanden met de 
restauratie bezig en zal het werk 
binnenkort afronden. Arne vertelt 
over de manier waarop zij de 
restauratie hebben aangepakt. ,,We 
hebben de beschadigde delen van 
de Feniks eerst geheeld.  Daarna 
hebben we een mal gemaakt die 
vervolgens is gevuld  met composiet 
bestaande uit twee componenten 

kunsthars, verstevigd met glasvezel. 
Door een chemisch proces hardt 
dit uit. Het resultaat is een perfecte 
replica van het origineel, alleen 
veel lichter en ontzettend sterk”, 
aldus Arne Janszen. Trots voegt hij 
eraan toe: ,,Het beeld is zo perfect 
gelukt, dat je zelfs de houtnerven 
kunt zien.” Alles bij elkaar hebben 
Niels en Arne twee maanden aan de 
replica van de Feniks gewerkt. Naar 
verwachting zal het beeld eind van 
deze maand of begin april worden 
teruggeplaatst. Deze keer voor 
langere tijd: ,,Hij moet nu lange tijd 
meegaan en is onderhoudsarm”, 
verwacht Delfgou. 

De westgevel van het kasteel met in de driehoekige kop de feniks. 

De Feniks wordt gerestaureerd en wordt opgebouwd uit duurzame kunsthars. 

RENSWOUDE -  In opdracht van de Stichting Taets 
van Amerongen ondergaat kasteel Renswoude 
een meerjarenonderhoudsbeurt. Begin januari 
2011 werd een aanvang gemaakt met deze om-
vangrijke klus. Eind 2012 moeten de werkzaam-
heden volgens planning gereed zijn. Na twee jaar 
schilderen, timmeren en herstellen van het hout-
werk en de ornamenten moet de buitenkant van 
het Renswoudse kasteel in oude luister hersteld 
zijn. Symbolisch voor het ‘herrijzen’ van het kas-
teel is de restauratie van de Fenix die binnenkort 
wordt teruggeplaatst in de west-gevel.

Kasteel Renswoude in oude luister hersteld

door Maureen Hubbelmeijer

De oude houten feniks viel in stukken uiteen. 

Het huidige kasteel Renswoude 
dateert uit 1654, maar het rust 
op de grondvesten van het Mid-
deleeuwse slot de Borchwal, dat 
tussen 1350 en 1375 is gebouwd.  
Het kasteel komt in 1623 in handen 
van Johan van Reede.  Het slot 
is dan al flink vervallen. In 1654 
laat de kasteelheer het oude slot 
afbreken om plaats te maken voor 
een nieuw kasteel, het huidige 
kasteel Renswoude. Ook het oude 
kasteelpark heeft in de loop der 
eeuwen diverse keren een gedaan-
tewisseling ondergaan. Rond  1682 
werd de Middeleeuwse slottuin 
geleidelijk veranderd in een tuin 
geïnspireerd door de beroemde 
tuinen van Paleis Versailles. Tegen-
over de oprijlaan van het kasteel 
liet de kasteelvrouwe het Grand 

Canal uitgraven, een langgerekte 
vijver, kenmerkend voor de Franse 
tuinaanleg van die tijd. In de loop 
van de 19e eeuw maakte de Franse 
tuin plaats voor een park in de 
Engelse landschapsstijl. In 1968 
werd de eenheid tussen kasteel en 
park verbroken. Sinds 1968 behoort 
het kasteel tot het eigendom van 
de familiestichting Taets van 
Amerongen, terwijl het park werd 
overgedragen aan de Stichting Het 
Utrechts Landschap. 

Op 28 november 1985 woedde 
brand in kasteel Renswoude. De 
toenmalige eigenaar baron J.J.C. 
Taets van Amerongen (overleden 
in 2009) liet het kasteel renoveren. 
Tegenwoordig heeft het kasteel nog 
immer een woonfunctie. 

Van Borchwal tot Kasteel Renswoude


