
maart 2018 

 

 Utrecht verhaalt: 

Albert Retel 

albertretel@utrechtverhaalt.nl 

www.utrechtverhaalt.nl 

06 313 79 553 

Ook op: 

twitter, facebook, instagram 

 

 
Foto’s: Albert Retel 

Foto 4:  

Collectie Utrechts Archief/.G.Ubaghs/67625 

 
Utrecht verhaalt 

 is onderdeel van  

vehaalt 

een concept van  

ar-gitect / Albert Retel 

Laurentius in het moeras  
Landgoed Oostbroek, De Bilt 

Het is 1122 als bisschop Godebald van Utrecht, 

de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede laat  

afdammen. De rivier wordt hierdoor een kleine 

stroom en de moerassige gebieden kunnen  

ontgonnen worden ten behoeve van landbouw. 

Met schenkingen van Mathilde, keizerin-gemalin 

van het Heilige Roomse Rijk, wordt in Oostbroek 

(broek = moerassig gebied, oost = ten oosten 

van Utrecht), het huidige De Bilt, een  

benedictijner dubbelklooster gesticht. Het  

mannenklooster krijgt de naam St. Laurens, het 

huis voor de dames Vrouwenklooster. Beide 

conventen bezitten relieken van de Romeinse 

martelaar Laurentius.  

>> 

Het hoofdhuis is gebouwd op resten van 

het vorige huis en kloostergebouwen.  

Het heeft op de begane grond nog muren 

met een dikte van 65 en 80 cm. 

. 

5.  1.  

utrecht 
verhaalt : 

De Godebald-folly is een monument voor 

de bisschop die op een onbekende plaats 

op het landgoed is begraven. 

Opvallende brugleuning                         

met het motief van lisdodden. 

3.  2.  4.  



anders  

maar nabij 

lagen 

1. Op de plek van de oude kloostertuin ligt nu 

een hedendaagse versie. 

2. Op delen van de voormalige abdij ontston-

den o.a. de landgoederen Vollenhoven,        

Sandwijck, Houdringe. Op Beerschoten is nu 

de beeldentuin van Jits Bakker. 

3. Keizerin Mathilde (Heilige Roomse Rijk) 

4. St. Laurentius. Lees zijn verhaal van deze 

Romeinse martelaar op ‘de naam verhaalt: 

onvergankelijke schatten van Laurens’ 

5. Symboliek: Lisdodde (Typha latifolia) staat 

voor vrede en geluk, maar ook voor haast. 

6. Landschapstuin door I.H.J. van Lunteren. 

7. Bisschop Godebald (?-1127). 

Deze hervormer vond dat alleen 

de paus een bisschop kon be-

noemen, niet de Duitse keizer. 

8. Stinsen op Oostbroek. 

 

 

follies  
Een folly of follie is een gebouw dat bewust  

ongeschikt is om te bewonen en dat nutteloos of 

bizar is. Het engelse folly betekent dwaasheid. 

In Nederland wordt een folly wel als vermaaks-

architectuur aangeduid.  

 De Bilt (B)                                                         

Godebaldprieel, Landgoed Oostbroek 
2009, Wim Wijsman 

Bunnikseweg 39  

Schijnkapel / duiventoren,                   

landgoed Sandwijck 

Utrechtseweg 303 
 

 Doorn (D) 

Duiventoren, Huis Doorn (1874) 

Langbroekerweg 10  
 

 Harmelen (H) 

Tuinhuis ’t Spijck, Huize Harmelen              
Neogotiek, J.D. Zocher jr. 

Kasteellaan 1  
 

 Haarzuilens (Hz)                                  

boomstammenbrug, Kasteel De Haar 
19e eeuws, Pierre Cuypers 

Kasteellaan 1  
 

 Baarn (Ba)                                               

Colonnade (1750)                                             

Cantonspark 

verbinding 

Werken bij Griftenstein, 

Hollandse waterlinie 

Brandweerkazerne  
Maartensdijk 

KNMI 

Een aantal lagen rond Oostbroek.  

De nummers verwijzen naar de foto’s. 

 

6.  7.  8.  

>> 

In de middeleeuwen wordt de abdij door de  

Laurentiusverering en -bedevaart zo belangrijk, 

dat vermoed wordt dat de naam de 

Bilt verwijst naar het grote beeld (bild) van de 

Heilige Laurentius in de kloosterkerk. 

 

Nadat in 1572 (midden in de reformatie) de  

Staten van Utrecht Oostbroek innemen,  

vertrekken de monniken. De stad Utrecht laat het 

klooster afbreken om te voorkomen dat vijanden 

het zullen bezetten en van hieruit Utrecht zullen 

aanvallen. Het terrein blijft vervolgens honderd 

jaar leeg.  

 

In 1676 verkopen de Staten het terrein aan  

Pieter Ruijsch. Hij laat een statig huis 
verrijzen op de resten van de abdij. Na zijn dood, 

rond 1700, wordt het landgoed meermaals  

vererft en verkocht; talrijke belangrijke families 

bewonen het. 

In 1887 wordt het huis herbouwd in  

neorenaissancestijl. De  

bijgebouwen waaronder het koetshuis en de 

orangerie, hebben dezelfde stijl. Het landgoed 

bestaat verder voornamelijk uit bospercelen, 

boomgaarden en weilanden. Het parkontwerp, 

waarin oude elementen zijn geïntegreerd, is van 

I.H.J. van Lunteren. 

Nadat het huis in 1912 aan Jean Chretien van 

Son verkocht wordt krijgt het een vleugel aan de 

oostzijde en verandert de voorgevel. Hierdoor 

krijgt het huis zijn huidige verschijningsvorm. 

Sinds 1978 is het landgoed met huis eigendom 

van de Stichting "Het Utrechts Landschap". 

Via een namenwedstrijd werd de  

corten stalen moeras-brug vernoemd 

naar keizerin Mathilde. 

kenmerken van de 

neorenaissancestijl:   

 trapgevels 

 speklagen 

(horizontale lijnen in 

de gevel) 

 blokken  

 kruiskozijnen 

 op Franse bouwstijlen 

geïnspireerde  daken 

 op Italiaanse        

bouwstijlen             

geïnspi-

reerde 

zuilen en 

bogen. 
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D• 

Hz• 
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