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Startsein voor restauratie!
Huis te Warmond overgedragen
aan monumentenorganisatie ‘Hendrick de Keyser’
Restauratie
Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijk werkende monumentenorganisatie, heeft het Huis
te Warmond bij Leiden in eigendom overgenomen. Hiermee is het startsein gegeven voor een
grote restauratie die de komende jaren plaats zal vinden. De renovatie en restauratie van het
imposante rijksmonument, met een begroting van ruim twee miljoen euro, is mogelijk gemaakt
door een eigen investering van ‘Hendrick de Keyser’ en bijdragen van de Provincie ZuidHolland, de gemeente Teylingen, verschillende fondsen en de Stichting Huis te Warmond.
Van eeuwenoud kasteel naar buitenplaats
Huis te Warmond staat in een fraai landschapspark even ten noorden van Warmond, niet ver
van Leiden en de Kaag. De geschiedenis van het huis gaat terug tot de middeleeuwen toen het
als kasteel bewoond werd door de heren van de hoge heerlijkheid Warmond, onder wie het oude
Hollandse geslacht Van Wassenaer-Duvenvoorde. Cornelis Pieter van Leyden, telg uit een
puissant rijke Leidse regentenfamilie, liet vanaf 1774 het grillig gevormde eeuwenoude kasteel
verbouwen tot een neoclassicistisch zomerverblijf. De symmetrische, wit gepleisterde gevels
verhullen een ratjetoe aan bouwdelen uit verschillende bouwfasen. Zo gaan in één van de torens
restanten schuil van een middeleeuwse donjon. In het huis bleven de laat 18de-eeuwse interieurs
grotendeels onaangetast bewaard met wandbetimmeringen, schouwen, schilderstukjes en
verfijnde stucplafonds. Opmerkelijk is de ronde kamer in een van de hoekpaviljoens met
voorstellingen in stucwerk van landschappen en jachtpartijen.
Noodzakelijke restauratie
Het rijksmonument, dat vanaf de jaren zestig in appartementen wordt bewoond, is voor het
laatst gerestaureerd in 1962-1963. Zesenvijftig jaar na deze restauratie verkeert het gebouw
zowel uitwendig als inwendig in een kwetsbare staat. Materialen hebben het einde van hun
levensduur bereikt of zijn daar zelfs overheen en installaties zijn verouderd. Dit is van buiten
te zien aan afbladderend pleisterwerk en scheuren in de gevels. De westelijke vleugel is recent
aan de buitenkant hersteld maar het interieur moet nog worden aangepakt. De toestand van de
rest van het grote gebouw verslechterde de laatste jaren snel. De overdracht van het huis door
Stichting Huis te Warmond aan monumentenorganisatie ‘Hendrick de Keyser’ maakt
restauratie en renovatie van het gebouw mogelijk, hetgeen gefaseerd zal worden uitgevoerd. De
werkzaamheden gaan op korte termijn van start. Eerst zullen de gevels en daken worden
hersteld, daarna worden de westelijke vleugel en de installaties gerenoveerd. Pas daarna worden
historische interieuronderdelen gerestaureerd.

Plannen voor de toekomst
Vereniging Hendrick de Keyser heeft als doelstelling het behoud en de instandhouding van
monumenten. Zo heeft de Vereniging momenteel 425, veelal bekende, monumenten in heel
Nederland in bezit. Eenmaal verworven panden worden nooit meer verkocht. Uit de
huuropbrengsten kunnen langlopend onderhoud en restauraties worden bekostigd. Met de
overdracht van Huis te Warmond zijn ook de toekomstplannen voor dit rijksmonument bekend
gemaakt. Na restauratie blijft het huis voor een groot deel particulier bewoond. ‘Hendrick de
Keyser’ wil het kunsthistorisch interessante gebouw echter voor een breder publiek ‘leesbaar
en beleefbaar’ maken en daarmee beter verankeren in zijn omgeving. Het landschapspark
rondom het huis, eigendom van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, is reeds lang
toegankelijk voor wandelaars maar na restauratie krijgt het tot nu toe gesloten huis daar meer
verbinding mee. Zo komt er een ‘Monument en Bed’ (vakantieverblijf) en een informatiepunt
voor bezoekers in de westelijke vleugel. Op langere termijn wil ‘Hendrick de Keyser’ een aantal
vertrekken in met name de middenbeuk een representatieve museale inrichting en functie
geven.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Foto’s
Bij dit persbericht ontvangt u enkele foto’s in lage resolutie. Bij gebruik wordt u verzocht de naam van
de fotograaf of de betreffende collectie te vermelden. Dit staat vermeld in de naam van het bestand.
Uitdrukkelijk wordt hier verwezen naar de voorwaarden voor gebruik van foto’s gemaakt in opdracht
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze staan vermeld op de website van de Rijksdienst.
Hoge resolutie foto’s kunt u downloaden via de volgende link: https://we.tl/t-Q4RCNwIUPO.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
mw Isja Finaly
Vereniging Hendrick de Keyser
tel. 020-5210630 / 06-27024590
finaly@hendrickdekeyser.nl
Niek Smit
Vereniging Hendrick de Keyser
tel. 020-5210630 / 06-50480495
smit@hendrickdekeyser.nl

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch
waardevolle gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door panden te
verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde collectie geeft
een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De collectie
omvat inmiddels 425 panden, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, villa’s en
raadhuizen, verspreid over 111 plaatsen in heel Nederland. Vereniging Hendrick de Keyser is
partner van de BankGiro Loterij. Voor meer informatie zie: www.hendrickdekeyser.nl.

