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Oosterleek, 5 maart 2018

Bijzonder langhuis gered!
Na anderhalf jaar renoveren is een bijzonder langhuis in Oosterleek gereed en open voor
bezichtiging. In oktober 2016 startte Vereniging Hendrick de Keyser met de restauratie van Huis
Oosterleek. Ruim 15 maanden later is de restauratie gereed, wordt de laatste hand gelegd aan het
interieur en is het huis klaar om haar eerste gasten te verwelkomen.
Omdat aan het huis jarenlang geen onderhoud was gepleegd, was het in een zeer ernstige staat van verval
geraakt. Voordat de werkzaamheden konden beginnen, werd het huis eerst van het al overwoekerend
groen rondom én in het huis ontdaan: de graspollen groeiden letterlijk in de dakgoten.
Behouden als het kan
In het pand zelf werd veel onbruikbaar materiaal verwijderd, maar de onderdelen met een bouw- of
cultuurhistorische waarde werden apart gehouden en opgeslagen voor later gebruik. De Vereniging heeft
het huis gefundeerd, het metselwerk gerestaureerd, de kapconstructie teruggebracht, gebinten, kozijnen
en ander houtwerk gerepareerd en waar nodig vernieuwd. Hierbij is zoveel mogelijk origineel materiaal
behouden, wat betreft de bouwmaterialen, maar ook wat betreft het binnenschilderwerk. Zorgvuldig zijn
de teruggevonden hout- en marmerimitaties op wanden en schouwen schoongemaakt en bijgewerkt in
de originele kleuren.
De ‘crowd’ droeg bij
In juli 2017 werd een crowdfundingsactie opgezet voor de verdwenen tegeltableaus. De ‘crowd’ droeg
massaal een tegeltje bij waardoor in korte tijd het doelbedrag van 8.500 euro werd gehaald, en zelfs een
beetje meer. Inmiddels prijken de tien tegeltableaus weer op de schouwen in de woonkamer en keuken.
Al met al was het een uitdagende restauratie met een verrassend resultaat. Vereniging Hendrick de
Keyser heeft het huis kunnen restaureren met hulp van de lokale gemeenschap en met financiële steun
van de Provincie Noord-Holland, de gemeente Drechterland, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de
Bredius stichting en de BankGiro Loterij. Mede dankzij deze partijen is het huis gered en heeft het weer
een toekomst.
Een bijzonder pand opent haar deuren
Het huis staat in het dorpslint van Oosterleek, vlakbij de Westfriese Omringdijk en het IJsselmeer. De
Vereniging gaat het pand regelmatig openstellen zodat geïnteresseerden het kunnen bezoeken. Voorts
is het vanaf nu als een ‘Monument en Bed’-locatie te huur: een vakantiehuis waar men kan beleven hoe
het is om in een historisch huis te verblijven: met betegelde schouwen, een put in de keuken en een bed
in de bedstede. En natuurlijk een tuin met fruitbomen, uitzicht tot de omringdijk en misschien wel een
uil in de uilenkast achter op het erf. Meer informatie over de verhuur vindt u op
www.monumentenbed.nl.
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Open Dag
Zaterdag 10 maart is Huis Oosterleek voor alle geïnteresseerden te bezichtigen. De deuren zijn tussen
11.00 en 14.00 geopend.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Op 9 maart wordt het huis officieel geopend door wethouder Besseling van de Gemeente Drechterland.
De bijeenkomst start om 15.00 uur in Herbergh ’t IJsselmeer, Oosterleek 11 in Oosterleek. U bent van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, graag aanmelden via louwe@hendrickdekeyser.nl tav
Carmen Louwe.
Foto’s
Bij dit persbericht ontvangt u een aantal foto’s in lage resolutie. Hoge resolutie foto’s kunt u downloaden
via de volgende link: https://we.tl/obgycZQ3Rn
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Cunera Vergeer
Vereniging Hendrick de Keyser
tel. 020-5210630 / 06-15955772
vergeer@hendrickdekeyser.nl
Vereniging Hendrick de Keyser zet zich zonder winstoogmerk 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 421 panden, waaronder huizen, boerderijen, hofjes, buitenplaatsen, villa’s en raadhuizen,
verspreid over 108 plaatsen in heel Nederland. De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, is
partner van Vereniging Hendrick de Keyser. Voor meer informatie zie: www.hendrickdekeyser.nl.
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