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Kasteel Loenersloot is een van oorsprong dertiende-eeuwse verdedigingsburcht in het grensgebied van het
bisdom Utrecht en het graafschap Holland. In de achttiende eeuw werd het, op de toren na, qua uiterlijk
geheel getransformeerd tot een gedistingeerde buitenplaats. Tegenwoordig is het kasteel de zetel van de
Stichting Utrechtse Kastelen.
Historie
Kasteel Loenersloot, gelegen in de huidige gemeente Loenen aan de rivier de Angstel, geldt als één van de
oudste (nog bestaande) kastelen van de provincie Utrecht. Ofschoon de naam Loenersloot, als “Lonaralaca”,
reeds op het eind van de negende eeuw vermeld wordt en vanaf 1156 een riddermatig geslacht Van
Loenersloot in de annalen wordt genoemd, dateert de eerste vermelding van het kasteel uit 1258. In dat jaar
droeg Dirk Splinter van Loenersloot, ridder, het allodiale goed – omschreven als “curiam in Lainrescloet” –
met 75 morgen land op aan graaf Otto II van Gelre; het was waarschijnlijk een strategische keuze gezien de
continue woelingen in dit gebied ten gevolge van twisten tussen de bisschop van Utrecht, de graaf van
Holland en de machtige heren van Amstel, die hier quasi zelfstandig de dienst uitmaakten.

Kasteel Loenersloot, gravure door Caspar Specht naar Jan van Vianen, 1699 (collectie HUA).
De laatste (wettige) mannelijke telg van het geslacht Van Loenersloot, Splinter, liet het kasteel in 1408 na
aan zijn dochter Elsabe, gehuwd met de Gelderse edelman Willem van IJzendoorn. De bisschop van Utrecht,
inmiddels weer leenheer van Loenersloot, was angstig om deze in zijn ogen wat al te invloedrijke edelman
op deze strategische burcht te hebben en weigerde Elsabe met Loenersloot ermee te belenen, waarna zij de
heerlijkheden Loenersloot, Oucoop en Ter Aa in 1435 verkocht aan Boudewijn van Zwieten, heer van

Calslagen en Zwieten, een Hollandse edelman. Diens kleinzoon Dirk van Zwieten verkocht Loenersloot in
1515 aan Amelis van Amstel van Mijnden, heer van Mijnden en Kronenburg. In 1536 werd het kasteel door
de Staten van Utrecht erkend als ridderhofstad.

Kasteel Loenersloot vanuit het zuidwesten, ets door Jacobus Schijnvoet, circa 1710 (collectie HUA).
Gedurende anderhalve eeuw zou kasteel Loenersloot in het bezit van het geslacht Van Amstel blijven. Door
het huwelijk van Maria Johanna barones van Amstel van Mijnden in 1679 met Pieter Reinhard baron van
Stepraedt vererfde het kasteel in 1684 op dit Gelderse adellijke geslacht. Het geslacht Van Stepraedt, reeds in
het bezit van de kastelen Doddendael, Duistervoorde, Ewijk en later ook De Slangenburg, bewoonde
Loenersloot amper of niet en verhuurde het aan verschillende bewoners. In 1744 werd Willem Caspar baron
van Doornick (1714-1794), gehuwd met Maria Agnes van Stepraedt (1720-1768), met Loenersloot beleend.
Zij verkochten in 1766 de “Ridderhofstad Loenreslooth, bestaande in een logeabel sloth, of woningh
stallinge en koetshuys, duyvevlugt, visrijke grachten, tuynen, boomgaarden, houtgewasschen”, alsmede de
tolbrug over de Amsterdamse Vaart, “met de tollenaers woningh daer annex”, de “huysinge zynde
geregtshuys van Loenreslooth met waegenhuys en capel”, de “visscherij in de Anxter” tezamen met de
ambachtsheerlijkheden van Loenersloot, Oucoop en Ter Aa aan Hendrik Willem van Hoorn, die daarmee de
eerste burger was die de oude burcht in eigendom zou hebben.
De in Amsterdam wonende heer Van Hoorn - toen hij 1756 in het huwelijk trad met Susanna Regina Bijlaan
woonde hij op de Prinsengracht, zij op de Keizersgracht - ving, geheel naar de tijdsgeest, aan met een
ingrijpende verbouwing om het robuuste middeleeuwse kasteel een comfortabeler en eleganter voorkomen te
geven. Tot enig daadwerkelijk genot van zijn lustoord heeft het evenwel niet geleid. De verbouwing kostte

Van Hoorn dermate veel geld dat het resulteerde in zijn bankroet, hetgeen ook moge verklaren waarom
mevrouw Van Hoorn, bij haar overlijden niet meer woonachtig aan een gracht maar in de eenvoudige
Bakkerstraat, in 1780 haar laatste rustplaats op het Heiligeweg en Leidsche kerkhof vond en niet, zoals het
welgestelden betaamde, in één van de kerken.

Kasteel Loenersloot gezien vanuit het noordwesten, anonieme penen penseeltekening naar Cornelis Pronk,
circa 1730 (collectie HUA).
Bij executoriale verkoop werden Loenersloot, Oucoop en Ter Aa in 1772 verkocht aan de regent Andries Jan
Strick van Linschoten (1736-1806), vroedschap van Utrecht en kanunnik ten Dom en van het kapittel van
Sint-Jan - sinds de reformatie waren het protestantse leken die zich deze eerbiedwaardige titel aanmaten. De
heer Strick, die in Bataafse tijd - na de omwenteling in januari 1795 - een vooraanstaande rol zou spelen als
president van het Utrechtse Comité Révolutionair en als lid van de Nationale Vergadering, voltooide de
verbouwing en “beroofde” hiermee, zoals de latere eigenaar Jhr P.H.A. Martini Buys zou schrijven, kasteel
Loenersloot “van zijn oud en eerbiedwaardig aanzicht”.
Na het overlijden van Andries Strick van Linschoten en dat van zijn beide zonen vererfden de heerlijkheden
Loenersloot, Oucoop en Ter Aa op zijn dochter Geertruid Johanna Antonia Strick van Linschoten
(1767-1843), gehuwd met Mr Paulus Hubert Martini Buys (1765-1836), een uit Brabant afkomstige jurist,
laatstelijk vice-president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Gedurende vrijwel de gehele negentiende en twintigste eeuw zou kasteel Loenersloot in handen blijven van
en bewoond worden door de familie Martini Buys. De laatste particuliere eigenaar van kasteel Loenersloot,
Jkvr. Magdalena Ferdinanda Maria (‘Madzy’) Martini Buys (1909-1997), douairière Reinoud Gerard Steven

baron van Nagell, heer van Rhemenshuizen (1896-1968), bracht de ridderhofstad in 1985 onder in de door
haar opgerichte Stichting Kasteel Loenersloot.

Kasteel Loenersloot, ingekleurde foto van Trenkler & Co, 1906 (collectie HUA).
Het kasteel
Het huidige kasteel Loenersloot ontleent zijn uiterlijk met name aan zeventiende- en achttiende-eeuwse
verbouwingen, voornamelijk die welke in de tweede helft van de achttiende eeuw werd uitgevoerd in
opdracht van voormelde Andries Strick van Linschoten.
De circa 25 meter hoge, robuuste ronde toren is één van de meest in het oog springende overblijfselen van
het middeleeuwse verleden en dateert uit de dertiende eeuw. De oorspronkelijke burcht zal omstreeks 1300
zijn voltooid en bestond uit een ringburcht met op een hoek een verdedigingstoren. In de provincie Utrecht
neemt Loenersloot dan ook een vrij unieke positie in: samen met de ridderhofstad Sterkenburg en (de ruïne
van) kasteel Vianen is het één van de weinige nog bestaande kastelen die oorspronkelijk dienden als
verdedigings-burchten, bestaande uit ringmuren en ronde toren.
Nadat Loenersloot in 1378 gedurende achttien dagen door de bisschop van Utrecht belegerd werd en Splinter
van Loenersloot gedwongen was zich over te geven, werd in 1386 bepaald dat het kasteel nimmer verder
versterkt mocht worden. Halverwege de vijftiende eeuw liet Boudewijn van Zwieten het kasteel verbouwen
om de, waarschijnlijk weinig comfortabele, burcht meer bewoonbaar te krijgen en werd aan de oostzijde een
groot rechthoekig huis met zware muren opgetrokken.

In de tweede helft van de achttiende eeuw, nadat Loenersloot in het bezit was gekomen van achtereenvolgens
Hendrik Willem van Hoorn (1766) en Andries Jan Strick van Linschoten (1772) onderging de ridderhofstad
Loenersloot zoals gesteld de meest ingrijpende verbouwingen.

Kasteel Loenersloot vanuit het noordoosten, kort na de verbouwing door Andries Strick van Linschoten.
Anonieme tekening, circa 1780 (collectie HUA).
De oude vestingwerken werden afgebroken en de middeleeuwse vleugels werden tot één geheel samengetrokken. Slechts de zware, imposante ronde toren werd grotendeels ongemoeid gelaten. Een aardige
beschrijving van kasteel Loenersloot wordt gegeven in het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
van A.J. van der Aa, uitgegeven in 1845:
“Dit gebouw, hetwelk rondom door grachten omgeven is, doet zich voor als een oud, zwaar slot, met dikke
muren, vroeger van schiet- en kijkgaten, nu van vensters voorzien, verwulfde kelders en vertrekken voorheen
met zware deuren. Van eenen ronden, platten toren met schietgaten, heeft men een uitgebreid gezigt over de
omliggende landen en steden, en in de vertrekken zag men de afbeeldsels van eenige Heeren van
Loenersloot. Tusschen de dikte der muren van dit kasteel, slingerden oudtijds twee steenen wenteltrappen,
waarvan de sporen nog aanwezig zijn. (…) In de vorige eeuw [achttiende eeuw, OM] zijn er, door den
toenmaligen eigenaar, Hendrik Willem van Hoorn, groote veranderingen aan toegebragt, waardoor het veel
van zijn oud eerwaardig voorkomen verloren heeft.”

Kasteel Loenersloot, lithografie door P.J. Lutgers, uitgegeven 1836 (collectie HUA).
Bovenstaande lithografie uit 1836 laat een charmante achttiende-eeuwse buitenplaats zien, met als een
eyecatcher wel de opmerkelijke balustrade op de toren waardoor deze bijna ‘bekroond’ lijkt te zijn. Het
betreuren van het verlies van middeleeuwse authenticiteit, zoals uit de beschrijving van Van der Aa blijkt, is
typisch voor de tijdgeest medio negentiende eeuw, toen de middeleeuwen zich steeds meer op grote
romantische interesse konden verheugen – een à la recherche du temps perdu dat ook tot uitdrukking kwam
in de vele verbouwingen in een (soms kitscherige) neogotische stijl uit die tijd. De middeleeuwse herleving
of, zo men wil, het herstel van kasteel Loenersloot vond plaats aan het eind van de negentiende eeuw,
waarbij de toren met zijn zware kantelen weer een ‘manhaftig’ uiterlijk kreeg.
Anno 2009
Heden ten dage is kasteel Loenersloot eigendom van de Stichting Kasteel Loenersloot en biedt het een zeer
passend onderkomen aan de Stichting Utrechtse Kastelen en aan de Stichting Tuinhistorisch Genootschap
Cascade.

Kasteel Loenersloot met bijgebouwen, luchtfoto K.L.M., 1949 (collectie HUA).

Gezicht op kasteel Loenersloot. Gravure door Hessel Gerritsz (1581- 1632) naar een tekening van David
Vinckboons, uitgegeven door Claes Jansz Visscher (1587-1652) in een serie van vier Utrechtse kastelen, elk
in één van de jaargetijden vereeuwigd. Loenersloot verbeeldt de Æstas (zomer) (collectie HUA).
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