Huis ter Kleef
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De Haarlemmer Kweektuin
bestaat al meer dan honderd jaar. Maar de
geschiedenis van dit terrein
gaat nog véél verder terug.
In de middeleeuwen heeft
hier namelijk een heus
kasteel gestaan! Compleet
met torens, poorten en een
brede gracht. Het kasteel is
gebouwd rond het midden
van de dertiende eeuw en
grotendeels verwoest
tijdens de Tachtigjarige
Oorlog, in 1573.
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Deze wandelroute voert u
door een gedeelte van het
omvangrijke kasteelterrein.
Volg de rode stippellijn met
de klok mee. Op de achterzijde van de routekaart
wordt een toelichting
gegeven bij de cijfers 1 tot
en met 6.
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Hoofdburcht
Voorhof

Veel plezier!
Team Erfgoed,
Gemeente Haarlem
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Dit wandelpad ligt precies op
de plek van de vroegere
toegangsweg naar het
kasteelterrein, met smalle grachten
aan weerszijden.

U passeert een hekje dat
toegang geeft tot de Springertuin. Ten tijde van het kasteel gaf
een poortje in de ommuring rond de
voorhof toegang tot de loopbrug
naar de hoofdburcht.
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Recht vooruit stond de poort naar
de voorhof. Hier stonden de bijgebouwen waar vanuit de landerijen
werden bestierd. Waarschijnlijk
konden er ook gasten worden
ondergebracht.
Aan het einde van de wandeling
komen we langs het meest prominente gebouw op de voorhof!

J. van de Velden II (ca. 1600)

De brug overspande de kasteelgracht, die hier maar liefst 23 m
breed was. De hoofdburcht en een
groot deel van de gracht zijn in de
jaren ‘90 opgegraven door de
Archeologische Werkgroep Haarlem
(AWH). Na de opgraving zijn de
muurresten ter bescherming met
grond afgedekt.

opgraving 1990-1994

C. van Noorden (1768)
Kijk op dit punt over uw schouder
om door het struikgewas nog 4
een blik op de ruïne te werpen.
Velen zijn u voorgegaan, waaronder
tekenaars en schilders voor wie de
ruïne een geliefd onderwerp was.

De laatste nog zichtbare restanten van de hoofdburcht zijn van 3
de ooit zo imposante noordtoren
en de aangrenzende achthoekige
traptoren.
De opening recht voor u gaf toegang
tot de kelderetage van de toren. Wanneer u deze passeert is (links) de aanzet
naar het keldergewelf te bezichtigen.
De wandeling wordt over de ruïneheuvel vervolgd en komt al snel uit op de
voormalige kasteelgracht. De gracht
was weliswaar erg breed, maar slechts
zo’n 1 à 1,5 m diep.

de hofmuur zaten drie ronde
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torens. Van veraf zal dat het kasteelterrein een indrukwekkend aanzien
hebben gegeven. Maar in werkelijkheid
waren ze ongeschikt om het kasteel bij een
aanval te verdedigen.
De grootste van de drie deed dienst als
duiventoren. Op de tekening rechts zijn de
gaten te zien waardoor de duiven in en uit
konden vliegen.
Het houden van duiven was voorbehouden aan de elite. Ze werden niet alleen
gehouden vanwege de status van de heer,
maar werden ook als lekkernij beschouwd.

G. Berckheyde (1648-1698)

‘pseudo-Saenredam’ (ca. 1625)
wandeling eindigt bij het
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gebouw waar de kasteelheer en
zijn gasten het kaatsspel konden
spelen. Na de verwoesting van de hoofdburcht kreeg dit gebouw vermoedelijk een
verblijfsfunctie.
Rond 1700 had de adellijke heer zich al
lang niet meer laten zien bij het Huis ter
Kleef, of wat daarvan over was. De
voormalige kaatsbaan zou gedurende de
gehele 18e en 19e eeuw dienst doen als
boerderij.
Het markante traptorentje houdt de
herinnering aan het Huis ter Kleef in leven.

De ingekleurde tekening links is een
vermoedelijk vrij accurate verbeelding
van het kasteel in welstand, maar is
pas een halve eeuw ná de verwoesting
gemaakt. Het toont de situatie tijdens
het Beleg van Haarlem (1572-1573). De
Spaanse aanvoerder Don Fadrique
had zijn intrek genomen in de noordtoren van het kasteel.
P. van Loo (1766-1771)

