Bouwhistorische verkenning Huis de Werve te Voorburg

December 2016

Afb. 1 Recente foto van Huis de Werve

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Algemene gegevens
In verband met de beoogde herbestemming van Huis de Werve is Hylkema Consultants te
Utrecht door de eigenaar om een bouwhistorische verkenning met waardestelling verzocht.
Dit rapport is daar de brontekst van.
Huis de Werve ligt in Voorburg:
Adres: Park de Werve 1, Voorburg
Status: rijksmonument (sinds 1967)
Monumentnr.: 37966
Kadastrale gegevens: Voorburg sectie F nummer 6055

1.2 Redengevende omschrijving rijksmonumentenregister (waardering)
Huis te Werve. Toren overblijfsel van de voorburcht van het oude huis. Lage gebouwen hier
omheen XVIII waarvan vleugel aan de straatzijde met een verdieping werd verhoogd en
gepleisterd.

1.3 Plan van Onderzoek
Een bouwhistorische verkenning is een lichte vorm van bouwhistorisch onderzoek waarbij
bevindingen worden samengevat in een rapportage, voorzien van een (globale) datering en
waarderingsplattegronden. De waardestelling die wordt gegeven betreft een zgn. interne
waardestelling. Het pand is al beschermd als Rijksmonument, zodat voorliggend onderzoek
de relatieve waardering van de samenstellende delen in beeld brengt.
In het kader van het onderzoek is een bezoek aan het pand gebracht. Daarnaast is
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bouwtekeningen uit het bouwtekeningenarchief en stukken uit het oud-archief die berusten
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doorgenomen. De afbeeldingen zijn afkomstig
uit de digitale beeldbank van de rijksdienst. De waarderingsplattegronden zijn van de hand
van de auteur, op basis van bouwtekeningen van de bestaande situatie van Kroner
Architecten te ‘s Gravenhage.
Hoofdstuk 2 beschrijft het huidige Huis de Werve.
Hoofdstuk 3 beschrijft de bouwgeschiedenis van Huis de Werve.
Hoofdstuk 4 geeft een interne waardestelling van Huis de Werve.
Hoofdstuk 5 sluit het rapport af met een advies.
In de Annex de beknopte geschiedenis van het voormalige riddermatige goed De Werve.
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Afb. 2 Buitenplaats De Werve op een tekening uit 1668.

Afb. 3 Huis de Werve in 2016
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Hoofdstuk 2 Het huidige Huis de Werve
De voormalige, 17e-eeuwse buitenplaats De Werve werd begin 19e eeuw gesloopt, met
uitzondering van het linker bouwhuis met torentje op het voorplein. Hier werd in de loop
van de 18e eeuw een vleugel dwars voor gebouwd is. Daarvoor werden in het begin van de
19e eeuw, wederom dwars, drie aaneengesloten bouwdelen geplaatst. Het geheel, dat in de
loop der tijd enige malen gewijzigd werd, vormt nu het Huis de Werve. Het heeft een Tvormig grondplan, waarbij de voorste, nieuwere vleugel dwars geplaatst is op de achterste,
oudere vleugel. Aan deze laatste is aan de achterkant een achtkantig torentje met een ranke,
hoge spits aangebouwd. Het huis ligt in een grote, parkachtige tuin midden in Voorburg.
Het heeft een klassiek, voornaam uiterlijk.

Afb. 4 Het voorste en het achterste deel schuin van voren.

De voorste vleugel is witgepleisterd en bestaat uit een hoofdhuis (met vijf assen) van twee
bouwlagen met twee flankerende zijgebouwen (met twee assen) van één bouwlaag.

Bouwhistorische verkenning Huis de Werve te Voorburg

December 2016

De achtergevel van het zijgebouw dat zich bij de hoofdentree in de achterste vleugel bevindt,
is niet gepleisterd. De vensters zijn schuifvensters met Empireramen, d.w.z. 6-ruits met
verdikte middenroedes. De openslaande deuren in de voorgevel zijn eveneens in Empirestijl
uitgevoerd en voorzien van een tweeruits bovenlicht. Aan de voorzijde van het hoofdhuis is
een serre/dakterras aangebouwd, ondersteund door gladde zuilen met kapitelen en
basementen. Hierboven een licht geprofileerde, houten architraaf. Aan de binnenzijde van de
zuilengalerij bevindt zich een glazen wand, voorzien van een entree naar het terras.
De vensters van de flankerende delen zijn voorzien van smalle sierpersiennes. De gevels
eindigen met een eenvoudig geprofileerde kroonlijst en dito bakgoot. De daken zijn
schilddaken, met een zadeldakje verbonden met het hoofdhuis. Aan de achterkant van één
van de delen zit een toegangsdeur met een gestileerd bovenlicht.
Het hoofdhuis heeft een verdieping met een dakterras. Op de uiteinden van de nok van het
schilddak staan twee achtkantige, gemetselde schoorstenen. Ze zijn voorzien van een
ingesnoerde, loden of zinken spits die eindigt met een bolvormige knop. Het dakterras is
omgeven met een hekwerk van balusters. De ingang naar het terras en de vensters zijn
voorzien van smalle sierpersiennes. De dakkapel heeft smalle, eenvoudig gesneden wangen
en een geprofileerde, houten timpaan, afgesloten met een segmentboog. Op het achterste
dakvlak is bij een hoek een moderne glazen dakkapel gebouwd. Alle daken zijn gedekt met
Hollandse pannen.
De achterste vleugel heeft muren van schoon metselwerk. Deels bestaande uit de
oorspronkelijke 17e-eeuwse bakstenen en aangevuld en gerepareerd met jongere
handvormstenen van hetzelfde formaat en ongeveer dezelfde kleur. Er zijn geen sporen van
eerdere bepleistering. Aan de achterzijde zijn diverse dichtzettingen zichtbaar. Het gebouw
heeft een schilddak; waar het tegen de voorste vleugel aangebouwd is, is het het dakschild
afgewolfd. Onder het dak een lage borstwering met een eenvoudig geprofileerde kroonlijst
en dito bakgoot. Op het dak een gemetselde schoorsteen.

Afb. 5 De achterkanten van het achterste deel en een deel van het voorste deel.

De voorgevel heeft zeven assen. Links tussen de tweede en derde zit een bouwnaad. Links
daarvan een venster met schuiframen, boven 6-ruits en onder 9-ruits, een ingang met een
dubbele deur, achter een tochtportaal met eveneens twee deuren, een bovenlicht (alle met
veelruits ramen). Rechts daarvan twee grote vensters, een kleiner venster en twee grote
vensters. Ook deze vensters hebben schuiframen, de grote beneden 12-ruits en boven 8-ruits
en de kleine beneden 8-ruits en boven 8-ruits. Onder en boven rollagen van een halve steen.
Tussen de bovenste rollagen schietankers van de balklaag. Op het dakschild vier 9-ruits
dakkapellen.
Aan de zijgevel is een driekantige erker met hoge, aaneengesloten vensters aangebouwd,
links ernaast zit een dubbele deur en op de rechterhoek staat een hoge, gemetselde
schoorsteen. Op het dakschild een dakkapel van drie traveeën. De ramen zijn alle veelruits.
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Aan de achtergevel is het torentje aangebouwd. In het muurvlak tussen het torentje en de
voorste vleugel bevinden zich twee 6-ruits vensters en op het dakschild drie 9-ruits
dakkapellen. Op de overgang tussen de achterste en voorste vleugel is een wit gepleisterde
gang aangebouwd.
Deze heeft twee schuifvensters met Empireramen en een ingang met een paneeldeur en een
2-ruits bovenlicht. De gang is voorzien van een recht boeiboord en het platte dak heeft een
houten balustrade.
Het torentje is achtkantig maar is op de begane grond met rechte muurvlakken tegen de
achterste vleugel aangebouwd. Op de verdieping is er een smallere doorgang naar de zolder
van deze vleugel, onder een zadeldakje. Op maaiveldhoogte is er een opening onder een
boog, afgesloten met twee houten deurvleugels. Op de begane grond bevinden zich in één
muurvlak twee smalle, hoge ramen onder een boog, voorzien van glas-in-lood. Hoger in de
toren zitten enkele kleinere, smalle 6-ruits ramen onder een boog. Boven in de toren is er een
uurwerk. De lange, smalle spits bestaat uit twee ingesnoerde delen, met daartussen een open
klokkenstoel. De spits wordt beëindigd met een peervormig, opengewerkt, metalen
ornament.

Hoofdstuk 3 Bouwgeschiedenis
Er zijn bij Huis de Werve globaal zes historische bouwfasen te onderscheiden. Eén uit de
eerste helft van de 17e eeuw, één uit de loop van de 18 e eeuw, één uit het begin van de 19 e
eeuw, één uit het eind van de 19 e eeuw, een uit 1942 en één uit 1969. Eerst wordt het
exterieur besproken.

3.1

Exterieur

De eerste bouwfase betreft het achterste, oude gedeelte met het torentje, waar enige tijd na
1801 een vleugel dwars voor is gezet. Dit is een restant van het kleine lustslot uit de 1 e helft
van de 17e eeuw. Het was één van de twee aan het voorplein gelegen, rechthoekige
bouwhuizen met aanbouw en torentje. Op een tekening uit 1668 (afb. 2) zijn deze te zien. In
1741 is er sprake van twee koetshuizen.

Op de tekening bestond het bouwhuis uit één bouwlaag, gedekt met een schilddak, voorzien
van twee Vlaamse dakkapellen aan de voorkant en twee schoorstenen op de einden van de
nok. De voorgevel heeft vijf assen; in de middelste bevond zich de entree. Hier tegenaan was,
onder een lessenaarsdak, een bouwdeel aangebouwd met een koetsingang en daarboven een
rond venster. Aan de achterzijde was in het midden een achtkantig torentje aangebouwd,
voorzien van een ingesnoerd tentdak, waarop een klokkentorentje, met een spits bekroond
met een peervormig ornament. De torentjes waren wellicht aan de bouwhuizen toegevoegd
naar analogie van het hoofdhuis, dat bestond uit twee haaks op elkaar staande vleugels met
een toren in een sobere Hollands-classicistische stijl.

Afb. 6 Tweede bouwfase (foto 1e helft 20e eeuw)
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De tweede bouwfase betreft een vleugel die ergens in de 18e eeuw tegen de zijkant en de
achterkant van het rechter bouwhuis moet zijn aangebouwd. Op de eerste kadastrale
opmeting uit 1832 is te zien dat de aanbouw van de tekening uit 1688 geëvolueerd is in deze
vleugel, die van ongeveer gelijke afmetingen was als het bouwhuis. Volgens onderzoek uit
2002 van de Archeologische werkgroep Voorburg geeft dit de situatie van 1812 weer. Op
blauwdrukken uit 1913 is de vleugel nog te zien. Hij zal in 1942 zijn afgebroken, want op de
bouwtekeningen uit 1968 staat hij niet meer. Deze bouwfase is onzichtbaar geworden.

Afb. 7 Derde bouwfase

Bij de derde bouwfase werd er tegen de hiervoor besproken vleugel, haaks op het voormalige
bouwhuis, een nieuw hoofdgebouw aangebouwd. Dit zou dus op enig moment na 1812
geweest moeten zijn.

Afb. 8 Vierde bouwfase, vooraanzicht

Het bestond uit een rechthoekig bouwdeel en twee kleinere, flankerende rechthoekige delen.
De laatste springen iets naar voren. Op een tekening uit 1855 hebben de flankerende delen
één bouwlaag met twee assen en een kroonlijst onder een schilddak. De vensters hebben
veelruits-schuiframen. Het middendeel heeft één bouwlaag met vijf assen en een attiek. In de
middelste as bevindt zich een dubbele deur. De vensters hebben Empireramen. Onder de
attiek is een luifel aangebouwd, die op zes staanders rust. Achter de kap van het middendeel
is de parallel lopende kap zichtbaar van de vleugel die in de loop van de 18 e eeuw gebouwd
zal zijn.
Bij de vierde bouwfase (eind 19e eeuw) is er mogelijk een verdieping op het middendeel
geplaatst. Niet uit te sluiten is dat dit al eerder tussen 1855 en 1894 gebeurd is. In het laatste
jaar zijn er trapgevels op het middendeel en de flankerende delen geplaatst. De gevels zijn
gepleisterd en van speklagen voorzien. (Dit laatste is op afb. 8 niet meer zichtbaar.)
Het middendeel had een schilddak met uitbouw ten behoeve van de trapgevel en op de
einden van de nok werden twee achtkantige schoorstenen geplaatst.
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De flankerende delen kregen een driedelige schildkap, loodrecht op de trapgevel aan de
voorkant. Hiermee werd het huis van een sprekend, neorenaissance uiterlijk voorzien;
gebruikelijk in die tijd.
De vensters van de begane grond werden tot het maaiveld doorgetrokken en in de middenas
van de verdieping werd een dubbele deur geplaatst, die toegang gaf tot een doorlopend,
smal balkon. Dit balkon werd later versterkt door vier zuilen met eenvoudige basementen en
kapitelen.
Blijkens blauwdrukken uit 1913 zijn bij een verbouwing aan het oude deel nieuwe elementen
toegevoegd. Aan de voorkant een tochtportaal en aan de zijkant een erker met daarnaast een
deur. In nieuw-historiserende stijl, zoals de betreffende stijlperiode genoemd wordt. De
vensters met veelruits-ramen zullen hier al in een eerdere bouwfase geplaatst zijn. Twee
dagkanten hebben een beëindiging met kwartklezoren en zijn dus nog 17e-eeuws.

Afb. 9 Vierde bouwfase, zijaanzicht

In 1942 is een ingrijpende restauratie voorgenomen, maar die is slechts ten dele uitgevoerd.
Wellicht is toen de vleugel uit de 2 e bouwfase afgebroken. Ook deze vijfde bouwfase is
onzichtbaar geworden.
Bij de zesde bouwfase (1969) zijn de neorenaissance elementen verwijderd. Er werd een
dakkapel op het middendeel geplaatst, een kroonlijst aangebracht en het doorlopende
balkon werd vervangen door een op twee zuilen geplaatst balkon boven de entree. De
schoorstenen werd voorzien van een spits toelopende, ingesnoerde kap met een bolvormige
knop erop. Hierdoor kreeg het huis een classicistisch karakter. Deze fase is gerealiseerd door
de Vereniging van Nederlandse Wegenbouwers. Aanvankelijk werd een verbouwing
voorgenomen, maar vanwege de bouwvallige staat werden de drie trapgevels vervangen
door een lijstgevel. Door de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg was het huis
in 1967 opgenomen in het register van Rijksmonumenten. B&W van de toen nog bestaande
gemeente Voorburg tikten de rijksdienst op zijn vingers omdat men toestemming had
verleend voor deze wijziging. Volgens de rijksdienst ging het echter om het herstel van een
oudere fase. Er zou dus al vóór de eind 19 e-eeuwse verbouwing een verdieping op het
hoofdhuis zijn gebouwd. Omdat er geen beeldmateriaal is van vóór deze verbouwing en de
kap in 1969 vernieuwd werd, is dit niet meer na te gaan. Wellicht speelde het gegeven een rol
dat er in die tijd weinig waardering bestond voor 19e-eeuwse neostijlen. In onze tijd zou de
wijziging zeker aangemerkt zijn als een aantasting van monumentale waarden en zouden de
trapgevels gerestaureerd zijn.
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Afb. 10 Recente foto met de serre

Zowel begin 20e eeuw als eind 30er jaren van die eeuw zijn er sloopplannen geweest. Na
1969 vonden nog enkele verbouwingen plaats. In 1988 werd het balkon uitgebreid tot een
dakterras, geplaatst op eenvoudige, ronde zuilen. Hieronder werd een serre met glazen
wanden gerealiseerd.
Blijkens de eerder genoemde blauwdrukken uit 1913 is er van de toen bestaande dakkapellen
geen één meer over; alle huidige dakkapellen staan op andere plaatsen, maar zijn wel in
klassieke stijl uitgevoerd, op één dakkapel na, een strak vormgegeven dakkapel van glas en
staal, die nog niet zo lang terug in een hoek van het achterste dakschild van het hoofdhuis
geplaatst werd.

3.2

Interieur

Van het huidige interieur kan gezegd worden dat het hoofdzakelijk een klassieke stijl heeft.
De indeling in ruimtes is, zeker vanaf het moment dat het huis in 1969 een
kantoorbestemming kreeg, sterk gewijzigd. Uitgezonderd de entree met trap, de verdieping
met trap van het hoofdhuis en de voormalige woon- dan wel bestuurskamer in het oude
deel. E.e.a. kan niet teruggevoerd worden op de eerdere vijf bouwfasen.

Ook de voorstelling in Lodewijk XIV-stijl in de schoorsteenpartij in de zaal op de begane
grond van het hoofdhuis hoeft helemaal niet historisch te zijn.
Wat er aan balklagen, vloeren, plafonds en kappen uit de diverse bouwfasen overgebleven
is,

kan

niet

worden

waargenomen,

ook

niet

op

bouwtekeningen.

De

meeste

verdiepingsvloeren zijn nog van hout en de plafonds van de ruimtes gestuct.

Afb. 11 Voormalige woonkamer

Uitzonderingen op de vernieuwingen vormen het inwendige van het torentje, de inrichting
van de voormalige woon- dan wel bestuurskamer in het oude deel en de trappen van de hal
naar de verdieping en van de verdieping naar de zolder van het hoofdhuis.
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Om met de kamer in het oude deel te beginnen, deze was vóór 1967 in gebruik als
woonkamer en daarna onder andere als bestuurskamer. De begane grond van het torentje
vormt één geheel met deze kamer. Hij heeft een aankleding in neorenaissancestijl met in een
hoek een open haard van recenter datum. De aankleding, zo blijkt uit de blauwdrukken uit
1913, stamt uit de vierde, eind 19e-eeuwse bouwfase. De erker van deze kamer en de deur
ernaast zijn in 1913 gerealiseerd. Omdat de kelder van het torentje doorloopt onder de kamer
en boven het maaiveld uitsteekt, is er een houten podium in die hoek van de kamer met een
hekwerk van balusters, in dezelfde stijl. De begane grond van het torentje sluit hier op aan.
De trap van de hal naar de verdieping van het hoofdhuis, eveneens voorzien van een
hekwerk met balusters, is stilistisch identiek. De trap naar de zolder is bij het onderzoek niet
bekeken, aangenomen is dat hij ook uit de vierde bouwfase is.
De kelder van het torentje is toegankelijk via een trap in de garderobe naast de hal. Het is de
vraag of dit de oorspronkelijke toegang is. De kelder wordt gedekt met twee kruisgewelven.
Via een ijzeren venster, afgesloten met een boog, kan van buiten toegang worden verkregen
tot de kelder. Dit venster is iets te hoog voor de gewelfboog en op een foto uit 1920 is dan
ook te zien dat hier eerst een vierkant, houten venster zat. Op de 1e verdieping van het
torentje is in een hoek metselwerk te zien dat lijkt te wijzen op een eerdere doorgang naar de
begane grond. Uit een bouwtekening uit 1915 blijkt dat het torentje toen gerestaureerd is. Het
bevat een historisch uurwerk.

Hoofdstuk 4 Waardering
Voor het bepalen van de monumentale waarden van het huis worden de eerste vier
bouwfasen in aanmerking genomen: 1e helft 17e eeuw, 18e eeuw, begin 19e eeuw en eind 19e
eeuw/begin 20e eeuw. Bij deze fasen is er sprake van een verband met de contemporaine
stijlperiode. Gekeken wordt naar architectuur, constructies, afwerking, gaafheid en
ensemblewaarde.

4.1

Exterieur

Allereerst het exterieur, te beginnen met het torentje. Het bijzondere aan het oude, in aanleg
17e-eeuwse, deel van het huis is dat het torentje identiek lijkt te zijn aan het torentje dat op de
tekening uit 1668 afgebeeld staat. Het is goed mogelijk dat het zo gebouwd is toen het kleine
lustslot gerealiseerd werd. Restauraties zijn kundig uitgevoerd.
De balk- en vloerlagen en de houten kapconstructie zijn wellicht meerdere malen deels of
geheel vernieuwd, maar hoeven qua constructie niet af te wijken van het originele werk.
Alleen het onderste venster, dat zich op maaiveldniveau bevindt, is ergens na 1920 gewijzigd
en van een raam met ijzeren roeden voorzien. Het is verder niet zeker of de toegang naar de
kelder origineel is.
Het 17e-eeuwse bouwhuis met aanbouw, zoals dat op de tekening uit 1688 te zien is, is vele
malen op allerlei onderdelen gewijzigd, maar is uiterlijk in opzet ongeveer gelijk gebleven.
Twee dagkanten van de vijf vensters ter rechterzijde vertonen nog steeds de in die tijd
toegepaste muurbeëindiging met een kwartklezoortje. De oorspronkelijke gevelindeling van
het bouwhuis zelf, een deur in de middenas en aan beide zijden twee vensters, is nog intact.
De deur is later een venster geworden. Het muurwerk bestaat voor deel uit het originele 17 eeeuwse werk en latere wijzigingen zijn bijna alle uitgevoerd in bakstenen met vrijwel zelfde
kleur en tekstuur. De kap kon bij het onderzoek niet bekeken worden. Het is dus mogelijk
dat hij, of delen ervan, aan één of meer van de vier bouwfasen toebehoort.
Vanwege de gaafheid wordt aan het torentje grote waarde toegekend. Aan het voormalige
bouwhuis en de vleugel die hieraan in de tweede bouwfase is toegevoegd, zou positieve
waarde worden toegekend, maar vanwege de ensemblewaarde, samen met het torentje,
wordt hieraan hoge waarde toegekend.
De begin 19e eeuw dwars voor het oudere deel geplaatste vleugel was blijkens een tekening
uit 1855 van redelijk eenvoudige uitvoering. Het enige wat ervan is overgebleven is
muurwerk, de vijfassige voorgevel van het middendeel en de vensters in de voorgevel van
de flankerende delen. Eind 19e eeuw werd de voorgevel in neorenaissance stijl gewijzigd. De
vensters op de begane grond van het middendeel werden tot het maaiveld doorgetrokken.
Er was een verdieping op het middendeel gebouwd. De wijzigingen zijn overeenkomstig de
contemporaine stijlperiode (neostijlen, eclecticisme).

Bouwhistorische verkenning Huis de Werve te Voorburg

December 2016

De wijzigingen uit 1969 en 1988 leveren een classicistisch beeld op, maar komen niet overeen
met de contemporaine stijlperiode; het is een keuze die aan het huis verbonden is en niet aan
de tijd.

Afb. 12 Trap van de hal naar de verdieping van het hoofdhuis (neorenaissance)

Aan het muurwerk van de begane grond van het hoofdhuis wordt een hoge waarde toegekend
en aan de vensters en de deuren in de voorgevel van de begane grond een positieve waarde.
Alle latere wijzigingen en toevoegingen zijn van indifferente waarde.

4.2

Interieur

Dan het interieur. Het interieur van het torentje heeft zichtbaar vernieuwingen ondergaan
vanwege restauraties. Het is echter goed mogelijk dat de houten constructies van het dak en
de verdiepingsvloeren hetzelfde zijn gebleven. In het torentje zit een historisch uurwerk.
Ook aan het interieur moet daarom hoge waarde worden toegekend.

De inrichting van de voormalige woon- dan wel bestuurskamer in het oude deel en de
trappen van de hal naar de verdieping en van de verdieping naar de zolder van het
hoofdhuis (hoewel deze laatste bij het onderzoek niet gezien is) zijn uitgevoerd in
neorenaissancestijl, net als de vroegere trapgevels en stammen dus uit de vierde, eind 19 eeeuwse bouwfase. Hetzelfde is het geval met de indeling van de verdieping van het
middendeel van het hoofdhuis: een gang en twee grote kamers. Omdat het niet gaat om hele
bijzondere voorbeelden uit de contemporaine stijlperiode, hebben ze een positieve waarde.
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Afb. 13 Het uurwerk

Hoofdstuk 5 Advies t.a.v. verder onderzoek en verbouwing
Balk-, vloer- en kapconstructies konden bij het onderzoek niet worden bekeken. Uit de
bouwtekeningen van de 4e, 5e en 6e fase en de bijbehorende informatie valt af te leiden dat
hieraan wijzigingen hebben plaatsgevonden. Ook het gegeven dat het huis zich begin 19 e
eeuw, in de jaren 30 van deze eeuw en in 1968 in een slechte staat van onderhoud bevond
kan een aanwijzing zijn dat er houten constructies vervangen zijn. In één van de
bouwdossiers is sprake van een te lichte uitvoering van de balklaag tussen de begane grond
en de verdieping van het middendeel van het hoofdhuis. Interessant zou het zijn vast te
kunnen stellen of het oudere deel nog (onderdelen van) de 17 e-eeuwse balklaag en kap bevat.
Ook zou aan een specialist gevraagd kunnen worden het uurwerk in het torentje te dateren.
De gegeven waarderingen zullen worden meegenomen in de verbouwingsplannen.
Het gebouw lijkt zich op het eerste gezicht in goede staat te bevinden; er zijn geen
aanwijzigingen voor cascoschades. Het buitenschilderwerk is wel dringend aan een
onderhoudsbeurt toe.
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Annex
Het huidige Huis de Werve gaat terug op een middeleeuws riddermatig goed.
Opeenvolgende telgen uit het Hollandse adelsgeslacht Van den Werve waren vanaf 1281
eigenaar. Zij waren leenmannen van de graven van Holland. In de 15 e eeuw kwam het via
huwelijk in handen van het adelsgeslacht Van Matenesse en in de 16 e eeuw van het
adelsgeslacht Van Duvenvoorde. Hoe het er in de loop van de Middeleeuwen uitzag valt niet
meer te achterhalen. Wellicht is het in 1281 ontstaan als een omgrachte hoeve en later
uitgebreid tot een verdedigbare ridderhofstad. In 1466 vond een grote verbouwing, dan wel
nieuwbouw plaats. In de Gouden Eeuw kwam het in 1634 in handen van de heren van
Halewijn. Zij bouwden het om tot een klein lustslot. In Huis de Werve hangt een kaart van
het kasteel uit 1666, gezien van alle zijden. In 1741 werd het verkocht, waarna het in verval
raakte. In 1801 werd het afgebroken, op één van de twee op het voorplein gelegen
bouwhuizen met torentje na. Hiervoor, aan de toenmalige straatzijde, werd er enige tijd later
dwars een vleugel aangebouwd. Dit bestond uit een middendeel en twee flankerende delen
van één bouwlaag hoog. Er waren in de 19e eeuw meerdere eigenaren, waaronder de familie
Ancher (1821 - 1845). Deze familie heeft het (bescheiden) archief van De Werve in 1930 aan
het Nationaal Archief geschonken. A.J. Bicker Caarten kocht het huis in 1894. Hij liet een
verdieping op het middendeel bouwen en de drie gevels werden van trapgevels voorzien. In
1904 werd het huis gered van sloop. De oudste bouwtekeningen zijn blauwdrukken uit 1913
voor twee kleine verbouwingen. In de 20e eeuw waren er weer meerdere eigenaren. Eén
daarvan was A.C. de Neeff, een visserijbaron, die in 1942 van plan was het huis in barokke
stijl om te bouwen. Hiertegen werd bezwaar ingebracht door de Rijkscommissie voor
Monumentenzorg. Een meer sparende restauratie werd al snel stilgelegd vanwege een
landelijke bouwstop.
De laatste particuliere eigenaar en bewoner was H.L. ‘s Jacob (1952 - 1967), voorzitter van de
Nederlandse Kastelen Stichting. Na zijn dood werd het huis gekocht door de Vereniging van
Nederlandse Wegenbouwers als ontvangstruimte voor de afdeling West. In 1969 vond een
verbouwing plaats, waarbij de voorgevel ingrijpend gewijzigd werd. Hierdoor kreeg het
huis zijn huidige, klassieke aanzien.

Een deel van de zolderverdieping van de oude vleugel werd tot appartement verbouwd. In
2002 kreeg ook dit een kantoorbestemming. Nu (2016) wordt het huis gehuurd door Finext,
een bedrijf in de zakelijke dienstverlening.
Na een verbouwing zal het gehuurd worden door Zein Childcare, waarmee het de
bestemming krijgt van dagverblijf voor kinderen die tijdelijk in Nederland wonen.

Afb. 14 Plan uit 1942 voor een wijziging in barokke stijl
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bouwvergunningenarchief van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
bouwtekeningenarchief, oud-archief en digitale beeldbank van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
bouwtekeningen van de bestaande situatie van Kroner Architecten te ‘s Gravenhage.
http://www.kasteleninzuidholland.nl/Pages/De_Werve.htm (24-11-2016).
foto's: Reibestein en Partners Bedrijfshuisvesting, Den Haag en auteur.
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