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Aanleiding
De restauratie van Kasteel Steenenburg is technisch opgeleverd, maar nog niet volledig afgerond. In 
de tussentijd wordt het kasteel tijdelijk bewoond om toezicht te kunnen houden op het kasteel en de 
directe omgeving. 

Informatie
De restauratie van Kasteel Steenenburg startte in november 2018. Oorspronkelijk was de planning om 
in het najaar van 2019 de restauratie af te ronden. Door wat opstartproblemen en verborgen gebreken 
die we in het werk tegenkwamen, liep de planning van de restauratie vertraging op. 

De schilder staat al een paar maanden te popelen om de definitieve kaleilaag aan te brengen op de 
lichtgekleurde muren van de oudbouw van het kasteel. Daarmee zou de restauratie helemaal zijn 
afgerond. Voor het beste resultaat moet de kaleilaag in één keer worden aangebracht en de 
vochtigheid van de muren minder dan 10 procent. Sommige delen van de muur hebben het gewenste 
vochtigheidsgehalte al bereikt, maar andere delen zijn nog lang niet zo droog. De muren van dit deel 
van het kasteel zijn daarom nog te vochtig om te schilderen. Door de roze, niet ventilerende verflaag 
zijn deze muren na al die tijd verzadigd geraakt met vocht. Uit metingen blijkt dat het drogen van de 
muren heel langzaam gaat. 

In overleg met Van Dinther (aannemer), Delfgou (architect en bouwkundig begeleider) en De Bresser 
(schilder) bekijken we mogelijkheden om het drogen te versnellen. Tot die tijd blijven we meten om zo 
snel mogelijk te kunnen beginnen als de meetresultaten groen licht geven. 

De bouwkundige restauratie is verder afgerond, waardoor de aannemer niet meer aanwezig is in het 
kasteel. Daarmee is ook het toezicht op het kasteel afgenomen. De eerste tekenen van vandalisme 
zijn al zichtbaar in de vorm van ingegooide ramen. Om toch een vorm van toezicht te hebben op het 
kasteel en de directe omgeving is een vorm van anti-kraak ingezet tot het moment dat het kasteel 
wordt overgedragen aan een nieuwe gebruiker (hierover is overigens nog geen nieuws te melden). 

In overleg met Camelot nemen vijf jonge professionals hun tijdelijke intrek in het kasteel. Zij zullen hier 
voorlopig wonen en werken. Sinds maandag 8 juni woont een enkeling van deze professionals al in 
het kasteel. De eerste weken gebruiken ze om het kasteel van binnen schoon te maken en in te 
huizen. We merken al dat er reuring is in het gebied en dus ook het gewenste toezicht.

Is de aannemer dan al klaar? Nee. Om gedoe over verantwoordelijkheden en verzekeringen te 
voorkomen is ervoor gekozen om de restauratie technisch op te leveren op 19 mei jl. De aannemer 
heeft daarna de mogelijkheid gekregen om geconstateerde gebreken te repareren. Het proces-verbaal 
van oplevering is getekend en daarmee is de onderhoudstermijn gestart. In deze periode is de 



aannemer verantwoordelijk om nog optredende gebreken te repareren. Ook zullen conform afspraak 
in deze periode nog enkele van de in mei geconstateerde problemen worden opgelost.

Als het vocht in de muren van de oudbouw het toestaat, dan zal in de onderhoudsperiode ook de 
kaleilaag nog worden aangebracht. Als dat niet mogelijk blijkt, dan zullen we hierover met de 
aannemer aanvullende afspraken maken. Uiteraard ook over garantietermijnen en financiële 
gevolgen.

De ambtelijke organisatie heeft inmiddels ook al contact gelegd met de provincie over de afhandeling 
van de toegekende subsidie en de opgetreden problematiek van het schilderwerk.

Wij kunnen en zullen u na afloop van de onderhoudstermijn en formele bevestiging van de provinciale 
subsidie inzicht geven in de definitieve financiën van de restauratie van het kasteel.
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