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Kaart van de binnenstad Utrecht met situatie van  bastion Zonnenburg, waar museum 
en sterrenwacht Sonnenborgh is gehuisvest, 2019; noorden is boven (Google Maps; 
bewerkt door De Fabryck). 

 = bastion Zonnenburg.;  = Dom;  = Centraal station  
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INLEIDING 
In juli 2019 heeft het K.F. Hein Fonds Monumenten te Utrecht opdracht gegeven 

aan De Fabryck – Bureau voor Gebouwhistorisch Onderzoek, een bouwhistorisch 

onderzoek in te stellen naar de (uitwendige) muren A t/m G van bastion 

Zonnenburg (of Sonnenborgh), Zonnenburg 1-3 te Utrecht.  

Bastion Zonnenburg is sinds 20 juni 1967 ingeschreven als rijksmonument (nr. 

18403) onder de volgende, redengevende omschrijving: 

Resten bolwerk Zonnenburg, 1551-1554, waarop thans de sterrenwacht is 

gebouwd. 

Het genoemde onderzoek bestond uit raadpleging van literatuur en archivalia (in 

het archief van het Gemeentebestuur van Utrecht, Ontwikkelorganisatie Ruimte 

(AGU/OR), Het Utrechts Archief (HUA), het Nationaal Archief (NA), het 

Rijksmuseum Amsterdam (RMA) en bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE)), alsmede diverse opnamen ter plaatse, en is verricht in augustus tot en 

met maart 2020 door drs. Jacqueline Heijenbrok en dr. Guido Steenmeijer van 

het genoemde bureau; het voor u liggende rapport is van hun hand, inclusief de 

foto’s, tenzij anders vermeld.  

Aangezien bij de start van het onderzoek de restauratie van de muurdelen D, E 

en F al was begonnen, konden geen foto’s van de bestaande toestand (in 2019) 

van deze muurdelen worden opgenomen. 

De dank van de auteurs gaat uit naar de heer Q.A. Peelen en mevrouw M. 

Stolker (K.F. Hein Fonds Monumenten), mevrouw J. Hofstede en mevrouw J. van 

Boxtel (Stadsherstel Utrecht), de heer C.J.M. Rampart en mevrouw H. Schuringa 

(gemeente Utrecht, Erfgoed), de heer H. van Milt (Van Milt Restaurateurs), de 

restaurateurs van Van Milt Restaurateurs, de heer M. van Hunen (Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed), de heer S. Post (Rijksvastgoedbedrijf), en de heer 

V.J. van Koutrik en de heer H. Hovenkamp (Het Utrechts Archief). 
 

 
Bastion Zonnenburg, situatie, Zonnenburg 1-3, Sectie B perceelnr. 5194, 2019; 
noorden is links (Kadastrale Kaart (boven) en De Fabryck).  

 = bastionmuren met hun letteraanduiding  
 = gebouwen op het bastion (m.n. museum en sterrenwacht Sonnenborgh) 
 = het terrein van het bastion  
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Bastion Zonnenburg, plattegrond van het kelderniveau, met daarin aangegeven de benamingen van de muuronderdelen; noorden is links (RCE Beeldbank (1951); bewerkt door  
             De Fabryck). De reconstructie van de steunberen achter de bastionmuur is niet juist, want ontleend aan het enkele jaren later gebouwde bastion Sterrenburg 
Bastion Zonnenburg, plattegrond van het plateau van het bastion, met de gebouwen van museum en sterrenwacht Sonnenborgh, Architectenbureau Jaco D. de Visser, 2001;              
             noorden is links (met dank aan mevrouw J. Hofstede (Stadsherstel Utrecht); bewerkt door De Fabryck). 
Gemakshalve wordt flank E als het noorden beschouwd.
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Bastion Zonnenburg vanuit het zuiden, vlak voor de restauratie van 2020, waarin de muurdelen B en C onderhanden genomen gaan worden, maart 2020. Met zicht op (v.l.n.r.):              
             walmuur A, flank B en face C (rechts), en op het bastion de voormalige hoogleraarswoning en rechts het astronomisch gebouwtje. 
Bastion Zonnenburg vanuit het zuidwesten, met walmuur A (links), de gevel voor de kazemat en rechts (oostelijk) ervan flank B, vlak voor de restauratie van 2020, maart 2020. 
 

           
Bastion Zonnenburg, walmuur A, het zuidelijke restant van de stadsmuur, 2019. 
Bastion Zonnenburg, flank B vanuit het zuiden, met links nog net walmuur A en de gevel voor de zuidelijke kazemat, voor de restauratie van 2020, 2019. 
Bastion Zonnenburg, de hoek van flank B (links) en face C, voor de restauratie van 2020, 2019.
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Bastion Zonnenburg vanuit het zuidoosten, vlak voor de restauratie van 2020, met zicht op face C en face D (rechts), maart 2020. De witte stippen zijn doeken die de  

proefgaten uit januari 2020 afdekken.  
Bastion Zonnenburg, de saillant met de gevelstenen uit 1989, vlak voor de restauratie van 2020, met links face C en rechts face D, maart 2020. 
 

   
Bastion Zonnenburg, face D na de restauratie 2019-2020; op het bastion het astronomisch gebouwtje (links) en het sterrenkundig observatorium, maart 2020. 
Bastion Zonnenburg, de hoek van face D (links) en flank E, na de restauratie 2019-2020, maart 2020.
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Bastion Zonnenburg, flank E, na de restauratie 2019-2020, en rechts de gevel van de noordelijke kazemat, met erboven de voormalige conciërgewoning en links het  
             sterrenkundig observatorium, maart 2020.  
Bastion Zonnenburg, flank E (links) en teruggetrokken flank F, na de restauratie 2019-2020, en rechts nog net de gevel van de noordelijke kazemat, maart 2020.  
 

     
Bastion Zonnenburg, walmuur G, het noordelijke restant van de stadsmuur, 2019. 
Bastion Zonnenburg vanuit het noorden, na de restauratie 2019-2020 van muurdelen D, E en F, maart 2020. Zicht op v.l.n.r. flank E, teruggetrokken flank F en de noordelijke  
             kazematgevel met erboven de voormalige conciërgewoning en links het sterrenkundig observatorium, terwijl rechts de voormalige hoogleraarswoning te zien is.
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FASERINGSOPSTANDEN 

                                                                                                         
 

      
Fasering walmuur A en flank B (boven) en face C (onder), 2019 (De Fabryck). 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)      = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd    
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                         = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld        = scheur     
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Fasering face D (boven), flank E (linksonder), teruggetrokken flank F (middenonder) en walmuur G (rechtsonder), 2019 (De Fabryck). 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water
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1. Kaart van Utrecht,  met bastion Zonnenburg en dwangburcht Vredenburg, Jacob van Deventer, omstreeks 1570; noorden is boven (HUA Beeldbank). 
2. Kaart van stadsmuur en –gracht van Utrecht, met de bastions, torens en poorten, 1650; noorden is boven (HUA Beeldbank; bewerkt door De Fabryck).
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BOUWGESCHIEDENIS 
 

‘een onooglijke walmuur’1: 1848-1871 

Het in 1551-1552 opgetrokken bastion Zonnenburg raakte omstreeks 1825 

zijn defensieve functie kwijt door de aanleg van de eerste sectie van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie, oostelijk van de stad. Gevolg was dat het 

bastion nauwelijks meer werd onderhouden, waardoor het langzaam maar 

zeker in verval raakte (afb. 6). 

De beroemde scheikundige en meteoroloog prof.dr. C.H.D. Buys Ballot 

(1817-1890) kreeg in 1848 toestemming op het bastion een eenvoudig 

weerstation in te richten; voor dit doel kreeg hij de beschikking over de 

zuidelijke van twee dienstwoningen op het plateau (afb. 3).2  

Toen drie jaar later de academische sterrenwacht op de middeleeuwse 

Smeetoren vanwege bouwvalligheid moest verhuizen, zorgde lobbywerk van 

Buys Ballot ervoor dat de keuze op Zonnenburg viel.3 In 1853 werd 

begonnen met de bouw van het nog altijd bestaande observatorium met de 

dubbele koepel aan de noordkant, naar plannen van Cornelis Adriaan Boll 

van Buuren (1818-1859), stadsarchitect en tevens opzichter van de 

academische gebouwen (afb. 11).  

Boll kreeg tegelijkertijd opdracht de dienstwoning te transformeren in een 

volwaardig meteorologisch waarnemingsstation, zodat in 1854-1855 aan de 

zuidoostkant een gebouw tot stand kwam voor het juist opgerichte Koninklijk 

Nederlands Meteorologisch Instituut (K.N.M.I.; afb. 12).  

                                                 
1 Aangepast citaat prof.dr. C.H.D. Buys Ballot (HUA 59, inv.nr. 80 (13 augustus 1858). 
2 A.W. Reinink (e.a., red.), Bouwen voor Utrechts universiteit. Architectuur en stedebouw  
   binnen de stad, Utrecht 1985, p. 70-71. 
3 HUA 59, inv.nr. 122 (19 mei 1880). 

 
 
 

  
 

3. Bastion Zonnenburg, detail van de Kadastrale Minuut, 1818; noorden is links (RCE  
    Beeldbank; bewerkt door De Fabryck). In oranje de dienstwoningen met hun erven  
    en tuinen op het bolwerk. Over de zuidelijke kreeg Buys Ballot in 1848 de  
    beschikking om er een eenvoudig weerstation in te richten.
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4. Bastion Zonnenburg (rechts) en de stadswal vanuit het noordoosten, situatie van 1660, Abraham Rademaker, omstreeks 1750 (Rijksmuseum Amsterdam). 
5. Bastion Zonnenburg, de saillant vanuit het noordoosten met erachter face C en rechts face D, P.J. van Liender, 1758 (HUA Beeldbank). 
 

  
6. Bastion Zonnenburg met de stadswal aan de Stadsbuitengracht, vanuit het oosten (links) en vanuit het zuiden, J. Apeldoorn, 1832 (HUA Beeldbank). 
    Links: face C en de saillant (tussen face C en D); rechts: de saillant en face D.
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7. Op de stadswal vanuit bastion Zonnenburg (noordoosten) richting de toren op het St. Servaashek, met rechts de Fundatie van Renswoude, C. van Hardenbergh, 1816 (HUA  
    Beeldbank). Op de voorgrond liggen enkele stenen bouwonderdelen, waaronder de gevelsteen met de naam ‘Zonnenburg’. 
8. Op de stadswal, met links de dienstwoningen van bastion Zonnenburg, C. van Hardenbergh, omstreeks 1825 (HUA Beeldbank). Links op de voorgrond ligt tegen de boom de  
    gevelsteen met de naam ‘Zonnenburg’. 
 

      
9. Stadsbuitengracht vanuit het noordoosten, met rechts bastion Zonnenburg; zicht op dienstwoning boven de twee gedrukte tongewelven op een zware middenpenant tegen  
    de kazematgevel, C. van Hardenbergh, omstreeks 1825 (HUA Beeldbank). 
10. Stadsbuitengracht vanuit het noordoosten, met rechts face C van bastion Zonnenburg, C. van Hardenbergh, omstreeks 1825 (HUA Beeldbank).
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11. Bastion Zonnenburg, sterrenkundig observatorium, ontwerp van Cornelis Adriaan Boll van Buuren, 1852 (NA 4-RGD, inv.nr. 1398). 
12. Bastion Zonnenburg, weerkundig observatorium van het K.N.M.I., ontwerp van Cornelis Adriaan Boll van Buuren, 1854 (NA 4-RGD, inv.nr. 1398).
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Waar het astronomisch observatorium werd gebouwd binnen de muren van 

het plateau (de voormalige wapenplaats), verrees het pand van het KNMI 

juist helemaal aan de rand (afb. 19-21). De 8 m lange noordwestgevel en de 

aangrenzende 1½ m van de als geheel 22 m lange zuidwestgevel werden 

gefundeerd op de walmuur, de 6 m lange zuidoostgevel en de oostelijke 12 m 

meter van de zuidwestgevel op de bastionmuur, terwijl de rest van de 

zuidwestgevel zou rusten op een (nieuwe) boog van 9 m tussen de walmuur 

en de teruggetrokken flank.4 Van de verschillende muren moest hiervoor de 

bovenste 40 cm worden afgebroken en daarna weer 20 cm worden 

opgemetseld, van oude baksteen, 44 cm ofwel twee stenen dik.  

Nauwelijks benoemd als hoofddirecteur van het K.N.M.I. wist Buys Ballot te 

bewerkstelligen dat, deels op zijn eigen kosten, onder de zuiver dragend 

bedoelde boog een muur met een venster werd opgetrokken, ten behoeve 

een grotere, verhoogd gelegen ruimte voor magnetische waarnemingen.5  

Een vergelijkbare constructie was overigens al langer aanwezig aan de 

noordzijde van het bastion, zij het in de vorm van twee gedrukte tongewelven 

op een zware middenpenant tegen de kazematgevel (afb. 9). Deze 

vermoedelijk achttiende-eeuwse bogen droegen de gevel van een woning die 

in 1855 zou worden gesloopt en herbouwd, waarbij de westelijke penant 

opnieuw zou worden opgemetseld met afkomende of andere oude steen.6 
Tegelijk plaatste men vanaf de oosthoek van de noordgevel van de nieuwe 

‘bewaarderswoning’ van de sterrenwacht een hek, tot aan de achttiende 

tuinkoepel boven de saillant, een afstand van 47 m (afb. 13, 14, 17, 18). 

Hiervoor moest eerst de bovenste 60 cm van de bolwerkmuur één steen diep  

                                                 
4 HUA 59, inv.nr. 75 (Bestek 1854). 
5 HUA 59, inv.nr. 75 (12 oktober 1854); inv.nr. 122 (19 mei 1880). 
6 HUA 59, inv.nr. 77 (Bestek 1855). 

 
 

13. Bastion Zonnenburg, ontwerp van de bewaarderswoning (zie ook afb. 14) bij de  
      sterrenwacht, C.A. Boll van Buuren, 1854 (NA 4.RGD, inv.nr. 1398). Bovenaan het  
      ontwerp van het hek op de noordelijke bastionmuur (D, E en F; detail afb. 14).
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14. Bastion Zonnenburg, detail afb. 13, met het ontwerp van de balustrade met ijzeren hekken tussen de gemetseld pijlers boven op de bastionmuren, C.A. Boll van Buuren,  
      1854 (NA 4.RGD, inv.nr. 1398). Links een doorsneden van de gemetselde goot aan de binnenzijde van de balustrade, die op drie plaatsen zou afwateren via keramische    
      buizen in ingehakte sleuven in de bastionmuur.
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15. Bastion Zonnenburg, de bewaarderswoning, noordwestelijk op het bastion, plattegrond van de kelder (links) en de begane grond, omstreeks 1855; noorden is links (RCE  
      Beeldbank; bewerkt door De Fabryck). 
      In oranje de vleugel die in 1855 werd toegevoegd aan de bestaande dienstwoning (met de twee kamers) uit de zeventiende eeuw: op de begane grond een gang met een  
      kamertje, een kast en een secreet, die leidt naar een bergplaats om de hoek. Deze vleugel rust op kelderniveau op twee gedrukte tongewelven op een zware middenpenant  
      tegen de kazematgevel (zie ook afb. 18).
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16. Smeetoren aan de Stadsbuitengracht vanuit het zuidwesten, met bovenop de academische sterrenwacht, C. van Hardenbergh, 1818 (HUA Beeldbank). De ijzeren hekken  
      rondom de sterrenwacht zijn in 1854-1855 hergebruikt bij de hek met gemetselde pijlers op de bastionmuur van Zonnenburg. 
17. Bastion Zonnenburg vanuit het noordoosten met zicht op face C (links) en face D met op het bastion het sterrenkundig observatorium en op de saillant een tuinpaviljoen van  
      de dienstwoning van de sterrenwacht, met noordelijk (rechts) ervan de balustrade (1855) van gemetselde pijlers en (hergebruikte) ijzeren hekken, 1860 (HUA). 
 

    
18. Bastion Zonnenburg met de gebouwen van het Meteorologisch Instituut vanuit het noorden, P.W. van de Weijer, 1856 (HUA Beeldbank). Met zicht op de twee gedrukte  
      tongewelven op een zware middenpenant tegen de kazematgevel, onder de bewaarderswoning. 
19. Bastion Zonnenburg, niet uitgevoerd ontwerp van een ‘gebouwtje voor magnetische waarnemingen’, zuidelijk van de bastion en voor de walmuur, met rechts flank B met  
      de nieuwe gevel met doorgang en venster, die het zicht op de zuidelijke kazemat ontneemt, 1859 (HUA Beeldbank).
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worden afgebroken, waarna een (halfsteens) rollaag moest worden 

aangebracht met een overstek van een klezoor, gevolgd door 50 cm vlakke 

muur, een platte laag en een tweede rollaag, ditmaal streks en anderhalve 

steen dik. Dit vormde de onderbouw voor gemetselde pijlers van 44 bij 33 cm 

(2 bij 1½ steen) en 110 cm hoog en 2 m 25 van elkaar, die moesten worden 

afgedekt met in het werk gegoten diamantkoppen bestaande uit 

Portlandcement, scherp zand en vergruisde klinkers. Tussen deze pijlers, 

eveneens van kwaliteit ‘grijze klinker’, zouden ijzeren hekken aangebracht 

die afkomstig waren van het vroegere Observatorium, bovenop de inmiddels 

gesloopte Smeetoren. 

Tussen de tuinkoepel op de saillant en het K.N.M.I.-gebouw, een afstand van 

zo’n 28 m, moest de aanwezige borstwering worden gesloopt tot 20 cm onder 

het maaiveld (van het plateau) en opnieuw worden opgemetseld, met gebruik 

van afgekomen stenen, net als bij het hek in sterke basterdmortel (4 delen 

schelpkalk, 2 delen tras en 1 deel zand) (afb. 14). Het ging om penanten als 

de pijlers van het hek, maar iets dichter bij elkaar (2 m) en daartussen 

halfsteens muurtjes, afgedekt met een rollaag van nieuwe klinkers in dezelfde 

mortel. De hergebruikte stenen dienden nadrukkelijk te worden ‘opgevoegd’ 

en vervolgens in één kleur te worden geschilderd.     

Niet onvermeld mag blijven dat langs het hek – dus niet bij de borstwering - 

aan de binnenzijde een gemetselde goot moest worden aangelegd, die op 

drie plaatsen zou afwateren via keramische buizen in ingehakte sleuven in de 

bastionmuur (afb. 14).  

 

 

 

 
20. Bastion Zonnenburg vanuit het oosten, met zicht op face C (links), de saillant met  
      de tuinkoepel en de gemetselde borstwering van 1854-1855, D. van Lokhorst,  
      omstreeks 1855 (HUA Beeldbank). 
 

 
21. Bastion Zonnenburg vanuit het zuiden met (v.l.n.r.): weerkundig observatorium  
      van het K.N.M.I. met eronder in de bastionmuur de nieuwe gevel, die het zicht op  
      de zuidelijke kazemat ontneemt, vervolgens de tuinkoepel en geheel rechts het  
      sterrenkundig observatorium, pagina 23 van het Panorama van Utrecht door J.  
      Bos, 1859 (HUA Beeldbank).
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22. Bastion Zonnenburg, kaart met daarop aangegeven de gebouwen, waarvan rechts een detail, 1850; noorden is links (HUA Beeldbank).  
      Op het bolwerk de sterrenwacht (linksboven), de bewaarderswoning (eronder), het weerkundig observatorium van het K.N.M.I. (rechts), met westelijk tegen de noordelijke  
      gevel de woning van “den H’ Krecke” (prof.dr. H. Krecke).  Westelijk (onder) van het bolwerk het langgerekte gebouw van de “Gewenene tapijtfabriek” en een loods.
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Kosmetische operaties: 1872-1882 

Nadat Buys Ballot in 1858 de bastionmuren ‘onooglijk’ had genoemd, zou het 

nog veertien jaar duren voordat hieraan voor het eerst enige werkzaamheden 

zouden werden verricht, aan de zuidkant.7 De aannemer van het jaarlijkse 

onderhoud diende ‘volgens aanwijzing de muur aan de westzijde weg te 

breken tot aan den boven begane grond, en van daar tot den beneden 

begane grond den ouden muur af te kloven ter dikte van 0,22 cm of één 

steen, met de noodige kasten’. De muur moest vervolgens weer worden 

opgemetseld, één steen dik tot aan de ‘boven beganen grond’ in hardgrauwe 

Utrechtse steen in basterdmortel, platvol gevoegd, vanaf dat niveau 1½ steen 

dik over een hoogte van 2 m, in eerste soort boerengrauwe Utrechtse steen 

en basterdmortel, aan weerszijden gevoegd met Portlandcement, en 

afgedekt met een rollaag van twee grijze vlakke klinkers (44 cm) breed. 

Het lijkt hierbij te gaan om de muur A, dus zuidwestelijk van het eigenlijke 

bastion, mede omdat ook de (tegenovergelegen) ‘walmuur aan de oostzijde’ 

moest worden opgeknapt: onder de rei afgekloofd en met beitels bijgehakt, 

om hem daarna ‘met het hooger gedeelte muur met een basterdspecie vol te 

gooijen, te rapen en te schuren’.  

Waarschijnlijk betreft dit de oostelijke hoek van de (oorspronkelijke) 

teruggetrokken flank met flank B; een bevestiging hiervan zou het feit kunnen 

zijn dat in 1877 het eenvoudige venster in de aansluitende, haakse gevel, 

onder de boog, zou worden vervangen door een ontegenzeglijk fraaier 

exemplaar in serlianavorm (afb. 19, 23).8   

                                                 
7 HUA 59, inv.nr. 107 (Bestek onderhoud academische gebouwen). 
8 HUA 59, inv.nr. 116 (Bestek onderhoud academische gebouwen). 

 
 

23. Bastion Zonnenburg, weerkundig observatorium van het K.N.M.I. vanuit het  
       zuidoosten, met links in de gevel uit 1854-1855 (die het zicht van de zuidelijke  
       kazemat ontneemt) het zojuist ingebrachte serliana-venster, net voorbij de  
       opgeknapte westelijke hoek van flank B, omstreeks 1879 (HUA Beeldbank).
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24. Bastion Zonnenburg, ontwerp van ‘astronomisch gebouwtje’, ofwel ‘Astronomisch gebouw voor waarnemingen met Kleine instrumenten’, Jacobus van Lokhorst, 1879  
      (uitgevoerd in 1880); noorden is linksboven (NA 2.04.40.07, inv.nr. 54.1). 
25. Bastion Zonnenburg, het ‘astronomische gebouwtje’ omstreeks 1890 (HUA Beeldbank). 
26. Bastion Zonnenburg, situatie met in oranje het ‘astronomisch gebouwtje’; 1: weerkundig observatorium (K.N.M.I.) met noordelijk de woning van prof.dr. H. Krecke; 2:  
      sterrenkundig observatorium (sterrenwacht); 3: de bewaarderswoning; tussen gebouw 1 en 3 de open plaats, omstreeks 1880; noorden is linksboven (NA 4 RGD, inv.nr.  
      1397, detail). 
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Het technisch beheer van de gebouwen van de landelijke overheid - en 

daarmee van de toenmalige rijksuniversiteiten - was lange tijd in handen van 

Rijkswaterstaat. Toen in 1878 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

een speciale ‘Rijksbouwkundige voor de gebouwen van Onderwijs, enz.’ 

werd aangesteld – in de persoon van Jacobus van Lokhorst (1844-1906) - 

ging deze taak met betrekking tot de universiteitsgebouwen naar hem over. 

De eerste bemoeienis van de nieuwe Rijksbouwkundige met Zonnenburg 

betrof het ‘Astronomisch gebouw voor waarnemingen met Kleine 

instrumenten’, tegenwoordig de zuidoostelijke sectie van Gebouw 1 (afb. 24-

26). Van Lokhorst greep de uitvoering van zijn ontwerp, in 1880, aan om 

meteen iets te doen aan de toestand van de bolwerkmuren, die hij omschreef 

als ‘zeer onvoldoende’9; er was hem verteld dat ‘aanhoudend steen en puin’ 

naar beneden kwamen.10 Inspectie ter plaatse van opzichter Dirk Kruijff 

(1846-1921) leerde dat de muren van de faces bovenaan minimaal 2,5 m dik 

waren en die van de noordelijke flank 0,45 m (afb. 30).11 Bij nader onderzoek 

voor de fundering van het ‘astronomisch gebouwtje’ zou ook nog blijken dat 

zich tussen de muren, die aan de binnenzijde loodrecht waren (en zijn) geen 

metselwerk bevond (en bevindt), althans tot 3,30 meter onder het maaiveld.12 

Door hun scheefstand waren de bastionmuren altijd vochtig, met vorstschade 

aan de stenen als gevolg. Aan de binnenplaats was ooit tevergeefs 

geëxperimenteerd met Portlandcementpleister - ook deze was afgevroren – 

dus Kruijff zag een klampmuur als enige oplossing. Daarbij zou dan ook het  
 

                                                 
9 NA 2.04.13, inv.nr. 465 (20 februari 1880). 
10 NA 2.04.40.07, inv.nr. 54.1 (12 juli 1879). 
11 NA 2.04.40.07, inv.nr. 54.1 (17 juli 1879). 
12 NA 2.04.40.07, inv.nr. 54.1 (18 oktober, 7 november 1879),  
  

 
27. Bastion Zonnenburg vanuit het oosten, met zicht op begroeide face C (links), de  
      saillant met de tuinkoepel, en face D, omstreeks 1858 (HUA Beeldbank). De  
      tuinkoepel moest in 1880 wijken voor de bouw van het astronomisch gebouwtje. 
 

 
28. Bastion Zonnenburg vanuit het oosten, met zicht op begroeide face C en de  
       saillant met de tuinkoepel, foto P. Oosterhuis, omstreeks 1860 (HUA Beeldbank).
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29. Bastion Zonnenburg, het weerkundig observatorium van het K.N.M.I. vanuit het zuidoosten, met zicht op walmuur A (links), het serliana-venster in de gevel, die het zicht op  
      de zuidelijke kazemat ontneemt, en de afbrokkelende flank B en face C, omstreeks 1880 (HUA Beeldbank).



BASTION ZONNENBURG TE UTRECHT                                                                                                     De Fabryck – Bureau voor Gebouwhistorisch Onderzoek 

24 
 

    
 

30. Bastion Zonnenburg, plattegronden, en linksonder een doorsnede, op kelderniveau van de kazematten, poternen en de bastionmuren, 1941 (links) en 1951; noorden is links  
      (RCE Beeldbank). 
      De bastionmuren worden standaard afgebeeld met zware steunberen aan de binnenzijde, ontleend aan een opmeting van het iets jongere bastion Sterrenburg, maar  
      onderzoek in 1880 heeft aangetoond dat zich tussen de muren, die aan de binnenzijde loodrecht bleken op te gaan, geen metselwerk bevond (en bevindt), althans tot 3,30  
      meter onder het maaiveld. Daarnaast bleken de faces C en D bovenaan minimaal 2,5 m dik te zijn en die van de noordelijke ‘schouder’, ofwel flank E, 0,45 m.
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systeem van waterafvoer (uit 1855) moeten worden veranderd. 

De werkzaamheden werden onderhands opgedragen aan de aannemer van 

het astronomisch gebouwtje, de Utrechter A.J. van Maanen, in de vorm van 

meerwerk voor een bedrag van ƒ 794,65.13 Hiervoor zouden vier metselaars 

in totaal 380 uur besteden aan het afhakken van de muren deze daarna 

herstellen met 30 m3 nieuw, licht versnijdend metselwerk in sterke trasmortel 

(afb. 31).14 Om de kosten te drukken werden ‘poepesteenen’ (moppen) 

hergebruikt die afkomstig waren van gesloopte Groningse vestingwerken - uit 

de periode van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) - en lagen opgeslagen 

bij het dorp Helpman; deze stenen zouden eveneens worden toegepast in de 

fundering van het gebouwtje. Ook zouden vier kanalen worden aangelegd ‘tot 

afvoer van water op het terrein en langs den bastionmuur’ van gresbuis met 

een diameter van 12 cm en een totale lengte van 43 m, alsmede vijf met 

roosters afgedekte zinkputten van harde mondsteenklinkers in sterke specie. 

Een metselaar zou daarnaast 80 uur besteden aan het uithakken en opnieuw 

voegen van een gedeelte van het plaveisel op het plateau, een bestaande 

gemetselde goot verleggen en herstellen met hard vlakke mondsteenklinkers 

in sterke specie en tevens een deel van de borstwering opnieuw opmetselen, 

met kleurig-hardgrauwe steen in slappe basterdspecie. 

Uiteindelijk, in september 1882, zouden de metselaars liefst 2190 uur hebben 

gehakt en 146 m3 stenen (ruim zo’n 25.000 stuks) verwerkt, en bovendien het 

voegwerk van de onderbouw en de pijlers van de hekken hebben vernieuwd 

(met Portlandcementspecie) en de borstwering ernaast, deels gesneuveld bij  

                                                 
13 NA 2.04.40.07, inv.nr. 55 (ongedateerd, december 1879-januari 1880). 
14 Vermoedelijke samenstelling: drie delen kalk op twee delen tras (‘In de Rijks A.V. voor  
     sterken trasmortel van steenkalk staat […] van oudsher [vóór 1893, DF] 3 kalk op 2 tras’  
     (J.A. van der Kloes, Onze bouwmaterialen, III, mortels en beton, Maassluis z.j [1908- 
     19102], p. 137)).  

 
31. Bastion Zonnenburg, schetsje in de kantlijn van een brief van opzichter Dirk Kruijff  
      aan Rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst, waarmee Kruijff voorstelt de 4500  
      ‘poepsteenen’, die onderweg zijn voor de bastionklamp, trapsgewijs te metselen:  
      ‘wanneer de stenen horizontaal worden gelegd, [zal] iedere steen ongeveer 1 cm  
      vóór steken, als nevenstaande schets’, 10 april 1888 (NA 2.04.40.07, inv.nr. 55). 
 

 
32. Bastion Zonnenburg, zicht op de begroeide face D, het astronomisch gebouwtje  
      (links) en het sterrenkundig observatorium, omstreeks 1879 (HUA Beeldbank).
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de aanvoer van bouwmateriaal, opnieuw hebben opgetrokken.15 Hier stond 

weliswaar tegenover dat niet vier maar slechts één (aanvullend) afvoerkanaal 

‘van water langs den bastionmuur’ was aangelegd, met bijbehorende zinkput, 

maar dit had niet kunnen verhinderen dat het bedrag  was opgelopen tot  

ƒ 2799,60, dus drie-en-een-half keer zoveel als de eerste schatting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 NA 2.04.40.07, inv.nr. 55 (25 augustus 1880), 56 (21 september 1882). 

 
 

 
 

33. Op de stadswal richting bastion Zonnenburg, vanuit het noorden (boven) en vanuit  
      het zuiden, met zicht op de bewaarderswoning (links), gevolgd door de muur van  
      de open plaats, die op kelderniveau ligt, de woning van prof.dr. H. Krecke, en  
      rechts (onder) het weerkundig observatorium van het K.N.M.I., omstreeks 1890  
      (HUA Beeldbank).
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34. Bastion Zonnenburg vanuit het zuiden, met zicht op de herstelde flank B en face C, omstreeks 1900 (HUA Beeldbank).
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Instabiliteit en herhaald herstel: 1888-1981 

De forse uitgaven ten spijt voelde de toenmalige hoogleraar-directeur van de 

sterrenwacht J.A.C. Oudemans, zich vijf jaar later gedwongen alarm te slaan 

over de bastionmuur.16 Het jaar daarop, in maart 1888, deed hij dat 

nogmaals, want hij had geconstateerd dat de afstand tussen een specifieke 

steen van de gevel van de Noordertoren en de hoek van de dichtstbijzijnde 

hekpijlers sindsdien met 1,9 cm was toegenomen (afb. 35); zijn conclusie: de 

muur was niet stabiel. Bovendien had hij de indruk dat op verschillende 

plekken stenen naar buiten werden gedrukt en voorzag hij, als er niets werd 

ondernomen, ‘een plotselinge afschuiving [..] waardoor een gedeelte der 

sterrewacht vernietigd […]’ zou worden ‘en wellicht andere ongelukken’ 

zouden ontstaan. Namens het K.N.M.I. voegde zijn collega Buys Ballot 

daaraan toe dat ‘het  gebouw gedeeltelijk’ bleek ‘te verzakken voor zover het 

niet op de stadsmuur’ stond. En ook hier moesten snel maatregelen worden 

getroffen ‘omdat de scheur bij een der bogen’ deed vrezen dat deze zou 

instorten. De veronderstelde problemen moeten in werkelijkheid minder 

ernstig zijn geweest dan ze zich lieten aanzien, want de onderhoudsbegroting 

voor 1889, opgesteld in mei 1888, vermeldt bij de ‘Sterrenwacht’ het 

‘vernieuwen van gemetselde borstweringen’ (à ƒ 225) en het ‘invoegen van 

muren’ (à ƒ 35), en bij het ‘Weerkundig Observatorium’ alleen het ‘invoegen 

van schoorstenen en muren (à ƒ 75).       

 

1907-1908 

Bij de wijziging en uitbreiding van het voormalige K.N.M.I.-gebouw ten 

behoeve van de sterrenwacht in 1907-1908 – het K.N.M.I. zelf was in 1897 al  

                                                 
16 HUA 59, inv.nr. 12 (26 maart 1887); inv.nr. 133 (12 maart 1888). 

   
 

35. Bastion Zonnenburg, schetsje in de kantlijn van een brief van hoogleraar-directeur  
      van de sterrenwacht J.A.C. Oudemans aan de heren Curatoren van de  
      Rijksuniversiteit Utrecht, waarmee Oudemans wil aantonen dat de afstand tussen  
      de Noordertoren van het observatorium en een gemetselde pijler van de  
      balustrade (1855) in een jaar tijd (gemeten op 9 maart 1887 en 10 maart 1888)  
      met 19 millimeter is toegenomen, 12 maart 1888 (HUA 59, inv.nr. 133). 
36. Bastion Zonnenburg, plattegrond met de aanduidingen van de ruimten na de  
      uitbreiding ten behoeve van de sterrenwacht in 1907, nadat de K.N.M.I. in 1897  
      was vertrokken, 1907; noorden is links (NA 4.RGD, inv.nr. 1398). 
      Het observatiegebouw en het astronomisch gebouwtje zijn met elkaar verbonden  
      door een tussenlid waarin de bibliotheek en de ‘monteerkamer’ zijn ondergebracht,  
      terwijl het voormalige K.N.M.I. gebouw met de dito woning van prof.dr. H. Krecke  
      werden verbouwd tot directeurswoning en collegezaal.
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37. Voormalig weerkundig observatorium, ontwerp van de uitbreiding ten behoeve van de sterrenwacht; doorsneden (boven) en plattegronden, met in wit aangegeven het  
      nieuwe metselwerk en gearceerd het bestaande, bureau Jan Vrijman, 1907; noorden is links (HUA 4006, inv.nr. 270-109-346).
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38. Voormalig weerkundig observatorium, ontwerp van de uitbreiding ten behoeve van de sterrenwacht; aanzichten, met onder meer flank B rechtsboven) en face C  
      (linksonder), bureau Jan Vrijman, 1907 (NA 4.RGD, inv.nr. 1398.



BASTION ZONNENBURG TE UTRECHT                                                                                                     De Fabryck – Bureau voor Gebouwhistorisch Onderzoek 

31 
 

verhuisd naar De Bilt – ondergingen muur B en C bovenaan enige aanpassing 

door de toevoeging van de twee nog steeds aanwezige erkers. Deze rust(t)en 

op uitmetselingen, bij flank B van zowel vormbaksteen als door inwendig 

sloopwerk vrijgekomen steen, voor de aanheling van de beschadigde muur17, 

bij face C alleen van steen van deze laatste soort. (afb. 36-44).18 Vanwege de 

uitbreiding, ontworpen door het bureau van de Rijksbouwkundige voor de 

Onderwijsgebouwen Johannes Antonius Willibrordus (Jan) Vrijman (1865-

1954), veranderde  daarnaast de loop van de borstwering, terwijl de gevel 

vóór de zuidelijke kazemat zijn huidige gedaante kreeg, met gebruikmaking 

van stenen (25-26,5 x 12-13 x 5,5-7 cm; 10 lagen = 69 cm; Vlaams verband) 

die waren vrijgekomen bij sloopwerk voor de fundering van de uitbreiding 

(afb. 40).19 

Daarnaast moesten zes vakken van de borstwering boven face C, die waren 

afgebroken voor de aanvoer van bouwmateriaal, opnieuw worden 

opgemetseld (afb. 37), waarbij de borstwering aan de zuidwestzijde een 

ander verloop kreeg dan tevoren. Afsluitend voorzag men de licht hellende 

overgang tussen beide delen van de bastionmuur enerzijds en de gevels van 

de dienstwoning en de borstwering anderzijds van een laag cementpleister. 

Het ziet ernaar uit dat men deze werkzaamheden heeft aangegrepen om 

tegelijk de bastionmuren te repareren, gelet op de aanwezigheid van Vlaams 

verband in de zone van de vakken D-0-5, D-1-4 en D-2-5 (oost) en E-0-1, E-

1-1 en E-2-1 (west). 

 

 

                                                 
17 B.J.M. Klück, Sterrewacht Zonneburg (bouwhistorisch rapport), [Utrecht] 1986. 
18 NA 2.04.13, inv.nr. 466 (16 juni 1906). 
19 B.J.M. Klück, Sterrewacht Zonneburg (bouwhistorisch rapport), [Utrecht] 1986. 

 
 

39. Voormalig weerkundig observatorium, ontwerp van details van de uitmetseling van 
      erker boven face C (afb. 38), bureau Jan Vrijman, 1907 (NA 4.RGD, inv.nr. 1398).
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40. De gevel voor de zuidelijke kazemat; deze is gerealiseerd in 1855 maar heeft zijn huidige gedaante gekregen in 1907-1908, met gebruikmaking van stenen (25-26,5 x 12-13  
      x 5,5-7 cm; 10 lagen = 69 cm; Vlaams verband) die waren vrijgekomen bij sloopwerk voor de fundering van de uitbreiding, 2019. 
41. Flank B vanuit het zuidoosten, met links de gevel voor de zuidelijke kazemat; de flank heeft in 1907-1908 een uitmetseling ten behoeve van een erker gekregen, wat ook is  
      gebeurd om de hoek bij face C (rechts), 2019. 
42. Flank B, de uitmetseling uit 1907-1908, samengesteld uit zowel vormbaksteen als door inwendig sloopwerk vrijgekomen steen, voor de aanheling van de beschadigde  
      muur, 2019. 

                                                                                     
43. Face C vanuit het noordoosten, met links de uitmetseling uit 1907-1908 ten behoeve van de zuidelijke erker, vervaardigd van door inwendig sloopwerk vrijgekomen steen,  
       2019.
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44. Sterrenkundig observatorium, ontwerp van de uitbreiding ten behoeve van de sterrenwacht; doorsneden (boven) en plattegronden, met in wit aangegeven het nieuwe  
      metselwerk en gearceerd het bestaande, bureau Jan Vrijman, 1907; noorden is links (HUA 4006, inv.nr. 270-109-346).  
      Het observatiegebouw en het astronomisch gebouwtje worden (en zijn) met elkaar verbonden door een tussenlid waar de bibliotheek en de ‘monteerkamer’  zijn  
      ondergebracht.
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45. Sterrenkundig observatorium vanuit het zuidoosten, met links de Zuider- en rechts  
      de Noordertoren, Buiten 1907 (HUA Beeldbank). 
 

 
46. Sterrenkundig observatorium, de bibliotheek in het tussenlid uit 1907-1908,  
      Utrecht in Woord en Beeld 1933 (HUA Beeldbank). 

 
47. Bastion Zonnenburg, hoek tussen face D (links) en flank E, met bovenop het  
      observatorium, Utrecht in Woord en Beeld, 1933 (HUA Beeldbank).
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1940 
Historische foto’s suggereren dat in deze zone tussen 1933 en 1955 het 

voegwerk is vervangen (afb. 54). Hoewel archivalisch bewijs vooralsnog 

ontbreekt, kan dit zijn gebeurd in het kader van de verbouwing van de 

westelijke sectie van het voormalige K.N.M.I.-gebouw voor de uitbreiding met 

het eveneens nog bestaande zonne-observatorium in 1940.20 Bij dit project 

van de Rijksgebouwendienst kwam boven de gevel uit 1908 voor de 

zuidelijke kazemat een betonnen galerij met een bakstenen borstwering tot 

stand, richting de nieuwe hoofdingang van de directeurswoning op het niveau 

van het plateau van het bastion (afb. 48, 49). 

Eveneens op grond van foto’s (afb. 55) kan worden geconcludeerd dat tussen 

1955 en 1963 een vergelijkbare hersteloperatie is uitgevoerd, maar dan 

omvangrijker: flank B is integraal aangepakt – nieuw voegwerk en enig 

inboetwerk - en face C opnieuw verspreid. Een koppeling met de verbouwing 

en uitbreiding van het pand Zonnenburg 3 (conciërgewoning, afb. 49-52) in 

1957 ligt voor de hand, maar ook in dit geval is er geen archivalisch bewijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 HUA 59, inv.nr. 2052 (19 juni 1940). 

 
48. Voormalig weerkundig observatorium vanuit het zuidwesten, na oplevering van de  
      aanpassingen van 1939-1940, omstreeks 1940 (HUA Beeldbank). 
      Voor de zuidgevel ligt de nieuwe betonnen galerij met zijn bakstenen borstwering,  
      van het wandelpad (links) naar de nieuwe hoofdingang van de directeurswoning,  
      terwijl op het dak het nieuwe zonne-observatorium is te zien.
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49. Voormalig weerkundig observatorium, west- (links) en zuidgevel, bestaande (boven) en nieuwe toestand, Rijksgebouwendienst, 1939 (HUA 4007, inv.nr. 11260, blauwdruk  
      detail; bewerkt door De Fabryck). Naast een zonne-observatorium op het dak, kreeg de zuidgevel een betonnen galerij met een bakstenen borstwering (onder; oranje),  
      richting de nieuwe hoofdingang van de directeurswoning op het niveau van het plateau van het bastion.
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50. Bewaarders- ofwel conciërgewoning, ontwerp van de verbouwing en uitbreiding, bestaande (links) en nieuwe toestand, Rijksgebouwendienst, 1956 (RVB 5118, inv.nr.  
      4288). De woning wordt voorzien van een extra verdieping. 
 

      
51. Conciërgewoning (links) en het voormalige weerkundig observatorium vanuit het westen, 1967 (HUA Beeldbank). 
52. Noordelijke kazematgevel onder de conciërgewoning is onveranderd gebleven, in afwijking van het ontwerp, 1987 (HUA Beeldbank).
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53. Bastion Zonnenburg vanuit het noordoosten, met zicht op face D en flank E, het astronomisch gebouwtje (links), het sterrenkundig observatorium en de conciërgewoning,  
      met rechts walmuur G, 1955 (RCE Beeldbank). 
 

 
54. Bastion Zonnenburg vanuit het zuidoosten, met zicht op walmuur A (links achter de struiken), flank B en face C, en de directeurswoning met zonne-observatorium, 1955  
      (RCE Beeldbank). De bastionmuren zijn tonen vermoedelijk in 1940 hersteld metselwerk.
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55. Bastion Zonnenburg vanuit het zuidoosten, met de waarschijnlijk in 1957 gerenoveerde flank B en face C, 1963 (RCE Beeldbank).
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1970-1971 

Naar aanleiding van klachten dat studenten de afgebrokkelde walmuur als 

klimwand gebruikten, meldde de directeur van de Technische Dienst van 

Openbare Werken in september 1970 aan B&W dat hij een onderzoek had 

laten instellen.21 Hieruit was gebleken ‘dat het metselwerk aan de buitenzijde 

van het in 1551-1552 gebouwde bastion […] zich in een zodanig slechte staat 

bevindt, dat hierin niet kan worden voorzien door het uitvoeren van 

herstellingen van ondergeschikte aard. Voor dit herstel dient een 

restauratieplan te worden vervaardigd, aan de hand waarvan een 

kostenbegroting kan worden opgesteld, zodat een inzicht kan worden 

verkregen in de aard en omvang van het restauratiewerk’.22 Tegelijkertijd zag 

hij ‘geen onmiddellijk gevaar voor het bastion c.a. of voor de veiligheid’, wat 

B&W - in de veronderstelling als eigenaar verantwoordelijk te zijn – uit 

financiële overwegingen deed besluiten alleen het nodige onderhoudswerk 

(voornamelijk voegwerk en enig metselwerk)’ te laten uitvoeren.23 Het ziet 

ernaar uit dat dit is gebeurd in de vakken E-1-1, E-1-2, F1-1 en F2-1, min of 

meer aansluitend aan de vermoedelijk in 1940 gerepareerde plekken, en bij 

de muurdelen B en C, op onbekende plekken.  

 

In juli 1976 rapporteerde het hoofd van de Hoofdafdeling Bouwzaken en 

Huisvesting van de Rijksuniversiteit dat de districtsbouwkundige van de 

Rijksgebouwendienst had gemeld dat er ‘verzakkingen optreden en gaten 

vallen in de bestrating’ op het bastion.24  

                                                 
21 HUA 1338, inv.nr. 15680. 
22 AGU/OR, N5965, 14 september 1970. 
23 AGU/OR, N5965, 2 oktober 1970. 
24 AGU/OR, N5965, 28 juli 1976. 

 
 

 
56. Bastion Zonnenburg, face D; de zuidoostzijde (boven) en de noordwestzijde, Jean  
      Penders, 1976 (www.documentatie.org). 
      Door de sneeuw is de trapsgewijze opbouw van het metselwerk uit 1880-1882  
      goed te zien, evenals de onregelmatige buiking als gevolg van bouwfysische         
      problemen.
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Dat er maatregelen zijn getroffen wordt aannemelijk gemaakt door een 

advies van de ‘afdeling Technisch Onderzoek’ aan gemeentearchitect ir. 

Jacob (Jaap) Baart de la Faille (1922-2011) uit augustus 1979, waarin over 

de bestrating wordt opgemerkt dat ‘er […] een onderhoudaanpassing [is] 

geweest, welk o.i. niet recent is gebeurd’.25 De oorzaak van de problemen 

moest volgens de auteur, ing. F.G.J. Kraan, worden gezocht in de historische 

locatie: ‘Wanneer de tekeningen van het bastion en de tekeningen der 

gebouwen worden beschouwd, dan valt het op dat er verschillende delen van 

het gebouw direct boven het muurwerk van het bastion staan. De overige 

delen zijn gefundeerd op de "grondvulling" van het bastion […]. Deze wijze 

van funderen, dat valt in de lijn van verwachtingen, geeft in de loop der jaren 

aanleiding tot zettingsverschillen, dus uiteraard scheurvorming. De grote 

scheuren in de ingang zijn hiervan het gevolg. Bovendien valt waar te nemen 

dat de muur van het bastion aan de singelzijde enigszins is gaan wijken. De 

gebreken in de bestrating nabij deze muur duiden hierop. […] Zoals het zich 

op dit ogenblik laat aanzien, wijkt deze muur onder invloed van het gewicht 

van de gebouwen. […] 

Bij een plan tot restauratie van de muur dienen ten aanzien van dit wijken 

voorzieningen te worden getroffen, b.v. d.m.v. Groutankers, ca. 4 à 6 stuks. 

Of deze maatregelen tegen het verder wijken ook voldoende zijn om de 

zettingsverschillen onder de gebouwen te voorkomen, wordt betwijfeld.  

Bij een plan tot restauratie of herstel van de gebouwen dient men er van uit te 

gaan, dat een nader bodemonderzoek naar de toestand van de aarden 

vulling van het bastion moet worden verricht. Er zijn twee mogelijkheden:  

 

                                                 
25 AGU/OR, N5965, 8 augustus 1982. 

 
 

 
 

57. Bastion Zonnenburg vanuit het zuidoosten (boven), met flank B en face C, en  
      vanuit het oosten, met face C (links) en face D, 1978 (HUA Beeldbank). De  
      muren worden in de jaren 1970 door studenten gebruikt als klimwand.
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a. Indien de grondaanvulling bestaat uit sterk samendrukbare lagen, 

dan zijn verdere, grotere zettingen, ofwel zettingsverschillen in de 

toekomstige jaren zeer zeker te verwachten, dus een voortgang van 

nieuwe ernstige scheuren. Dit is alleen te voorkomen door een zeer 

kostbare paalfundering alsnog onder de bestaande gebouwen aan te 

brengen (o.i. niet de verwachting). 

b. Indien de grondaanvulling bestaat uit zand of gemengde 

grondsoorten, dan kan redelijkerwijs worden verwacht dat de ernstige 

zettingsverschillen zich grotendeels hebben ontwikkeld. Er kan dan 

tot een herstel van de scheuren worden overgegaan. Echter, kleine 

zettingsverschillen blijven natuurlijk bestaan i.v.m. de reeds 

genoemde verschillen in de funderingsmethoden. De verzakkingen 

elders in het gebouw, b.v. de flinke kieren onder de stellages van de 

bibliotheekkasten, zijn eveneens gevolgen van zettingsverschillen. 

Deze kunnen uiteraard wel worden hersteld en ondervangen’. 

In een voetnoot voegt de auteur nog toe: ‘Een vluchtige visuele inspectie gaf 

ons niet de indruk, dat er direct gevaar voor mensen en gebouwen aanwezig 

is. Een nauwkeurige inspectie is aanbevelingswaardig’ en ‘Een goede 

drainage achter de muur is eveneens gewenst’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

58. Bastion Zonnenburg, vanuit het oosten (boven), met face C (links) en face D, en  
      de oostzijde van face C, 1981 (HUA Beeldbank). De bastionmuren zijn intussen  
      sterk begroeid geraakt.
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59. Bastion Zonnenburg, ontwerp van de uitgevoerde stadverwarming, Rijksgebouwendienst, 1952; noorden is links (RVB 5118, inv.nr. 4288). Vanwege diverse ernstige  
      lekkages is de stadsverwarming medeverantwoordelijk voor de bouwfysische problemen van het bastion.
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Een ‘abominabele toestand’: 1982-1985 

In het voorjaar van 1982 stortte centraal in face D een gedeelte van de 

klampmuur in, ongeveer 16 m2 groot (afb. 60, 61).26 Op aandrang van de 

universiteit (als gebruiker) vond een inspectie plaats, waarover de gemeente, 

in casu de Onderafdeling Monumenten van de Dienst Bouwen en Wonen, in 

juli rapport uitbracht.27 De belangrijkste punten hieruit zijn: 

2. Bij een restauratie van het bolwerk in 1907-1909 [sic; moet zijn: 

1880-1882, DF] is de buitenmuur […] uit esthetische en technische 

overwegingen ontdaan van zijn buitenste ‘schil’ en is hiervoor een 

nieuwe muur gemetseld (steensdik) die, merkwaardigerwijs, niet in 

het bestaande achterliggende werk is verankerd;  

3. […] Als oorzaak [van de instorting] werd verondersteld dat dit het 

gevolg was van binnendringen, via poriën in het metselwerk of 

bovenlangs, van vocht dat als gevolg van opvriezen gedurende de 

winter de schade heeft veroorzaakt. Tevens werd gekonstateerd dat 

op meerdere plaatsen instortingsgevaar bestond […];  

5. De situatie blijkt thans gevaarlijker dan aanvankelijk werd 

verondersteld. De indruk bestaat dat de gehele schil voor de oude 

muur los staat en dat bij een volgende periode van vorst nog meer 

stukken naar beneden zullen storten; 

6. Boven op het muurwerk bevindt zich een balustrade [van 1855, DF] 

[…] die op de buitenste […] vernieuwde, schil is geplaatst. Als gevolg 

van de abominabele toestand van het onderliggende muurwerk is 

deze balustrade enkele centimeters geweken, tevens is de  

                                                 
26 AGU/OR, N5965, 12 juli 1982. 
27 AGU/OR, N5965, 8 juli 1982. 

 
 

 
 

60. Bastion Zonnenburg vanuit het oosten (boven) en noordoosten, met face C (links)  
      en face D, waar centraal een deel van de klamp is ingestort, 1984 (HUA  
      Beeldbank).
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achterliggende bestrating in beweging en de daaronder liggende grond 

verschoven, e.e.a. zakt dus gestadig weg. Gezien het tempo waarin het 

verval zich voltrekt (de balustrade en het bestratingswerk lagen dit voorjaar 

nog op hun plaats) is ingrijpen op korte termijn vereist. 

Het ziet er naar uit dat de op het bolwerk gelegen bebouwing zodanig 

aan het "oude werk" is gekoppeld dat hiervoor niet hoeft te worden 

gevreesd. Een gedetailleerder bouwtechnisch onderzoek van de 

muur, op korte termijn, is zeer gewenst om de omvang van de 

schade en de oorzaak en de gevolgen van eventueel uitstel van 

aanpak te kunnen overzien. 

7. Aanvankelijk werd, zoals reeds onder 3 gesteld, aangenomen dat de 

schade het gevolg was van binnendringen van regenwater, maar van 

de zijde van de gebruiker werd vernomen dat vorig jaar in het 

complex een hoofdwaterleiding [moet zijn: leiding van de 

stadsverwarming, DF] is gesprongen waarbij nog onduidelijk is 

hoeveel water is weggestroomd in het bolwerk. De lekkage is 

volgens de informatie thans verholpen. 

Thans lijkt het vermoeden gewettigd dat dit water in de oude 

buitenmuur is gedrongen tot achter de buitenste schil en daar ’s 

winters is opgevroren. Gekonstateerd werd dat de oude muur nog 

steeds nat is. 

8. Het is door de nog onduidelijke situatie in dit stadium niet mogelijk 

vast te stellen wie aansprakelijk is voor de schade aan het muurwerk. 

9. Teneinde duidelijkheid te verkrijgen omtrent de omvang, oorzaak, 

mogelijke gevolgen, aansprakelijkheid etc. zal een diepgaander 

bouwtechnisch onderzoek moeten plaatsvinden. De kosten hiervan 

zullen ca. ƒ 13.000,-- bedragen’. 

 
 

 
 

61. Bastion Zonnenburg, face D, waar het centrale deel van de klampmuur uit 1880- 
      1882 is ingestort, met onder een detail, 1984 (HUA Beeldbank).  
      Overigens lijken er in de muur ventilatieopeningen (in een regelmatig patroon) te  
      zijn aangebracht; twee van deze openingen zijn te zien rechts op de onderste foto.
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Er zou inderdaad nader onderzoek plaatsvinden - een min of meer regelmatig 

patroon van gaten van een halve steen, aanwezig in 1984, getuigt hiervan 

(afb. 61) – maar dit werd uitgevoerd door de universiteit. De gemeente had 

inmiddels de overeenkomst van ‘afstand in voortdurend gebruik’ van het 

bastion achterhaald, die dateerde van 1853 maar nog onverkort van kracht 

was. Deze overeenkomst vermeldt: ‘Dat de verschuldigde grondlasten 

alsmede alle onderhoudskosten, van 1 Januari 1853 af, voor rekening der 

Hoogeschool [d.w.z. Universiteit, DF] worden genomen’.  

Het hoofd van de Technische Dienst van de universiteit rapporteerde in april 

1983 aan het waarnemend hoofd van de Afdeling Huisvesting:28  

‘Herstel van de buitenmuur is nodig, omdat die geheel los van het bastion is 

komen te staan. De wijking van de buitenmuur varieert van enkele mm tot 

meer dan 100 mm. Op één plaats is de afstand zelfs zo groot geworden dat 

de muur is bezweken; een ander deel is gestut om instorten te voorkomen. 

Het vulzand onder de stoep van de omloop spoelt weg in de ontstane 

openingen met als gevolg dat ook de bestrating verzakt. Bovendien 

functioneerde een gedeelte van de buitenriolering niet meer door die 

verzakking. 

De oorzaken van dit geval zijn in de eerste plaats historisch. De muren zijn 

opgetrokken van baksteen (formaat 275 x 135 x 60 mm) in slordig staand 

verband gemetseld. De frontmuren zijn 2 à 2.50 m dik en voorzien van zeer 

zware steunberen. Tegen dit massieve metselwerk, op de oorspronkelijke 

fundering, is in het begin van deze eeuw [moet zijn: 1880-1882, DF] een 

nieuwe muur gemetseld, waarschijnlijk ter vervanging van de oude [er is 

geen voorganger van de huidige klampmuur geweest, DF].  

                                                 
28 AGU/OR, N5965, 19 april 1985. 

 
62. Bastion Zonnenburg, face C (links) en face D vanuit het oosten, het centrale gat in  
       de klampmuur van face D is in 1985 gedicht, 1987 (HUA Beeldbank). 
 

 
63. Bastion Zonnenburg vanuit het zuidoosten, met flank B (links) en face C na de  
      herstellingen van 1985, gefinancierd door de Rijksuniversiteit, waarbij vooral de  
      hoek van flank B-face C onderhanden is genomen, 1987 (HUA Beeldbank).
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Vakmanschap stond tachtig jaar geleden op een hoog peil, bouwfysisch 

bezien is deze constructie echter bijzonder slecht. 

De oorzaken van het verval van de buitenmuur zijn in de tweede plaats 

klimatologisch. Het massieve metselwerk, op en tegen de aarden wallen 

gemetseld, is zeer vochtig en dit vocht dringt naar de buitenzijde van de 

muur. Het is duidelijk dat er een enorme spanning ontstaat in de buitenmuur, 

door vochttransport enerzijds en temperatuurverschillen anderzijds. Ten 

gevolge daarvan ontstaat er ruimte tussen het oorspronkelijke en later 

aangebrachte metselwerk. De bestrating van de omloop dekt het metselwerk 

aan de bovenzijde af. Regenwater dringt van bovenaf naar binnen en vult de 

ontstane openingen. Vorst zal deze openingen, ten gevolge van uitzetten, 

nog groter maken. 

De consequenties zijn, dat als reparaties achterwege blijven, na verloop van 

korte of langere tijd gedeelten van de buitenmuur zullen instorten. De 

kolommen en de smeedijzeren hekken, die boven op de 8 m hoge muur 

staan, kunnen omlaag komen. Welke consequenties dit kan hebben voor 

passanten op het voetpad langs de singel is niet te overzien. Nu reeds moet 

de omloop worden afgesloten voor voetgangers. 

Noodzakelijke herstelwerkzaamheden zijn op de korte termijn nodig over een 

lengte van tenminste 12 m, opdat de muur niet nog verder instort. De 

buitenzijde van het schone metselwerk kan worden opgetrokken uit 

bestaande stenen. Het achterliggende metselwerk moet dan worden 

aangevuld met nieuw materiaal. Het smeedijzeren hek uit de 17e eeuw [sic; 

moet zijn: 1855, DF] kan weer worden teruggeplaatst. Op wat langer termijn 

zou de gehele muur over een lengte van ± 120 m zo moeten worden 

vernieuwd. Inmiddels heeft het Aannemersbedrijf H.J. Jurriëns B.V. in 

opdracht van de Technische Dienst de volgende werkzaamheden verricht: 

 
64. Bastion Zonnenburg, face D, vanuit het noordoosten, 1987 (HUA Beeldbank).  
 

 
65. Bastion Zonnenburg vanuit het zuidoosten, met zicht op de saillant met zijn in  
      1989 aangebrachte gevelstenen, 1991 (HUA Beeldbank).
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a. een gedeelte van de buitenriolering vernieuwd; 

b. stut- en stempelwerk verricht; 

c. diverse gaten gegraven en gehakt t.b.v. onderzoek. 

Het is de vraag wie deze herstelwerkzaamheden moet (laten) uitvoeren. 

Vocht van binnenuit (optrekkend vocht) en van buitenaf (regenwater) zorgden 

ervoor dat dit muurwerk na lange tijd is aangetast. Dit is een natuurlijk 

slijtageproces waarvan de noodzakelijke werken als vernieuwingen moeten 

worden aangemerkt. Zoals gezegd, bouwfysisch bezien, is deze constructie 

zeer gebrekkig. Afdoende maatregelen ter voorkoming van dit euvel kunnen 

niet worden gerangschikt onder de ten laste van de R.U.U. komende 

onderhoudsverplichtingen. Het vernieuwen van de buitenmuur behoort dan 

ook naar ons oordeel tot de werkzaamheden van de eigenares, in casu de 

Gemeente Utrecht.  

Globale kostenindicatie: 

Gehele muur vernieuwen lengte ± 120 m: ƒ 1.000.000,00. 

Gedeelte muur vernieuwen lengte 12 m: ƒ 100.000,00. 

Reeds uitgevoerde werkzaamheden: ƒ 10.000,00.’ 

 

Na eerst nog te hebben geprobeerd onder de onderhoudsplicht uit 1853 uit te 

komen, erkende de universiteit deze in 1985, waarschijnlijk met het 

naderende vertrek van het ‘Laboratorium voor Ruimteonderzoek’ naar De 

Uithof ( in 1987) in het achterhoofd.29 Men liet de muurvakken D-02-03, D-1-2 

en D-2-3 geheel opnieuw opmetselen, van afgekomen steen voor het 

zichtwerk en ‘nieuw materiaal’ erachter, waarbij tevens in vak D-05 aan de 

oostkant een segment metselwerk volledig werd vervangen (afb. 62, 63).  

                                                 
29 AGU/OR, N5965, 29 mei 1984, 14 mei 1985. 

 
66. Bastion Zonneburg, ontwerp van de gevelsteen voor de saillant, Gemeente  
      Utrecht, afdeling Bouwbeheer, sector Monumenten, 1992 (AGU/OR, met dank aan  
      de heer C.J.M. Rampart). 
 

 
67. Bastion Zonnenburg, detail van de in 1989 aangebrachte gevelstenen op de  
       saillant, geleverd door de firma Gebr. J. en Ch. J. Boucher uit Maarssen, 1989  
       (RCE Beeldbank). De stenen verwijzen naar de oorspronkelijke exemplaren, die  
       in het begin van de negentiende eeuw waren losgekomen (zie afb. 7, 8).
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Ook werd op verspreide plaatsen inboetwerk verricht en voegwerk 

vernieuwd, met name in vak D-04 en aan de westkant van de vakken D-05 en 

D-1-4. 

 

In 1989 voorzag de gemeente de saillant van de huidige gevelstenen - 

geleverd door de firma Gebr. J. en Ch. J. Boucher uit Maarssen30 - waarbij 

het zichtbare metselwerk werd hersteld met afgekomen steen, maar erachter 

ook moderne Waalsteen werd toegepast (afb. 65-67).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 AGU/OR, N5965, 13 juni 1989. 

 
 

 
 

68. Bastion Zonnenburg vanuit het oosten (boven), met face C (links) en face D   
      vanuit het oosten (boven), en vanuit het zuidoosten, met flank B (links) en face C,  
      vlak voor de grote operatie van 1993-1999, 1993 (HUA Beeldbank).
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69. Bastion Zonnenburg, face D na de herstelwerkzaamheden in de jaren 1980, en vlak voor de grote operatie van 1993-1999, 1992 (HUA Beeldbank). 
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70. Bastion Zonnenburg, face D na de herstelwerkzaamheden van de grote operatie die in 1993 van start was gegaan, 1996 (HUA Beeldbank). 
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71. Bastion Zonnenburg, face D, ontwerp van de herstelwerkzaamheden, Gemeente Utrecht, afdeling Bouwbeheer, sector Monumenten, 1992 (AGU/OR, met dank aan de heer  
      C.J.M. Rampart; bewerkt door De Fabryck). Het metselwerk bovenaan het oostelijke deel (linksboven) zou volledig moeten worden vernieuwd, terwijl dat van het deel  
      eronder vooral zou worden hersteld met inboetwerk. In het nieuwe metselwerk zouden r.v.s.-ankers worden opgenomen, in het herstelde metselwerk zouden chemische  
      ankers worden ingeboord.
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72. Bastion Zonnenburg, face D, ontwerp van de herstellingen, doorsnede van de muur, detail afb. 71 en een kopie hiervan met aantekeningen, Gemeente Utrecht, afdeling  
      Bouwbeheer, sector Monumenten, 1992 (AGU/OR, met dank aan de heer C.J.M. Rampart). Achter de balustrade zou in 1994-1996 een betonnen randbalk worden  
      aangebracht, terwijl de bovenzijde van de face-muur meer naar buiten zou worden gemetseld. De ontstane ruimte aan de bovenzijde tussen de klamp en de oude muur is in  
      1999 inderdaad afgedekt met hardstenen platen, die zich bevinden ter plaatse van de zuidelijke helft van de muur en onder de gemetselde rollaag (vermoedelijk 1853) die  
      de muur aan de bovenzijde afsluit. 
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Nogmaals een grote operatie: 1993-2000 

De huidige werkzaamheden buiten beschouwing gelaten dateert de laatste 

ingrijpende hersteloperatie van de klampmuur uit de jaren 1990.31  

Net als in 1982 was waarschijnlijk de instorting van een deel van de muur de 

aanleiding, nu in het begin van 1992 bij flank B, onder de uitkraging van de 

(westelijke) erker van de hoogleraarswoning uit 1907-1908 (afb. 81-85). 

Op verzoek  van de afdeling Monumenten van de Dienst Stadsontwikkeling 

stelde de afdeling Waterbouw van dezelfde dienst medio 1992 een advies op 

over maatregelen die konden worden genomen.32 De conclusie van deze 

afdeling na analyse van de problematiek was als volgt: ’Door het uitzetten 

t.g.v. bevriezen van het vocht is in de ruimte tussen de voorgeplaatste wand 

en het oorspronkelijke metselwerk van het bastion het buitenste metselwerk 

weggedrukt en daardoor gescheurd. Door herhaling van dit proces is de 

optredende schade steeds groter geworden. Op een plaats is er reeds een 

gat in de muur gevallen, terwijl andere delen op instorten staan’ (afb. 82-84). 

Het hieruit volgende advies bood twee opties, elk met zijn eigen 

deelaspecten: 

Optie 1. (onder verwijzing naar tekening C.2 (afb. 74): 

a. Het oude metselwerk plaatselijk slopen en het nieuw aan te brengen 

metselwerk verankeren aan de bastionmuur d.m.v. ingelijmde r.v.s. 

ankers, rond 8, 4 stuks per m2; 

b. Het metselwerk dat gehandhaafd blijft, voorzien van ingelijmde 

ankers, 4 stuks per m2;  

                                                 
31 AGU/OR, N5965, 8 april 1993, C.J.M. Rampart, ‘Zonnenburg 1/3, restauratie bastionflank,  
     in: J. van Zelst (red.), Restauraties in Utrecht. Een overzicht van de gemeentelijke    
    restauratieprojecten, Utrecht 1997, p. 22-23. 
32 HUA, Dienst Stadsontwikkeling Gemeente Utrecht 1978-2012, inv.nr. 4107. 
 

 
 

73. Bastion Zonnenburg, face D, figuur C1, schematische doorsnede hypothetische  
      oorspronkelijke situatie, 1992 (HUA, Archief Dienst Stadsontwikkeling 1978-2012,  
      inv.nr. 4167). 
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Ankers: r.v.s., rond 8 in zeefhuls rond 12 (t.p.v. eventuele spouw 

zeefhuls afplakken); Lijm; Upat U.P.M.30 e.e.a. volgens voorstel 

Upat (dhr. P. Langhout); 

c. I. Borstwering in scheefstand laten staan maar wel fixeren d. m.v. 

betonbalk (B25) voorzien van ankers rond 16 h.o.h. 750 mm in het 

bastionmetselwerk en d.m.v. deuvels rond 150 h.o.h. 750 mm in 

geboorde gaten in de borstwering. Te rekenen op 80 kg wapening 

Feb 500 per m3. 

II. Borstwering slopen en opnieuw metselen. T.z.t. onderzoeken of er 

ook een betonbalk nodig is, dan wel dat de borstwering op de 

buitenste muur kan dragen (huidige situatie). 

III. Borstwering niet slopen maar te lood zetten door middel van een 

stalen hulpconstructie. Hierbij verder te rekenen op de betonbalk enz. 

volgens punt c. I; 

d. Voorzieningen treffen om inwateren van bovenaf te voorkomen, 

bijvoorbeeld door afplakken of injecteren; 

e. Verhinderen van het inwateren aan buitenzijde van de muur door de 

voegen ca. 40 mm uit te slijpen en te vullen met een voegmortel 

voorzien van een toevoeging van Tricosal P (of gelijkwaardig); 

f. Ervoor zorg dragen dat eventueel water tussen de twee muren 

afgevoerd kan worden, bijvoorbeeld door het toepassen van open 

voegen of door het weglaten van stenen ter grootte van een kop. 

Optie 2. 

Injecteren en stabiliseren (onder verwijzing naar een bijgaande offerte van 

Injection B.V. Vianen). Als uitgangspunten gelden hierbij: 

a. Plaatselijk metselwerk vervangen en verankeren. 

b. Het overige metselwerk en de borstwering in de huidige staat laten. 

 
 

74. Bastion Zonnenburg, face D, figuur C2, schematische doorsnede hypothetische  
      problematiek, 1992 (HUA, Archief Dienst Stadsontwikkeling 1978-2012,  
      inv.nr. 4167, bewerkt door De Fabryck); de in het bijbehorende advies vermelde  
      ‘spouw’ is oranje ingekleurd. 
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c. Het metselwerk van de buitenste muur injecteren. 

d. De aanwezige ‘spouw’, gevuld met nat zand, injecteren. 

e. De aanwezige ‘spouw’, holle ruimte, injecteren met grout. 

f. Het metselwerk verankeren aan het bastionmetselwerk. 

g. De voegen uithakken c.q. -slijpen en op de gebruikelijke wijze 

afvoegen. 

h. De grond achter de borstwering injecteren, zodat er geen water vanaf 

de bovenzijde (zie punt l. d) kan toetreden. 

 

De keuze moet zijn gevallen op de eerste optie. Vanaf 1993 werd namelijk 

door aannemingsbedrijf Versteeg BV in twee fasen de overwegend gebogen 

bovenzijde van de muur bij D (vakken  2-1 t/m 2-4) en E grotendeels 

vervangen door hellend metselwerk in kruisverband, met gebruikmaking van 

zowel afkomende als nieuwe, historiserende steen in cement-kalkmortel met 

Tricosal P,  met in het metselwerk een reeks roestvrijstalen ankers.33 Ook in 

de zone eronder verving men gedeelten van het metselwerk (vakken D-1-1 

en D-1-2), terwijl in de vakken D-1-1 en D-1-3 en bij de haakse hoek van E en 

F, alleen voegwerk werd vervangen (met dezelfde mortel), waarbij chemische 

ankers werden ingeboord. In het metselwerk zouden anderhalve meter boven 

het maaiveld en een meter onder de voet van de borstwering muisdichte 

keramische roosters in een koppenlaag worden aangebracht, maar hiervan is 

in 2019 maar één exemplaar aangetroffen, bovenaan in muur F (zie 

Beschrijving F-2). Bovendien werd op het plateau onder het maaiveld over 

een lengte van zo’n twintig meter een stabiliserende betonnen balk (60 x 30 

cm) gestort, onderaan de balustrade (afb. 72).   
                                                 
33 Bestekken 1992 en 1996: HUA, Dienst Stadsontwikkeling Gemeente Utrecht 1978-2012,  
     inv.nr. 4107. 

 
75. Bastion Zonnenburg, gevel van de noordelijke kazemat en links de teruggetrokken  
      flank F in 1989 (HUA Beeldbank). 

                                                       
76. Bastion Zonnenburg, flank E, vanuit het oosten, polaroidfoto, voorjaar 1992  
      (AGU/OR).
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77. Bastion Zonnenburg, face C vanuit het zuidoosten, polaroidfoto, voorjaar 1992 (AGU/OR). 
78. Bastion Zonnenburg, face C vanuit het noordoosten (links) en face D vanuit het zuiden, polaroidfoto’s, voorjaar 1992 (AGU/OR). 
 

           
79. Bastion Zonnenburg, face D van bovenaf, met zicht op de rollaag (pijl) onder de balustrade en de flinke buiking, polaroidfoto, voorjaar 1992 (AGU/OR). 
80. Bastion Zonnenburg, face D, detail van de oude muur achter de klamp van 1880-1882, na verwijdering van een steen (links), en een proefgat op het plateau direct achter de  
      balustrade, waar te zien is dat het zandbed is weggespoeld, onder meer naar de spouw tussen de oude of kernmuur en de klamp, polaroidfoto, voorjaar 1992 (AGU/OR).



BASTION ZONNENBURG TE UTRECHT                                                                                                     De Fabryck – Bureau voor Gebouwhistorisch Onderzoek 

58 
 

      
81. Bastion Zonnenburg, flank B vanuit het zuidoosten, polaroidfoto, voorjaar 1992 (AGU/OR). 
82. Bastion Zonnenburg, flank B; er was juist een gat gevallen in de (halfsteens) klamp onder de erker, polaroidfoto, voorjaar 1992 (AGU/OR). 
 

                                                                     
83. Bastion Zonnenburg, flank B; het gat geeft zicht op de kernmuur uit 1551-1552, die in 1880-1882 is afgehakt en vertind, polaroidfoto’s, voorjaar 1992 (AGU/OR). 
84. Bastion Zonnenburg, flank B van bovenaf, met zicht op het gat en de licht hellende overgang uit 1908 tussen de bastionmuur en de gevel van de hoogleraarswoning,  
      voorzien van een laag cementpleister, polaroidfoto’s, voorjaar 1992 (AGU/OR).
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Naast dit alles dichtte men in B het gat uit 1992 waar alles om was begonnen, 

inmiddels zo’n twintig vierkante meter groot. De klamp was hier halfsteens, 

dus extra kwetsbaar, maar werd desondanks op dezelfde wijze hersteld.  

Om het beeld van de muur zo min mogelijk aan te tasten maakte men 

optimaal gebruik van afkomende bakstenen, ook in de vorm van ‘steenstrips’ 

ofwel in de lengterichting  doorgezaagde exemplaren, terwijl aan de 

binnenzijde ook nieuwe stenen werden verwerkt (afb. 90). Tevens werden ter 

plaatse van de stompe hoek van flank B en face C chemische ankers 

ingeboord om verdere verzakking te voorkomen (afb. 91). 

Ter afsluiting werd in 1996 tegen de noordelijke kazematmuur een klamp van  

nieuwe, historiserende steen (27 x 13 x 5,5 cm) aangebracht. 

In 1998 publiceerde een regionale krant een artikel over Zonnenburg, waarin 

ook aan de klampmuur de nodige aandacht wordt besteed.34 ’De constructie 

van het bolwerk Zonnenburg in Utrecht moet ingrijpend worden hersteld. Als 

gevolg van uitzettingsverschijnselen vertoont de bebouwing op het bolwerk 

steeds meer scheuren. Door de druk van de inwendige grondmassa puilt de 

buitenmuur van het bastion op diverse plaatsen naar buiten. Het 

gemeentebestuur van Utrecht wil de constructieve gebreken laten herstellen 

en dan meteen de funderingen laten onderzoeken en verbeteren. […] De 

kosten bedragen ƒ 450.000,--, waarvan een ton door het Rijk wordt 

gesubsidieerd. […] Kees Rampart, architect van de gemeentelijke sector 

monumenten, kan nog weinig over de oorzaken van de scheuren in de 

gebouwen op het bolwerk zeggen. “Dat moeten we nog nader onderzoeken, 

maar vroeger zijn er al eens problemen geweest met de buitenmuur van het 

bastion die buiken ging vertonen als gevolg van grondbewegingen  

                                                 
34 AGU/OR, N5965, waarschijnlijk het Utrechts Nieuwsblad, medio 1998. 

                      

 
 

85. Bastion Zonnenburg, flank B, het gat in de sterk buikende klamp werd zo groot  
      dat de muur moest worden gestut, januari 1993 (HUA Beeldbank). 
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86. Bastion Zonneburg, oostzijde van de gevel van de noordelijke kazemat, 1995 (HUA Beeldbank). 
87. Bastion Zonnenburg, gevel van de noordelijke kazemat, ontwerp van klamp van nieuwe, historiserende steen in kruisverband, Gemeente Utrecht, afdeling Bouwbeheer,  
      sector Monumenten, 1996; noorden is rechts (AGU/OR).  

                                                                                                      
88. Bastion Zonnenburg, gevel van de noordelijke kazemat, in 1996 voorzien van een klamp van nieuwe, historiserende steen in kruisverband, 2020. 
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89. Bastion Zonnenburg, plattegrond met uitzondering van het westelijke deel, waaronder de hoogleraarswoning met collegezaal (Zonnenburg 1), Architectebureau Jaco D. de  
      Visser, 1999; noorden is links (AGU/OR, inv.nr. N5965-04-004-4). Bij de balustrade is aangegeven dat de meeste pijlers los staan en waar het ijzerwerk van de hekken is  
      aangetast; links een detail van de balustrade van flank E. Het herstel van de balustrade zou pas in 2009 plaatsvinden. 
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daarachter” [...]. Het bolwerk is nog steeds een beetje in beweging. Het 

[gebouw met onder meer de hoogleraarswoning] steekt over de kazematten 

heen en vóór die kazematten werd met oude bakstenen een nieuwe gevel 

gemetseld [de teruggetrokken flank van muur B, DF]. “In die overgangszones 

wringt het”, zegt Rampart. “Het is ons nog niet helemaal duidelijk hoe we dat 

moeten verhelpen. Je moet dit soort dingen niet hun gang laten gaan, maar 

het is ook weer niet zo dat het op instorten staat”. […]De buitenmuur van het 

bolwerk is herhaaldelijk opgelapt. Volgens Bart Klück [gemeentelijk 

bouwhistoricus, DF] is de grond achter de muur nog voortdurend werkzaam. 

Op een aantal plaatsen, onder andere onder de hoogleraarswoning, buikt de 

muur daardoor sterk naar buiten. Rampart vertelt dat de buitenste bekleding 

van de muur ooit een keer is afgehakt en dat er toen een nieuwe muur voor is 

gezet. De hechting van die muur met het metselwerk uit 1552 dat daarachter 

zit, is volgens hem niet zo goed meer.  Het is de bedoeling dat de muur wordt 

hersteld, maar dat valt buiten het krediet van ƒ 450.000,-- [voor de 

cascorestauratie, DF]. Met een deel van dat geld wordt overigens wel de 

bovenrand van de muur met het hekwerk hersteld’. 

Dit laatste is inderdaad gebeurd, in de jaren 1999-2000 bij de muurdelen B, 

C, D en E (afb. 92). Hier zijn bovenop de klampmuur hardstenen dekplaten 

gelegd, waarbij ten minste twee tot zeven lagen van het metselwerk eronder 

zijn vernieuwd. Dit plan bestond al in 1992, maar was waarschijnlijk wegens 

geldgebrek niet eerder uitgevoerd.35  

  

 

 

                                                 
35 AGU/OR, N5965. 

      
90. Bastion Zonnenburg, face C (C-2-5); in de jaren 1990 is de muur ook cosmetisch  
       gerepareerd met ‘steenstrips’: in de lengte doorgezaagde afgekomen stenen,  
       gedrukt in een laag Portlandcement, april 2020. 
       Face C (C-2-5), enkele van de in de jaren 1990 doorgezaagde oude bakstenen,  
       die als ‘steenstrips’ zijn hergebruikt, april 2020. 
 

      
91. Bastion Zonnenburg, flank B (B-1-3); bij de restauratie is gevaarlijk buikend 
      metselwerk verwijderd, zodat er zicht is op de spouw van de hoek flank B-face C,  
      waar chemische ankers uit de jaren 1990 te zien zijn, 8 en 20 mei 2020. 
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2009 

Ondanks alle maatregelen begonnen de hekpijlers langzamerhand toch 

verder te verzakken. Daarom zijn er 2009 enkele afgebroken en weer 

opgemetseld, terwijl de overige opnieuw zijn gevoegd waarbij ook de 

bevestiging van de hekken is aangepast (afb. 89, 93).36 Niettemin vertoonde 

de balustrade in het najaar van 2019 toch weer scheefstand en diverse 

scheuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Vriendelijke mededeling mevrouw J. Hofstede (Stadsherstel Utrecht); het werk is  
     uitgevoerd door aannemingsbedrijf Plegt-Vos. 

 
92. Bastion Zonnenburg, flank E, pijl wijst naar de hardstenen platen die in 1999-2000  
      zijn aangebracht bovenop de klampmuur onderaan de balustrade, waarbij het  
      metselwerk eronder eveneens is vernieuwd. Deze platen zijn tegelijk ook   
      toegepast bij de muurdelen B, C en D, tot en met de hoek van E en F, 2019. 
 

   
93. Bastion Zonnenburg, face D, de balustrade vanuit het zuiden; bouwbedrijf Plegt- 
      Vos metselt enkele pijlers opnieuw op (rechts detail) en brengt deze daarna op  
      kleur brengt; de overige worden alleen opnieuw gevoegd, waarbij ook de  
      bevestiging van de ijzeren hekken wordt aangepast, 2009 (Stadsherstel Utrecht,  
      met dank aan mevrouw J. Hofstede).



BASTION ZONNENBURG TE UTRECHT                                                                                                     De Fabryck – Bureau voor Gebouwhistorisch Onderzoek 

64 
 

 
94. Bastion Zonnenburg, face C vanuit het zuiden, met zicht op de hardstenen platen die in 1999-2000 zijn aangebracht bovenop de klampmuur, onderaan de balustrade, 1999       
      (HUA Beeldbank). 
 

 
95. Bastion Zonnenburg, vanuit het zuidoosten, met face C (links) en face D, 2007 (Wikipedia).
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BESCHRIJVING BASTIONMUREN 
 
OUDE OF KERNMUUR 
 

Tijdens de restauratie  van face D in 2019, uitgevoerd door Van Milt Restaurateurs onder leiding van Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V., is er 
tijdelijk zicht gekomen op enkele plekken van de oude of kernmuur uit 1551-1552. 
 
BESCHRIJVING OUDE OF KERNMUUR 
Spouw:   de flinke spouw die naar het zuiden toe (richting face C) breder (met klamp 50 cm, zonder 20 cm) wordt was gevuld met zand  

restanten baksteen en dakpannen (vriendelijke mededeling Hugo van Milt (Van Milt Restaurateurs)). Het zand is mede afkomstig van 
de mortel waarmee de stenen zijn gemetseld en de oude muur mee lijkt te zijn afgestreken. Op enkele plekken lijkt er Portlandcement 
te zijn toegepast: reparaties. 

Baksteensoort:  onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde, oranjerode baksteen en (zwarte) misbaksels: 1551-1552. 
Baksteenformaat: hoofdzakelijk koppen 26 cm x 12 cm x 6 cm; tien lagen = 77 cm 
Metselmortel:   kalkhoudende mortel; slecht gezeefd 
Metselverband:  wildverband van hoofdzakelijk koppen 
Vertinning:  kalkhoudende mortel; slecht gezeefd, wellicht was er destijds een beetje Portland toegevoegd, maar dat is er ondertussen uitgespoeld 

Soms een dunne laag maar ook flinke dikke lagen: zeer onregelmatig. Tegelijkertijd is de spouw gevuld met mortel  en puin 
(baksteenfragmenten, dakpannen, zand) dat een vertekend beeld kan geven wat de vertinning betreft. Ook enkele plekken met harde 
Portlandcement: reparaties.  

Bijzonderheden: Het betreft hier de zestiende-eeuwse (1551-1552) bakstenen muur.    
  

         
Bastion Zonnenburg, de saillant vanuit het oosten met erachter face C en rechts face D, P.J. van Liender, 1758 (HUA Beeldbank). Voorbij de ronde saillant ligt face D verdiept 
maar er is een metselverband te zien met strekken (moppen). 
Bastion Zonnenburg, de saillant vanuit het oosten met erachter face C (face) en rechts face D, anoniem, omstreeks 1775 (HUA Beeldbank). De saillant eindigt rechts in getand 
muurwerk. Mogelijk is de muur afgekloofd: is de buitenste laag baksteen van schoonmetselwerk verwijderd. 
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Vervolg Oude of kernmuur 

                                                              
Face D, D-1-1-zuid bij de gevelstenen van de saillant, vanuit het noordoosten (links) en zuidoosten; tijdens de restauratie is een deel van de klampmuur (1880-1881) verwijderd, 
waardoor er zicht gekomen op de oude of kernmuur (1551-1551) en de spouw tussen beide muren, augustus 2019. 
 

      
Face D, D-1-1-zuid, detail van de oude- of kernmuur (1551-1552), augustus 2019. 
Face D, D-1-1-noord vanuit het noordoosten, met zicht op de vertinning op de oude of kernmuur (1551-1552), terwijl het metselwerk van de klampmuur (1880-1881) erboven 
dateert van de jaren 1990, augustus 2019. 
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WALMUUR OF COURTINE  A 

           
Bastion Zonnenburg, situatie walmuur A (oranje); noorden is links.         Fasering walmuur A. 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)      = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd    
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                         = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd           = 2009; metselwerk hersteld        = scheur      

 
BESCHRIJVING WALMUUR A 
Baksteensoort:  onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde baksteen en misbaksels: 1551-1552. 

De bakstenen lijken te zijn afgehakt; dit is gebeurd in de negentiende eeuw. 
Baksteenkleur:  oranjerood, enkele zwart (misbaksels) 
Baksteenformaat: hoofdzakelijk koppen 13 à 14,5 cm x 6 à 7 cm; tien lagen = 78,5 cm 
Metselmortel:   kalkhoudende mortel 
Metselverband:  wildverband van hoofdzakelijk koppen 
Bijzonderheden: Het betreft hier waarschijnlijk de zestiende-eeuwse (1551-1552) bakstenen muur, die onderdeel uitmaakte van de walmuur of courtine 

tussen bastion Zonnenburg en bastion Manenburg (1553); het ziet ernaar uit dat het niet gaat om een deel van de oudere stadsmuur, 
omdat het formaat van de baksteen ongeveer overeenkomt met dat van de kernmuur van het bastion. 

   In 1872 is de muur afgekloofd om te worden bepleisterd, maar het is onduidelijk of dit laatste ook is gebeurd. 
 
Walmuur A bevindt zich aan de zuidwestzijde van het bastion. 
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Vervolg walmuur A 
 

      
Stadswal, met links de Servaastoren en recht op de achtergrond bastion Zonnenburg; pijl wijst naar het uitspringende deel van de walmuur, dat nu wordt aangeduid als walmuur 
A, Herman Saftleven, omstreeks 1650 (RKD Beeldbank). 
Bastion Zonnenburg, het weerkundig observatorium van het K.N.M.I. vanuit het zuidoosten, met links walmuur A (links), omstreeks 1880 (HUA Beeldbank). 
 

                                                                                                   
Walmuur A, detail van de bomen en struiken die uit de muur groeien, 1952 (HUA Beeldbank). 
Walmuur A vanuit het zuiden, 1993 (HUA Beeldbank). 
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Vervolg walmuur A 

            
Bastion Zonnenburg vanuit het zuiden, met links walmuur A, maart 2020. 
Walmuur A vanuit het zuidoosten, met rechts de gevel voor de zuidelijke kazemat, maart 2020. 
 

       
Walmuur A, detail van de afgehakte muur die voornamelijk uit koppen bestaat, 2019.                                                                                  Walmuur A vanuit het oosten, maart 2020. 
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BASTIONMUUR: FLANK  B 

     
Bastion Zonnenburg, situatie flank B met gevel voor kazemat (oranje); noorden is links.                   Fasering gevel voor kazemat en flank B 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)      = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd    
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                         = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd           = 2009; metselwerk hersteld        = scheur      

 

BESCHRIJVING KLAMPMUUR B 
Muurdikte:   half steens 
Baksteensoort:  onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde baksteen en misbaksels 
Baksteenformaat: 25 à 26,5 cm x 12 à 13 cm x 5,5, à 7 cm; tien lagen = 69 cm 
Metselverband:  kruisverband  
Bijzonderheden: bij de uitmetseling uit 1907-1908 (ten behoeve van een erker) is zowel vormbaksteen als door inwendig sloopwerk vrijgekomen steen  

toegepast. 
Westelijk onder de uitmetseling van de erker in een deel van het metselwerk in de jaren 1990 grotendeels opnieuw opgemetseld, 
nadat in de klamp een gat was gevallen. Tegelijkertijd zijn er chemische ankers ingeboord bij de stompe hoek van flank B en face C, 
teneinde verdere verzakking tegen te gaan. In deze tijd zijn ook cosmetische herstellingen uitgevoerd met gebruikmaking van 
‘steenstrips’, in de lengte doorgezaagde hergebruikte stenen, die in Portlandcementmortel waren gedrukt. 
Bovenaan wordt de muur afgesloten door hardstenen platen uit 1999.  

 
Flank B is de zuidelijke flank van het bolwerk, tussen de gevel voor de zuidelijke kazemat (west) en face C (oost). 
Toen het onderhavige onderzoek werd afgesloten in maart 2020, moest de restauratie van de flank nog beginnen (voorjaar 2020). 
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Vervolg flank B  

     
Bastion Zonnenburg vanuit het zuidwesten; links walmuur A, rechts ervan de gevel van de kazemat, gevolgd door flank B, H. Saftleven, omstreeks 1645 (RKD Beeldbank). 
Stadsbuitengracht met links de Servaastoren, en rechts op de achtergrond bastion Zonnenburg met zicht op flank B en face C, Jan de Beijer, 1736 (HUA Beeldbank). 
 

   
Bastion Zonnenburg vanuit het zuidoosten, met zicht walmuur A (links achter de struiken), flank B en face C, en de directeurswoning met zonne-observatorium, 1955 (RCE 
Beeldbank). De bastionmuren zijn voorzien met vermoedelijk in 1940 hersteld metselwerk. 
Flank B, in 1992 ontstond een gat in de hier sterk buikende klamp, januari 1993 (HUA Beeldbank). 
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Vervolg flank B 

                                          
Bastion Zonnenburg vanuit het zuidwesten, met walmuur A (links), de gevel voor de kazemat en rechts (oostelijk) ervan flank B, vlak voor de restauratie van 2020,  2020. 
Gevel voor de zuidelijke kazemat, opnieuw opgetrokken in 1907-1908, 2019.  
 

                                  
Flank B vanuit het zuidwesten; centraal tekent zich het metselwerk af dat in 1996 is aangebracht ter dichting van het gat dat in 1992 was gevallen, 2019. 
Flank B vanuit het zuidoosten, 2019. 
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Vervolg flank B  

                         
Flank B vanuit het westen; de ronde hoek is ontstaan door afkloving en beklamping in 1872, die acht jaar is herhaald beklampt; de buiking onder de erker is goed te zien, 2019. 
Flank B, westelijke deel (links) en het centrale deel onder de uitmetseling, 2019. 
Flank B ter plaatse van de hoek met face C (rechts), 2019. 
 

              
Flank B, de westelijke bovenhoek van B1, met de hardstenen dekplaten uit 1999 op de bastionmuur, die de gecementeerde overgang uit 1908 vervangen, 2019. 
Flank B, de uitmetseling uit 1907-1908 waarbij zowel vormbaksteen als door inwendig sloopwerk vrijgekomen steen, is toegepast, 2019. 
Flank B vanuit het zuidoosten, onder de uitmetseling dekt een witte doek een kijkgat af, gemaakt in januari 2020 ter voorbereiding van de restauratie, 2020. 
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Vervolg flank B  

      
Flank B vanuit het westen (links) en vanuit het zuidoosten, na oplevering van de restauratie; centraal tekent zich nog altijd het metselwerk af dat in 1996 is aangebracht ter 
afdichting van het gat dat in 1992 was gevallen, augustus 2020. 
 

                                                                                                 
Flank B ter plaatse van de hoek met face C (rechts), na oplevering van de restauratie, augustus 2020. 
Flank B ter plaatse van de hoek, met zicht op face C, na oplevering van de restauratie, augustus 2020. 
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Vervolg flank B-0  

                                                                                                 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)      = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd    
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                         = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    

    = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd           = 2009; metselwerk hersteld        = scheur      
 

                                          
Flank B, B-0-1, hoek aan de westzijde, waarvan het metselwerk in 1907-1908 en later is hersteld, april 2020. 
Flank B, B-0-1 vanuit het westen richting B-0-2 en B-0-3; pijl wijst naar een opmerkelijke deuk in het metselwerk van omstreeks 1880, april 2020. 
Flank B, B-0-1, detail van de deuk in het metselwerk van omstreeks 1880, april 2020. 
Flank B, B-0-3 vanuit het oosten richting B-0-2 en B-0-1, tijdens het uithakken van de voegen tijdens de restauratie, met rechts de ronde hoek naar face C, april 2020. 
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Vervolg flank B-0 

         
Flank B, B-0-1 en B-0-2 vanuit het westen; pijl wijst naar metselwerk dat is hersteld in 1939-1940, april 2020.  
Flank B, B-0-2; het metselwerk kort boven het maaiveld dat vermoedelijk is hersteld in 1939-1940, april 2020.                                             
Flank B, B-0-3 bij de stompe hoek met face C; links richting baan 2, met rechts van de hemelwaterafvoer eveneens metselwerk dat vermoedelijk is hersteld in 1939-1940, 2020. 
Flank B, B-0-3 bij de stompe hoek met face C; rechts richting face C, waar zich een scheur in het metselwerk bevindt vanwege verzakking, april 2020. 
Flank B, B-0-3 bij de ronde hoek met face C, detail van de scheur; in de jaren 1990 zijn op deze hoek chemische ankers ingebracht om verdere verzakking tegen te gaan. 
 

 
Flank B vanuit het zuiden; de pijlen wijzen naar plekken met (vermoedelijk) in 1939-1940 hersteld metselwerk, 1955 (RCE Beeldbank; detail afb. 54). 
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Vervolg flank B-1 

  
    

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)      = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd    
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                         = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd           = 2009; metselwerk hersteld        = scheur      

 

         
Flank B, B-1-1, westzijde, waar het metselwerk zowel in 1907-1908 als in 1939-1940 is hersteld, april 2020. 
Flank B, B-1-1, vanuit het westen richting B-1-2 en B-1-3, april 2020. 
Flank B, B-1-3; het metselwerk buikt hier zodanig dat er bakstenen uitvallen, april 2020. 
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Vervolg flank B-1 
 

 
 
 

                
 

Flank B, B-1-3; daar waar in april 2020 nog enkele bakstenen waren uitgevallen is nu al het loszittende metselwerk verwijderd, waardoor er zicht is op de oude of kernmuur 
(1551-1552), waarvan de vertinlaag grotendeels is afgespoeld, 8 mei 2020. Tevens is er zicht op de halfsteens klampmuur, die in 1907-1908, bij de bouw van de erker, lijkt te 
zijn verstevigd met stenen op hun plat en veel mortel; bovenaan lijkt de klamp te leunen tegen de kernmuur, terwijl de spouw richting de ronde hoek steeds breder wordt. In de 
spouw van de stompe hoek zijn chemische ankers te zien, ingebracht in de jaren 1990 om verdere verzakking tegen te gaan (rechts; 20 mei 2020).  
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Vervolg flank B-2 

   
   

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)      = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd    
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                         = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd           = 2009; metselwerk hersteld        = scheur      

 

        
Flank B, B-2-1, vanuit het zuiden, met bovenaan de hardstenen platen en het vervangen metselwerk eronder uit 1999; pijl wijst naar een recent uitgevallen baksteen, april 2020. 
Flank B, B-2-1, de uitgevallen baksteen blijkt een cosmetische herstelling uit de jaren 1990; de hergebruikte steen is in de lengte doorgezaagd en in Portlandcementmortel 
gedrukt, overigens zonder veel hechting, april 2020. 
Flank B, B-2-1, de achterzijde van de doorgezaagde baksteen, vermoedelijk een van de moppen afkomstig van de Groningse vestingwerken, uit de periode van het Twaalfjarig 
Bestand (1609-1621), april 2020. 
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Vervolg flank B-2 

                                                                                             
Flank B, B-2-1, richting B-2-2 en B-2-3 naar het zuiden, april 2020. 
Flank B, B-2- 3 richting het westen naar B-2-1 en B-2-2, april 2020. 
Flank B, B-2-2, de onderzijde van de erkeruitbouw uit 1907-1908; het metselwerk van de muur tussen de penanten is in die tijd vernieuwd, met hergebruikte steen, april 2020. 
 

                                                                                            
Flank B, B-2- 3 vanuit het westen met zicht op de stompe hoek met face C; links van de hemelwaterafvoer zijn een paar bakstenen uitgevallen, 21 april 2020. 
Flank B, B-2- 3, met zicht op de stompe hoek met face C, april 2020. 
Flank B, B-2- 3, met zicht op de stompe hoek met face C; er is een scheur ontstaan tussen het metselwerk van de hoek en dat van de uitmetseling (1907-1908) van de 
zuidelijke erker boven face C, april 2020. 
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BASTIONMUUR: FACE  C 

  
Bastion Zonnenburg, situatie face C (oranje); noorden is links.                          Fasering face C. 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)      = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd    
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                         = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd           = 2009; metselwerk hersteld        = scheur      

 
 

BESCHRIJVING KLAMPMUUR C 
Muurdikte:   een à anderhalve steens 
Baksteensoort:  onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde baksteen en misbaksels  
Baksteenformaat: 26 à 28 cm x 12,5 à 13,5 cm x 5,5, à 6,5 cm; tien lagen = 69 à 74 cm 
Metselverband:  hoofdzakelijk kruisverband  
Bijzonderheden: achter de klampmuur bevindt zich een ongelijke spouw, zoals bij face D (zie verder). 

De uitmetseling uit 1907-1908 (ten behoeve van een erker) is vervaardigd door inwendig sloopwerk vrijgekomen steen toegepast. 
Vanwege de verbouwing in 1907-1908 moesten de zes westelijke vakken van de borstwering, die waren afgebroken voor de aanvoer 
van bouwmateriaal, opnieuw worden opgemetseld, waarbij de borstwering aan de zuidwestzijde een ander verloop kreeg dan tevoren. 
In 1989 zijn op de saillant gevelstenen aangebracht, geleverd door de firma Gebr. J. en Ch. J. Boucher uit Maarssen; deze  
gevelstenen verwijzen naar de oorspronkelijke stenen, die omstreeks 1800 zijn losgeraakt. 
Het metselwerk toont bij C-0-6, C-1-6 en C-2-6 een zwarte aanslag, vermoedelijk ontstaan door de waterkerende morteltoeslag 
‘Tricosal P’ die in de jaren 1990 bij de restauratie van de muur is gebruikt. In deze tijd zijn ook cosmetische herstellingen uitgevoerd 
met gebruikmaking van ‘steenstrips’, in de lengte doorgezaagde hergebruikte stenen, die in Portlandcementmortel waren gedrukt. 
Bovenaan wordt de muur afgesloten door hardstenen platen uit 1999, ter vervanging van de licht hellende, gecementeerde overgang 
uit 1908. 

 
Face C is de zuidelijke face van het bolwerk, tussen de westelijk flank B en de saillant (punt of hoek) met de oostelijke face D. 
Toen het onderhavige onderzoek werd afgesloten in maart 2020, moest de restauratie van de face nog beginnen (voorjaar 2020). 
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Vervolg face C  

     
Bastion Zonnenburg vanuit het oosten met zicht op de saillant, voorzien van gevelstenen, waar zich bovenop een huisje bevindt, Herman Saftleven, omstreeks 1665 (RKD).  
Bastion Zonnenburg, de saillant vanuit het zuiden, met zicht op het huisje en de takel, E.M.F. d’Hangest d’Yvoy, omstreeks 1790 (HUA Beeldbank). Links tegen face C zijn 
latten aangebracht tegen afvallende stenen.   
Bastion Zonnenburg vanuit het oosten , met zicht op de saillant en face C, J. Apeldoorn, 1832 (HUA Beeldbank). 
 

 
Bastion Zonnenburg vanuit het zuiden, pagina 23 van het Panorama van Utrecht door J. Bos, 1859 (HUA Beeldbank). 
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Vervolg face C 

 
Face C vanuit het zuiden, tijdens de restauratie van face D (rechts), flank E en teruggetrokken flank F, 2019. 
 

 
Face C vanuit het zuidwesten, vlak voor de restauratie; de witte doeken dekken kijkgaten af, gemaakt in januari 2020 ter voorbereiding van de restauratie, maart 2020. 
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Vervolg face C 

                           
Hoek van flank B (links) en face C, 2020. 
Face C, westzijde, de uitmetseling uit 1907-1908 ten behoeve van een erker, vervaardigd van door inwendig sloopwerk vrijgekomen steen, 2019. 
Face C, centraal, bovenzijde, hardstenen dekplaten uit 1999 op de bastionmuur, en de bovenop de gemetselde balustrade: linkerzijde uit 1907-1908, rechterzijde 1855, 2019. 
 

  
Face C, westelijke helft (links) en de oostelijke, (het grijze gaas op beide foto’s is dezelfde); de witte doeken dekken kijkgaten af, gemaakt in januari 2020 ter voorbereiding van 
de restauratie, 2020. 
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Vervolg face C 

     
Face C, centraal westzijde, met zicht op de gemetselde balustrade (1907-1908), 2019. 
Face C, oostzijde, links van de waterafvoerpijp zijn in 2019 mortelproeven opgezet; het zwart uitgeslagen metselwerk erboven dateert van de jaren 1990 en betreft mogelijk een 
proefstuk voor de waterkerende morteltoeslag ‘Tricosal P’, 2020. 
Face C, oostzijde, links van de waterafvoerpijp, detail van het gat, die toont dat de klamp van 1880 steens dik is, 2019. 
 

     
Face C vanuit het oosten, met rechts de saillant, 2020. 
Saillant van face C (links) en face D; de gevelstenen (rechts detail)aangebracht in 1989, 2020 (rechts: HUA Beeldbank 2008). 
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Vervolg face C 

 
                                                                                                                   Face C en flank B (links) vanuit het zuidoosten, vlak voor de restauratie, maart 2020. 
 

 
                                                                                                                   Face C en flank B (links) vanuit het zuidoosten, na oplevering van de restauratie, augustus 2020. 
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Vervolg face C 

           
Face C, westzijde, ter plaatse van de uitmetseling uit 1907-1908 ten behoeve van een erker, na oplevering van de restauratie, augustus 2020. 
Face C, westelijke deel na oplevering van de restauratie; onderaan zijn enkele ventilatiespleten in het metselwerk uit gespoaard, augustus 2020. 
Face C, centrale en oostelijke deel na oplevering van de restauratie, augustus 2020. 
 

                                                
Face C, oostelijke deel na oplevering van de restauratie; ter plaatse van C-2-6 is een proefstuk uit de jaren 1990 grotendeels ongemoeid gelaten, niet alleen omdat het 
voegwerk nog redelijk was, maar ook vanwege het feit dat bij het uithakken van de voegen stukjes van de stenen chipten (Jessica van Boxtel (Stadsherstel), Restauratie 
verslag werkbezoek van 21 april 2020), augustus 2020. 
Face C, oostzijde, ter plaatse van de saillant met face D (rechts), na oplevering van de restauratie, augustus 2020. 
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Vervolg face C 
 
 
 

     
 

Face C vanuit het zuidoosten, na oplevering van de restauratie, augustus 2020. 
Saillant met links face C en rechts face D, na oplevering van de restauratie; een deel van de saillant is niet gerestaureerd om dit een ‘museaal uiterlijk’ te laten houden, als ook 
vanwege beschermde begroeiing, in dit geval de zogeheten Geitenbaard (Aruncus diocus) (Jessica van Boxtel (Stadsherstel), Restauratie verslag werkbezoek van 21 april 
2020), augustus 2020. 
Face D vanuit het zuidoosten, na oplevering van de restauratie van face C (face D was al eerder opgeleverd), augustus 2020. 
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Vervolg face C-0 
 

  
 

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)      = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd    
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                         = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd           = 2009; metselwerk hersteld        = scheur      

 
 

              
Face C, C-0-1 tot en met C-0-7 vanuit het zuiden, met links de stompe hoek met flank B, tijdens het uithakken van de voegen, april 2020. 
Face C, C-0-1 en C-0-2 vanuit het oosten, richting de ronde hoek met flank B, april 2020. 
Face C, C-0-3 vanuit het oosten, april 2020. 
Face C, C-0-3 vanuit het zuiden, richting baan 4, april 2020. 
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Vervolg face C-0 
 
 
 

                
 

Face C, C-0-5 vanuit het oosten, richting baan 4 en 3, april 2020. 
Face C, C-0-7 vanuit het zuiden, richting baan 7, april 2020. 
Face C, C-0-6 en C-0-7 vanuit het zuiden, april 2020. 
Face C, C-0-7 vanuit het zuiden, met zicht op het metselwerk dat is bedekt met een zwarte laag, waarschijnlijk veroorzaakt door morteltoeslag uit de jaren 1990, april 2020. 
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Vervolg face C-1 
 

 
 

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)      = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd    
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                         = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    

    = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd           = 2009; metselwerk hersteld        = scheur      
 

                     
Face C, C-1-1, vergadering ter plaatse: v.r.n.l.: Jessica van Boxtel (Stadsherstel), Michiel van Hunen (RCE), Kees Rampart (Erfgoed Utrecht), Hugo van Milt (Van Milt 
Restaurateurs), Marlyne Stolker (K.F. Hein Fonds) en metselaar Nico (Van Milt Restaurateurs), 20 mei 2020. 
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Vervolg face C-1 
 

     
Face C, C-1-1 vanuit het oosten; oostelijk van de stompe hoek met flank B en onder de uitmetseling (1907-1908) van de erker zijn scheuren ontstaan, omdat de stompe hoek is 
verzakt, terwijl de erker-uitmetseling op zijn plaats is gebleven, mei 2020. 
Face C, C-1-1, ter plaatse van de scheur onder het metselwerk van de erker-uitmetseling en oostelijk van dat van de stompe hoek zijn bakstenen uitgenomen in het kader van 
de  restauratie, waardoor er tijdelijk zicht is op de spouw en de oude of kernmuur (1551-1552), mei 2020. Tussen de beide muren is rommelig metselwerk met veel mortel te 
zien, waarschijnlijk uit de tijd van de toevoeging van de erker.. 
Face C, C-1-3 vanuit het oosten, richting C-1-2 en C-1-1, april 2020. 
 

   
Face C, C-1-5 vanuit het oosten, richting C-1-4 en C-1-3, april 2020. 
Face C, C-1-5 en C-1-6 vanuit het zuiden, richting baan 7, april 2020. Het metselwerk bij baan zes toont zwarte aanslag, ontstaan na de jaren 1990. 
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Vervolg face C-1 

           
Face C, C-1-7, richting C-1-6 en verder, april 2020. 
Face C, C-1-6 en C-1-7 vanuit het zuiden, april 2020. Het metselwerk toont zwarte aanslag, ontstaan na de jaren 1990, vermoedelijk vanwege door de waterkerende 
morteltoeslag ‘Tricosal P’ die in de jaren 1990 bij de restauratie van de muur is gebruikt. 
Face C, C-1- 7 vanuit het zuiden, april 2020. 
 

                                                                                                                     
Face C, C-1- 7, rondom de gevelstenen op de saillant, die in 1989 zijn ingebracht, bevindt zich metselwerk uit deze tijd, eveneens met een zwarte aanslag, april 2020. 
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Vervolg face C-2 
 

 
 

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)      = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd    
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                         = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd           = 2009; metselwerk hersteld        = scheur      = sijpelend water  

 

                      
               Face C, C-2-3 vanuit het zuiden richting C-2-4 en verder naar het oosten, april 2020. 
               Face C, C-2-7 vanuit het oosten richting C-2-6 en verder naar het zuiden, april 2020. 
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Vervolg face C-2 

   
Face C, C-2 vanuit het zuiden, mei 2020. 
Face C, C-2-1 en C-2-2 vanuit het oosten; om de uitmetseling van de erker (1907-1908) bevindt zich metselwerk (eveneens uit 1907-1908), dat in de jaren 1990 is hersteld en 
nog in behoorlijke staat is, terwijl het metselwerk oostelijk ervan uit omstreeks 1880 en hersteld in de jaren 1980 scheurvorming toont, mei 2020.  
 

     
Face C, C-2-2, het zuidelijke gat vanuit het oosten (links) en zuiden; slecht metselwerk is uitgenomen waardoor er zicht is op de oude of kernmuur (1551-1552), terwijl 
bovenaan metselwerk van de klamp leunt op de kernmuur, of ermee vermetseld is, bij een dikte van anderhalve steen, mei 2020. 
Face C, C-2-2, het oostelijke gat toont het meest voorkomende beeld: de steens klamp met erachter de spouw en de oude of kernmuur die oorspronkelijk vertind was, mei 
2020. 
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Vervolg face C-2 

                                                    
Face C, C-2-3 en C-2-4 vanuit het oosten richting C-2-2 en C-2-1, tijdens het uithakken van de voegen, april 2020. 
Face C, C-2-5 en C-2-6 vanuit het zuiden, tijdens het uithakken van de voegen, april 2020. 
 

                                                        
Face C, C-2-3 vanuit het oosten, onder het in de jaren 1990  vernieuwde metselwerk bovenaan de muur is slecht metselwerk verwijderd, waardoor er achter de steens klamp 
zicht is op de oude of kernmuur (1551-1552), die oorspronkelijk vertind was; naast oude okergeelkleurige mortel (omstreeks 1880) is er ook Porlandcement te zien, aangebracht 
bij de herstelwerkzaamheden in de jaren 1990, mei 2020. 
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Vervolg face C-2 

      
Face C, C-2-5; tijdens het uithakken van de voegen zijn enkele ‘steenstrips’ ofwel in de lengte doorgezaagde, hergebruikte stenen uit de jaren 1990 uitgevallen, die waren 
gedrukt in Portlandcement, zonder veel hechting, april 2020. 
Face C, C-2-5, enkele van de in de jaren 1990 doorgezaagde oude bakstenen die als steenstrips waren toegepast, april 2020. 
 

                                               
Face C, C-2-5 vanuit het zuiden, richting C-2-6; slecht metselwerk onder het nieuwe metselwerk uit de jaren 1990 bovenaan de muur, is verwijderd en zal worden ingeboet, mei 
2020. Doordat het metselwerk van de jaren 1990 stijf en onbeweeglijk is, in tegenstelling tot het oude eronder, zijn op dit niveau problemen ontstaan. 
Face C, C-1-5, detail van het gat dat in de klamp is gemaakt: klampmuur is steens dik, met bovenaan aan de achterzijde Portlandcement uit de jaren 1990, omdat hier is 
geprobeerd de klampmuur te verbinden aan de oude of kernmuur (1551-1552). Verder zicht op de spouw en de koppen van de oude of kernmuur, waarop resten van de 
oorspronkelijke vertinlaag van omstreeks 1880 te zien zijn. 
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Vervolg face C-2 
 

     
Face C, C-2-6 en C-2-7 vanuit het zuiden, tijdens het uithakken van de voegen, april 2020. 
Face C, C-2-6 vanuit het zuiden; onder het in de jaren 1990 vernieuwede metselwerk bovenaan de muur is slecht metselwerk (hersteld jaren 1980) verwijderd, waardoor er 
achter de steens klampmuur zicht is op de oude of kernmuur (1551-1552), die oorspronkelijk vertind was; tussen de kernmuur en de klamp is de spouw niet overal even breed, 
omdat de klamp in dikte varieert van één tot anderhalve steen, 8 mei 2020. 
Face C, C-2-6, tijdens het inboeten van de gaten met een mengeling van nieuwe en hergebruikte stenen, door metselaar Nico (Van Milt Restaurateurs), 20 mei 2020. 
 

     
Face C, C-2-7 vanuit het zuiden tijdens het uithakken van de voegen, mei 2020. 
Face C, C-2-7, tijdens de restauratie zijn enkele proefstukken voor het voegwerk opgezet met wit en geel zand, mei 2020. 
Face C, C-2-7, bij het uitnemen van slecht metselwerk bij de saillant blijkt dat ook bovenaan, onder het in de jaren 1990 vernieuwde metselwerk, de klamp anderhalve steen 
steens dik, is met een brede spouw erachter, mei 2020. 
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Vervolg face C-3 
 

 
 

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)      = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd    
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                         = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd           = 2009; metselwerk hersteld        = scheur      

 

                      
Face C, C- 3, de zuidzijde van de gemetselde borstwering vanuit het oosten, oorspronkelijk van 1854-1855, opnieuw gemetseld in 1907-1908, april 2020. 
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Vervolg face C-3 

                                                                                                                             
Face C, C-3, oostzijde van de gemetselde borstwering vanuit het zuiden; het metselwerk (1854-1855) vertoont enkele herstellingen van de jaren 1980; links is tegen de penant 
een muuranker aangebracht, vermoedelijk in 1907-1908, toen de borstwering zuidelijk ervan opnieuw is opgemetseld, april 2020. 
 

      
Face C, C-3, detail van het metselwerk uit 1854-1855, met herstellingen van de jaren 1980, terwijl onder de bovenzijde van de bastionmuur metselwerk uit 1999 te zien is (met 
zwarte aanslag), afgedekt door toen eveneens aangebrachte hardstenen platen; eronder is een scheur ontstaan in het metselwerk van de jaren 1990, april 2020. 
Face C, C-3, oostzijde van de gemetselde borstwering, ter plaatse van baan 6, waar een deel van het metselwerk (1854-1855) is vernieuwd in de jaren 1980, april 2020.  
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BASTIONMUUR: FACE  D 

 Bastion Zonnenburg, situatie face D (oranje); noorden is links. 
 

 
Fasering face D; ingedeeld in ruimtevakken waarbij de steigerniveaus (horizontale lijnen) leiden zijn. 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water 

  

Face D is de oostelijke face van het bolwerk, tussen de saillant (punt of hoek) met de zuidelijke face C en de noordelijke flank E. 
Toen het onderhavige onderzoek van start ging in augustus 2019, was de restauratie van de face al begonnen. 
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Vervolg face D 

    
Bastion Zonnenburg vanuit het oosten met zich op een gebouw op de saillant, met rechts face D, H. Spilman omstreeks 1780 (RMA Rijksstudio). 
Bastion Zonnenburg, de saillant vanuit het zuiden met een koepelgebouwtje erop, J. Apeldoorn, 1832 (HUA Beeldbank).  
 

                         
Bastion Zonnenburg, (schouder-)hoek tussen face D (links) en flank E, 1933 (HUA Beeldbank). 
Bastion Zonnenburg, face D, waar centraal is een deel van de klampmuur ingestort, 1984 (HUA Beeldbank. 
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Vervolg face D 

 
                                                                                           Face D na de herstelwerkzaamheden van de grote operatie die in 1993 van start was gegaan, 1996 (HUA Beeldbank). 
 

 
                                                                                           Face D vanuit het zuidoosten, tijdens de restauratie van 2019, 18 oktober 2019. 
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Vervolg face D 

 
                                                                                     Face D vanuit het zuidoosten, vlak na de restauratie van 2019, en vlak voor de restauratie van face C (links), maart 2020. 
 

 
                                                                                     Face D vanuit het oosten, vlak na de restauratie van 2019, maart 2020. 
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Vervolg face D 

           
Saillant van face C (links) en face D; de gevelstenen (rechts detail), maart 2020 (rechts: HUA Beeldbank 2008). 
Face D, zuidzijde vanuit het noordoosten (links) en het centrale deel, zuidelijk van de waterafvoerpijp, na oplevering van de restauratie van 2019, maart 2020. 
 

                                    
Face D, noordzijde vanuit het zuidoosten, na oplevering van de restauratie van 2019, maart 2020. 
Face D noordzijde (links) en de hoek tussen face D (links) en flank E, na oplevering van de restauratie van 2019, maart 2020. 
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Vervolg face D: D-0 
 

 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   

   = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water 
 
 
BESCHRIJVING KLAMPMUUR D-0 
Muurdikte:   een à anderhalve steens 
Baksteensoort:  onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde baksteen en misbaksels  
Baksteenformaat: 26 à 28 cm x 12,5 à 13,5 cm x 5,5, à 6,5 cm; tien lagen = 69 à 74 cm 
Metselverband:  kruisverband, maar bij D-0-5-noord (met ronde schouderhoek met E): Vlaams verband   
Bijzonderheden: D-0-1: enkele reparaties met harde Portlandcement, waarbij soms restanten baksteen zijn (her)gebruikt. 
              Vermoedelijk metselwerk van 1881, dat naderhand reparaties zal hebben ondergaan. 
   D-0-2-noord en D-0-3: tussen 1984 en 1987 grotendeels opnieuw opgemetseld, nadat de klamp hier was ingestort: dit geeft aan de 
                         zuidelijke grens (richting saillant met face C) van het nieuwe metselwerk problemen met het oudere metselwerk uit 1881 dat    
                        losscheurt vanwege verzakking. Er lijkt een chemische anker in 1994-1996 te zijn aangebracht.  
                        Tevens is een in een baksteen een rond (doorsnede 5cm) boorgat, wellicht een boormonster. 

D-0-4: aan de onderzijde is de klampmuur tegen de oude muur gemetseld of misschien zelfs vermetseld, maar erboven bevindt zich  
                          een smalle spouw. Metselwerk uit 1881, hersteld in 1939-1940. 
   D-0-5: het metselwerk van de schouderhoek bij flank E is in 1907-1908 opnieuw gemetseld in Vlaams verband. Tussen 1984 en 1987  
                         is centraal het metselwerk opnieuw gevoegd en wellicht gerepareerd. Onderaan bij de noordelijke grens (richting flank E) met    
                          het oudere metselwerk bevindt zich een scheur. Zuidelijk, bij de grens met D-0-4, wijkt de muur naar binnen en lijkt er geen   
                          spouw aanwezig (wellicht vermetseld met de oude muur), maar richting de ronde schouderhoek met E-0-1 (noord) bolt de muur  
                          en bevindt hier wel een spouw. Hier bevindt zich een grote scheur in het metselwerk. 
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Vervolg face D-0 

                                                                                               
Face D-0 vanuit het zuiden (links, bij de saillant), met links muurdeel D-0-1, tijdens de restauratie, augustus 2019. 
Face D-0 vanuit het noorden (bij de hoek met flank E), met rechts muurdeel D-0-5, tijdens de restauratie, augustus 2019. 
 

      
Face D-0-1 vanuit het zuiden (links) en vanuit het noorden; de voegen zijn zojuist uitgehakt evenals enkele losse stenen, augustus 2019.  
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Vervolg face D-0 

                                                             
Face D-0-2 vanuit het zuiden; de klampmuur (1880-1881) is een tot anderhalf steens dik, augustus 2019. 
Face D-0-2, detail van een vermetseling van de klamp (1880-1881) met de oude of kernmuur (1551-1552): boven de vertinde kernmuur (waar zich de spouw bevond) en onder 
de tijdens de restauratie afgebroken stenen van de klamp vermetseld in de kernmuur, augustus 2019. 
 

                                                          
Face D-0-3 vanuit het noorden (vanaf de waterafvoerpijp) met het muurdeel dat in de jaren 1980 is hersteld nadat er in 1984 een gat was gevallen, augustus 2019. 
Face D-0-4 zuidelijk van de waterafvoerpijp, met zicht op de klamp van een tot anderhalf steens dik, met erachter een spouw bevindt en de vertinde kernmuur, augustus 2019. 
Face D-0-4, noordzijde, het metselwerk wordt ontdaan van het voegwerk uit 1939-1940 toen het metselwerk werd hersteld, augustus 2019. 
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Vervolg face D-0 

 
Face D-0-4, centraal, onderaan bij het maaiveld is metselwerk verwijderd, waardoor er zicht op de spouw en de vertinde oude of kernmuur, september 2019. 
 

           
Face D-0-5, zuidzijde vanuit het zuiden (links) en de noordzijde met metselwerk uit 1907-1908 (Vlaams verband); pijl wijst naar scheur op de hoek, augustus 2019. 
Face D-0-5, detail van de scheur op de hoek, vlak voor het herstel ervan, augustus 2019. 
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Vervolg face D: D-1 

 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water 

 

BESCHRIJVING KLAMPMUUR D-1 
Muurdikte:   een à anderhalve steens: geheel zuidelijk bij de saillant (punt of hoek) met muurface C = 50cm inclusief spouw 
Baksteensoort:  D-1-1, D1-2 en D-1-3: maatvaste klinkerachtige baksteen: negentiende-eeuwse moppen; bij gevelstenen (ingebracht in 1989) op de  
saillant ook inboetwerk met moderne baksteen (Waalsteen) 
   D-1-4: onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde baksteen: mogelijk ook zestiende-eeuws 
Baksteenformaat: D-1-1, D1-2 en D-1-3: 25,5 à 26,5 cm x 12 à 14 cm x 6 cm; tien lagen = 74 cm 
   D-1-4: 26 à 29cm x 12 à 12,5cm x 6cm; tien lagen = 71cm 
Metselverband:  kruisverband, maat bij D-1-1 ook met fragmenten baksteen (klezoren) tussen de koppen. 

D-1-4: zuid: wildverband; metselwerk uit 1881, hersteld in 1939-1940 
                         noord: Vlaams verband, maar onderaan kruisverband: opnieuw gemetseld in 1907-1908 
Bijzonderheden: D-1-1: in 1994-1996 is het metselwerk hersteld en zijn hier chemische ankers ingebracht. 
                          Over de gehele breedte is een flink deel van de klampmuur tijdens de huidige restauratie verwijderd, waardoor er zicht is op de  
                          oude of kernmuur; de klamp lijkt nauwelijks vermetseld te zijn met de oude muur erachter en tussen de twee  
                          muren bevindt zich een flinke spouw die naar het zuiden toe (richting face C) breder wordt. 
                          Bij de saillant (punt of hoek) met face C (zuid) blijkt er in de klampmuur ook enkele machinale stenen (Waalsteen) te zijn   
                          toegepast met Portlandcement, maar dat heeft te maken met het inbrengen van de gevelstenen op de saillant omstreeks 1989. 
   D-1-2: tussen 1984 en 1987 grotendeels (behalve zuidzijde) opnieuw gevoegd, mogelijk ook inboetwerk of opnieuw gemetseld. 
               In 1994-1996 lijkt het metselwerk opnieuw gemetseld en zijn hier chemische ankers ingebracht. 
   D-1-3: zuidzijde is in 1984-1987 opnieuw gemetseld 
                         Noordzijde: de bovenste helft van de muur is in 1994-1996 opnieuw gevoegd, terwijl het muurwerk eronder toen is hersteld; er   
                          zijn toen tevens chemische ankers ingebracht. 
                         Aan de zuidzijde bij de hemelwaterafvoer is een deel van de klampmuur tijdens de huidige restauratie verwijderd, waardoor er   
                          zicht is op de oude of kernmuur; de klamp is niet vermetseld met de oude muur erachter en tussen de twee uren bevindt zich  

            nauwelijks een spouw die naar het zuiden toe (richting face C) breder wordt. 
D-1-4: het noordelijke metselwerk van de schouderhoek bij flank E lijkt in 1907-1908 opnieuw te zijn gemetseld terwijl het zuidelijke  

                          deel uit 1881 waarschijnlijk in 1939-1940 is hersteld. Onderaan waar het Vlaams metselverband overgaat in kruisverband in  
                         nieuwe steen beginnen de problemen. Vermoedelijk komt dit omdat centraal een deel van het metselwerk in 1984-1987  
                         opnieuw is gevoegd of zelfs opnieuw is gemetseld (in kruisverband). 
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Vervolg face D-1 

       
Face D-1-1-zuid bij de gevelstenen van de saillant (links) en zuidoosten; tijdens de restauratie is een deel van de klampmuur, waar zich metselwerk bevond dat in de jaren 1990 
is hersteld, verwijderd, waardoor er zicht gekomen op de oude of kernmuur (1551-1551) en de spouw tussen beide muren, augustus 2019. 
Face D-1-1, klampmuur van bovenaf, met zicht op de in 1880-1881 trapsgewijs gemetselde stenen; de spouw (boven) is gevuld met restanten baksteen, dakpannen en specie, 
augustus 2019.  

                                                                                                    
Face D-1-1, zuidzijde van het verwijderde deel van de klampmuur, van bovenaf waardoor er zicht is op de spouw, waarvan de dieptemaat varieert, augustus 2019. 
Face D-1-1 vanuit het noorden, boven de verdwenen klampmuur bevindt zich metselwerk uit de jaren 1990 (links), terwijl eronder goed zicht is op de kernmuur, augustus 2019. 
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Vervolg face D-1 

                
Face D-1-2 vanuit het zuiden, met links nog het metselwerk uit de jaren 1990, en rechts ervan op de achtergrond het metselwerk uit de jaren 1980, augustus 2019. 
Face D-1-2, detail  het metselwerk uit de jaren 1980, augustus 2019. 
Face D-1-3, zuidzijde, vanuit het zuiden (links) en noorden, het metselwerk, hersteld in de jaren 1990, is weggehakt waardoor er zicht is op de vertinde kernmuur, en op de 
anderhalf steens dikke klampmuur, waarvan de stenen aan de binnenzijde gestapeld lijken, augustus 2019. 
 

                                                                       
Face D-1-3, zuidzijde, het gat van onderen af met zicht op de  klampmuur die hier leunt op  kernmuur en nu steens dik is, augustus 2019. 
Face D-1-3, vanuit het noorden, augustus 2019. 
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Vervolg face D-1 
 

           
Face D-1-4 vanuit het zuiden, met zicht op het in 1939-1940 herstelde metselwerk, augustus 2019. 
Face D-1-4 vanuit het noorden met zicht op het in 1907-1908 vernieuwde metselwerk, augustus 2019. 
Face D-1-4 bij de hoek met flank E richting het zuiden, augustus 2019. 
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Vervolg face D: D-2 
 

 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water   

 

BESCHRIJVING KLAMPMUUR D-2 
Muurdikte:   een à anderhalve steens; D-2-4 en D-2-5: een steens met erachter een spouw. 
Baksteensoort:  onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde baksteen: mogelijk ook zestiende-eeuws,  

D-2-1: afgewisseld met handvormsteen uit 1994-1996 
D-2-2: handvormsteen; strekken lijken hergebruikt, koppen uit 1994-1996   

   D-2-4: handvormsteen: zowel strekken als koppen mogelijk daterend van 1994-1996 
   D-2-5: onderaan: gesorteerde steen  
Baksteenformaat:  25,5 à 28 cm x 11 à 13,5 cm x 5,5, à 6,5 cm; tien lagen = 73 à 76 cm 
   D-2-5: bovenaan: 29 (IJsselsteen) à 29-30 (rode steen) cm x 13,5 à 14,5cm x 5,5 à 7cm; enkele moppen van 33cm; tien lagen = 75 cm  
Metselverband:  kruisverband: regelmatig tot zeer regelmatig metselwerk, behalve bij D-2-3 waar het onregelmatiger is 
   D-2-5: zuid: wildverband; metselwerk uit 1881, hersteld in 1939-1940 
                        noord: Vlaams verband, maar onderaan kruisverband: opnieuw gemetseld in 1907-1908 
Bijzonderheden:  D-2-1: in 1994-1996 is het metselwerk vernieuwd, waarbij de klamp enigszins naar buiten is gebracht zodat de muur, in ieder geval bovenaan steiler  
                         is geworden, waarbij deze aan de bovenzijde, onder de rollaag is afgesloten met hardstenen platen.              
                         Vermoedelijk heeft met hier destijds meer spouw willen creëren. Er bevindt zich een scheur richting de zuidelijk penant van de balustrade op  
                         de muur (D-3-1). Bovenaan wordt de muur afgesloten door hardstenen rand (hardstenen platen onderaan de gemetselde balustrade D-3). Aan  
                         de zuidzijde zijn recent enkel proeven met voegspecie gemaakt. 
   D-2-2: in 1994-1996 is het metselwerk vernieuwd, waarbij de klamp enigszins naar buiten is gebracht zodat de muur, in ieder geval bovenaan, steiler  
                          is geworden, waarbij deze aan de bovenzijde, onder de rollaag is afgesloten met hardstenen platen.    
                         Vermoedelijk heeft met hier destijds meer spouw willen creëren. Bij de aansluiting tussen D-2-2 met D-2-3 is specie uit de voegen verdwenen  
                         vanwege werking van de muurdelen onderling. Waarschijnlijk is de spanning tussen de twee muurdelen ontstaan omdat die van D-2-2 dateert  
                         van 1994-1996 en die van D-2-3 van 1984-1987. Bovenaan wordt de muur afgesloten door hardstenen rand (hardstenen platen onderaan de  
                      gemetselde balustrade D-3) uit 1999, die op de grens met D-2-3 overgaat in een gemetselde rollaag, aangebracht in 1853. 
   D-2-3: tussen 1984 en 1987 opnieuw opgemetseld, nadat de klamp eronder was ingestort. 
              Bij de aansluiting tussen D-2-3 met D-2-2 zijn voegen verdwenen vanwege onderlinge werking tussen de muurdelen uit verschillende  
                                                       perioden. Bovenaan wordt de muur afgesloten in een gemetselde rollaag, aangebracht in 1853. 
   D-2-4: in 1994-1996 is het metselwerk hier vernieuwd. Bij de aansluiting tussen met D-2-5 is een scheur ontstaan tussen de muurdelen uit 1994-1996  
                         (D-2-4) en het oudere metselwerk van D-2-5. Ook halverwege bevindt zich een getande scheur, vanwege verzakkingen. Bovenaan wordt de  
                         muur afgesloten in een gemetselde rollaag, aangebracht in 1853. 
   D-2-5: het noordelijke metselwerk van de schouderhoek bij flank E lijkt in 1907-1908 opnieuw te zijn gemetseld terwijl het zuidelijke deel uit 1881  
                         waarschijnlijk in 1939-1940 is hersteld. Bij de aansluiting tussen D-2-5 met D-2-4 is een scheur ontstaan tussen de muurdelen uit 1994-1996  
                         (D-2-4) en het oudere metselwerk van D-2-5. Bovenaan wordt de muur afgesloten in een gemetselde rollaag, aangebracht in 1853. 
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Vervolg face D-2 

                                           
Face D-2 en de steiger vanuit het noorden, augustus 2019. 
Face D-1-2-zuid bij de saillant (links), waar tijdens de restauratie enkele proeven met voegspecie zijn gedaan (rechts); zuid (links) het metselwerk uit 1880-1881 en rechts ervan 
dat van de jaren 1990, waartussen een scheur is ontstaan (links en midden), augustus 2019. 
 

      
Face D-1-2 vanuit het zuiden met zicht op het metselwerk uit de jaren 1990, augustus 2019. 
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Vervolg face D-2 

                                                                       
Face D-1-2 vanuit noorden, met rechts de overgang van het zuidelijke (links) metselwerk uit de jaren 1990 en dat van de jaren 1980, augustus 2019. 
Face D-1-2, detail van het metselwerk uit de jaren 1990,  augustus 2019. 
Face D-1-2, noordzijde, richting het metselwerk uit de jaren 1980 en D-2-3, augustus 2019. 
 

                                                                                  
Face D-1-2, zuidelijk (links) het metselwerk uit de jaren 1990 en noordelijk dat van de jaren 1980, waar op de grens voegspecie is uitgevallen, augustus 2019. 
Face D-1-3 vanuit zuiden, met metselwerk uit jaren 1980, dat bij de waterafvoerpijp overgaat in dat uit de jaren 1990, augustus 2019. 
Face D-1-3, detail van metselwerk uit jaren 1980, augustus 2019. 
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Vervolg face D-2 

                                                                 
Face D-1-4 vanuit het zuiden (links) en vanuit het noorden; pijl wijst naar een zetting van het metselwerk uit de jaren 1990, waarvan rechts een detail, augustus 2019. 
 

                                                 
Face D-1-4, noordzijde vanuit het noorden, met rechts een scheur tussen het zuidelijke metselwerk uit de jaren 1990 en het noordelijke dat is hersteld in 1939-1940; rechts een 
detail, augustus 2019. 
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Vervolg face D-2 

                                                                         
Face D-1-5 vanuit het zuiden, met op de voorgrond het metselwerk dat is hersteld in 1939-1940, augustus 2019. 
Face D-1-5, noordzijde vanuit het zuiden, met op de voorgrond het metselwerk dat in 1907-1908 waarschijnlijk is vernieuwd; richting de hoek met flank E bevindt zich een 
scheur in het metselwerk (pijl; rechts), augustus 2019. 
 

                                                                    
Face D-1-5, de hoek van face D (links) en flank E, dat is voorzien van metselwerk dat in 1907-1908 is vernieuwd, augustus 2019. 
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Vervolg face D: D-3-1 
 

 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water    

 
BESCHRIJVING GEMETSELDE BORSTWERING: D-3-1 
Historie:  de balustrade vervolgt zich op face C en is omstreeks 1880 gemetseld, toen een koepelgebouwtje (omstreeks 1855) op de saillant is  

verwijderd ten behoeve van een nieuw gebouw voor de ‘Astronomie’ (1880-1881). 
Baksteensoort:  harde klinker: Waalsteen 
Baksteenformaat: borstweringsrand: rollaag: 20 x 10 x 5 à 5,5 cm 
   borstwering: alleen strekken in kruisverband: 21 x 5 cm; tien lagen (maximum) = 61 cm 
   rollaag eronder: 13,5 x 6 à 7 cm; tien lagen = 77 cm 
   metselwerk eronder: van diverse baksteen: 21 à 29 x 12 à 12,5 x 4,5 à 6 cm: vijf lagen (maximum) = 36 cm 

rollaag onderzijde: overwegend oude bakstenen: 14 x 6 à 7 cm; tien lagen = 78 cm; de rollaag bevindt zich drie baksteenlagen hoger  
dan die bij D-3-2 

metselwerk eronder: uit 1994-1996 met oude baksteen in wildverband: 25 à 26 x 12 à 13 x 6 à 7 cm; drie lagen (maximum) = 23 cm  
   hardstenen rand van platen eronder uit 1994-1996, die smaller wordt in de zuidelijke richting (naar de saillant en face C). 
Metselverband:  kruisverband 
Bijzonderheden: balustrade D-3-1 is losgescheurd van de zuidelijke penant van D-3-2. 
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Vervolg face D-3-1 

                                                          
Face D; het koepelgebouwtje op de saillant verdween in 1880 bij de bouw van het astronomiegebouwtje, waarbij een nieuw gemetselde balustrade werd gemaakt, die noordelijk 
aansloot (en aansluit) bij de balustrade met smeedijzeren hek (D-3-2) van omstreeks 1855, omstreeks 1915 (HUA Beeldbank). 
Borstwering D-3-1 aan de noordzijde vanuit het zuiden, met de aansluiting op de baslustrade, augustus 2019. 
 

                      
Borstwering D-3-1 aan de noordzijde vanuit het noorden, met rechts de aansluiting op de baslustrade, augustus 2019. 
Borstwering D-3-1, de noordelijke penant boven de saillant avnuit het noordoosten, met zicht op het voegwerk uit 2009, augustus 2019. 
Borstwering D-3-1, detail van het metselwerk vanuit het noordoosten, augustus 2019. 
Borstwering D-3-1, tussen de borstwering (links) en de balustrade bevindt zich een in 1993-2000 aangebachte dilatatievoeg, augustus 2019.                                                       



BASTION ZONNENBURG                                                                                                                              De Fabryck – Bureau voor Gebouwhistorisch Onderzoek 
 

121 
 

Vervolg face D: D-3-2 
 

 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   

   = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water     
 
BESCHRIJVING BALUSTRADE: D-3-2 
Historie:  de balustrade met de smeedijzeren hekken is aangebracht omstreeks 1855. 
Baksteensoort:  handvormsteen (1855)  
Baksteenformaat: penant: 20 x 10 x 4cm; tien lagen = 54 cm; de penanten worden afgesloten door een hardstenen dekplaat (1855) 

borstweringsrand: alleen strekken: 21 x 5 cm: tien lagen (maximum) =61 cm 
   borstwering: 22 x 11 x 4 cm; tien lagen = 50,5 cm; centraal en zuidelijk is een dilatatievoeg ingebracht 
   rollaag onderzijde: 21 x 10 x 4 cm; tien lagen = 45,5 cm 
Metselverband:  kruisverband 
Hekken:  eenvoudige smeedijzeren hekken afkomstig van de academische sterrenwacht op de Smeetoren in 1854-1855 hergebruikt bij de hek  

met gemetselde pijlers op de bastionmuur van Zonnenburg, D hekken hebben meerdere reparaties ondergaan en zijn donkergroen 
geschilderd. 

Hardstenen platen: de zuidzijde heeft aan de onderzijde, onder de rollaag, in 1994-1996 een rand van hardstenen platen gekregen omdat de klampmuur  
     eronder hier opnieuw is opgemetseld waarbij deze meer naar buiten is gebracht. Deze hardstenen rand wordt smaller in de zuidelijke  
     richting (naar de saillant en face C). 
Bijzonderheden: enkele penanten zijn in 2009 (vriendelijke mededeling mevrouw J. Hofstede, Stadsherstel Utrecht) opnieuw opgemetseld of opnieuw  

gevoegd met Portlandcement en daarbij schoon gespoten met water, tegelijkertijd is een enkele penant van zijn hardstenen dekplaat 
tijdelijk ontdaan. 
De zuidelijke penant van D-3-2 is losgescheurd van balustrade D-3-1, terwijl noordelijk ervan zich nog twee scheuren in het  
metselwerk bevinden. 
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Vervolg face D-3-2 

                      
Face D vanuit het zuidoosten; op de saillant een koepelgebouwtje, met noordelijk (rechts) ervan de balustrade met smeedijzeren hek van omstreeks 1855 (RCE Beeldbank). 
Face D, de balustrade vanuit het zuiden, waar bouwbedrijf Plegt Vos bezig is de pijlers te herstellen door enkele opnieuw op te metselen en daarna op kleur te brengen, en de 
overige te voegen, terwijl ook de ophanging van de ijzeren hekken worden aangepast, 2009 (Stadsherstel Utrecht, met dank aan mevrouw J. Hofstede). 
 

                                                  
Balustrade D-3-2 vanuit het zuiden, augustus 2019. 
Balustrade D-3-2 vanuit het zuiden; bij de penant bevindt zich rechts onderaan in de borstwering een scheur, augustus 2019. 
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Vervolg face D-3-2 

                                                                
Balustrade D-3-2, derde penant gerekend vanuit het zuiden; rechts onderaan in de borstwering bevindt zich een scheur; rechts een detail, augustus 2019. 
Balustrade D-3-2, halverwege vanuit het noorden, augustus 2019. 
 

                                                        
Balustrade D-3-2 vanuit het noorden, rechts van de negende penant gerekend vanuit het zuiden bevindt zich in de borstwering eveneens een scheur; rechts een detail, 
augustus 2019. 
Balustrade D-3-2 vanuit het noorden, met rechts de ronde hoek tussen face D en flank E, waar zich een dilatatievoeg bevindt (pijl), augustus 2019. 
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BASTIONMUUR: FLANK  E 

                                     
Bastion Zonnenburg, situatie flank E (oranje); noorden is links.  Fasering flank E; ingedeeld in ruimtevakken waarbij de steigerniveaus (horizontale lijnen) leiden zijn. 
 

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water  

 
Flank E is de noordelijke flank van het bolwerk, tussen face D (oost) en de teruggetrokken flank F (west). 
Toen het onderhavige onderzoek van start ging in augustus 2019, was de restauratie van de flank al begonnen. 
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Vervolg flank E 

                                                                          
Bastion Zonneburg vanuit het noordoosten met zicht op face D (links) en flank E, Louis P. Serrurrier naar Herman Saftleven, omstreeks 1665 (HUA Beeldbank). 
Bastion Zonneburg, de scherpe (schouder-)hoek tussen face D (links) en flank E, Herman Saftleven, omstreeks 1665 (RKD Beeldbank). Oostelijk op flank E is een 
privaatgebouwtje verrezen boven de rollaag van de muur. 

       
Bastion Zonneburg vanuit het noordoosten met zicht op face D (links) en flank E, Jacob van Liender, omstreeks 1750 (HUA Beeldbank).   
Bastion Zonnenburg, (schouder-)hoek tussen face D (links) en flank E, 1933 (HUA Beeldbank). 
Bastion Zonnenburg, (schouder-)hoek tussen face D (links) en flank E, en flank E vanuit het noordoosten, 1955 (RCE Beeldbank). 
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Vervolg flank E 
 
 
 
 
 

   
Flank E, vanuit het noordoosten (links) en noorden, met links (oost) de hoek met face D en rechts (west) met teruggetrokken flank F, na oplevering van de restauratie van 2019, 
maart 2020. 
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Vervolg flank E: E-0 en E-1-1 

                                                            
 

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water    

 
BESCHRIJVING KLAMPMUUR E-0 en E-1-1 
Muurdikte:   anderhalf steens, maar bovenaan wellicht halfsteens; onderaan op de schouderhoek met face D bevindt zich een scheur 
Baksteensoort:  onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde baksteen en misbaksels 
Baksteenformaat: 26 à 27 cm x 12 à 14 cm x 5,5, à 6,5 cm; tien lagen = 70,5 à 71,5 cm; bij ronde hoek met face D tien lagen = 70 à 71 cm 
Metselverband:  kruisverband  
Bijzonderheden: het metselwerk van de schouderhoek bij face D is in 1907-1908 opnieuw gemetseld, terwijl het metselwerk westelijk hiervan, uit 1881,  

in 1939-1940 is hersteld. Tussen het oostelijke metselwerk (1907-1908) en het centrale metselwerk bevindt zich een scheur, ontstaan 
door verzakking, waar water doorheen sijpelt. 
Enkele reparaties met steenfragmenten en extra (Portland)cement. 
Oostelijk, bij de ronde schouderhoek met D-0-1 bolt de muur en bevindt hier waarschijnlijk een spouw. De muur golft vervolgens in  
westelijke richting weer naar binnen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



BASTION ZONNENBURG                                                                                                                              De Fabryck – Bureau voor Gebouwhistorisch Onderzoek 
 

128 
 

Vervolg flank E-0 en E-1-1 

                         
Flank E-0 vanuit het oosten (links) en vanuit het westen, augustus 2019. 
Flank E-0 vanuit het oosten; links (west)  het metselwerk van 1907-1908 en rechts ervan het in 1939-1940 herstelde oude metselwerk, augustus 2019. 
Flank E-0,  links (west)  het metselwerk van 1907-1908 en rechts ervan het in 1939-1940 herstelde oude metselwerk waartussen een scheur is ontstaan waaruit water sijpelt, 
augustus 2019. 

                                                                                         
Flank E-1-1 vanuit het oosten (links) en vanuit het westen, augustus 2019. 
Flank E-1-1,  links (west)  het metselwerk van 1907-1908 en rechts het in 1939-1940 herstelde oude metselwerk, waartussen een scheur is ontstaan waaruit water sijpelt, 
augustus 2019. 
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Vervolg flank E: E-1-2 

              
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water     

 
BESCHRIJVING KLAMPMUUR E-1-2 
Muurdikte:   halfsteens; hier en daar een kop ten behoeve van vermetseling 
Baksteensoort:  onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde baksteen en misbaksels 
Baksteenformaat: V-vormig deel aan de oostzijde: 28 à 30cm x 13 à 13,5cm x 6,5, à 7cm; tien lagen = 71cm 

westzijde, richting de hoek met terugtrekkende flank F: 25,5 à 26,5cm x 12 à 14cm x 6cm; tien lagen = 74cm  
Metselverband:  V-vormig deel aan de oostzijde: overwegend halfsteensverband: mogelijk opnieuw gemetseld in 1984-1987 met hergebruikte steen 

westzijde, richting de hoek met terugtrekkende flank F: kruisverband: mogelijk in 1960-1980 hersteld metselwerk.   
Bijzonderheden: het metselwerk, een V-vormig deel, aan de oostzijde (bij E-0-1/E-1-1) wijkt naar binnen; het metselwerk lijkt hier in 1984-1987 opnieuw  

te zijn gemetseld met hergebruikte stenen, en bezit onderaan een vertanding. Dit metselwerk (V-vormig deel) komt niet overeen met 
E-1-1 (hersteld in 1939-1940) en eveneens niet met het westelijke metselwerk richting de terugtrekkende flank F (mogelijk hersteld in 
1960-1980). 
De scherpe hoek met terugtrekkende flank F is verzakt, waardoor er daar scheuren zijn ontstaan; in 1984-1987 is de hoek hersteld en 
in 1994-1996 zijn aan de E-zijde in ieder geval twee chemische ankers ingebracht.  
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Vervolg flank E-1-2 

                          
Flank E-1-2 vanuit het oosten en vanuit het westen; pijl wijst naar gat in de klampmuur, augustus 2019. 
Flank E-1-2, het gat in de klampmuur geeft zicht op de zeer vochtige oude of kernmuur (1551-1552), waarvan rechts een detail: de muur bestaat voornamelijk uit koppen 
waarvan de vertinning is afgespoelt, augustus 2019. 
 

                                                                           
Flank E-1-2 vanuit het westen, met rechst de hoek met teruggetrokken flank F, die losscheurt van flank E, augustus 2019. 
Flank E-1-2, de hoek met teruggetrokken flank F, die losscheurt van flank E, vanuit het noordwesten, augustus 2019. 
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Vervolg flank E: E-2 
 

 
 

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water 

 
BESCHRIJVING KLAMPMUUR E-2 
Muurdikte:   halfsteens; hier en daar een kop ten behoeve van vermetseling 
Muurdikte:   halfsteens tot steens 
Baksteensoort:  oostzijde bij ronde hoek met D-2-5: onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde baksteen en misbaksels: 1907-1908 
   centraal en westzijde: maatvaste klinkerachtige baksteen: uit 1994-1996 
Baksteenformaat: oostzijde bij ronde hoek met D-2-5: 28 à 29cm x 13,5 à 14,5cm x 5,5 à 7cm; tien lagen = 75cm  
   centraal en westzijde: 26 à 26,5cm x 12,5cm x 6cm; tien lagen = 76cm (westzijde) 
Metselverband:  kruisverband. Centraal onderaan: twee lagen halfsteensverband (twee lagen met strekken) en eronder twee lagen met koppen, dit is  

vermoedelijke de overgang van ouder metselwerk eronder met het nieuwe metselwerk (waarschijnlijk 1994-1996). 
Bijzonderheden: het metselwerk van de hoek bij face D is tussen 1907-1908 opnieuw gemetseld. Het overige metselwerk is hersteld in 1994-1996, 

inclusief de verzakte westelijke hoek met terugtrekkende flank F.   
Tussen het oostelijke metselwerk (1907-1908) en het overige metselwerk (1994-1996) bevindt zich een scheur, ontstaan door 
verzakking. 
Oostelijk, bij de ronde schouderhoek met D-0-1 bolt de muur, maar wijkt bovenaan weer naar binnen. 
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Vervolg flank E-2 

                         
Flank E-2 vanuit het oosten; links (west)  het metselwerk van 1907-1908 en rechts ervan het metselwerk van de jaren 1990, augustus 2019. 
Flank E-2,  links (west)  het metselwerk van 1907-1908 en rechts het van de jaren 1990 waartussen een scheur is ontstaan, augustus 2019. 
Flank E-2 vanuit het oosten, met zicht op het metselwerk van de jaren 1990, waarvan de voegen gedeeltelijk worden uitgehakt, augustus 2019. 
 

                                   
Flank E-2 vanuit het westen, met zicht op het metselwerk van de jaren 1990, augustus 2019. 
Flank E-2 vanuit het westen, met rechts de hoek met teruggetrokken flank F, waarvan het metselwerk eveneens dateert van de jaren 1990, tijdens het uithakken van de voegen; 
rechts een detail vanuit het noordoosten, augustus 2019. 
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Vervolg flank E: E-3 

 
 

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water    

 
 

BESCHRIJVING BALUSTRADE: E-3 
Historie:  de balustrade met de smeedijzeren hekken is aangebracht omstreeks 1855. 
Baksteensoort:  handvormsteen (1855)  
Baksteenkleur:  oranjerood tot roodpaars 
Baksteenformaat: penant: 20 x 10 x 4cm; tien lagen = 54cm; de penanten worden afgesloten door een hardstenen dekplaat (1855) 

borstweringsrand: alleen strekken: 21 x 5cm: tien lagen (maximum) =61cm 
   borstwering: 22 x 11 x 4cm; tien lagen = 50,5cm 
   rollaag onderzijde: 21 x 10 x 4cm; tien lagen = 45,5cm 
Metselverband:  kruisverband 
Hekken:  eenvoudige smeedijzeren hekken uit de negentiende eeuw, die meerdere reparaties hebben ondergaan; donkergroen geschilderd 
Hardstenen platen: aan de onderzijde, onder de rollaag, is in 1994-1996 een rand van hardstenen platen aangebracht omdat de klampmuur  

eronder grotendeels opnieuw is opgemetseld waarbij deze meer naar buiten is gebracht. Deze hardstenen rand wordt smaller in de 
oostelijke richting (naar hoek met face D) en eindigt ongeveer waar het metselwerk uit 1994-1996 van E-2-1 aan de oostzijde overgaat 
in het metselwerk van 1907-1908 (bij de ronde hoek met face D). Bij de hoek met terugtrekkende flank F is een flinke hoek van 
hardstenen platen gecreëerd toen de hoek E-F in 1994-1996 opnieuw is opgemetseld. 

Bijzonderheden: penanten zijn in 2009 (vriendelijke mededeling mevrouw J. Hofstede, Stadsherstel Utrecht) opnieuw opgemetseld met Portlandcement 
en daarbij schoon gespoten met water. 
In de borstwering van de balustrade ter plaatse van de ronde hoek met F-3 bevinden zich enkele scheuren. 
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Vervolg flank E-3 
 

      
Balustrade E-3, oostzijde bij de ronde hoek tussen face D (links) en flank E, waar voegspecie van het metselwerk van de borstwering nog aanwezig is, augustus 2019. 
Balustrade E-3 vanuit het oosten (links) en vanuit het westen; onder de borstwering de hardstenen platen die in 1999 op de bastionmuur zijn gelegd; de penanten tussen de 
ijzeren hekken zijn in 2009 opnieuw gemetseld, augustus 2019. 
 

     
Balustrade E-3 vanuit het westen; detail van de borstwering waar zojuist de voegen zijn uitgehakt; pijl wijst naar de hardstenen platen uit 1999, augustus 2019. 
Balustrade E-3, detail van een van de ijzeren hekken, afkomstig van academische sterrenwacht op de Smeetoren en in 1855 hergebruikt op Zonnenburg; in 2009 zijn de 
hekken van een nieuw ophangsysteem voorzien, augustus 2019. 
Balustrade E-3, westzijde bij de ronde hoek tussen flank E (links) en teruggetrokken flank F, waar de voegen van de borstwering zojuist zijn uitgehakt, terwijl op de voorgrond 
de hardstenen platen die in 1999 op de hoek van de bastionmuren zijn gelegd, augustus 2019. 
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BASTIONMUUR: TERUGGETROKKEN  FLANK  F 

       
Bastion Zonnenburg, situatie teruggetrokken flank F (oranje); noorden is links. 

Fasering teruggetrokken flank F; ingedeeld in ruimtevakken waarbij de steigerniveaus (horizontale lijnen) leiden zijn. 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water     

  

 
Terugtrekkende flank F is de westelijke flank van het bolwerk, tussen de noordelijk flank E en de gevel van de noordelijke kazemat.  
Toen het onderhavige onderzoek van start ging in augustus 2019, was de restauratie van de flank al begonnen. 
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Vervolg teruggetrokken flank F  

      
Bastion Zonnenburg vanuit het noorden met in oranje de terugtrekkende flank F, Herman Saftleven, omstreeks 1660 (HUA Beeldbank, detail; bewerkt door De Fabryck). 
Bastion Zonnenburg vanuit het noorden met zicht op face D (links), flank E en de gevel van gebouw 3, Cornelis van Hardenbergh, omstreeks 1830 (HUA Beeldbank). 
 

                                                   
Bastion Zonnenburg vanuit het noordwesten met zicht op face E (links), de terugtrekkende flank F en de gevel van gebouw 3, H.M.A.J. Asch van Wijck, omstreeks 1835 (HUA 
Beeldbank). 
Bastion Zonnenburg, terugtrekkende flank F en de gevel van de voormalige dienstwoning vanuit het noorden, met zicht op de schietgaten van de bovenste geschutkelder 
(noordelijke kazemat), 1987 (HUA Beeldbank). 
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Vervolg teruggetrokken flank F 
 
 
 
 
 

   
Teruggetrokken flank F, vanuit het noordwesten, met links flank E en rechts de noordelijke kazematgevel, maart 2020. 
Teruggetrokken flank F, na oplevering van de restauratie van 2019, maart 2020. 
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Vervolg teruggetrokken flank F: F-1 

                                                                                                                                   
 

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water    

 
BESCHRIJVING KLAMPMUUR F-1 
Muurdikte:   vermoedelijk een steens 
Baksteensoort:  onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde baksteen en misbaksels 
Baksteenformaat: noordelijk: 25,5 à 26,5 cm x 12 à 14 cm x 6 cm; tien lagen = 72 cm 
   middendeel tussen twee scheuren: 28 à 30 cm x 6,5, à 7 cm; tien lagen = 82 cm  
   zuidelijk: 25,5 à 26,5 cm x 12 à 14 cm x 6 cm; tien lagen = 72 cm; slechter van kwaliteit dan bij het noordelijke deel 
Metselverband:  wildverband; onderaan bij flank E enkele stenen op hun kant (rijtje) 
   Zuidzijde, bij de hemelwaterafvoer: kruisverband, steens (1881) 
Bijzonderheden: De scherpe hoek met flank E is verzakt, waardoor er daar scheuren zijn ontstaan; in 1984-1987 is de hoek hersteld en zijn aan de E-

zijde in ieder geval twee chemische ankers ingebracht.  
Al eerder is aan de noordzijde een scheur, ontstaan door de verzakking van de noordelijke hoek, gerepareerd (stippellijn in de 
faseringstekening); vermoedelijk in 1957-1971 of eerder. 
Noordelijk en zuidelijk bevindt zich een verticale scheur in het metselwerk waartussen zich andersoortig metselwerk bevindt: 
hoofdzakelijk strekken met een enkele kop: 28 à 30 cm x 6,5, à 7 cm; tien lagen = 82 cm; met achter de klampmuur een spouw. 
De zuidelijke scheur is eigenlijk een vertanding tussen het metselwerk van het middendeel (vermoedelijk hersteld in 1960-1980) en 
het zuidelijke metselwerk uit 1881. 
Uiterst zuidelijk onderaan de muur is een oorspronkelijke uitmetseling van enkele bakstenen: muur stond aanvankelijk dus meer naar 
buiten.  
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Vervolg teruggetrokken flank F-1 

      
Teruggetrokken flank F-1 vanuit het noorden, met links de hoek met flank E, die verzakt ondanks de reparaties uit de jaren 1980 en 1990, augustus 2019. 
Teruggetrokken flank F-1, de in het verleden herstelde scheur (stippellijn faseringstekening), ontstaan vanwege de verzakkende hoek met flank E, augustus 2019. 
 

          
Teruggetrokken flank F-1, onderaan de hoek met flank E bevindt zich een scheur, ontstaan door verzakking, augustus 2019. 
Teruggetrokken flank F-1, onderaan bij de hoek met flank E bevindt zich enkele stenen op een kant (rijtje; moeilijk zichtbaar), augustus 2019. 
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Vervolg teruggetrokken flank F-1 

                      
Teruggetrokken flank F-1 vanuit het zuiden (links), richting hoek met flank E, en vanuit het noorden, richting de kazematgevel , augustus 2019. 
Teruggetrokken flank F-1, de zuidelijke scheur , die in het verleden al (meerdere keren) is hersteld, augustus 2019. 
 

      
Teruggetrokken flank F-1, door een recent uitgenomen steen is er zicht op op de oude kernmuur, augustus 2019. 
Teruggetrokken flank F-1, uiterst zuidelijk, onderaan in de hoek met de kazematgevel, is een oorspronkelijke uitmetseling van enkele bakstenen: muur stond aanvankelijk dus 
meer naar buiten, augustus 2019. 
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Vervolg teruggetrokken flank F: F-2 

                                                                                                                                   
 

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water     

 
BESCHRIJVING KLAMPMUUR F-2 
Muurdikte:   halfsteens tot steens 
Baksteensoort:  noordzijde: maatvaste klinkerachtige baksteen: uit 1994-1996 
   middendeel en zuidzijde: onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde baksteen en misbaksels 
Baksteenformaat: noordzijde en middendeel bovenhelft: 26 à 26,5 cm x 12,5 cm x 5 à 6 cm; tien lagen = 79 cm 
   middendeel onderhelft: 27 à 30 cm x 13 cm x 7 à 7,5 cm; tien lagen = 83 cm 
   zuidzijde: 23 à 26 cm x 12 à 13 cm x 6 cm; tien lagen = 71 cm  
   geheel zuidelijk bij de gevel van gebouw 3: inboetwerk van kleine steen: 21 à 22 cm x 10 cm x 3,5 1a 4 cm; tien lagen = 51,5 cm 
Metselverband:  noordelijk: kruisverband.  
   zuidelijk: wildverband  
Bijzonderheden: het noordelijke deel en bovenhelft van het centrale deel van het metselwerk, inclusief de verzakkende noordelijke hoek bij flank E, is in 

1994-1996 vernieuwd, waarbij halverwege een ventilatiesteentje is opgenomen. Hierboven is toen aan de noordzijde een rand van 
hardstenen platen aangebracht (zie F-3). Het metselwerk van de onderhelft van het centrale deel lijkt te zijn hersteld in 1939-1940. Het 
metselwerk geheel zuidelijk, richting de gevel van gebouw 3, dateert vermoedelijk nog van 1881. 
Noordelijk van de hemelwaterafvoer bevindt zich een vertanding in het metselwerk tussen het metselwerk van het middendeel en  
het zuidelijke, oude metselwerk. 
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Vervolg teruggetrokken flank F-2 

                             
Teruggetrokken flank F-2 vanuit het noorden, met links de hoek met flank E, augustus 2019. 
Teruggetrokken flank F-2 vanuit het noorden (links) en vanuit het zuiden, met zicht op het metselwerk uit de jaren 1990, augustus 2019. 
 

                   
Teruggetrokken flank F-2, pijl wijst naar een keramisch ventilatierooster bovenaan in de muur; de enige die in de jaren 1990 is ingebracht, augustus 2019. 
Teruggetrokken flank F-2, het metselwerk aan de zuidzijde uit 1880-1881, dat naderhand waarschijnlijk wel eens is hersteld, waar de voegen worden uitgehakt, augustus 2019. 
Teruggetrokken flank F-2, zuidzijde, waar de de bastionmuur aansluit op de kazematgevel, augustus 2019. 
Teruggetrokken flank F-2, detail van het rommerlige metselwerk, bovenaan in de zuidelijk hoek, met rechts de onderzijde van de oostelijke gedrukte tongewelf van de 
kazematgevel, augustus 2019. 
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Vervolg flank F: F-3 

                                                                                                                                   
 

Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    
  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water     

 
BESCHRIJVING BALUSTRADE: F-3 
Historie:  de balustrade met de smeedijzeren hekken is aangebracht omstreeks 1855. 
Baksteensoort:  handvormsteen (1855)  
Baksteenkleur:  oranjerood tot roodpaars 
Baksteenformaat: penant: 20 x 10 x 4 cm; tien lagen = 54 cm; de penanten worden van boven afgesloten met een hardstenen plaat (1855 of later) 

borstweringsrand: alleen strekken: 21 x 5 cm: tien lagen (maximum) = 61 cm 
   borstwering: 22 x 11 x 4 cm; tien lagen = 50,5 cm 
   rollaag onderzijde: 21 x 10 x 4 cm; tien lagen = 45,5 cm 
Metselverband:  kruisverband 
Hekken:  eenvoudige smeedijzeren hekken uit de negentiende eeuw, die meerdere reparaties hebben ondergaan; donkergroen geschilderd 
Hardstenen platen: Noordelijk bij de hoek met flank E is aan de onderzijde, onder de rollaag, in 1994-1996 een brede rand van hardstenen platen 

aangebracht omdat de klampmuur eronder grotendeels opnieuw is opgemetseld waarbij deze meer naar buiten is gebracht.  
Bijzonderheden: penanten zijn in 2009 (vriendelijke mededeling mevrouw J. Hofstede, Stadsherstel Utrecht) opnieuw opgemetseld met Portlandcement 

en daarbij schoon gespoten met water. 
In de borstwering van de balustrade ter plaatse van de ronde hoek met E-3 bevinden zich enkele scheuren. 
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Vervolg flank F-3 
 
 
 

       
Balustrade F-3 vanuit het noorden, met links de ronde hoek met de balustrade van flank E; de hardstenen platen die in 1999 op de bastionmuren zijn gelegd zijn, behalve bij de 
ronde hoek met flank E, achterwege gebleven, augustus 2019. 
Balustrade F-3, noordzijde bij de ronde hoek met flank E, waar de voegen van het metselwerk van de borstwering zojuist z, augustus 2019. 
Balustrade F-3, uiterst zuidelijk, de zuidelijke penant, die evenals de overige in 2009 opnieuw is gemetseld, waarbij de ijzeren hekken (1855, afkomstig van het academische 
sterrenwacht op de Smeetoren) zijn voorzien van een nieuw ophangsysteem, augustus 2019. 
Balustrade F-3, uiterst zuidelijk, het enigszins rommelige metselwerk van de borstwering; onder de aansluiting van de waterafvoerpijp is de rollaag uit 1855 te zien. Omdat hier 
in 1999 geen hardstenen platen zijn gelegd, augustus 2019. 
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WALMUUR OF COURTINE  G 

             
Bastion Zonnenburg, situatie walmuur G (oranje); noorden is links.         Fasering walmuur G. 
Renvooi:  = 1551-1552      = 1855 (borstwering)-1881 (klampmuur)       = 1907-1908; metselwerk vernieuwd      = 1907-1908; metselwerk hersteld    

  = 1939-1940; nieuw metselwerk             = 1939-1940; metselwerk hersteld      = 1957-1971; metselwerk hersteld/vernieuwd 
  = 1984-1987; metselwerk vernieuwd      = 1984-1987; metselwerk hersteld      = 1989                          = 1994-2000; metselwerk vernieuwd    
  = 1994-2000; metselwerk hersteld          = 2009; metselwerk vernieuwd            = 2009; metselwerk hersteld   
  = scheur                      = meermaals gerepareerde scheur     = sijpelend water  

 

 
BESCHRIJVING WALMUUR G 
Baksteensoort:  onder meer hergebruikte, afgehakte en gekeerde baksteen en misbaksels: 1551-1552. 

De bakstenen lijken te zijn afgehakt; dit is gebeurd in de negentiende eeuw. 
Baksteenkleur:  oranjerood, enkele zwart (misbaksels) 
Baksteenformaat: hoofdzakelijk koppen 28 x 14 x 7 cm; tien lagen = 78 cm 
Metselmortel:   kalkhoudende mortel 
Metselverband:  wildverband van hoofdzakelijk koppen 
Bijzonderheden: Het betreft hier waarschijnlijk de zestiende-eeuwse (1551-1552) bakstenen muur, die onderdeel uitmaakte van de walmuur of courtine 

tussen bastion Zonnenburg en bastion Lepelenburg (1580); het ziet ernaar uit dat het niet gaat om een deel van de oudere stadsmuur, 
omdat het formaat van de baksteen ongeveer overeenkomt met dat van de kernmuur van het bastion. 

    
 
Walmuur G bevindt zich aan de noordwestzijde van het bastion.   
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Vervolg walmuur G 

                                 
Bastion Zonnenburg (pijl) vanaf bastion Lepelenburg (noorden); met op de voorgrond walmuur G, waarvan rechts een detail, Herman Saftleven, omstreeks 1660 (HUA 
Beeldbank, detail; bewerkt door De Fabryck). 
 

      
Bastion Zonneburg vanuit het noordoosten, met rechts walmuur G, Louis P. Serrurrier naar Herman Saftleven, omstreeks 1665 (HUA Beeldbank). 
Bastion Zonnenburg, de saillant vanuit het zuiden, met op de achtergrond walmuur G, J. Apeldoorn, 1832 (HUA Beeldbank). 
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Vervolg walmuur G 

 
Walmuur G, met links de kazematgevel, maart 2020. 
 

                              
Kazematgevel, met links teruggetrokken flank F en rechts walmuur G; de bakstenen gevel onder de gedrukte tongewelven is in de jaren 1990 vernieuwd, maart 2020. 
Bastion Zonnenburg vanuit het noorden, met geheel rechts walmuur G, met links de kazematgevel, maart 2020. 
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OVERZICHTFOTO’S 

                                                  
Bastion Zonnenburg, het voormalige weerkundig observatorium van het K.N.M.I. en dito hoogleraarswoning vanuit het zuidwesten, met rechts flank B, maart 2020. 
Bastion Zonnenburg vanuit het zuidwesten, met walmuur A (links), de gevel voor de kazemat en rechts (oostelijk) ervan flank B, vlak voor de restauratie van 2020, maart 2020. 
 

      
Stadsbuitengracht vanuit het zuiden met op de achtergrond bastion Zonnenburg, maart 2020. 
Bastion Zonnenburg, flank B en de ronde hoek met face C, na oplevering van de restauratie, augustus 2020. 
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Bastion Zonnenburg vanuit het zuidoosten met zicht op face C en flank B (links) en geheel links walmuur A, maart 2020. 
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Bastion Zonnenburg vanuit het zuidoosten met zicht op face C en flank B (links) en geheel links walmuur A, augustus 2020. 
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Bastion Zonnenburg vanuit het zuidoosten, met zicht op face C en face D (rechts), maart 2020. 
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Bastion Zonnenburg vanuit het zuidoosten, met zicht op face C en face D (rechts), augustus 2020. 
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Bastion Zonnenburg vanuit het oosten, met zicht op face C (links) en face D, maart 2020. 
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Bastion Zonnenburg vanuit het oosten, met zicht op face C (links) en face D, augustus 2020. 
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Bastion Zonnenburg vanuit het oosten, met zicht op D, en op het bastion het astronomisch gebouwtje (links) en het sterrenkundig observatorium, maart 2020. 
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Bastion Zonneburg vanuit het oosten, met links face D, centraal flank E en walmuur G, maart 2020. 
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Bastion Zonnenburg, noordzijde met flank E, na de restauratie 2019-2020, en rechts de gevel van de noordelijke kazemat, met erboven de voormalige conciërgewoning en links 
het sterrenkundig observatorium, maart 2020.  
 

 
Bastion Zonnenburg vanuit het noorden, maart 2020. 
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