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Slag om Hulckesteijn: Voorjaarstocht St Ayles roeien 
 
 

1. De Zeil- en Motorbootvereniging De Zuidwal bestaat dit jaar 80 jaar 
2. Het St Ayles roeien bij De Zuidwal bestaat 1 jaar 
3. De 2de St Ayles Skiff bij de Zuidwal wordt gedoopt 

 
 
Reden voor een feestje! 
 
Om dit alles te vieren organiseren we een voorjaarstocht St Ayles roeien: De slag om Hulckesteijn 
 
Graag nodigen we jullie uit om deel te nemen aan deze dag. 
 

• Wanneer: Zaterdag 25 april 2020 

• Waar: Nijkerkernauw (De Zuidwal) 

• Afstand: 
o Nijkerk – Spakenburg – Nijkerk: 14 KM 

of 
o Nijkerk – Vogeleiland – Nijkerk: 25 KM 

• Doop 2de St Ayles Skiff : 12.00 uur 

• Starttijd voorjaarstocht: 13.00 uur 
 
Helling is aanwezig voor tewaterlating van de skiffs 
 
Hapjes/drankjes zijn te verkrijgen in het clubhuis. 
 
Aanmelden kan tot 20 april 2020 door een mail te sturen naar roei@dezuidwal.nl met je naam en mobiel. 
 
We gaan er een sportieve en gezellige dag van maken. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Roeicommissie 
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Kasteel Hulckesteijn 
 
 

 
 
 
In het begin van de vijftiende eeuw liet Arnold van Egmond, hertog van Gelre op Nijkerks grondgebied een stenen versterking 
bouwen. Later kreeg het de naam Hulckesteijn, waarschijnlijk vernoemd naar de hulk, een log middeleeuws zeilschip. 

De versterking werd gebouwd op de grens van land en water en was voorzien van wallen en een haven. Vanuit deze vesting was het 
mogelijk de monding van de Eem te bewaken, de toegang van Amersfoort naar de Zuiderzee. 

Het slot bood bescherming tegen vijandelijke invallen en koe-transporten over zee tussen het Sticht (nu Utrecht) en het Oversticht 
(nu Drenthe en Overijssel). In 1517 werd de vesting Hulckesteijn vernietigd, maar hertog Karel van Gelre liet het nog sterker weer 
opbouwen. Deze versterking was waarschijnlijk een toren van drie verdiepingen van gezamenlijk 10 á 12 meter hoog, met een brede 
onderbouw en mogelijk enkele bijgebouwen. Vermoedelijk kon de bezetting bij gevaar snel worden opgevoerd. Zo trof drost Gerrit 
van Scherpenzeel tijdens zijn bezoek in 1524 ruim 20 eenvoudige kanonnen aan, serpentijnen geheten, en zo’n 35 geweren. Op de 
bovenste verdieping werd hoog en droog het buskruit bewaard. De bewaard gebleven inventarisbeschrijving van de drost laat zien 
dat Hulckesteijn vooral een militaire functie had. Van bewoning, bijvoorbeeld door de familie van de bevelhebber, is niets gebleken. 
De versterking is dan ook niet verder uitgebreid omdat omstreeks 1540 de functie als grensverdediging verviel. Gelderland en 
Utrecht werden onderdeel van hetzelfde rijk onder Karel V. 

Hulckestein raakte in verval en werd in de tweede helft van de zestiende eeuw grotendeels afgebroken. Van de stenen van het slot 
werd in de stad een kasteelachtig huis gebouwd met een zeshoekig torentje, het Torenhuis of ook wel ‘Nieuw Hulckestein’ geheten. 
Het stond op de hoek van de Venestraat en de Groenestraat, maar is ook al lang weer gesloopt. 

De funderingen van de vesting Hulckesteijn bevinden zich in het huidige Nijkerkernauw. De exacte plek van de fundamenten is iets 
wat veel mensen nieuwsgierig maakt. Voordat in 1932 de afsluitdijk klaar was, vielen – volgen overlevering – tijdens aanhoudende 
oostenwind de restanten van een groot bouwwerk droog. Betrouwbare afbeeldingen of foto’s hiervan zijn niet bekend. Ook zijn er 
geen gebruiksvoorwerpen gevonden van de personen die op Hulckesteijn verbleven. 

Verrassend is wel een onderzoek dat onderwaterarcheologen van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in 1989 
hebben verricht. Zij denken de plek van Hulckestein gevonden te hebben en hun vondsten zijn overtuigend. Ze troffen ongeveer 300 
meter ten noorden van de Rassenbeeksluis in de bodem van het Nijkerkernauw muurresten een fundamenten aan over een lengte 
van 20 meter. De dikte van de muren variëren van 50 cm tot wel 110 cm. Uit de schetsmatig gemaakt tekeningen wordt opgemaakt 
dat de toren vierkant geweest moet zijn. De muurresten liggen op het randje van de vaargeul. In Museum Oud Nijkerk is wel een 
forse baksteen van deze opgraving te bewonderen. Een stukje Hulckestein is hiermee letterlijk weer boven water. 


