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Nieuwe bestemming voor het 
voormalig automatisch klokkenspel 
van de Vleutense Muziekschool



Een beiaard in het Châtelet 
bij Kasteel de Haar

De automatische voorslag van de Muziekschool te Vleuten
Van 1971 tot 2010 heeft vanaf de gevel van de Vleutense Muziekschool een auto-
matisch klokkenspel van 12 klokjes geklonken. Toen in 2010 de grote concertbeiaard 
geïnstalleerd werd in de toren van de Oude Willibrordkerk is besloten om de voor-
slag buiten gebruik te stellen en van de gevel te verwijderen. De klokken liggen nu 
opgeslagen bij de leverancier, Klokkengieterij Eijsbouts te Asten. 

Nieuwe bestemming voorslagklokjes
Vanuit de gemeenschap werd de wens geuit dat deze klokjes behouden zouden 
blijven voor het gebied van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. Als 
mogelijke locatie kwam kasteel de Haar in beeld. In samenspraak met diverse 
partijen is het plan van aanpak gericht op overplaatsing van de bestaande klokjes 
naar een toren op het kasteelcomplex.

Een beiaard in de Châtelet toren
In de spits van de Châtelet toren bevindt zich een open 
achtzijdig lantaarntje met een diameter van ca. 2 meter. 
De houten lantaarnstijlen zijn aan de buitenzijden voorzien 
van loden ornamentjes in de vorm van manskopjes. 
De poorten zijn aan de onderzijde voorzien van houten 
ajourwerk. Na de recente restauratie verkeert het Châtelet 
en de toren in uitstekende bouwkundige staat.

Realisatie
De beoogde klokken kunnen op voorbeeldige wijze in de 
lantaarn opgehangen worden, speelmechaniek en klavier na 

enkele bouwkundige aanpassingen eenvoudig te plaatsen en bovenal, de uitstraling 
van het geluid zal over het gehele park optimaal zijn. In de Châtelet toren zal een 
spel van maximaal 26 klokken op basis g1 (90 kg) gerealiseerd worden. 

De beiaardier bespeelt het stokkenklavier dat is opgesteld centraal in torenkamer. 
Op dit stokkenklavier zijn elektro-pneumatische pistons aangesloten die 
gecommandeerd worden door een spelcomputer. De verwachting is dat deze 
kleine beiaard een grootse uitstraling zal krijgen.

Hoe kan u bijdragen?
De herplaatsing van de 12 Muziekschoolklokjes met uitbreiding van 14 klokjes, 
klavier, automaat en inrichting kost € 60.000,-. Op welke manier kan u, of uw 
bedrijf hierbij helpen:

1. U kunt uw naam verbinden aan één van de 26 klokken. U kan kiezen 
of u één van de 14 nieuwe klokjes (€ 2.000,- per stuk) of de inrichting
(klepel en tractuur) van één van de 12 bestaande klokjes (€ 1.000,- per
stuk). wilt fi nancieren. U krijgt dan een naamsvermelding op een plaquette 
die op het kasteelterrein wordt aangebracht. Tevens bent u uitgenodigd 
tijdens de gieting van de klokjes bij de fa. Kon. Eijsbouts te Asten

2. Ook met een kleinere bijdrage helpt u mee met de totstandkoming 
van een beiaard bij Kasteel de Haar. Met een gift van € 250,- bent u 
sympathisant en ontvangt een jaarkaart. Met een gift van € 60,- wordt 
u uitgenodigd (net als alle hierboven genoemde schenkers bij de 
inhuldiging in het voorjaar 2019).

Stort uw bijdrage op rekeningnummer: 
NL86RABO0126956278 t.n.v. Stichting Kasteel de Haar 
onder vermelding van CARILLON 

Giften op dit rekeningnummer geven aanleiding tot een belastingvermindering 
op het werkelijk gestorte bedrag.

 


