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Geacht gemeenteraadslid, 

Tijdens de vergadering “Besluit in de Raad” d.d. 16 december 2015, heeft uw raad een motie 

aangenomen waarin u aangeeft o.a. te hebben overwogen dat omwonenden en de Contactcommissie 

Lage Vuursche niet of onvoldoende bij de planvorming waren betrokken en u het college op draagt om 

binnen 3 maanden o.a. een antwoord te vinden op de vraag of er voldoende alternatieven, met 

voldoende economische potentie en met voldoende draagvlak, te vinden zijn voor de plannen voor een 

theehuis en parkeerterrein op de locatie Overbosch.  

Het antwoord van de wethouder in de informatiebrief luidt dat bij het gesprek tussen de provincie 

Utrecht, de heer Insinger (landgoed eigenaar) en gemeente Baarn, het antwoord van de provincie was 

dat zij bij de totstandkoming van het convenant al “verschillende alternatieven” in beeld hadden 

gebracht, zowel qua locatie als economische drager op zich. U krijgt in deze informatiebrief geen inzicht 

in welke locaties of welke alternatieve kostendragers dit dan zijn. Het is niet ondenkbaar dat alternatieve 

locaties dan wel alternatieve economische kostendragers welke door omwonenden en de CCLV zijn 

geïnventariseerd NIET zijn beoordeeld door de provincie Utrecht. Deze partijen zijn namelijk NIET 

gehoord over de door hen verzamelde alternatieven. 

 

 Er wordt gezegd dat volgende criteria zijn gehanteerd bij het afwijzen van de alternatieven (waarvan wij 

dus niet weten welke dat wel en maar vooral ook niet zijn): 

1. De ontwikkeling moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening, er moet dus sprake zijn van 

een ruimtelijke aanvaardbaarheid; 

2. Er moeten voldoende opbrengsten zijn voor het landgoed; 

3. De ontwikkeling moet inpasbaar zijn binnen de Ecologische Hoofdstructuur. 

 

In dit document willen wij u op de hoogte brengen van 3 bevindingen: 

A. Op basis van bovenstaande 3 criteria meent de CCLV te kunnen onderbouwen dat locatie 

Overbosch juist zou moeten worden afgewezen. 

B. Op basis van bovenstaande 3 criteria meent de CCLV te kunnen onderbouwen dat de door de 

provincie afgewezen locatie “4b” juist zou moeten worden erkend als meest geschikte locatie. 

C. De CCLV constateert dat de opdracht van de gemeenteraad aan het college onvoldoende 

ingevuld is als het komt op het element van onderzoeken van alternatieve locaties dan wel 

kostendragers. De gemeenteraad geeft in haar motie aan dat, in de uitvoering van de opdracht, 
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het college in gesprek dient te gaan met o.a. omwonenden en de CCLV. Op het gebied van 

verkeersveiligheid hebben deze gesprekken plaats gevonden (u bent voorzien van notulen van 

die gesprekken), op het gebied van het onderzoek naar alternatieven hebben deze gesprekken 

NIET plaats gevonden, daar waar omwonenden en de CCLV zelf een aantal ideeën hebben 

aangedragen. Het lijkt ons zeer aannemelijk dat een deel van die alternatieven niet door de 

provincie zijn bedacht dan wel beoordeeld op haalbaarheid. 

Voor dat in dit stuk een aanvang zal worden genomen met het onderbouwen van deze 3 bevindingen wil 

de CCLV alvast op dit punt de conclusies van de bevindingen formuleren: 

De CCLV concludeert dat convenant partijen onvoldoende onderzoek hebben gepleegd in hoeverre de 

beoogde locatie voor het realiseren van een theehuis voldoet aan de door de convenant partijen 

overeengekomen criteria. Daarnaast concludeert de CCLV dat er onvoldoende zekerheid geboden is door 

de convenant partijen dat daadwerkelijk ALLE alternatieve locaties dan wel kostendragers zijn 

beoordeeld omdat zij zich niet ontvankelijk hebben verklaard voor het beoordelen van deze 

alternatieven die door omwonenden en de CCLV zijn verzameld. Op grond van deze twee conclusies lijkt 

het de CCLV niet meer dan wenselijk om in ieder geval het deel element “theehuis Overbosch” uit het 

ontwerpbestemmingsplan NIET te accorderen.  Aansluitend kunnen met de CCLV  en omwonenden 

gesprekken worden gevoerd over het alsnog vinden van een alternatieve locatie dan wel alternatieve 

kostendrager voor dit deelelement. 

 

Onderbouwing van de bevindingen 
 

A. Locatie Overbosch voldoet niet aan de 3 criteria door convenant partijen 

gehanteerd. 
 

Criterium 1: Ruimtelijke aanvaardbaarheid 
De raad heeft diverse insprekers gehoord die menen dat er geen sprake is van ruimtelijke 

aanvaardbaarheid. Argumenten die daar bij zijn aangedragen spitsten zich o.a. toe tot de 

verkeerssituatie. De wegen van en naar deze locatie voldoen niet aan de criteria “duurzaam veilig”. 

Wegens de aanwezigheid van bomen dicht langs de wegen zal het ook niet mogelijk zijn om aan alle 

criteria die gesteld worden aan wegen om in aanmerking te komen voor het kenmerk “duurzaam veilig” 

te voldoen. Daarnaast zullen deze wegen, zolang er geen vrij liggende fiets- en/of wandelpaden zijn 

gerealiseerd, geen homogeen gebruik kennen. Op basis van getelde verkeersbewegingen stelt de 

wethouder dat deze wegen “objectief” veilig zouden zijn. In algemene zin kan men inderdaad stellen dat 

de kans op ongevallen kleiner is naar mate er minder bewegingen zijn. Dat andere elementen ook een 

rol spelen in de mate van veiligheid is evident, men kan het namelijk ook omdraaien: klaarblijkelijk zijn 

de wegen objectief onveilig omdat er, ondanks het relatief lage aantal verkeersbewegingen, in het 

recente verleden (lees: afgelopen jaar) 3 ernstige ongevallen hebben plaatsgevonden waarvan 2 met 

dodelijke afloop. Verhoudingsgewijs komen er dus relatief veel aanrijdingen voor met bomen, iets dat 

door 1 van de insprekers ook is aangehaald, nagenoeg alle bomen langs de weg vertonen sporen van 

aanrijdingen. Als in de wiskunde een verhouding tussen bewegingen en aanrijdingen vast gesteld wordt, 

kan men concluderen dat met een geringe toename in verkeersvolume over deze wegen een relevante 

toename in absolute aantallen aanrijdingen te verwachten valt. Een theehuis met parkeerplaats voor 

150 auto’s gaat onherroepelijk leiden tot een toename van verkeersbewegingen omdat dit theehuis ook 

moet voldoen aan het 2e criterium, er moeten voldoende opbrengsten worden gegenereerd. Op basis 
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van infrastructurele argumenten kan er geen sprake zijn van ruimtelijke aanvaardbaarheid. 

 

Stichting Venwoude, de naaste buur van de beoogde locatie Overbosch, hecht belang aan de rust die er 

nu heerst. Rust waar zij tot voor kort op konden vertrouwen omdat betreffend gebied was aangewezen 

als “Stilte Gebied”. Wegens de nabijheid van de N234 is het kenmerk “Stilte Gebied” komen te vervallen. 

Maar dat wil niet zeggen dat het dan wenselijk is om op die locatie allerlei activiteiten te gaan 

organiseren die gepaard gaan met geluid geproduceerd door menselijke bedrijvigheid. Ook 

omwonenden aan de “Biltse kant” van de Embranchementsweg hebben hun zorgen over mogelijke 

geluidsoverlast uitgesproken. Op basis van het reële risico op geluidsoverlast/hinder van bezoekers is er 

ook geen sprake van ruimtelijke aanvaardbaarheid. 

 

De mogelijkheden voor wandelaars om vanaf de beoogde parkeerplaats het achterliggende 

natuurgebied te bereiken zijn zeer beperkt. Er is 1 pad dat voert naar een wandelroute over het z.g.n. 

Nonnenland. Desgevraagd heeft Staatsbosbeheer aangegeven de toegang tot dit pad de bezoekers niet 

te kunnen verbieden, maar ook dat zij niet direct “zit te springen” om grote aantallen wandelaars. Bij 

periodes van regen is het genoemde pad zeer beperkt toegankelijk, bezoekers zonder laarzen zullen op 

weg naar het natuurgebied een gedeelte van hun wandeling over de verharde weg moeten gaan 

overbruggen. Op grond van beperkte aansluiting op wandelgebied is er geen sprake van ruimtelijke 

aanvaardbaarheid. 

 

 

Criterium 2: Er moeten voldoende opbrengsten zijn voor het landgoed 

De ligging van het theehuis wordt klaarblijkelijk wel erkend als zijnde “liggend in natuurgebied”, de 

toekomstige exploitant krijgt beperkte mogelijkheden om geld te gaan verdienen. Binnen de kaders zoals 

die nu worden geschetst in het ontwerpbestemmingsplan (invulling van de exploitatie en de toegestane 

operationele uren) is het niet aannemelijk dat er een ondernemer te vinden zal zijn die onder die 

condities voldoende inkomsten kan genereren om, naast de operationele kosten (inkoop, energie, 

arbeid), ook nog de pacht van de grond en de bouw van het pand te kunnen ophoesten. De conclusie van 

de CCLV is dan ook dat het realiseren van een theehuis, binnen de kaders zoals geschetst in het 

ontwerpbestemmingsplan, onvoldoende opbrengsten kan genereren om duurzaam rendabel 

geëxploiteerd te kunnen worden en daarmee dus ook niet aan het tweede criterium voldoet. 

 

 

Criterium 3: De ontwikkeling moet inpasbaar zijn binnen de Ecologische Hoofdstructuur 

Er zijn weinig locaties te vinden op het landgoed Pijnenburg, gelegen aan een weg, die minder goed aan 

dit criterium voldoen dan uitgerekend locatie Overbosch. Deze locatie grenst direct aan, het door 

Staatsbosbeheer met veel geld en moeite heringerichte, Nonnenland en direct aan beschermd 

natuurgebied “De Vijverhof”. Diverse insprekers hebben de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld, 

denkt u daarbij aan de voormalig directeur van het Utrechts Landschap die een vlammend betoog hield 

waarom dit plekje ongemoeid zou moeten blijven. U bent op de hoogte gebracht van de geconstateerde 

aanwezigheid van dassen door de Stichting Das (de wethouder heeft naar aanleiding daarvan alsnog een 

apart onderzoek laten uitvoeren waarvan de uitkomst nog onbekend is, de CCLV vindt echter dat 

bevindingen van een stichting die gespecialiseerd is in het welzijn van dassen niet genegeerd mag 

worden).  

Door een aantal mensen werd de suggestie gewekt dat het algemeen belang gediend zou zijn met een 

parkeerplaats op deze locatie, juist om wandelaars de gelegenheid te bieden om vanaf die locatie de 
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natuur in te gaan. Naar aanleiding van die stelling heeft de Baarnsche Courant een poll gehouden op 

haar website waar 887 mensen op hebben gereageerd. Een meerderheid van 70% spreekt zich uit tegen 

het theehuis Overbosch. 

Op lokaal niveau heeft men zich ook tegen de realisatie van een theehuis Overbosch uitgesproken, de 

resultaten van de enquête die de CCLV hierover heeft gehouden zijn reeds in uw bezit (U kunt dit 
document weer inzien door op de link links te klikken, mocht dit niet lukken, kunt het ook terug vinden 

op de website van de CCLV, pagina “Archief”, http://www.cclv.nl/Archief/archief.html) . 

Om een beeld te krijgen waar de weerstand tegen de realisatie van een theehuis vandaan komt, volgt 

hieronder een aantal foto’s welke vrijdag 1 april j.l. zijn genomen in de directe omgeving van beoogde 

locatie 4c, bekend als “Overbosch”. 

http://www.cclv.nl/Archief/UitslagEnqu%C3%AAteDocumentVoorDeRaad.pdf
http://www.cclv.nl/Archief/archief.html
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Er is gesteld: “Waar maakt men zich nu druk over, de bebouwing is maar 1 procent van dat weilandje”. 

Maar het is een gegeven dat het gebouw, hoe fraai ook, de ongereptheid van dit stukje geheel verstoord. 

Zo is er ook maar een duizendste druppel benzine nodig om een goed glas wijn ondrinkbaar te maken. 

Daarnaast wordt er een parkeerplaats gerealiseerd met een volume voor 150 auto’s. Om dit enigszins 

inzichtelijk te maken treft u hieronder een foto van een parkeerplaats van een dergelijke omvang aan. 

 

Uiteraard is deze parkeerplaats gerealiseerd in de bebouwing (nabij sportaccommodaties), maar de 

omvang van een dergelijke parkeerplaats komt wel goed tot uitdrukking. Objectief gezien mag dat dan 

maar een klein deel van het totale oppervlak gaan innemen, subjectief gezien mag een dergelijke 

parkeerplaats op die plek best als “dominant aanwezig” worden aangemerkt. 
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De CCLV kan op basis van bovenstaande onderbouwing dan ook niet anders dan concluderen dat locatie 

4c, aan geen van de 3 door de provincie genoemde criteria voldoet en op basis daarvan zou de 

gemeenteraad dit deel element het ontwerpbestemmingsplan moeten afwijzen. 

 

B. Locatie 4b voldoet wel aan de gestelde criteria 

 
Het zal voor de raad geen verassing zijn dat de CCLV al in een heel vroeg stadium haar voorkeur heeft 

uitgesproken voor de, in de kaart behorend bij het convenant (bijgevoegd als bijlage), aangegeven 

locatie 4b (Brandenburg). Naast dat dit voorkomt dat er bouwontwikkelingen op een ongerept stukje 

natuur bij locatie 4c worden gestart, is de locatie naar de mening van de CCLV veel geschikter: beter 

bereikbaar, gelegen aan een doorgaande weg (analoog aan de situatie bij locatie “Het Hoge Erf” welke 

aan de N415, Hilversumsestraatweg grenst), voorzien van een vrij liggend fietspad en aangesloten op 

een uitgebreid wandelnetwerk richting natuurgebied De Stulp (van Staatsbosbeheer). Ook voldoet deze 

locatie wel aan de drie gestelde criteria: 

Criterium 1: Ruimtelijke aanvaardbaarheid 

De locatie is, zoals hierboven al gesteld, gelegen aan een goed uitgeruste weg, voorzien van een ruime 

berm en verlichting. Op basis van infrastructurele argumenten is deze locatie ruimtelijk aanvaardbaar.  

 

In de directe omgeving van deze locatie is al wat bedrijvigheid te vinden, de naaste buur betreft een 

paardenmanege. Afgezien van deze manege zijn er geen directe buren die mogelijk hinder zouden 

kunnen gaan ondervinden van bezoekers aan het te realiseren theehuis. Op basis van hinder 

ondervonden door omwonenden van een uitbating van een theehuis is deze locatie ruimtelijk 

aanvaardbaar omdat er geen omwonenden in de directe omgeving van deze locatie zijn.  

 

Doordat er legio wandelmogelijkheden zijn, “verstikt” het natuurgebied niet in de mogelijke toename in 

volume van bezoekers, deze zullen zich voldoende kunnen verspreiden. Wandelaars hoeven daarbij in 

het geheel niet over een verharde weg. Op basis van bereikbaarheid van het achterliggende 

natuurgebied is deze locatie dan ook ruimtelijk aanvaardbaar. 

Criterium 2: Er moeten voldoende opbrengsten zijn voor het landgoed 
Analoog aan de exploitatie van theehuis “Het Hoge Erf” is het voor deze locatie veel aannemelijker dat 

deze rendabel uit te baten is. Er passeren dagelijks een veelvoud aan verkeersdeelnemers deze plek 

vergeleken met de passanten van locatie 4c, zodoende zijn spoedig veel mensen op de hoogte van het 

bestaan van een theehuis al daar. Dit theehuis is dan ook eenvoudiger te bereiken omdat het langs een 

goed doorstromende weg is gelegen. Deze combinatie, zichtbaarheid en bereikbaarheid, maken het 

realistischer om binnen de kaders gesteld in het ontwerpbestemmingsplan een theehuis rendabel te 

kunnen exploiteren. Daarmee is het reëler dat een toekomstig uitbater ook op langere termijn in staat 

zal kunnen worden geacht om de benodigde pacht som, ook op langere termijn, op te kunnen brengen. 

Mocht dit uiteindelijk toch problematisch blijken, dan is de locatie zodanig dat er weinig tot geen schade 

wordt ondervonden indien er een vorm van schaalvergroting zou gaan plaatsvinden. Qua geluidsoverlast 

neemt de N234 haar portie al voor haar rekening.  

Criterium 3: De ontwikkeling moet inpasbaar zijn binnen de Ecologische Hoofdstructuur 
Zoals al eerder opgemerkt, deze locatie bevindt zich strak langs een provinciale weg. In de directe 

nabijheid van industrieterrein “De Grachten” van gemeente Soest. Het realiseren van een theehuis zal 

dan ook nauwelijks tot geen impact hebben op de Ecologische Hoofdstructuur. 
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Ondanks de conclusie dat locatie 4b in ruime mate voldoet aan de criteria die de provincie heeft gesteld, 

wijst de provincie voortdurend deze locatie af als zijnde geschikt voor het realiseren van een theehuis. 

Daartoe heeft zij, volgens de informatiebrief d.d. 31 maart, als recent argument aangeleverd dat deze 

locatie een Rijksmonument zou zijn. Nu is er op de website van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, een 

opsomming te vinden van monumenten op landgoed Pijnenburg (zie bijlage of deze link), maar locatie 4b 

(Biltseweg) is niet terug te vinden. Mogelijk vergist gedeputeerde Krol zich met een andere alternatieve 

locatie die de CCLV in een PowerPoint presentatie heeft getoond, het stuk gras tussen het landhuis en de 

kruising Embranchementsweg/Biltseweg. Dit stuk tuin is wel genoemd in de lijst van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed. Maar dat is ongeveer 2,3 kilometer gelegen vanaf locatie 4b. Hieronder ziet u een foto 

waar u in de richting van de monumentale tuin kijkt, het hectometerpaaltje aan de overzijde is voor uw 

leesgemak vergroot: 

 

Wellicht lukt het u om het getal “7,5” op die foto te ontcijferen. 

Op de volgende bladzijde treft u een aantal foto’s van de omgeving van locatie 4b, te beginnen met het 

dichtstbijzijnde hectometerpaaltje van de N234. 

http://cultureelerfgoed.nl/
http://www.cclv.nl/Archief/LijstMonumentenPijnenburg.pdf
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Voorafgaand aan de meest recente, naar onze mening oneigenlijke, argumentatie “tegen” het realiseren 

van een theehuis (monument status), hebben we de afgelopen jaren ook de argumenten “bomenkap” en 

“aansluiting N234” voorbij horen komen. Deze argumenten werden respectievelijk door de gereguleerde 

kap van ongeveer 10.000 bomen (hetgeen overigens ook voor landgoed Pijnenburg een bron van 

inkomsten heeft gevormd) en het verwijzen naar de ontsluiting van het tankstation tussen locatie 4b en 

het landhuis in, door de CCLV weerlegd. U zult begrijpen dat ons een klein beetje het gevoel bekruipt dat 

er andere (economische?) redenen zijn om niet mee te willen werken aan het realiseren van een 

theehuis op locatie 4b (ooit door de convenant partijen zelf ingetekend in een overzichtskaart). Het 

vreemde doet zich voor dat, gemeten aan de 3 criteria die de provincie aan een toekomstige locatie 

Theehuis heeft gesteld, locatie 4b objectief beschouwd de toetsing aan die criteria doorstaat, daar waar 

het slagen van die toetsing v.w.b. locatie 4c (Overbosch) op zijn gunstigst zeer dubieus genoemd mag 

worden. De CCLV blijft dan ook, onderbouwd, bij haar standpunt dat locatie 4b vele malen geschikter is 

om een theehuis te realiseren en te exploiteren. Daarnaast verwacht de CCLV geen enkele weerstand 

vanuit het dorp of de horeca tegen het realiseren van dit theehuis (op basis van diverse gesprekken die 

met partijen hebben plaatsgevonden). 

C. Onbelichte alternatieven 
Op 18 februari j.l. heeft de CCLV een besloten vergadering belegd, anticiperend op een uitnodiging van 

de wethouder om alternatieve locaties en/of kostendragers voor het landgoed Pijnenburg te bespreken. 

Aansluitend heeft de CCLV op 25 februari bewoners uitgenodigd om ook met suggesties te komen. 

Hierop ontving de CCLV een mail van de heer Paul Bosch van Drakenstein die met een aantal zeer valide 

alternatieven kwam. Geen van deze alternatieven zijn besproken met de wethouder, de wethouder liet 

weten pas ruimte te hebben om alternatieven te bespreken op het moment dat het convenant zou zijn 

opgebroken. In de bijlage treft u een verslag van de besloten vergadering als mede de mail van de heer 

Bosch van Drakenstein. U als gemeenteraad heeft de sleutel in handen, indien u het deelelement 

Theehuis Overbosch uit het ontwerpbestemmingsplan gaat amenderen, is het zeer aannemelijk dat 

convenant partijen genegen zullen zijn de aangereikte alternatieven nog eens nader te onderzoeken. 

Oordeelt u zelf in hoeverre de genoemde alternatieven niet zouden kunnen voldoen aan de 3 gestelde 

criteria. 

 

Tot slot: graag herinnerd de CCLV u eraan dat het hele convenant is opgesteld om kostendragers voor 

het landgoed Pijnenburg te vinden. Tussen het moment dat partijen gesprekken voerden (2011) en nu 

zijn een aantal jaren verstreken. Jaren waarin er ook positieve ontwikkelingen op financieel gebied te 

melden zijn voor het landgoed. Er is in 2015 de som van €170.425 instandhoudingssubsidie toegekend 

aan het landgoed Pijnenburg door de Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed (zie bijlage, bladzijde 13) . 

Daarnaast zijn er intussen een aantal woningen verkocht met erfpacht. En kan men op het landgoed 

Pijnenburg nog 2 bouwkavels bemachtigen. Deze worden in erfpacht uitgegeven. De canon voor deze 

twee kavels bedraagt €32.500,- per jaar. Meer informatie: http://dasselaaradvies.nl/actueel-

aanbod/landgoed-pijnenburg-beer-zn-veld-bouwkavels/   

 

Wellicht kan de gemeenteraad zich afvragen of de financiële nood actueel nog wel zo hoog is dat er, 

tegen de nadrukkelijke wens van zeer veel diverse betrokkenen, precies op een zeer omstreden plek een 

theehuis wordt gerealiseerd om een jaarlijkse canon van omstreeks €30.000,- voor het landgoed 

Pijnenburg op te brengen. . . Wij gunnen het landgoed alle overige alternatieve kostendragers die nodig 

zijn om het prachtige bos en de gebouwen te kunnen onderhouden. Wij gunnen dit het landgoed 

oprecht. Wij kunnen ons allen inbeelden dat het duurzaam onderhouden van dit landgoed veel energie 

en tijd vergt van de landgoed eigenaar. We zijn dan ook niet tegen het landgoed Pijnenburg, integendeel. 

http://dasselaaradvies.nl/actueel-aanbod/landgoed-pijnenburg-beer-zn-veld-bouwkavels/
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Wij willen helemaal niet “dwarsbomen” en zijn absoluut voorstanders voor het vinden van geschikte 

alternatieve kostendragers. Wij spreken namens de bewoners van Lage Vuursche. De bewoners stellen 

ons de vraag: “Wat wenst gemeente Baarn voor Lage Vuursche en haar omgeving, nu en in de 

toekomst?”. De wereld om ons heen verandert voortdurend, dat is een gegeven. Dat maakt het des te 

uitdagender om sommige stukjes van ons mooie land zo te laten zoals die nu zijn. Daar is moed voor 

nodig. Als het over het stuk Overbosch gaat, dat heeft een historische, ecologische en emotionele 

waarde. En heel belangrijk, een waarde op het gebied van verkeersveiligheid wat juist die plek met de 

blik op de toekomst ongeschikt maakt voor het exploiteren van een theehuis.  

Wij wensen de gemeenteraadsleden dan ook succes met het maken van de afwegingen en hopen dat 

redelijkheid en billijkheid mogen zegevieren. 

Bijlagen: 

Kaart convenant 

Opsomming monumenten Pijnenburg 

Opsomming verstrekte subsidies 2015 

Verslag besloten vergadering CCLV 18 februari 2015 

E-mail dhr. Paul Bosch van Drakenstein met alternatieve kostendragers.  



Alternatief
Pijnenburg

Alternatief
Brandenburg



Monumentnummer: 526384 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 09-08-2004
Kadaster deel/nummer : 13177/64
__________________________________________________________________________________________________

Monumentnaam:
Pijnenburg, gemeente Zeist

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Zeist Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Soestdijkerweg 17 3734 MG Den Dolder

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Zeist A 2373

Omschrijving:

Omschrijving van het onderdeel van het complex dat mede betrekking heeft op het gebied dat in de
gemeente Zeist is gelegen: (bij Biltseweg 4; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.2)
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Pijnenburg. 

De deels in structuur en deels in detail gaaf bewaarde tuinaanleg in landschapsstijl werd rond 1830 naar
het ontwerp van tuinarchitect H. van Lunteren gerealiseerd. De structuur van de aanleg wordt gedragen
door de in curven verlopende paden en de slingerende serpentinevijver met diverse uitlopers die in
verschillende fasen is aangelegd. Een groot en een klein eiland, waarop dichte jonge aanplant, maken deel
uit van de aanleg. Het park wordt mede gebruikt voor bosbouw. Langs de westzijde van het park slingert
zich een fraaie 19de-eeuwse beukenlaan. Vanaf de beukenlaan zijn verschillende zichten naar buiten toe
geprojecteerd op het evenwijdig liggende weiland met coulissenwerking. Een belangrijke as is de diagonale
zichtas over de waterpartij naar het huis. Enkele recent aangelegde rechte lanen doorkruisen de aanleg,
waaronder een brede kastanjelaan lopende vanaf het huis in noordwestelijke richting door het midden van
een ovaalvormig terrein dat diende als moestuin, maar nu in gebruik is voor bosbouw. Ten noordoosten
van de oude moestuin ligt het pinetum (de voormalige rozentuin). In deze open aanleg staan enkele
bijzondere oude solitairen uit ca. 1810 waaronder een ginkgo een rode eik en een kurkeik. Vanaf de
ijskelder die aan de noordkant ligt is een doorzicht over de waterpartij. Ten noorden van het huis, waar het
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terrein taps toeloopt, ligt een grillig gevormde zogenaamde 'bestelkantoorvijver', die aan de noordzijde
begrensd wordt door een glooiend parkgedeelte gestoffeerd met beuken. Over de vijver een zichtas naar
het Jachthuys. De directe omgeving rondom het huis heeft een open karakter bestaande uit licht glooiende
gazons die omgeven zijn door boomgroepen (coniferen). Vanaf de oprijlaan aan de Biltseweg een mooi
zicht over de driehoekige vijver, die bij de aanleg van de Biltseweg in 1932 deze vorm heeft gekregen,
naar het huis.

Waardering 

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is van algemeen belang: 

- als representatief voorbeeld van een deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven
voorbeeld van een parkaanleg in landschapsstijl van de hand van H. van Lunteren uit de eerste kwart van
de 19de eeuw; 

- als voorbeeld van het werk van Van Lunteren; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Complexnummer: 515715 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnaam:
Pijnenburg

Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen:
14 515716, 515717, 515718, 515719, 515720, 515721,

515722, 515724, 515725, 515726, 515727, 515728,
515729, 526384

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Hoofdadres van hoofdobject:
Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Complexomschrijving:

Omschrijving van het complex, voorzover gelegen in de gemeente Baarn.

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN-
EN PARKAANLEG (2), KOETSHUIS (3), CASCADE ANNEX KEERMUUR (4), IJSKELDER (5), KAS (6),
BRUGGETJES (7a en 7c t/m 7h). De oudste vermelding van de naam Pijnenburg dateert uit 1606. In 1647
liet de eigenaresse, Sara de Wael, weduwe van Jacob Jacobz. Hinlopen, een buitenhuis in
Hollands-classicistische stijl bouwen naar ontwerp van Philips Vingboons. De plattegrond en voorgevel van
het huis zijn door de architect in zijn boek 'Afbeeldsels der voornaemste Gebouwen' (1648) opgenomen.
Vingboons zelf schreef als commentaar 'dese Huysinge gebouwt in een oude vermaarde plantagie genoemt
Pijnenburg (...) is een bequam huys met veel vertrecken daerin, en is seer sterck en wel doortimmert'. Op
een tekening uit 1730 is een bescheiden formele aanleg te zien. Het huis lag op een omgracht terrein
waarop ook een boerderij, een hooiberg en een duiventoren stonden. Behalve het huis is van deze aanleg
niets meer aanwezig. In 1823 toen het goed in handen kwam van Andries de Wilde voltrokken zich grote
veranderingen. Haaks op het zeventiende-eeuwse huis werd een nieuwe vleugel geplaatst, zodat het
geheel een T-vormige plattegrond kreeg (1835). De entree en bel-etage kwamen een verdieping hoger te
liggen, waardoor het huis thans van zowel een souterrain als een kelder is voorzien. In de nieuwe gevel
werd de hoofdingang onder een zuilenportiek geplaatst. Door de architect Erik Frederik Homan werd het
oude huis verkleind en het interieur geheel vernieuwd. De Wilde gaf de tuinarchitect Hendrik van Lunteren
de opdracht het park in landschapsstijl aan te leggen. Op de kadastrale minuut uit 1832 is de slingerende
waterpartij al ingetekend. In het begin van de twintigste eeuw werd het huis nogmaals verbouwd onder
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leiding van de architect J.W.Hanrath (1913/14). De buitenplaats was in 1860 in het bezit gekomen van de
familie Insinger en werd vanaf 1911 door E.H.D Insinger permanent bewoond. Bij de verbouwing werd de
hoofdingang naar de achterbouw verplaatst en werd ten zuidwesten van de hoofdgevel een cascade annex
keermuur/pergola toegevoegd. In deze periode werd ook het koetshuis gebouwd.

Voor de bescherming van ondergeschikt belang zijn twee sierhekken ter markering van de oprijlaan, de twee
in het park gelegen bakstenen boogbruggetjes uit 1959, de recent gebouwde houten bruggetjes en de twee
schuren.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen aangegeven. De historische buitenplaats Pijnenburg is gelegen tussen de eigendommen van Paleis
Soestdijk en Kasteel Drakesteyn. Het driehoekige perceel wordt aan de westzijde begrensd door weilanden
met houtwallen. Aan de zuidoostzijde volgt de grens de straat Pijnenburg (binnen de omgrenzing opgenomen
is de dienstwoning het Jachthuys). De grens aan de zuidzijde wordt gevormd door de Biltseweg.

Waardering 

De HISTORISCHE BUITENPLAATS PIJNENBURG is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch
belang: 

- vanwege het in oorsprong 17de-eeuwse Hollands-classicistische hoofdgebouw naar ontwerp van Vingboons;

- vanwege de bij de buitenplaats behorende deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven park-
en tuinaanleg in landschapsstijl naar ontwerp van H. van Lunteren in de tweede kwart van de 19de-eeuw; 

- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.
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Monumentnummer: 515716 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Pijnenburg). 

In verschillende bouwperioden tot stand gekomen blokvormig huis op T-vormige grondslag, waarvan het
oudste gedeelte, naar ontwerp van de architect Vingboons, dateert uit 1647 en de dwarsgevel daar in de
tweede kwart van de negentiende eeuw haaks tegenaan is geplaatst. Het geheel is in de negentiende eeuw
witgepleisterd. Het zeventiende-eeuwse gedeelte (west) bestaat uit een kelder, souterrain en een bel-etage
onder een met grijze kruispannen gedekt afgeplat schilddak. Op de hoeken van het dak vier schoorstenen.
Centraal in de symmetrisch ingedeelde zuidwest gevel is de tegenwoordige hoofdingang, die daar in
1913/14 door Hanrath is geplaatst en is georiënteerd op een groot gazon met waterpartij. De omlijste deur
met bovenlicht op de bel-etage is bereikbaar via een natuurstenen trap. Onder de trap een toegangsdeur
naar het souterrain. Ter weerszijden van de ingang twee traveeën bestaande uit een vierruits venster in
het souterrain en een venster met tweeruits bovenlicht voorzien van persiennes op de bel-etage. De meest
rechtse vensteras is omwille van een uitbouw gehalveerd. Boven de lijstgevel twee dakkapellen. Tegen de
blinde noordwest gevel is in 1996 een rechthoekige garage gebouwd in de stijl van het huis, deze is voor
de bescherming van ondergeschikt belang. De noordoost gevel van het oude huis bestaat uit vijf traveeën
opgebouwd uit een vierruits schuifvenster in het souterrain en een venster met tweeruits bovenlicht op de
bel-etage. Twee halfrond afgesloten dakkapellen met cirkelvormig draaivenster. Het negentiende-eeuwse
gedeelte is hoger opgetrokken dan het zeventiende-eeuwse deel en bestaat uit een souterrain en twee
bouwlagen onder een met grijze kruispannen gedekt schilddak. Op de nok twee en in het dakschild
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(noordwest) één schoorsteen. De zuidoost gevel is vijf traveeën breed met een middenrisaliet, dat geleed
wordt door vier pilasters waartussen drie dubbele glazen tuindeuren met halfrond getraceerd bovenlicht
zijn geplaatst. Voor het risaliet een zuilenportiek van vier hardstenen Ionische zuilen staande op een
hardstenen zes-tredig bordes met aan weerszijden een twintigste-eeuwse vierkante hardstenen tuinvaas.
In het portiek een cassetteplafond (drie cassetten) versierd met grote rozetten. Boven het portiek een
balkon met smeedijzeren balustrade waarachter drie dubbele glazen balkondeuren. Ter weerszijden van
het middenrisaliet een hoog T-venster bekroond door een houten kroonlijst rustend op consoles en een
meerruits venster. Alle met persiennes. In beide zijgevels twee vensterassen gevormd door meerruits
vensters met persiennes. In het midden een halfronde dakkapel met vierruits draaivenster. Rondom het
huis een bordes afgewerkt met lage bakstenen muurtjes met trappetjes naar ontwerp van Hanrath
(1913/14). Aan de zuidoostkant van het huis een terras afgebakend door een halfronde lage bakstenen
muur waarop twee vierkante hardstenen vazen staan. In het INTERIEUR is ondermeer van belang het
trappenhuis met ovaalvormige trap uit 1917; het stucplafond in de gang uit 1917; de 'haard'kamer naar
het ontwerp van de toenmalige bewoner E.H.D.Insinger met een monumentale marmeren schouwpartij,
houten balkenplafond en lambriseringen uit ca.1917; de grote zaal met stucplafond en eenvoudige
schouwpartij uit ca.1830 en negentiende-eeuws behangsel.

Waardering 

Het HOOFDGEBOUW is van algemeen belang: 

- vanwege het in oorsprong 17de-eeuwse hoofdgebouw in Hollands-classicistische stijl naar ontwerp van de
architect Vingboons, dat is uitgebreid in 1835 door Homan en in het begin van de 20ste eeuw door Hanrath; 

- vanwege de 19de-eeuwse interieurelementen en de bijzondere 'haard'kamer uit het begin van de 20ste
eeuw; 

- vanwege de markante ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer: 515717 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628
Baarn D 629
Baarn D 584
Baarn F 941
Baarn D 797

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. 

De deels in structuur en deels in detail gaaf bewaarde tuinaanleg in landschapsstijl werd rond 1830 naar
het ontwerp van tuinarchitect H. van Lunteren gerealiseerd. De structuur van de aanleg wordt gedragen
door de in curven verlopende paden en de slingerende serpentinevijver met diverse uitlopers die in
verschillende fasen is aangelegd. Een groot en een klein eiland, waarop dichte jonge aanplant, maken deel
uit van de aanleg. Het park wordt mede gebruikt voor bosbouw. Langs de westzijde van het park slingert
zich een fraaie negentiende-eeuwse beukenlaan. Vanaf de beukenlaan zijn verschillende zichten naar
buiten toe geprojecteerd op het evenwijdig liggende weiland met coulissenwerking. Een belangrijke as is de
diagonale zichtas over de waterpartij naar het huis. Enkele recent aangelegde rechte lanen doorkruisen de
aanleg, waaronder een brede kastanjelaan lopende vanaf het huis in noordwestelijke richting door het
midden van een ovaalvormig terrein dat diende als moestuin, maar nu in gebruik is voor bosbouw. Ten
noordoosten van de oude moestuin ligt het pinetum (de voormalige rozentuin). In deze open aanleg staan
enkele bijzondere oude solitairen uit ca. 1810 waaronder een ginkgo, een rode eik en een kurkeik. Vanaf
de ijskelder die aan de noordkant ligt is een doorzicht over de waterpartij. Ten noorden van het huis, waar
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het terrein taps toeloopt, ligt een grillig gevormde zogenaamde 'bestelkantoorvijver', die aan de noordzijde
begrensd wordt door een glooiend parkgedeelte gestoffeerd met beuken. Over de vijver een zichtas naar
het Jachthuys. De directe omgeving rondom het huis heeft een open karakter bestaande uit licht glooiende
gazons die omgeven zijn door boomgroepen (coniferen). Vanaf de oprijlaan aan de Biltseweg een mooi
zicht over de driehoekige vijver, die bij de aanleg van de Biltseweg in 1932 deze vorm heeft gekregen,
naar het huis.

Waardering 

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is van algemeen belang: 

- als representatief voorbeeld van een deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven voorbeeld
van een parkaanleg in landschapsstijl van de hand van H. van Lunteren uit de eerste kwart van de 19de eeuw;

- als voorbeeld van het werk van Van Lunteren; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Kastelen,landh., parken ed Tuin, park en plantsoen Historische aanleg
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Monumentnummer: 515718 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 3: KOETSHUIS. 

Aan het begin van de oprijlaan gesitueerd koetshuis uit 1917 gebouwd in rustieke Engelse cottage-stijl
door de Haagsche architect J.A.H.W. Cramer in opdracht van E.H.D. Insinger. Op V-vormige plattegrond
opgetrokken bakstenen gebouw van één bouwlaag hoog staande op een bakstenen plint gemarkeerd door
een rollaag onder een met riet bekleed samengesteld schilddak. De twee vooruitspringende vleugels
omsluiten een kleine voorplaats die afgesloten wordt door een lage bakstenen muur met in het midden
tussen twee bakstenen pijlers een poort. De pijlers zijn voorzien van een hardstenen knopbekroning. De
luiken en deuren van het koetshuis zijn geschilderd in de Pijnenburger kleuren, rood, groen en wit. In het
midden van de regelmatig ingedeelde voorgevel een getoogde deur bestaande uit een houten paneeldeur
met halfrond meerruits bovenlicht onder een iets uitstekende puntgevel. Boven de puntgevel een
dakverhoging met driehoekig venster. De deur geeft toegang tot het koetshuis. Aan weerskanten van de
deur een smal rechthoekig venster. In de iets uitstekende hoekpartijen onder een schilddak eveneens met
een smal rechthoekig venster. De kopgevels van de twee vooruitspringende vleugels bevatten elk een
drielichts roedevenster met luiken. De rechtervleugel was oorspronkelijk ingericht als paardenstal, maar
werd in 1968 tot woning verbouwd. In de zijgevels meerruits vensters met luiken. In het vooruitspringende
middengedeelte van de achtergevel een identieke inrijdeur als in de voorgevel.

Waardering 

Het KOETSHUIS is van algemeen belang: 
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- vanwege de op de rustieke Engelse cottage geïnspireerde bouwstijl; 

- vanwege zijn gaafheid; 

- vanwege zijn beeldbepalende ligging aan het begin van de oprijlaan; 

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer: 515719 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 4: CASCADE ANNEX KEERMUUR. 

Terzijde van het huis (zuid) een door Hanrath ontworpen bakstenen cascade bestaande uit een langwerpig
rechthoekig deel (watergang) oorspronkelijk waarin drie maal drie treden met aan het einde tussen twee
pijlers een bakstenen opengewerkte muur waarvoor een bank is geplaatst. Aan weerszijden daarvan een
halfronde vleugel die zich buigt naar de lager gelegen waterloop.

Waardering 

De CASCADE ANNEX KEERMUUR is van algemeen belang: 

- vanwege de architectonische vormgeving naar ontwerp van Hanrath; 

- vanwege de ornamentele waarde; 

- vanwege de zeldzaamheidswaarde;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer: 515720 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 5: IJSKELDER. 

Ten noorden van de oude moestuin in een kunstmatig opgeworpen heuvel gelegen achttiende-eeuwse
ijskelder bestaande uit een bakstenen boogingang met voorportaal die leidt naar een koepelgewelf. De
ijskelder is vergelijkbaar met de ijskelder van kasteel Drakesteijn, die dateert uit de tweede helft van de
achttiende eeuw. 

Waardering 

De IJSKELDER is van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats; 

- vanwege de ensemblewaarde in samenhang met de tuin.
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Monumentnummer: 515721 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 6: KAS. 

Ten noordwesten van het huis in de oude moestuin een laat negentiende-/ vroeg twintigste-eeuwse
rechthoekige kas staande op betonnen voet bekroond door een gebogen spitsvormige ijzeren
kapconstructie met glas. Tegen de achterzijde een rechthoekige aanbouw van mindere monumentale
waarde uit ca. 1930 staande op een witte bakstenen plint met glazen puntdak. Restauratie van de oudste
kas in 1996/97. Naast de kas staat een vervallen rechthoekige koude bak en een pomp met ronde
betonnen waterbak.

Waardering 

De KAS is van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege de doelmatige vormgeving; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer: 515722 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 7a: BRUGGETJE. 

In het park gelegen karakteristiek betonnen boogbruggetje uit 1919.

Waardering 

Het BRUGGETJE is van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege het materiaalgebruik; 

- vanwege de ensemblewaarde; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer: 515724 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 7c: BRUGGETJE. 

In het park gelegen karakteristiek betonnen boogbruggetje uit 1919.

Waardering 

Het BRUGGETJE is van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege het materiaalgebruik; 

- vanwege de ensemblewaarde; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer: 515725 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 7d: BRUGGETJE. 

In het park gelegen karakteristiek betonnen boogbruggetje uit 1919.

Waardering 

Het BRUGGETJE is van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege het materiaalgebruik; 

- vanwege de ensemblewaarde; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer: 515726 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 7e: BRUGGETJE. 

In het park gelegen karakteristiek betonnen boogbruggetje uit 1919.

Waardering 

Het BRUGGETJE is van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege het materiaalgebruik; 

- vanwege de ensemblewaarde; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer: 515727 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 7f: BRUGGETJE. 

In het park gelegen karakteristiek betonnen boogbruggetje uit 1919.

Waardering 

Het BRUGGETJE is van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege het materiaalgebruik; 

- vanwege de ensemblewaarde; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer: 515728 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 7g: BRUGGETJE. 

In het park gelegen karakteristiek betonnen boogbruggetje uit 1919.

Waardering 

Het BRUGGETJE is van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege het materiaalgebruik; 

- vanwege de ensemblewaarde; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer: 515729 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 28-06-2004
Kadaster deel/nummer : 13155/163
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Baarn Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Pijnenburg 1 3744 BW Baarn

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Baarn D 628

Omschrijving:

Omschrijving onderdeel 7h: BRUGGETJE. 

In het park gelegen karakteristiek betonnen boogbruggetje uit 1919.

Waardering 

Het BRUGGETJE is van algemeen belang: 

- vanwege de ouderdom; 

- vanwege het materiaalgebruik; 

- vanwege de ensemblewaarde; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer: 526384 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 22-03-2004
Inschrijving register : 09-08-2004
Kadaster deel/nummer : 13177/64
__________________________________________________________________________________________________

Complexnummer: Complexnaam:
515715 Pijnenburg

Gemeente: Provincie:
Zeist Utrecht

Plaatselijke aanduiding:
Bij Soestdijkerweg 17 3734 MG Den Dolder

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Zeist A 2373

Omschrijving:

Omschrijving van het onderdeel van het complex dat mede betrekking heeft op het gebied dat in de
gemeente Zeist is gelegen: (bij Biltseweg 4; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.2)
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Pijnenburg. 

De deels in structuur en deels in detail gaaf bewaarde tuinaanleg in landschapsstijl werd rond 1830 naar
het ontwerp van tuinarchitect H. van Lunteren gerealiseerd. De structuur van de aanleg wordt gedragen
door de in curven verlopende paden en de slingerende serpentinevijver met diverse uitlopers die in
verschillende fasen is aangelegd. Een groot en een klein eiland, waarop dichte jonge aanplant, maken deel
uit van de aanleg. Het park wordt mede gebruikt voor bosbouw. Langs de westzijde van het park slingert
zich een fraaie 19de-eeuwse beukenlaan. Vanaf de beukenlaan zijn verschillende zichten naar buiten toe
geprojecteerd op het evenwijdig liggende weiland met coulissenwerking. Een belangrijke as is de diagonale
zichtas over de waterpartij naar het huis. Enkele recent aangelegde rechte lanen doorkruisen de aanleg,
waaronder een brede kastanjelaan lopende vanaf het huis in noordwestelijke richting door het midden van
een ovaalvormig terrein dat diende als moestuin, maar nu in gebruik is voor bosbouw. Ten noordoosten
van de oude moestuin ligt het pinetum (de voormalige rozentuin). In deze open aanleg staan enkele
bijzondere oude solitairen uit ca. 1810 waaronder een ginkgo een rode eik en een kurkeik. Vanaf de
ijskelder die aan de noordkant ligt is een doorzicht over de waterpartij. Ten noorden van het huis, waar het
terrein taps toeloopt, ligt een grillig gevormde zogenaamde 'bestelkantoorvijver', die aan de noordzijde
begrensd wordt door een glooiend parkgedeelte gestoffeerd met beuken. Over de vijver een zichtas naar

Actualiteit gegevens: 04-03-2016 Pagina 19/20

http://www.cultureelerfgoed.nl


het Jachthuys. De directe omgeving rondom het huis heeft een open karakter bestaande uit licht glooiende
gazons die omgeven zijn door boomgroepen (coniferen). Vanaf de oprijlaan aan de Biltseweg een mooi
zicht over de driehoekige vijver, die bij de aanleg van de Biltseweg in 1932 deze vorm heeft gekregen,
naar het huis.

Waardering 

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is van algemeen belang: 

- als representatief voorbeeld van een deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven voorbeeld
van een parkaanleg in landschapsstijl van de hand van H. van Lunteren uit de eerste kwart van de 19de eeuw;

- als voorbeeld van het werk van Van Lunteren; 

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Actualiteit gegevens: 04-03-2016 Pagina 20/20



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 2845203

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 27 november 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:5000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: 2845203

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN D 628
Biltseweg 4, 3744 BV BAARN
CC-BY Kadaster.





 
Overzicht van toekenningen instandhoudingssubsidie 2015 
 
Het budget voor de instandhoudingssubsidie is verdeeld over 3 categorieën: 
gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten. 
 
Daarnaast is er een volgorde vastgesteld in de toekenning van de subsidie: 
 

1. Voorrang hebben aanvragen voor beschermde monumenten 
of zelfstandige onderdelen die deel uitmaken van een werelderfgoed (WE). 

2. Daarna krijgen aanvragen van professionele organisaties voor 
monumentenbehoud (POM) voorrang. 

3. Overige aanvragen. 
 
In het monumentenregister is op monumentnummer meer informatie zoals adres en 
monumentomschrijving te vinden. Deze nummers staan vermeld in het overzicht. 
 
Het overzicht van toekenningen is gerangschikt op provincie. 
 
Provincie pagina 
Groningen 2 
Friesland 3 
Drenthe 6 
Overijssel 7 
Flevoland 9 
Gelderland 10 
Utrecht 13 
Noord-Holland 16 
Zuid-Holland 21 
Zeeland 25 
Noord-Brabant 26 
Limburg 29 

 
  



Toekenningen instandhoudingssubsidie 2015 - RCE 03-09-2015  Pag. 13 
 

Provincie Utrecht 
WE = Werelderfgoed - POM = professionele organisatie voor monumentenbehoud 
WE/POM Mon.nr. Groep Betreft Woonplaats Subsidie € 
WE 514633 Gebouwd Fort Abcoude ABCOUDE 1.161 

WE 514627 Gebouwd Fort Abcoude ABCOUDE 9.551 

WE 514630 Gebouwd Fort Abcoude ABCOUDE 3.186 

WE 514629 Gebouwd Fort Abcoude ABCOUDE 3.186 

WE 514631 Gebouwd Fort Abcoude ABCOUDE 3.588 

WE 514632 Gebouwd Fort Abcoude ABCOUDE 3.186 

WE 514628 Gebouwd Fort Abcoude ABCOUDE 4.063 

WE 514626 Groen Fort Abcoude ABCOUDE 26.089 

WE 514603 Groen Fort Botshol ABCOUDE 18.708 

POM 514609 Groen Fort Nigtevecht e.o. ABCOUDE 8.538 

POM 514610 Groen Fort Nigtevecht e.o. ABCOUDE 7.500 

POM 514611 Groen Fort Nigtevecht e.o. ABCOUDE 7.500 

 7756 Gebouwd Toren Andrieskerk AMERONGEN 82.500 

 8100 Gebouwd Stadsmuur AMERSFOORT 5.780 

 529189 Gebouwd Hoofdgebouw Villa Randenbroek AMERSFOORT 34.119 

 529192 Gebouwd Voormalige Tuinmanswoning AMERSFOORT 3.854 

 529191 Gebouwd Koetshuis Randenbroek AMERSFOORT 8.101 

 7924 Gebouwd Kamperbinnenpoort AMERSFOORT 21.668 

 7928 Gebouwd Koppelpoort AMERSFOORT 32.710 

 7940 Gebouwd Onze Lieve Vrouwetoren AMERSFOORT 50.684 

 8052 Gebouwd Voormalige Volmolen AMERSFOORT 5.157 

 8053 Gebouwd Stadspoort Monnickendam AMERSFOORT 21.496 

 528303 Gebouwd Veerensmederij AMERSFOORT 36.942 

 324408 Gebouwd Hofje "De Armen de Poth" AMERSFOORT 18.423 

 324410 Gebouwd Hofje "De Armen de Poth" AMERSFOORT 13.976 

 324411 Gebouwd Hofje "De Armen de Poth" AMERSFOORT 19.512 

 324413 Gebouwd Hofje "De Armen de Poth" AMERSFOORT 4.992 

 324414 Gebouwd Hofje "De Armen de Poth" AMERSFOORT 3.485 

 517694 Gebouwd Hofje "De Armen de Poth" AMERSFOORT 5.990 

 517693 Gebouwd Hofje "De Armen de Poth" AMERSFOORT 14.067 

 517695 Gebouwd Hofje "De Armen de Poth" AMERSFOORT 32.307 

 517696 Gebouwd Hofje "De Armen de Poth" AMERSFOORT 21.508 

 324415 Gebouwd Celzusterenkamer Hofje "De Armen de Poth" AMERSFOORT 9.801 

 324417 Gebouwd Regentenkamer Hofje "De Armen de Poth" AMERSFOORT 27.951 

 7827 Gebouwd Pakhuis (thans Museum Flehite) AMERSFOORT 27.000 

 517739 Gebouwd Kantoorgebouw AMERSFOORT 11.400 

 7828 Gebouwd Huis (thans Museum Flehite) AMERSFOORT 36.000 

 517749 Gebouwd Museum Flehite AMERSFOORT 57.626 

 8065 Gebouwd Oude Gemeentehuis AMERSFOORT 54.739 

 7884 Gebouwd Boterhal AMERSFOORT 7.561 

 8069 Gebouwd Observantenklooster AMERSFOORT 61.738 

WE 7010 Gebouwd Boerderij Oud-Gein BAAMBRUGGE 11.775 

WE 7010 Gebouwd Boerderij Oud-Gein BAAMBRUGGE 5.550 

 515716 Gebouwd Landhuis Pijnenburg BAARN 58.207 

 511675 Gebouwd Villa Rusthoek BAARN 48.540 

 515717 Groen Pijnenburg - historische aanleg BAARN 112.218 

 511731 Groen Berg en Dal BAARN 26.731 

 526618 Gebouwd Boom & Bosch BREUKELEN UT 86.998 

 511596 Gebouwd St. Barbarakerk BUNNIK 117.552 

 520416 Gebouwd Visrokerij BUNSCHOTEN-SPAKENBURG 3.037 



Vergadering besloten vergadering 18 februari 2016 

Aanwezig: Hans, Tjark, Irene, Jeroen, Marieka (20:05), Leo (20:30) 

Voorzitter opent de vergadering om: 19:45 

Punt van orde van de voorzitter, vergadering beperken tot het vinden van alternatieven, tot 21:00 
vergaderen. 

Alternatieven: 

Alternatieve locatie voor een theehuis. 
Als eerste alternatieve locatie wordt 4B benoemd, mogelijke andere alternatieve locaties worden 
ingetekend op de kaart als resp. 4D en 4E, 4D ligt schuin tegenover de Wieksloterweg, 4E op het weiland 
bij het stoplicht aan het eind van de Embranchementsweg. 

Alternatieve inkomsten i.p.v. een theehuis. 
Voor de volgende alternatieven worden benoemd het aanleggen van een z.g.n. “Tijgerpad” (voor de 
sportievelingen met hoogtevrees). 

Het herbouwen van het huis dat ongeveer 40 jaar geleden plat gelegd is i.v.m. de aanleg van de 
Hilversumsestraatweg (die uiteindelijk minder breed is uitgevoerd waardoor achteraf het omleggen van 
het huis niet strikt nodig was). Vervolgens kan hier pacht over worden geheven. 

Marieka oppert het realiseren van “natuur” woningen, CO2 neutrale experimentele woningen. Irene 
geeft als mogelijke locatie de plek waar eerder de ANWB kampen werden gehouden, aan de Biltseweg, 
vlak bij de Meerlaan. 

Als alternatief voor een theehuis een “boerderij winkel” waar verantwoorde producten te koop zijn (iets 
dat steeds meer in trek is bij consumenten). 

Het aantrekken van evenementen om meer gebruik te maken van de toegestane capaciteit van het 
Cognac veld. 

Het realiseren van een Ecohotel/stilte hotel/retraite centrum, een voorziening waarbij in het bos een 
soort luxe trekkershutten worden geplaatst en men in het Ecohotel terecht kan om te douchen en een 
bakje koffie te maken. Ook daarvoor is hetzelfde terrein dat ook genoemd is voor het realiseren van de 
“natuur” woningen (waar de ANWB kampen waren gehouden). Arrangementen om het wild te gaan 
bekijken daarbij betrekken. Wij denken dat er exploitanten te vinden zijn die dit willen gaan uitbuiten (in 
de Veluwe is zoiets al gerealiseerd). 

De vergadering wordt besloten om 21:15 
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Ziggo mail

Van: Paul Bosch van Drakestein <boschvandrakestein@hotmail.com>

Verzonden: zaterdag 5 maart 2016 17:39

Aan: secretaris.cclv@ziggo.nl; hansgeurtsen@planet.nl

CC: George A. Muijsson; Marek W. Guensberg; Venwoude

Onderwerp: Suggesties/alternatieve verdienmodellen Landgoed Pijnenburg

Dag Jeroen en Hans, 

 

Ik heb hierbij nog wat alternatieve verdienmodellen opgeschreven die door particuliere landgoederen 

gebruikt worden. De mogelijkheid van extra bouwkavels en/ of woningen voor korte verhuur e.d. heb ik hier 

niet meer genoemd. Deze kunnen jullie wellicht nog meenemen naar wethouder Jansma. Nogmaals, ik zou 

er voor waken dat de perceptie gaat ontstaat dat het dorp / de CCLV geacht wordt met alternatieven te 

komen dan wel niet met genoeg alternatieven gekomen zou zijn, maar ik ben het wel met jullie eens dat hoe 

constructiever we/jullie meewerken, des te minder ons/jullie 'verweten' kan worden. 

 

1. 'Vrienden van' concept: 

 

Naast de provinciale landschappen, gebruiken ook veel particuliere landgoederen dit concept. Hierbij een 

viertal links naar de websites van landgoederen in de provincie Utrecht die dit concept hanteren. Ik kan me 

voorstellen dat niet iedere vriendenclub veel contant geld opbrengt maar daar staat tegenover dat er bij 

voorbeeld werk wordt gedaan om niet. Voor een bijdrage van rond de eur 20-30 per jaar zouden vrienden 

een kwartaal publicatie kunnen krijgen, exclusieve toegang tot het afgesloten terrein (de Binnenplaats). 

 

Eyckenstein ( Van Boetzelaer): 

http://www.eyckenstein.nl/landgoedinbedrijf/vriendenvaneyckenstein/ 

 

Vollenhoven (Van Marwijk Kooy): 

http://www.landgoedvollenhoven.nl/stichting/vrienden 

 

Maarsbergen (De Beaufort): 

http://www.landgoedmaarsbergen.nl/pg-23779-7-30746/pagina/vrienden.html 

 

Prattenburg (Van Asch van Wijck): 

http://www.prattenburg.nl/index.php/vriendenstichting 

 

2. Crowdfunding: 

 

Crowdfunding is nog niet heel populair bij landgoederen, maar voor bepaalde projecten of producten kan dit 

wel goed werken. 

 

3. Sportevenementen: 

 

Zie meer informatie over sportevenementen in natuurterreinen op deze 

website http://www.supportfornature.nl/ 

 

4. Landgoeddag/'country fair': 

 

Voor grotere landgoederen is een landgoeddag een beproefd concept. Ik geloof dat die van  

 

Landgoed Kernhem (gemeente Ede; landgoeddag 16 juni 2016) 

http://www.landgoeddag.nl/ 
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Landgoed Mariënwaerdt (Van Verschuur; landgoedfair 17 t/m 21 augustus 2016) 

http://www.marienwaerdt.nl/ 

 

5. Trouwen en culturele evenementen: 

 

Bovengenoemde landgoederen stellen hun landgoed / huis ook wel open voor het sluiten van huwelijken en 

concerten e.d. 
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