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Voorwoord

Eind jaren tachtig was ik ‘kind aan huis’ in de bossen van De Vuursche. Samen met 
mijn familie spendeerden we menig vakantie en weekendjes weg in het zomerhuisje 
in Lage Vuursche. De korte ontsnappingen uit de stedelijke drukte van Rotterdam 
boden rust en ruimte voor ons gezin. Op de fiets of te voet maakten we eindeloze 
ontdekkingstochten langs statige lanen, oneindige bossen, schapenvennetjes en 
zandafgravingen in het gebied. Soms probeerden we door de spijlen van hek van 
paleis Soestdijk een glimp op te vangen van de koninklijke familie of we bezochten de 
omgeving van vliegbasis Soesterberg om daar de Amerikaanse straaljagers te zien én 
horen. Ergens in die jaren moet dan ook bij mij de liefde voor dit gebied zijn ontstaan, 
ook al besefte ik toen nog niet dat het landschap van ons ‘zomerverblijf’, al eeuwen-
lang een ‘buiten’ was geweest voor velen. 

Als masterstudent Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen 
volgde ik in 2018 het vak ‘Historische buitenplaatsen en landgoederen’. Door de 
colleges en de latere werkweek in kasteel Middachten raakte ik zo gefascineerd over 
het onderwerp waardoor in 2019, bij de keuze voor een geschikt onderwerp van mijn 
afstudeerscriptie, een redelijk goed idee had over welk onderdeel van het Nederland-
se cultuurlandschap ik mij wilde richten. Vanuit de omgeving van mijn woonplaats 
Amersfoort ben ik vervolgens verschillende buitenplaatsen gaan bezoeken. Ik volgde 
daarbij mijn intuïtie en niet zonder toeval was kasteel Groeneveld in Baarn de eerste 
bestemming. Die middag bezocht ook ik het recent gerestaureerde Baarnse Bos en 
met een rondleiding door de tuinen van paleis Soestdijk, enkele dagen later, werd het 
zaadje voor mijn onderzoek geplant. Geïntrigeerd door de rijkdom van het gebied en 
door de gevonden naslagwerken en achtergrondinformatie in de bibliotheek van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort ben ik vervolgens gestart met mijn 
onderzoek. 

Langs deze weg wil ik Hoogleraar Hanneke Ronnes bedanken voor de inspirerende 
begeleiding en het geduld in de totstandkoming van mijn scriptie. Ik wil Heimerick 
Tromp graag bedanken voor het beoordelen van mijn scriptie als tweede lezer. En 
daarnaast wil ik mijn medestudenten Caroline, Annerie en Frans bedanken voor de 
aangename intervisiegesprekken die we maandelijks voerden en mij in het proces 
hebben geïnspireerd om de nodige hobbels te overwinnen. Twee personen verdienen 
extra aandacht, allereerst wil ik Willem-Jan bedanken voor het meedenken in proces 
en het meelezen van de hoofstukken, en Karen wil ik bedanken als assistent kranten-
knipsel zoeker. ‘Last but not least’ wil ik uiteraard mijn vrouw Carola en dochters Imke 
en Vera bedanken voor hun geduld en ondersteuning in de afgelopen maanden. 
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Samenvatting

De huidige plannen voor de renovatie van paleis Soestdijk leidden de afgelopen jaren 
tot de nodige commotie in de gemeenteraad van Baarn. Het nieuws over de publieke 
herbestemming bereikte zelfs het landelijke nieuws, terwijl de omgeving toch niet ge-
heel onbekend was met het fenomeen van een museale herbestemming. Ruim dertig 
jaar geleden werd in Baarn kasteel Groeneveld gerestaureerd en het bijbehorende 
park gerenoveerd. Deze renovatie van het park in de grotere landschappelijke context 
staat nu centraal in deze scriptie.

De vroege Baarnse buitenplaatsen ontstonden in de zeventiende eeuw op de flan-
ken van de lage stuwwalheuvels. De Amsterdamse notabelen waren op zoek naar 
de idealen van het landleven, en kochten hier verschillende hofsteden behorende 
bij de vroegere veenontginningen. Na de komst van Willem III en Mary Stuart II werd 
het gebied langzaam ingewijd in de tuincultuur. Toch was het een Amsterdamse 
notabele Gideon Deutz die op de heide bij buitenplaats De Eult de eerste classicisti-
sche parkaanleg met bospartijen en lanen liet uitvoeren. Kort daarna, aan het begin 
van de achttiende eeuw onderging ook buitenplaats Groeneveld een vergelijkbare 
transformatie. Groeneveld staat bekend om de vroege verlandschappelijking van het 
park dat in een snelle successie over een periode van circa tachtig jaar is uitgevoerd. 
Rond 1836 werd het park wederom, op grootschalige wijze, heraangelegd naar een 
ontwerp van J.D. Zocher jr. Daarmee werden de meeste sporen van de formele tuin 
en de vroege verlandschappelijking weliswaar uitgewist maar Zocher integreerde wel 
een aantal bestaande tuinsieraden in het park en voegde er zelf ook een aantal aan 
toe. 

Vanaf de late negentiende eeuw raakte het park langzaam in verval. In de periode tot 
aan de Tweede Wereldoorlog kenmerkte het verval zich door de uitgebreide kap van 
bomen en de verkoop van grond waardoor de buitenplaats haar sterke landschap-
pelijke kenmerken verloor en verbondenheid met het omliggende landschap in rap 
tempo zag verdwijnen. Het proces van verwaarlozing van het park zette zich geleide-
lijk door tot ver in de jaren zestig waarbij de buitenplaats ook te maken kreeg met de 
verstedelijkingsdruk van Baarn. Delen van de buitenplaats werden opgeofferd en ge-
bruikt voor de oprukkende groei van Baarn. Deze ontwikkelingen hadden tot gevolg 
dat het totale ensemble een sterke solitaire ligging en een ‘afgeknot’ karakter kreeg. 

In de jaren tachtig werd het kasteel gerenoveerd en werd door landschapsarchitect 
Michael van Gessel, in opdracht van Staatsbosbeheer, nieuwe herstelplannen voor 
het park opgesteld. De herstelplannen moesten verandering brengen in de verdere af-
takeling van de buitenplaats. De wijze waarop het herstel gebeurde is nog niet eerder 
in beeld gebracht. Deze renovatie van het park in de grotere landschappelijke context 
staat centraal in deze scriptie. In hoeverre speelde de wens om te komen tot een au-
thentieke restauratie van het park een rol, wat waren de motivaties voor de museale 
inrichting van het park in relatie tot het gebouw en waarom is het totale herstelplan 
nooit helemaal uitgevoerd? 

Met dit onderzoek wil ik graag een bijdrage leveren aan de kennis over de museali-
sering van historische buitenplaatsparken en de bijbehorende renovatie in de twin-
tigste eeuw. De uitkomsten leveren nuttige kennis over de herbestemming van groen 
erfgoed, en de toepassing van deze kennis in toekomstige opgaven. Dit onderzoek 
heeft dan ook een interdisciplinair karakter waarin de synthese van landschapsge-
schiedenis en landschapsarchitectuur wordt nagestreefd. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Paleis Soestdijk wordt de komende jaren ingrijpend gerenoveerd en verbouwd tot 
een ‘interactief landgoed’ voor de Nederlandse maak- en kennisindustrie. Het con-
sortium ‘Made in Holland’ won in 2017 de aanbesteding voor de herontwikkeling van 
het paleispark dat gaat fungeren als innovatiecentrum en locatie voor evenementen 
en tentoonstellingen. Daarnaast wordt het gebied opengesteld voor recreanten en 
worden er horeca en hotelfaciliteiten gerealiseerd in het park. Om de plannen te kun-
nen bekostigen is echter ook woningbouw noodzakelijk in het bos naast het paleis. 
Deze ontwikkelingsplannen leidden de afgelopen jaren tot de nodige commotie in 
de omgeving. Een dergelijke, ingrijpende opgave voor de publieke herbestemming 
van gebouw en park doet denken aan de museale herbestemming van een andere 
Baarnse buitenplaats veertig jaar eerder; Kasteel Groeneveld. Sinds 1941 eigendom 
van Staatsbosbeheer en na de restauratie in 1981 het ‘Nationaal centrum bos, natuur 
en landschap’. 

Het herstel van het park van Groeneveld in de jaren tachtig is nog niet eerder onder-
werp geweest van landschaps-historisch onderzoek. Eerdere publicaties richtten zich 
vaak op de tuingeschiedenis van de buitenplaats in de achttiende en negentiende 
eeuw. Terwijl het verval van de tuin en het park in de twintigste eeuw een even ingrij-
pende periode is geweest als de aanleg in de eeuwen daarvoor. Over het verval in 
het park en sleutelprocessen die daarvoor verantwoordelijk waren, heersen nog altijd 
veel onduidelijkheden. Voor het museale park werd in 1978 door landschapsarchitect 
Michael van Gessel een herstelplan gemaakt dat in de jaren daarna is uitgevoerd. 
Het hedendaagse park heeft een grote aantrekkingskracht op zijn omgeving en krijgt 
langzaam het karakter waar het ontwerp in voorzag. Het park is echter niet helemaal 
compleet. Tijdens de uitvoering in de jaren negentig werd er onder invloed van de 
veranderde publieke opinie een aantal plandelen bewust achterwege gelaten. Reden 
genoeg om de uitvoering van het herstel te onderzoeken om zo te weten te komen 
hoe de recentere geschiedenis van het park er uit ziet, welke keuzes er werden ge-
maakt ten aanzien van recreatie, authenticiteitsbeleving, en de toekomstige betekenis 
van het museale park.  

1.2 Stand van het onderzoek

Kasteel Groeneveld
In Nederland is er nauwelijks een buitenplaats te noemen die zo’n verwarrend begrip-
penkader met zich mee draagt als kasteel Groeneveld. In historische bronnen uit de 
negentiende eeuw over Groeneveld zijn de termen ‘buitenplaats’ en ‘landgoed’ vrijwel 
inwisselbaar en een eenvoudige zoekopdracht op de krantenwebsite Delpher levert 
pas vanaf eind negentiende eeuw hits op met zoekterm ‘kasteel’. Toch bestaat er 
volgens hoogleraar Yme Kuiper over de juiste definitie helemaal geen twijfel.1 Groe-
neveld is een buitenplaats omdat het in een veilingbiljet uit 1730 werd beschreven 
als ’zeer plaisante Buyten Plaets, bestaende in een moderne Huyzinge, voorsien met 
verscheyde Vertrekken, alle behangen of beschilderd’. 

Naar kasteel Groeneveld is de laatste decennia veel onderzoek gedaan. Een groot 
deel daarvan is afkomstig van cultuurhistoricus Heimerick Tromp die in periode 
1976/1977 met het Bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse histo-
rische tuinen, parken en buitenplaatsen een stevige wetenschappelijke basis legde 
voor verder onderzoek.2 In het rapport legde hij voor het eerst verbanden tussen de 

1  Kuiper. Y. ‘Van het ene kasteel naar het andere’. Virtus Jounal of Nobility Studies 20. (2013) : 132-153.
2  Tromp. H. Groeneveld te Baarn, bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse historische 
tuinen, parken en buitenplaatsen. Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1980. Opgesteld in het kader van de toe-
wijzing van kasteel Groeneveld tot Rijksmonument door SBB en RDMZ. Dit rapport verscheen als zesde in een serie van 
ongeveer 20 rapporten over Nederlandse buitenplaatsen en landgoederen die in deze periode werden onderzocht.
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beschikbare veilingbiljetten, het familiearchief van de familie Taets van Amerongen en 
verschillende reisverslagen die er over Groeneveld bekend zijn. Tromp baseerde zijn 
onderzoek vooral ook op de kaart van H. Stoopendaal uit 1763 waarop de buiten-
plaats is afgebeeld met de karakteristieke langwerpig structuur, de overtuin, en de 
formele aanleg rond het huis. Over Groeneveld zijn verder nauwelijks gedetailleerde 
kaartbronnen of ontwerpen bewaard gebleven. Vandaar dat er voor de latere veran-
deringen in het park werd teruggegrepen op de kadastrale kaarten van het gebied uit 
1832 en 1880. Bij het opstellen van het herstelplan van het park in 1977/1978 werd 
het bronnenonderzoek gebruikt voor de verdere uitwerking van het parkontwerp.3 In 
de jaren daarna bleef Tromp betrokken bij Groeneveld en werkte in 2012 mee aan de 
totstandkoming van het boek Kasteel Groeneveld, buitenplaats van stad en land.4 Het 
boek was mede gebaseerd op het cultuur- en sociaal historisch onderzoek t Bekoor-
lijck Groeneveld uit 2009 dat door zes studenten van de Universiteit van Amsterdam 
is uitgevoerd.5 In het boek uit 2012 werden verschillende nieuwe inzichten over de 
bouw- en parkgeschiedenis verwerkt, die in de tussenliggende periode over Groe-
neveld boven water waren gekomen. Door de andere auteurs van het boek werd het 
leven op de buitenplaats in de bredere context geplaatst. Zo was er aandacht voor 
kunstbeleving, de veranderende houding ten opzichte van de natuur, de culinaire 
geschiedenis en de periode na de Tweede Wereldoorlog toen het kasteel fungeerde 
als artistieke vrijplaats. 

Buitenplaatslandschappen
Bij tuinhistorisch onderzoek naar een individuele buitenplaats mag een onderzoek 
naar de ontstaansgeschiedenis van het landschap, waaraan de buitenplaats veel zijn 
kwaliteiten ontleent, niet ontbreken. Volgens architectuurhistoricus Ben Olde-Meierink 
hebben we bij een buitenplaats te maken met een ‘totaalbeleving’, ontstaan door het 
samenvoegen van de beleving van de verschillende zintuigen.6 Bij een buitenplaats-
landschap mogen we er van uitgaan dat door de concentratie van buitenplaatsen de 
totaalbeleving nog eens wordt versterkt. Buitenplaatslandschappen kunnen vooraf 
zijn gepland zoals bij ’s Graveland of juist organisch en in de tijd zijn gegroeid.  

Het begrip buitenplaatslandschap werd in 1982 geïntroduceerd door kunsthistoricus 
jhr. Henri Van der Wijck (1927-2001) in zijn boek De Nederlandse Buitenplaats, Aspec-
ten van ontwikkeling en herstel.7 Hij benadrukte daarin niet alleen de waarde van de 
onderlinge relatie tussen de buitenplaatsen maar ook het belang van het ensemble 
van huis, tuin en park. Toch is veel van de hedendaagse kennis over buitenplaatsen 
in hun landschappelijke context ook terug te voeren op het in 1942 verschenen boek 
Nederlandse Tuinen en Buitenplaatsen, van professor Jan Bijhouwer (1898-1974).8 In 
het handzame boekje uit de ‘Wildschutserie’ aanschouwde landschapsarchitect Bij-
houwer de rol die buitenplaatsen leverden aan de ruimtelijke opbouw van het Neder-
landse landschap.9 Bijhouwer had een brede en vernieuwende kijk op de buitenplaats 
en over de positie van de buitenplaats in een groter landschappelijk verband, zowel 
op regionaal als op landelijk niveau. Zijn perspectief was vernieuwend omdat eerder 
uitgebrachte publicaties van andere auteurs over buitenplaatsen vaak alleen waren 
gericht op de individuele buitenplaats met een lokaal perspectief. 

Roland Blijdenstijn bracht in 2015 een herziene versie uit van zijn boek Tastbare tijd 
2.0, cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht waarin ook het buitenplaatsland-
schap rond Baarn werd beschreven. Het boek geeft veel informatie over de ruimtelij-
ke opbouw en de stijlkenmerken van de Baarnse buitenplaatsparken, het omringende 
landschap van de Eemvallei en de Utrechtse Heuvelrug. Volgens Blijdenstyn vormen 

3  Van der Zanden. T, Van der Knaap. P, Van Gessel. M. Herstelplan park Groeneveld. Wageningen, 1978.
4  Tromp. H. et al. Kasteel Groeneveld, Buitenplaats voor stad en land. Bussum: Thoth, 2012.
5   Kerver. L. et al. ‘t Bekoorlijck Groeneveld, cultuurhistorisch onderzoek naar Kasteel Groeneveld’. MA Erfgoedstudies. 
Amsterdam. 2009.
6  Olde-Meierink. B. ‘Buitenplaatslandschappen’. Kasteel en Buitenplaats 58. (2017) : 22-29.
7  Van der Wijck. H. De Nederlandse Buitenplaats, Aspecten van ontwikkeling en herstel. Amsterdam: Canaletto, 1982.
8  Bijhouwer. J.T.P. Nederlandse Tuinen en Buitenplaatsen. 3de druk. Amsterdam: Allert de Lange,1946. 
9  Andela. G. J.T.P. Bijhouwer, Grensverleggend landschapsarchitect. Rotterdam: Uitgeverij 010, 2011.
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de Baarnse buitenplaatsen een integraal onderdeel van de ‘Laagte van Pijnenburg’, 
dat als vochtig laaggelegen deel van de Utrechtse Heuvelrug moet worden gezien.10 
Tot het laaggelegen gebied behoren het dorp Lage Vuursche, kasteel Drakestein, 
paleis Soestdijk en de buitenplaats Pijnenburg waaraan de laagte zijn naam ontleent. 
Desondanks is de ‘Laagte van Pijnenburg’, als landschappelijke eenheid moeilijk te 
definiëren door het ontbreken van heldere landschappelijke begrenzingen. 

De concentratie van buitenplaatsen rond Baarn ontstond vanaf de zeventiende eeuw, 
parallel met de bekendere concentraties rond de Watergraafsmeer, de Beemster en 
Kennemerland. De stichters hadden een sterke band met stad Amsterdam, waar de 
meeste eigenaren van de buitens woonden en werkten. Over de mentale relatie met 
de stad schreef Marc Glaudemans in zijn in 2000 verschenen Amsterdamse Arcadia 
over de chõra gedachte, waarin de buitenplaatsconcentraties gelegen binnen de 
contour van twintig kilometer, een zichtrelatie onderhielden met de stad.11 Baarn ligt 
daar duidelijk buiten maar dat wil niet zeggen dat het gebied geen mentale of fysieke 
relaties had met de stad en het ommeland. Volgens hoogleraar Hans Renes waren 
veel buitenplaatsen uit de zeventiende eeuw via een netwerk van water- en landwe-
gen verbonden met de stad, waarbij de verbinding over water de voorkeur had.12

Tuinkunst
In het boek Natuur en Kunst uit 1993 beschreef hoogleraar Erik de Jong dat een 
buitenplaats als ‘ideaal’ het nuttige en aangename met elkaar verenigde.13 Neder-
landse tuinen beschikten in de zeventiende en begin achttiende eeuw over een brede 
betekenis waarin status, politieke macht en de toepassing als propagandamiddel 
door de eigenaren werden geëtaleerd, met verwijzingen naar de klassieke oudheid, 
godsdienst en natuurwetenschap. Door het Nederlandse klimaat en relatieve ‘vlakke’ 
ligging in het landschap kregen de tuinen en parken vaak een besloten karakter met 
hoge hagen en bospartijen om een gunstig tuinklimaat te creëren aan de binnenwe-
reld. Volgens De Jong speelde in de ruimtelijke compositie van de buitenplaatstuinen 
en -parken de wisselwerking tussen de oorspronkelijke geometrische opbouw van 
het landschap en de latere mathematische ordening een grote rol. 
 
Over de vroege landschapsstijl in de achttiende eeuw binnen de Nederlandse bui-
tenplaatsen is in 2012 een boek uitgebracht door Heimerick Tromp.14 Aanbod komen 
de vroege introductie van de ‘natuurlijke stijl’ in Nederland en de verwantschap met 
de kunst en de filosofie en de vrijmetselarij. Het boek vormt een publieksvriendelijke 
versie van het oorspronkelijke proefschrift waarop Tromp in 2000 promoveerde. In het 
kader van deze scriptie is vooral de schepping van het arcadische landschap rond 
park Biljoen en Beekhuizen in Velp van belang. In het boek wordt duidelijk hoe de 
creatie van beide parken in een periode van enkele decennia in de achttiende eeuw, 
door de kracht en inspanning van J.F.W. baron van Spaen tot Biljoen is ontstaan. 
Daarnaast is er in het boek ook de nodige aandacht voor de wijze van beplanten met 
slingerbossen en de aanleg van ‘fabriekjes’. Daarmee wordt bedoeld de bouwwerken 
die speciaal voor dit doel werden ontworpen zoals paviljoentjes, bijgebouwen, serres, 
ijskelders, bruggetjes en zitbanken. 

Tuinsieraden 
Iemand die de laatste decennia veel heeft bijgedragen aan de bekendheid en de be-
tekenis van tuinsieraden in Nederland is architectuurhistoricus Wim Meulenkamp. Zijn 
uitgebreide oeuvre bevat boeken over follies, ijskelders, en de theekoepels en tuin-
huizen van de buitenplaatsen langs de Vecht. In zijn publicaties wordt er ruimschoots 
aandacht besteed aan de functie van de bouwwerken, de ontwikkeling, de vorm en 
de verspreiding in Nederland en Europa. In het kader van deze scriptie zijn een aantal 

10  Blijdenstijn. R. Tastbare tijd 2.0, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht. 4de druk. Utrecht: Stokerkade, 2015.
11  Glaudemans. M. Amsterdamse Arcadia, de ontdekking van het achterland. Amsterdam: SUN, 2000.
12  Renes. H. ‘Water en buitenplaatsen’ Huis en habitus. Hilversum: Verloren, 2017. 98-113.
13  De Jong. E. Natuur en kunst, Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740. Amsterdam: Thoth, 1993.
14  Tromp. H.M.J. De Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw. Leiden: Sidestone, 2012.
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publicaties uit het oeuvre van Meulenkamp van belang. Zo schreef hij in 2012 een 
artikel in het tuintijdschrift Onze Eigen Tuin over het ontstaan van de ferme ornée als 
gecomponeerde agrarisch ideaal in het landschapspark.15  Dit werd als ontwerpprinci-
pe vooral in de negentiende eeuw door verschillende tuin- en landschapsarchitecten 
toegepast. 

In 1983 verscheen in het KNOB Bulletin een artikel van de hand van Meulenkamp 
over het werk van tuinarchitect Gijsbert van Laar (1767-1820). Hiermee mengde hij 
zich nadrukkelijk in het wetenschappelijke onderzoek naar de schrijver van het Ma-
gazijn van Tuin-sieraaden.16 Dit boek verscheen in 1802 als populair voorbeeldenboek 
voor tuinarchitectuur en beplanting in de negentiende eeuw en is exemplarisch voor 
vele andere voorbeeldboeken die in de periode daarna zijn uitgegeven over dit on-
derwerp. Naar het werk van Van Laar is vervolgens, door diverse auteurs, uitgebreid 
onderzoek gedaan maar volgens Erik de Jong moet aan het boek echter ook weer 
niet teveel waarde worden gehecht.17 Begin negentiende eeuw was de inhoud van het 
boek internationaal gezien al enigszins achterhaald en staat het meer aan het eind in 
plaats van aan het begin van een traditie. In Engeland, Duitsland en Frankrijk werden 
de ‘overladen’ tuinen in deze periode al ingewisseld voor de beleving van de natuur 
en het arcadische ideaal van het landschapspark. 

De vormgevers van de verlandschappelijking
Eén van de belangrijkste architecten die in de negentiende eeuw aan de grootscha-
lige verlandschappelijking van de Nederlandse parken, singel en begraafplaatsen 
heeft gewerkt is Jan David Zocher jr. (1791-1870). Zijn omvangrijke oeuvre als archi-
tect en landschapsarchitect dwingt nog steeds bij veel onderzoekers respect af. Een 
belangrijk ankerpunt over het werk van Zocher is het boek uit 1991 van kunsthistori-
cus Constance Moes genaamd Architectuur als sieraad van de natuur gebaseerd op 
de overgeleverde schets- en presentatietekeningen van Zocher.18 In 2008 verscheen 
een boek in de BONAS reeks van kunsthistoricus Josi Smit over het werk van Zocher 
waarin zij hem een buitengewoon productieve architect en tuinarchitect noemde.19 

De oeuvrelijst in dit boek geeft een beknopt overzicht van de tot op heden bekende 
werken waaraan Zocher heeft gewerkt.

De boeken die over Jan David Zocher jr. zijn verschenen passen in een tendens van 
hernieuwde aandacht voor het werk van tuinarchitecten in de negentiende eeuw. Zo 
zijn er de laatste jaren publicaties verschenen over het werk van Zochers tijdsgenoten 
Roodbaard, Petzold, en Hendrik van Lunteren, evenals zijn opvolgers van de twin-
tigste eeuw; Springer en Copijn. Wetenschappelijke artikelen over de ontwerpen van 
Zocher zijn verschenen in het bulletin van het Tuinhistorisch Genootschap Cascade 
en tegenwoordig bestaat er ook een blog van Juliet en Carla Oldenburger genaamd 
‘Zocher online’ waarmee zij de landschapsarchitectonische kennis over de ontwer-
pen Zocher willen vergroten. Het behoud van het groene erfgoed van Zocher jr. was 
in 2017 aanleiding voor een studie in de provincie Zuid-Holland met een praktische 
handreiking voor het herstel en beheer van Zocherparken. 

Een hedendaagse landschapsarchitect die in de lijn van toonaangevende opvolgers 
van J.D. Zocher jr. niet mag ontbreken is Michael van Gessel. Zijn archief werd in 
2019 ondergebracht in de collectie van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, waar het 
komende jaren zal worden geïnventariseerd en digitaal beschikbaar gesteld. Naar het 
werk van Van Gessel is de afgelopen jaren redelijk veel onderzoek gedaan. In 2008 
verscheen een monografie genaamd Onzichtbaar werk door onder andere Erik de 

15  Meulenkamp. W. ‘Ferme ornée’. Onze eigen tuin. Lente. (2012). 12-13.
16  Meulenkamp. W,  ‘G.van Laar Magazijn van Tuin-sieraaden als een voorbeeld boek voor Nederlandse tuingebouwen’. 
KNOB Bulletin nummer 3 en 4 (1983) : 124-140.
17  De Jong. E. Nederlandse tuinen, in de achttiende eeuw. Amsterdam&Maarssen: Holland University Press, 1987.
18  Moes. D.H.C. Architectuur als sieraad van de natuur, de architectuurtekeningen van J.D. Zocher jr. (1791-1870) en L.P. 
Zocher (1820-1915) Rotterdam: Nederlands Architectuurinstituut, 1991. 
19  Smit. J. J.D Zocher jr. Architect en tuinarchitect. Rotterdam: Bonas, 2008.
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Jong en architectuurhistoricus Christiaan Bertram.20 Ter gelegenheid van de ver-
werving van het archief van Van Gessel door Het Nieuwe Instituut werd in 2019 een 
artikel geschreven door architectuurhistoricus en curator Ellen Smit.21 Hierin belichtte 
zij het belang van de verwerving van het archief, en de belangrijkste bijdragen die Van 
Gessel heeft geleverd aan de positie van de landschapsarchitectuur in de ontwer-
pende vakwereld.

De musealisering van buitenplaatsparken
In Engeland is in de laatste decennia veel kwalitatief onderzoek gedaan naar het 
begrip ‘Country house visiting’. Zo schreef Adrian Tinneswood in zijn boek The Polite 
Tourist: A History of Country House Visiting, dat voor het eerst werd uitgegeven in 
1998, uitgebreid over de achttiende eeuwse periode.22 Volgens Tinniswood was dit 
de periode van de actieve bezoeker, die in de zoektocht naar het ‘pitoresque’ op 
zoek ging naar schoonheid van het robuuste ruige landschap, vaak geïnspireerd door 
literaire werken van William Gilpin en Uvedale Price en de schilderkunst van Claude 
Lorrain en Salvator Rosa. Moderne hulpmiddelen maakten het mogelijk om het land-
schap niet langer objectief te aanschouwen maar juist de fantasie van de aanschou-
wer te prikkelen en de ervaring te versterken. Daarnaast markeerde deze periode de 
ontwakende bewustwording van historische gebouwen met een ongekende fascinatie 
voor de Middeleeuwse ‘gotische’ architectuur van ruïnes.

Over het ‘Country House Visiting’ in de achttiende en negentiende eeuw heeft Peter 
Mandler veel onderzoek gedaan en verwerkt in zijn boek The Rise and Fall of Stately 
homes uit 1997.23 De rode draad in het boek was de vraag hoe de ‘country houses’ 
onderdeel waren geworden van de nationale identiteit en dat zij een belangrijke 
positie innamen in de ontluikende bewustwording over het nationale erfgoed. Des-
ondanks stond ook het perspectief van de bezoeker en de ‘landed elite’ centraal in 
het boek, evenals de motivatie voor het openstellen en het bezoek aan de huizen. 
Mandler besteedde in zijn boek veel aandacht aan de onderliggende economische en 
politieke veranderingen waardoor het boek een bredere oriëntatie kreeg en het onder-
scheid in verschillende tijdsperioden van buitenplaatsen werd versterkt. Een van de 
belangrijkste onderwerpen die in zijn het boek aan bod komen is de kentering in het 
bezoeken van buitenplaatsen en kastelen aan het einde van de negentiende eeuw. 

Reizen en consumptie
Voor een beter begrip over de musealisering van de Nederlandse buitenplaatsen in de 
negentiende en twintigste eeuw is nader onderzoek naar de rol van reizen in een bre-
der kader noodzakelijk. De Britse historicus John Stobart heeft in de epiloog van zijn 
boek Travel and the British country house uitgebreid stil gestaan bij dit fenomeen.24  
Volgens Stobart vormde het countryhouse ‘een nexus van consumptie’ dat zich 
voortdurend ontwikkelde onder invloed van de consumptie door eigenaren, relaties, 
bezoekers en personeel. De consumptieve motor diende voortdurend gevoed te 
worden om het leven op de buitenplaats mogelijk te maken en het aanzicht en de 
status te laten behouden die in de voorgaande periode op zorgvuldige wijze was 
opgebouwd. Reizen maakte dus een essentieel onderdeel uit van het ‘countryhouse’ 
dat volgens de Britse historicus Mark Girouard als een ‘imago-fabriek’ moest worden 
gezien.25 Volgens Stobart maakte het vermogen om te reizen in binnen- en buiten-
land het mogelijk kennis en kostbaarheden te vergaren tijdens de ‘grand-tours’ door 
Europa. 

20  Bertram. C. De Jong. E. Et al. Michael van Gessel. Landschapsarchitect. Onzichtbaar werk. Rotterdam: NAI, 2008.
21  www.hetnieuweinstituut.nl. (Geraadpleegd 15 mei 2020).
22  Tinneswood. A. The Polite Tourist: A History of Country House Visiting. London: The National Trust Enterprises, 1998.
23  Mandler. P. The fall and rise of the stately homes. New Haven & London: Yale University Press, 1997.
24  Stobart. J. Travel and the British country house. Manchester: Manchester University Press, 2017.
25  Girouard. M. Life in the English Country house. New Haven: Yale University Press, 1978.
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Nederlands onderzoek naar de musealisering van buitenplaatsen
In tegenstelling tot de situatie in Engeland is er in Nederland nauwelijks sprake van 
een onderzoekscultuur naar de musealisering van buitenplaatsen en paleizen. Het 
onderzoek dat wel is uitgevoerd valt ruwweg uiteen in twee categorieën. De eerste 
categorie richt zich op de Nederlandse welgestelde ‘polite tourist’ die in Europa 
paleizen en buitenplaatsen bezocht, al dan niet onderdeel van de bekende klassieke 
Grand tour. De tweede categorie richt zich op de Nederlandse situatie en het toeris-
tisch bezoek dat hier in de achttiende en negentiende eeuw werd afgelegd en hoe de 
gebouwen en parken werden opengesteld. Een sprekend voorbeeld van een eerste 
categorie onderzoek is het artikel van kunsthistoricus Renske Koster uit 2015 over 
het ontluikende esthetisch besef van de achttiende-eeuwse Nederlandse bezoe-
kers in het buitenland.26  Tot de tweede categorie behoort het artikel dat hoogleraar 
Hanneke Ronnes en cultuurhistoricus Bob van Toor in 2014 hebben geschreven.27 

Hierin stonden zij uitgebreid stil bij de ontwikkelingen in de musealisering van buiten-
plaatsen en paleizen in de late zeventiende tot de late negentiende eeuw. Met name 
de paragraaf over de institutionalisering en de toegenomen museale infrastructuur 
bij buitenplaatsen, kastelen en ruïnes biedt daarbij voor dit onderzoek veel houvast. 
Tot een definitie van wat een (proto-) museale buitenplaats precies inhoudt komt het 
in artikel helaas niet. Toch geeft het artikel van Ronnes en van Toor wel een aantal 
concrete bronnen en wellicht ook indicatoren van musealisering die kunnen worden 
toegepast bij hedendaags historische onderzoek, zoals gastenboeken, reisverslagen, 
gidsen en de kaartverkoop voor buitenplaatsen en paleizen.
  
1.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen
Groene monumenten zoals historische tuinen en parken zijn een voortdurende bron 
van zorg en aandacht. Voor de instandhouding van een groene ‘zichzelf generende’ 
omgeving is een voortdurende stroom van aandacht en (financiële) middelen noodza-
kelijk. Gebeurt dit niet, dan raakt een groen monument in verval met het doembeeld 
van een wildernis tot gevolg. In dat proces van verval, moedwillig of niet, schuilt een 
directe bedreiging: dat hoe langer de periode van ‘niets doen’ duurt, des te ingrijpen-
der het herstel zal moeten zijn. Bij herstel doet zich vervolgens vaak het misplaatste 
vraagstuk voor welk tijdsperiode uit de parkgeschiedenis als uitgangspunt voor reno-
vatie moet worden genomen. Tuinen en parken maken, wellicht meer nog dan gebou-
wen, een constante (stijl)ontwikkeling door die wordt beïnvloed door nieuwe ideeën 
over de toepassing van beplanting, de rol van water en tuinornamenten en de relatie 
met het omringende landschap. Nieuwe hedendaagse opgaven voor historische 
tuinen en parken spelen zich vaak af in het spanningsveld tussen recreatiebehoeftes, 
een wispelturige publieke opinie, geboden architectonische vrijheid en authentieke 
historische beleving. Elementen die vervolgens op samenhangende wijze bijeen moe-
ten worden gebracht in een ruimtelijke compositie met zeggingskracht en toekomst-
waarde. Bij museale buitenplaatsparken ligt het vraagstuk zelfs nog ingewikkelder 
omdat hier een nieuwe functie wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke bestemming 
als zomerverblijf en daarvoor als ensemble van gebouw, tuin en park is aangelegd.

Met dit onderzoek wil ik graag een bijdrage leveren aan de kennis over de museali-
sering van historische buitenplaatsparken en de bijbehorende renovatie in de twin-
tigste eeuw. De uitkomsten leveren nuttige kennis over de herbestemming van groen 
erfgoed, en de toepassing van deze kennis in toekomstige opgaven. Dit onderzoek 
heeft dan ook een interdisciplinair karakter waarin de synthese van landschapsge-
schiedenis en landschapsarchitectuur word nagestreefd. 

26  Koster. R. ‘De invloed van esthetische ontwikkelingen op de reisbeleving’. Virtus Jounal of Nobility Studies 22. (2015): 
63-80.
27  Ronnes. H. Van Toor. B, ‘Op bezoek bij de adel, De buitenplaats als ‘protomuseum’ vanaf de late zeventiende tot de 
late negentiende eeuw’. Virtus Jounal of Nobility Studies 21. (2014): 87-109.
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In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
- Waar ontstonden de eerste buitenplaatsen rond Baarn in de zeventiende eeuw, en 
wat waren de belangrijkste kenmerken van de classicistische buitenplaatsparken in 
achttiende eeuw?
- Welke rol speelden tuinsieraden in park Groeneveld in de negentiende eeuw?    
- Hoe zag het verval van park Groeneveld er uit in de periode van 1880 tot 1970? En 
wat waren de sleutelprocessen waardoor de renovatie noodzakelijk werd?
- Wat waren de motivaties voor de reconstructie van park Groeneveld? Op welke 
manier werd het park gerenoveerd? En in hoeverre speelde authenticiteit een rol bij 
het herstel?

1.4 Theoretisch kader

Authenticiteit en Authenticiteitsbeleving
Professor Hanneke Ronnes schreef in 2010 in een artikel in het KNOB Bulletin over 
de museale presentatie van museum Paleis Het Loo in de twintigste eeuw en de wijze 
waarop bezoekers een authentieke ervaring werd geboden in de kamers van het pa-
leis en de gereconstrueerde tuin.28 In het artikel werd gesteld dat bij de reconstructie 
van tuinen en parken authenticiteit moeilijk te realiseren is. Het gaat tenslotte om een 
regenererende natuurlijke omgeving waarin planten en bloemen over het algemeen 
geen levensduur hebben die authenticiteit toestaat. Daarnaast werd in het artikel 
gesteld ‘dat men vaak het ontwerp restaureert, en niet de materie’. Dit zou echter 
betekenen dat er bij renovatie van tuinen en parken in Nederland, waar de originele 
parkontwerpen ontbreken er überhaupt geen sprake kan zijn van een authentieke 
beleving in een museale buitenplaatspark of tuin. 

Historicus Johan Huizinga (1872-1945) was van mening dat een historisch museum 
vooral een historische sensatie diende op te wekken bij de bezoekers, op welke 
manier dan ook.29  Een sensatie die hij zelf illustreerde aan de hand van een spelend 
draaiorgel dat hij lopend over straat was tegengekomen en bij hem deze beleving 
had opgewekt. Een historisch ervaring is dus niet alleen van toepassing op materie 
maar kan ook door immateriële zaken zoals muziek worden opgewekt. Authenticiteit 
werd in het verleden vanuit de museale context vaak alleen toegekend aan materie. 
David Lowenthal (1923-2018) spreekt in dat geval over ‘contextuele authenticiteit’ of 
‘object authenticiteit’ naar gelang een authentiek object op de oorspronkelijke locatie 
of daarbuiten wordt tentoongesteld.30 Tegenwoordig wordt er in dit kader gesproken 
over ‘constructivistische authenticiteit’ waarin de (lichamelijke) ervaring centraal staat. 

Afb. 1.1: Theoretisch model over de authenticiteitsbeleving op een museale buitenplaats.

28  Ronnes. H,  ‘Authenticiteit en Authenticiteitsbeleving: de presentatie en receptie van museum Paleis Het Loo’. KNOB 
Bulletin deel 5 (2010) : 194-204.
29 Huizinga. J. Verzamelde werken. Deel 2. Nederland. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1948.
30  Lowenthal. D. ‘Forging the past’. Fake? The art of deception. London: The British Museum, 1990. 14-22.



17 

Afb. 1.1: Theoretisch model over de authenticiteitsbeleving op een museale buitenplaats.

Dit soort emotionele ervaringen hebben een sterke relatie met een specifieke locatie 
en kunnen vanuit recreatief en toeristisch oogpunt worden versterkt en zelfs gepro-
grammeerd.31  In dit onderzoek wordt er dan ook uitgegaan van het theoretisch model 
dat een buitenplaats als ensemble van huis, tuin en park en zelfs het omringende 
landschap deel uit maakt van het decor waarin authenticiteitsbeleving kan worden 
opgewekt of geënsceneerd (afb. 1.1).

1.5 Afbakening van het onderzoek

Het onderzoeksgebied
De Baarnse buitenplaatsen liggen op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug, op de 
overgang, van zand naar veen, in de overstromingsvlakte van de rivier de Eem en de 
voormalige Zuiderzee (afb. 1.2). Tot het onderzoeksgebied behoren de buitenplaat-
sen die in de beschrijving van de ‘Baarnse Buitens’ in de Tastbare tijd 2.0, cultuur-
historische atlas van de Provincie Utrecht uit 2005 zijn genoemd.32 De focus van dit 
onderzoek ligt op kasteel Groeneveld en de landschappelijke context. Het historische 
onderdeel van dit onderzoek heeft een bredere scope. 

Afbakening in de tijd: negentiende en twintigste eeuw
Voor de opzet van deze scriptie is gekozen voor een chronologische opbouw in de 
tijd, met als kernperiode 1880 tot 2000. In deze periode van 120 jaar worden verschil-
lende fases onderscheiden die betrekking hebben op het leven op de buitenplaats en 
de transformatie die het park en het landschap eromheen in die periode doormaakte.  

Afb. 1.2: Overzichtskaart van de ‘Baarnse Buitens’ op de flank van de Utrechtse Heuvel-
rug eind negentiende eeuw.

31  Knudsen. B, Waade. A. Re-investing Authenticity: Tourism, Place and Emotions. Bristol: Channel View Publications, 
2010.
32  Blijdenstijn. R. Tastbare tijd 2.0, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht. 4de druk. Utrecht: Stokerkade, 2015.
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1.6 Bronnen en onderzoeksmethode

Archiefonderzoek
De basis voor het onderzoek wordt geboden door twee collecties; het Archief Eem-
land en het Utrechts archief. Veel gegevens over het leven op de buitenplaats Groe-
neveld in de periode 1880 - 1940 zijn terug te vinden in het archief van de familie 
Taets van Amerongen. Het familiearchief bevat naast gegevens over het beheer van 
de buitenplaats zoals houtverkopingen en kwitanties ook informatie over de aan-
vraag voor de Natuurschoonwet en de uiteindelijke verkoop van de buitenplaats aan 
Staatsbosbeheer in 1938 en 1941. Het Eemland Archief beheert het archief van het 
gemeentebestuur van Baarn in de periode 1814-1985, met raadsbesluiten over de 
uitbreidingsplannen en correspondentie met de buitenplaatseneigenaren. Verder is 
voor de reconstructie van Park Groeneveld dankbaar gebruik gemaakt van het archief 
van Staatsbosbeheer in Baarn dat een ware schat aan informatie over periode van 
herstel in de jaren tachtig en negentig bevat. 

Literatuuronderzoek
Bij dit scriptieonderzoek is gebruik gemaakt van de belangrijkste literatuur over 
verschillende onderwerpen zoals besproken in de stand van het onderzoek. Vooral 
hoofdstuk 1 is grotendeels gebaseerd op literatuurbronnen terwijl in de latere hoofd-
stukken de nadruk meer ligt op de archieven en de daar uit voorkomende primaire 
bronnen. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van historische publicaties van de 
Historische Kring Baerne en de organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi, 
Tussen Vecht en Eem. 

Kaartonderzoek 
Kaartstudies vormen een wezenlijk belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Zo is bij 
de analyse naar de landschapskenmerken van het plangebied een grote rol weg-
gelegd voor geografisch- en historisch kaartmateriaal. Aan de hand van Geografisch 
Informatie Systemen (GIS) is een beknopte analyse gedaan van de ruimtelijke vesti-
gingsfactoren van het buitenplaatslandschap in Baarn. Door een dataset op te bou-
wen uit de bodemkaart, de AHN en geomorfologische kaarten en deze te combineren 
met de attributes ter hoogte van de hoofdhuizen van de buitenplaatsen (intersect) is 
een attribute-tabel opgebouwd. De overige kaarten in de scriptie zijn gebaseerd op 
de werktekeningen uit de periode van de aanleg in de jaren tachtig, die zijn vervaar-
digd door Michael van Gessel.

Oral history
Het onderzoek naar de periode van de reconstructie van park Groeneveld in de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw leunt grotendeels op telefonische interviews 
met de destijds betrokken personen. Sommige van hen zijn inmiddels de pensioenge-
rechtigde leeftijd gepasseerd waardoor dit ook voor hen het ideale moment was om 
hun kennis en ervaringen de delen. Om de verkregen informatie zo betrouwbaar mo-
gelijk te kunnen analyseren zijn in het onderzoek interviews afgelegd met personen 
die zowel over korte of langere tijd betrokken zijn geweest bij herstel van het park.

Foto’s als historische bron
Over kasteel Groeneveld zijn naast de nodige traditionele bronnen ook bronnen 
beschikbaar die nog nauwelijks zijn toegepast in historisch onderzoek. Foto’s vormen 
een inspirerende bron die het (dagelijks) leven op de buitenplaats en het park van 
Groeneveld in beeld brengen. Foto’s over Groeneveld zijn door eerdere auteurs in hun 
dissertaties nog vaak als ‘plaatje bij het praatje’ toegevoegd en niet als een zelfstan-
dige historische bron gebruikt.33 Terwijl de beelden toch een ‘longue durée’ vertegen-
woordigen over kasteel Groeneveld met een looptijd van zo’n 150 jaar. 

33  Beunders. H, Kleppe. M. ‘Een plaatje bij een praatje of bron van onderzoek?’ Groniek; No 187 (2010): Kracht van het 
Beeld. Geraadpleegd op 18 januari 2020. Beschikbaar via: https://ugp.rug.nl/groniek/article/view/17603
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De vroegst beschikbare foto’s dateren uit juli 1866, toen de eigenaren van Groeneveld 
zich lieten fotograferen op diverse locaties in het park. Hieruit blijkt dat zij deze inno-
vatie als nieuwe vorm voor het vastleggen van hun dynastie en hun eigendommen al 
vroeg omarmde. In Nederland konden namelijk pas na circa 1860 voor het eerst bui-
ten opnamen worden gemaakt door een ‘donkere kamer’ mee te nemen in de vorm 
van een tent of koetsje.34 De fotoreeks uit 1866 bestaat uit tenminste drie foto’s die 
zijn genomen in het park en de tuin rond het kasteel. De foto’s komen uit het privé-ar-
chief van de familie Taets van Amerongen en zijn openbaar toegankelijk gemaakt via 
het Utrechts Archief. Latere foto’s over Groeneveld stammen veelal uit het begin van 
de twintigste eeuw en zijn gemaakt door beroepsfotografen zoals Adriaan Boer uit 
Baarn en Jelle Nauta uit Velzen.35,36 Zij produceerden de bekende ansichtkaarten, of 
ook wel prentbriefkaarten genoemd, die als persoonlijke boodschap konden worden 
verstuurd. Veel van deze nostalgische kaarten werden aangetroffen in het Utrechts 
Archief en de Historische Kring Baerne. Andere foto’s werden aangetroffen in de beel-
denbank van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, in het archief van Stichting in 
Arcadië in Amersfoort of in de privécollectie van Rein Berends van Staatsbosbeheer. 

Onderzoeksmethode vestigingsfactoren buitenplaatsen
In grote delen van Nederland zijn in de zeventiende en achttiende eeuw op grote 
schaal buitenplaatsen aangelegd waarbij de ‘welgelegen’ situering voor de toekom-
stige eigenaren van groot belang was. De mate waarin de omgeving een rol speelde 
was het onderwerp voor het artikel Vestigingsfactoren voor een buitenplaats van 
Gerdy Verschuure-Stuip uit 2016.37 Zij onderscheidde op basis van historische bron-
nen in het artikel vijf vestigingsfactoren die van toepassing kunnen zijn geweest op 
de historische locatiekeuze van buitenplaatsen: de fysieke aspecten, de mentale 
en sociale relatie met het landschap, de verbinding met de stedelijke cultuur en de 
materiële- en immateriële aspecten. Voor dit onderzoek vormen de vijf vestigingsfac-
toren een handige onderzoeksmethode om de rol van een gunstige situering in Baarn 
te onderzoeken. Deze methode kan inzicht geven in de afweging van een mogelijke 
aankoop door een potentiële koper. Is de fraaie ligging van de buitenplaats slechts 
een idealistische bijzaak of was dit een volwaardige factor?
 
1.7 Opbouw van de scriptie
Deze masterscriptie is opgebouwd aan de hand van zes hoofdstukken. In de inleiding 
wordt inzicht gegeven in de aanleiding tot het onderzoek, de probleemstelling en de 
stand van de wetenschap ten aanzien van dit onderzoeksvraagstuk. Het daadwerke-
lijke historische onderzoek is opgebouwd op basis van vier hoofdstukken die in grote 
lijnen aansluiten op de vier verschillende deelvragen. In hoofdstuk 2 ontvouwt zich 
de ontstaansgeschiedenis van het landschap rond Baarn, op de overgang van de 
Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op 
de geschiedenis van het park Groeneveld met de nadruk op de rol en de betekenis 
van de tuinsieraden in het park. De neergang in drie perioden vanaf de late negen-
tiende eeuw en de externe bedreigingen die daarop van toepassing waren wordt 
beschreven in hoofdstuk 4. Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 5 het herstel van park 
Groeneveld in de jaren tachtig en negentig behandeld om tenslotte in hoofdstuk 6 af 
te sluiten met de conclusies en de aanbevelingen.

34  Goslinga. M, Hiemink. M. Assen gefotografeerd; foto’s tussen 1860 en 1910. Raalte: Van Gorcum, 2018.
35  Boer. D. Adriaan Boer, pionier der kunstzinnige fotografie. Haarlem: Focus, 1969.
36  Onbekend ‘Op de kaart gezet?’ Gemeente Velzen. 2014. ‘Geraadpleegd op 18 januari 2020. Beschikbaar via: https://
media.ndtrc.nl/media/1c/1cf24efc-3a6c-4347-9d12-eb1b613ffcf7/69978d6e-25b1-4aa7-baee-91bdea0daa88.pdf
37  Verschuure-Stuip. G. ‘Vestigingsfactoren voor een buitenplaats’. Tuingeschiedenis in Nederland deel II. Cascade (2016) 
: 15-20.
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Hoofdstuk 2 De magneet Soestdijk

Het natuurlijke landschap van de Baarnse buitens dankt zijn fysieke vorm aan bo-
demvormende processen uit twee verschillende geologische periodes. Tijdens het 
Pleistoceen werden de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug gevormd en werd het 
gebied overstoven met dekzand. In het Holoceen raakten de lagere delen van het 
gebied overdekt met (hoog)veen, dat vanaf de late Middeleeuwen werd afgegraven 
door de mens.

De drie bodemvormende processen die in deze periode plaatsvonden worden hieron-
der kort besproken:

Stuwwalheuvels – De Utrechtse Heuvelrug is ontstaan in het Saalien (370.000-
130.000 voor Chr). Het ijsfront bereikte vanuit Scandinavië Noord-Nederland en 
bedekte in een aantal stadia een groot deel van Nederland. In West-Nederland reikte 
het ijsfront tot aan de Noordzee, voorbij de lijn Texel - Haarlem en tot in het Rijndal ter 
hoogte van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei.38 De lobben van het landijs 
drongen vanuit verschillende richtingen de Gelders Vallei binnen en stuwde daar de 
ondergrond op tot ‘gestuwde schollen’. Kenmerkend voor dit deel van de Utrechtse 
Heuvelrug is het ontbreken van een aaneengesloten ‘stuwwalrug’, waar dat vanaf 
Huizen tot Hilversum in het noorden en het gebied tussen Rhenen en Soesterberg in 

Afb. 2.1: De huidige ligging van de stuwwalheuvels aan de noordzijde van de Utrechtse Heu-
velrug.    

38  Stouthamer. E, Cohen. K.M, Hoek. W.Z, De vorming van het land. 7de druk. Utrecht: Perspectief, 2015.
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het zuiden wel het geval is (afb. 2.1). De Utrechtse Heuvelrug bestaat hier uit kleinere 
stuwwalheuvels die achterbleven in het landschap toen het landijs zich terugtrok. De 
Gelderse Vallei die in deze periode verder naar het noorden doorliep, was een on-
diepe zee, gevormd als een diep glaciaal bekken.

Dekzandruggen - Na een warme interglaciale periode volgde het Weichselien 
(115.000-10.000 voor Chr.), dat bekend staat als de laatste ijstijd. In deze periode 
zakte de zeespiegel enkele meters en hoewel het landijs Nederland niet bereikte 
ontstond er toch een zeer koud en droog klimaat waardoor de ondergrond permanent 
bevroren was.39 Door de heersende winden en het ontbreken van opgaande vege-
tatie werden aan de flanken van de stuwwalheuvels dekzandruggen afgezet. Deze 
liepen vanuit het noordwesten- in zuidwestelijke richting. Veel van de hedendaagse 
dekzandruggen en duintjes in het gebied moeten in die tijd zijn ontstaan.40 Langs het 
stroomdal van de Eem werden aan de oostoever kleine rivierduinen opgestoven, die 
als geïsoleerde kopjes in het bochten van de rivier achterbleven.

Veenafzetting - Het Weichselien werd opgevolgd door het Holoceen (10.000 voor Chr.
tot heden) waarna het klimaat ingrijpend veranderde. De temperatuur ging omhoog 
waardoor de ijskappen in Scandinavië langzaam verdwenen en de zeespiegel aan-
zienlijk steeg. Na het ontstaan van een vrijwel aaneengesloten strandwalkust vond er 
in west Nederland op grote schaal veenvorming plaats. Het gebied van de Gelderse 
vallei raakte vanaf de periode na 3200 voor Chr. volledig bedekt met veen, waarbij 
ook de dalen tussen de stuwwalheuvels werden gevuld tot een niveau rond drie 
meter boven NAP (afb. 2.2). Langs de randen van de stuwwal ontwikkelde zich na 

Afb. 2.2: De maximale veenbedekking van het landschap rond 500 voor Chr.

39  Blok. E. et al. Het Baarnse Bos, een vorstelijk wandelpark. Utrecht: Stokerkade, 2007.
40  Zeiler, F.D. Onder de hei; Archeologische en historische geografische landschapselementen in het Gooi. Utrecht: 
Matrijs, 1994.
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1000 voor Chr. hoogveen dat opgroeide tegen de hogere gronden van het Gooi.41 De 
rivier de Eem stroomde in deze periode als veenstroompje door het veenmoeras met 
onvaste bedding en onduidelijke oevers. Er was sprake van een natuurlijk landschap 
bestaande uit moerasbossen met enkele eilandjes als drogere plekken in het moe-
ras.42  

Bewoningsgeschiedenis
De vroegst zichtbare sporen van de aanwezigheid van de prehistorische mens in het 
gebied zijn te vinden op de stuwwalheuvels. Omstreeks 5000 voor Chr. maakte de 
rondtrekkende jager-verzamelaars, die leefden in kleine nomadische groepen, plaats 
voor landbouwers. Zij vestigden zich bij voorkeur op de randen van het dekzand en 
de voet van de stuwwal, in een semi-open met loofbomen bedekt gebied.43 Zij ont-
wikkelden een uitgebreide grafcultuur met grafheuvels die vaak groepsgewijs werden 
gesitueerd, met een omvang van één tot anderhalve meter hoog en met een diameter 
van zo’n vijf meter. De grafheuvels dienden tevens als oriëntatiepunt in de omgeving 
en waren gelegen in de nabijheid van woonplaatsen en bouwlanden, op natuurlijke 
hoog-laag overgangen in het landschap. De bekendste grafheuvels in het gebied 
liggen ten noordoosten van Lage Vuursche, waarin door professor Van Giffen (1884-
1973) in 1926 een bronzen dolk is gevonden.44 

De grote loofhoutwouden op de Heuvelrug werden in de vroege middeleeuwen ge-
leidelijk gekapt. Koning Karel de Grote (748-814) schonk in het jaar 777 het domein 
Leusden en vier wouden gelegen ten weerszijden van de Eem, aan de Sint-Maar-
tenskerk van Utrecht. Deze akte van schenking is in meerdere opzichten van belang; 
ten eerste doordat de Eem voor het eerst als rivier wordt genoemd, en ten tweede 
doordat het bos blijkbaar een economische factor was geworden.45 Eigenaren van 
de bossen konden er hun vee laten grazen, houtskool winnen of de jacht bedrijven. 
Hierdoor maakte het gesloten bos langzaam plaats voor een opener landschap met 
heidevelden en parkachtige bossen. 

Vanaf de achtste eeuw werden de agrarische nederzettingen steeds verder gecon-
centreerd en ontstonden er bouwlandcomplexen en gemeenschappelijke gronden. In 
het engensysteem werden de boerderijen gegroepeerd in de nabijheid van een geza-
menlijke akker. De engen lagen op de flanken van de stuwwal, waar ze in de loop der 
eeuwen door plaggenbemesting uitgroeiden tot grote ovaalvormige heuvels. Uit de 
vroege boerennederzettingen ontstonden later de dorpen Baarn en Soest. Baarn ont-
wikkelde zich daarbij als een typisch brinkdorp, waar de veedriften vanaf de heidevel-
den naar toe liepen.46 Vanaf de dertiende eeuw verenigden de boeren zich en werden 
er markegenootschappen opgericht. De ‘Erfgooiers’ zoals de markegenootschap in 
het Gooi bekend stond, regelden op gemeenschappelijke wijze het gebruiksrecht van 
het bos, de heide en de weide- en hooilanden. 

Veenontginningen
Vanaf de Baarnse en Soester eng en de dekzandkopjes langs de Eem worden in de 
tiende eeuw de eerste kleinschalige ontginningen van het veenmoeras ondernomen. 
Het droge klimaat in deze periode maakte het mogelijk turf te steken voor eigen 
gebruik en de nattere gronden als extensief hooiland te gebruiken. De ontginningen 
behoren toe aan het klooster Elten en krijgen namen als Hamelenberg, Wolkenberg en 
Grimmestein.47 De Eem voerde in deze periode het water van de Gelderse vallei af op 
het Aelmere (later ook: Almere). Na de Sint-Nicolaasvloed in 1196 ontstond de Zui-
derzee en verbeterde de afwatering door de verbinding met open zee. Het hoogveen 

41  De Bont. C. ‘Twee vechten om de Eem… Over de ontstaansgeschiedenis van Eemnes’. Tussen Vecht en Eem 3 (2009) 
: 213-226.
42  Mijnssen-Dutilh. M. Amersfoort lag aan zee. Utrecht: Waterschap Vallei & Eem, 2007.
43  Blijdenstijn. R. Tastbare tijd 2.0, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht. 4de druk. Utrecht: Stokerkade, 2015.
44  Koopman. S. ‘Een overzicht van Gooise en Baarnse grafheuvels’. Archeologica Naerdincklant’ 2 (2016) : 22-34
45  Zeiler, F.D. Onder de hei; Archeologische en historische geografische landschapselementen in het Gooi. Utrecht: 
Matrijs, 1994.
46  Blijdenstijn. R. Tastbare tijd 2.0, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht. 4de druk. Utrecht: Stokerkade, 2015.
47  Mijnssen-Dutilh. M. Amersfoort lag aan zee. Utrecht: Waterschap Vallei & Eem, 2007.
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Afb. 2.3: Ontginning van de Eempolder met de belangrijkste wegen door het veen rond 1370 
na Chr.

werd blootgesteld aan het getijde waardoor bij eb de bovenste laag van het veen 
verdroogde en beter toegankelijk werd.48  

Vanaf het einde van de twaalfde eeuw werd begonnen met de eerste grootschalige 
veenontginningen, waarbij de Eem als ontginningsas fungeerde (afb. 2.3). Haaks op 
de waterloop werden in de richting van de veenkoepel, parallel lopende sloten gegra-
ven. Omdat de ontginning de bochtige Eem volgde, kreeg het slotenpatroon naarma-
te de sloten steeds verder het gebied in werden gegraven, een uitwaaierend patroon. 
De ontginningen liepen door tot de hogere gronden. Waar nog ruimte beschikbaar 
was ontstonden nieuwe secundaire of tertiaire ontginningsassen. Volgens de histo-
risch geograaf De Bont (2009) zou het dorp Eemnes op deze wijze ontstaan kunnen 
zijn waarbij de Wakkerendijk en de Meendijk als derde opschuivingsfase fungeerde. 

Wegen door het veen
Door de veenontginningen in de Eempolder nam vanaf de dertiende eeuw ook de 
behoefte om wegen in het gebied aan te leggen toe. De veenontginningen richting 
het westen, die hoofdzakelijk vanaf het water werden uitgevoerd, hadden Eembrugge 
als oorsprong. In het zo goed als onbewoonde veenmoeras rond Eembrugge werd in 
1254 een eerste kerk gesticht, als onderdeel van de moederparochie van Oud-Leus-
den.49 De Eemmonding en de verbindingsweg naar Bunschoten waren van dermate 
groot strategisch belang dat de Bisschop van Utrecht in 1348 het kasteel Ter Eem 
liet bouwen.50 Eeuwenlang zou het kasteel een belangrijk bisschoppelijk steunpunt 
blijven. Het werd in die tijd meerdere keren verwoest en steeds weer opgebouwd. 

48  Blijdenstijn. R. Tastbare tijd 2.0, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht. 4de druk. Utrecht: Stokerkade, 2015. 
49  De Bont. C. ‘Twee vechten om de Eem… Over de ontstaansgeschiedenis van Eemnes’. Tussen Vecht en Eem 3 (2009) : 213-226
50  Olde Meierink. B. et al. Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. Utrecht: Matrijs, 1995.
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Afb. 2.4: Ligging van de ridderhofsteden Drakenburg en Drakenstein in de omgeving van de 
verveningen rond 1630.

Na de verovering door Bourgondiërs in 1528, werd het kasteel hersteld en werden er 
rondom nieuwe grachten gegraven en aarde wallen aangelegd. 

In het veenmoeras tussen de Baarnse en Soester eng werd in 1328 een tweede bis-
schoppelijke weg aangelegd die in verbinding stond met de weg naar Bunschoten. 
De Soestdijk was een verhoogde weg, aangelegd in veen, om ook in de winter een 
droge doorgang mogelijk te maken.51 De bruggen van Eembrugge en de Soestdijk 
waren gebouwd en werden onderhouden door de bewoners van de buurtgemeenten 
Bunschoten, Eembrugge, Baarn en Eemnes waardoor zij geen bruggeld hoefden te 
betalen.52 De Soestdijk was een belangrijke schakel in de verbinding tussen Utrecht 
en kasteel Ter Eem en ook voor de bereikbaarheid van de flanken van de Heuvelrug. 
Deze verbindingen werden nog belangrijker toen in de dertiende eeuw steden als 
Amsterdam en Amersfoort steeds verder uitgroeiden als belangrijke handelssteden. 
Amersfoort was in de elfde eeuw op een doorwaadbare plaats in het Eemmoeras ont-
staan en was via een tweetal wegen langs De Birkt verbonden met de Soester Eng.53

2.1 Ridderhofsteden in het veen
Naarmate de veenontginningen in de Eempolder verder werden uitgebreid en de 
polders door bodemdaling steeds gevoeliger werden voor overstromingen, begon-
nen de hoger gelegen veendalen interessant te worden voor exploitatie. De woeste 
gronden tussen Baarn, Soest en Eemnes bestonden uit hoogveen en konden na een 
verbeterde manier van ontwatering door middel van de ‘droge’ ontvening ontgonnen 

51  Blijdenstijn. R. Tastbare tijd 2.0, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht. 4de druk. Utrecht: Stokerkade, 2015.
52  Hilhorst. J.H.M, Hilhorst. J.G.M. Soest, Hees en De Birkt. Hilversum: Verloren, 2001.
53  Mijnssen-Dutilh. M. Amersfoort lag aan zee. Utrecht: Waterschap Vallei & Eem, 2007.
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Afb. 2.5: Gezicht op de voorgevel van de omgrachte ridderhofstad Drakenburg. 

worden.54 Turf was in die tijd de belangrijkste brandstof voor de mens waardoor de 
ontginning van het veen buitengewoon lucratief was. Eén van de vroegste vormen 
van grootschalige turfgraverij in het gebied was in handen van het klooster van het 
Utrechtse kapittel van Sint Jan. In 1239 gaf Bisschop Otto III toestemming voor het 
graven van een turfvaart tussen de Vuursche en de Eem, door gebruik te maken van 
een bestaand veenstroompje dat op natuurlijke wijze het water van de hoogveenkoe-
pel afwaterde op het Eemmoeras.55 Samen met de in de zestiende eeuw gegraven 
Praamgracht vormt de Oude gracht de tweede ontginningsas in het veen waarlangs 
de turf in de periode vanaf de twaalfde tot negentiende eeuw systematisch is afgra-
ven en afgevoerd. Aan de oriëntatie van de verkaveling is nog goed af te lezen dat de 
vervening in het Soester- en Hezerveen in blokken is uitgezet, met wisselende oriën-
tatie haaks op ontginningsas of op secundaire weteringen zoals de Wieksloot. 

Een belangrijke rol bij de latere verveningen werd ingenomen door de adel. Zij sticht-
ten in de veertiende eeuw de ridderhofsteden Drakenburg en Drakenstein en waren 
betrokken bij de ontginning van het Baarnse veen en de venen rond de Vuursche 
(afb. 2.4).56 Het woord ‘Ridderhofstad’ is typerend voor de provincie Utrecht, en 
dateert waarschijnlijk uit de zestiende eeuw.57 Met de term wordt een versterkte wo-
ning, bouwhuis of boerderij aangeduid, omgracht en voorzien van een ophaalbrug.58  

Ridderhofsteden boden bescherming aan de bewoners en hun grond eigendommen 
maar waren vooral een statussymbool en toonbeeld van politieke macht. Zozeer zelfs 
dat de bisschoppen van Utrecht deze goederen en hun eigenaren leenroerig aan zich 
probeerde te maken.59 Eigenaren baseerden hun adellijke titels op de ridderhofstad 
maar zodra zij als leenheer hun eed aan de bisschop verbraken konden zij uit het 
leengoed worden gezet. Tot de leenroerigheid behoorden echter ook aanzienlijke 
privileges. Zo gaf het kapittel van Sint Jan in 1359 de Vuursche met de bijbehorende 
venen uit voor een periode van 28 jaar, aan Werner van Drakenborg, Schepen van 
Utrecht. Waarna deze er vervolgens een ridderhofstede stichtte om zijn economische 
activiteiten (de lucratieve vervening) te beschermen.60  

54  Vervloet. J.A.J, Van den Bergh. S.M. Eemland in verandering, Ontginningen en ruilverkaveling in het gebied van de 
Eem. Utrecht: Matrijs, 2007. 
55  Blijdenstijn. R. Tastbare tijd 2.0, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht. 4de druk. Utrecht: Stokerkade, 2015.
56  Olde Meierink. B. et al. Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. Utrecht: Matrijs, 1995.
57  Blijdenstijn. R. Tastbare tijd 2.0, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht. 4de druk. Utrecht: Stokerkade, 2015.
58  Vogelzang. F. C.  ‘Ridderhofsteden in Utrecht.’ Huis en habitus. Hilversum: Verloren, 2017. 372-383.
59  Bardet, J.D.M. Kastelenboek Provincie Utrecht. 5de druk. Bussum: Unieboek, 1975.
60  Olde Meierink. B. et al. Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. Utrecht: Matrijs, 1995.
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De ligging van de ridderhofsteden
De landschappelijke posities van de beide hofsteden verschilt aanzienlijk. Zo is 
Drakenstein gelegen op de flank van de stuwwalheuvel. Een zandig gebied waar 
veel kwel aan de oppervlakte komt. Drakenburg daarentegen werd gesticht in een 
geïsoleerde lob van het veen, ingeklemd door de hogere gronden, op een positie die 
verband houdt met de Drakenburgergracht- of wetering.61 Ook hier maakten de gra-
vers gebruik van een bestaand veenstroompje om een watergang te graven voor de 
afwatering en het vervoer van het gewonnen turf.62 Het omliggende veen ten zuiden 
van de gracht werd vervolgens in de periode tot zeventiende eeuw geheel ontgraven. 
De verkaveling is daarbij parallel aan de gracht uitgezet met lange, smalle stroken in 
een licht uitwaaierend patroon.63  Drakenburg ontwikkelde zich in die periode tot een 
complex van gebouwen, gegroepeerd rondom een binnenplaats, met op de noord-
westhoek een forse vierkante toren, omringd door een vierkante gracht (afb. 2.5).64 
Drakenstein blijkt nog tot ver in zeventiende eeuw de dubbelfunctie van boerderij en 
adellijke hofstede te hebben behouden. Op een kaart uit 1619 staat de locatie zelfs 
bekend als ‘Werner hofste’ met een L-vormig huis, verbonden met een brug over een 
ronde gracht en een door bomen omgeven erf met schuren en een hooiopper. Het 
huidige Drakenstein stamt uit 1640 toen Gerard van Reede (1620-1669) er een acht-
hoekig huis liet bouwen in Hollands-classicistische stijl omgeven door een gracht.65  
Ook de gehele omgeving onderging daarbij een metamorfose met de aanleg van een 
vierkant stelsel van lanen zoals de Koudelaan, Vinkenlaan en de 300 Roedenlaan.66  
Zelfs het dorpje Lage Vuursche dankt zijn ontstaan aan Drakenstein. Het buiten-
plaatsdorp werd door van Reede gesticht na de bouw van de buitenplaats met een 
kerk, herberg, molen, school en pastorie. 

2.2 De vroege buitens
Op de flanken van de stuwwalheuvels ontstonden in de periode 1638-1661 de eerste 
Amsterdamse buitenplaatsen (afb. 2.6).67 In 1638 kocht de Amsterdamse burge-
meester Cornelis de Graeff (1599-1664) aan de Soestdijk een stuk grond om er een 
buitenhuis te laten bouwen.68  Op het kruispunt met de Praamgracht werd in 1641 
de buitenplaats De Eult door Jacob Bicker (1588-1647) aangekocht.69  Bij de ver-
koop van De Eult was sprake van een ‘huissinge, hoff en de hofstede’, wijzend op de 
aankoop van een bestaand herenhuis, met (tuin)aanleg en een boerderij.70  De eerste 
buitens waren dan ook bescheiden van opzet met eenvoudige (hoofd)gebouwen en 
tuinen in formele stijl. Kenmerkend voor de eerste serie buitenplaatsen was de ligging 
op de overgang van de afgegraven venen en de hogere zandgronden. De oriëntatie 
van de eerdere veenontginning, vormde de contramal voor vroege tuinaanleg. Zo ont-
stond rond 1674 even verderop, langs Praamgracht of Pijnenburgergracht, de buiten-
plaats Pijnenburg. Gesticht door weduwe van de Amsterdamse lakenhandelaar Jacob 
Hinlopen (1582-1629). Ten zuiden van Drakenburg werden in 1661 door Amsterdamse 
koopman Jeronimus Deutz (1622-1670) gronden en een hofstede aangekocht waarna 
Marcus Mamuchet (onbekend) rond 1700 de bestaande hofstede door een nieuw 
gebouw liet vervangen. Dit gebouw zou later uitgroeien tot de buitenplaats Groene-
veld.71  

61  Olde Meierink. B. et al. Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. Utrecht: Matrijs, 1995.
62  Mijnssen-Dutilh. M. Amersfoort lag aan zee. Utrecht: Waterschap Vallei & Eem, 2007.
63  Blijdenstijn. R. Tastbare tijd 2.0, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht. 4de druk. Utrecht: Stokerkade, 2015.
64  Olde Meierink. B. et al. Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. Utrecht: Matrijs, 1995.
65  Ibidem.
66  Blijdenstijn. R. Tastbare tijd 2.0, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht. 4de druk. Utrecht: Stokerkade, 2015.
67  Ibidem.
68  Rem. P. Kurpershoek. E. Paleis Soestdijk, Drie eeuwen huis van Oranje. Zwolle: Waanders, 2009.
69  R. Blijdenstijn. Tastbare tijd 2.0, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht. 4de druk. Utrecht: Stokerkade, 2015.
70  Blok. E. et al. Het Baarnse Bos, een vorstelijk wandelpark. Utrecht: Stokerkade, 2007.
71  Tromp. H. et al. Kasteel Groeneveld, Buitenplaats voor stad en land. Bussum: Thoth, 2012.
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Afbeelding 2.6: De vroege buitens rond Baarn omstreeks 1660. 

De relatie met Amsterdam
Naar de intenties, die een rol speelden bij de vermogende Amsterdamse notabelen 
om zich in de zeventiende en achttiende eeuw in dit gebied te vestigen, kunnen we 
nu nog slechts gissen. Wat echter centraal stond in de zoektocht was de aantrek-
kingskracht van het landleven met een klassiek ideaal van het buitenleven.72  Veel 
Amsterdamse families vestigden zich in de loop van de zeventiende eeuw buiten de 
stad. Populair waren de binnenduinrand van Kennemerland, de Amstel en de Vecht. 
Of in de nieuw ingepolderde gebieden van de Beemster en de Watergraafsmeer en 
in ’s-Graveland, waardoor de keuze voor Baarn niet direct voor de hand lag door de 
grotere afstand tot de stad.73 Toch waren die afstanden over land en water ook weer 
niet onoverkomelijk als een dagreis als uitgangspunt werd genomen. De afstand tus-
sen het centrum van Amsterdam en Baarn bedroeg in die tijd over water ongeveer 43 
kilometer, waarbij de route over het IJ, de Zuiderzee en de Eem voor de hand lag (afb. 
2.7). Dit valt nog ruim binnen de 50 kilometer voor een dagreis over water die door 
Renes (2017) als maximale afstand werd gezien.74 Over land bedroeg de afstand zo’n 
35 kilometer, uitgaande van de route Amsterdam-Muiden-Naarden-Hilversum-Baarn. 
De begaanbaarheid van deze route was echter sterk weersafhankelijk. Veel wegen 
waren tot negentiende eeuw onbestraat en veranderden bij een regenbui in een mod-
derpoel. Toch zijn er aanwijzingen dat Baarn binnen een dagreis met paardenkoets 
bereikbaar was door schilderijen van Jacob van Ruisdael (1628-1682) en Thomas de 
Keyser (1596-1667) waarop de familie De Graeff is weergegeven, en waarvan wordt 
aangenomen dat het om de buitenplaats Soestdijk gaat.75  

72  Tromp. H. Het huijs te Soestdijck. Zutphen: De Walburg Pers, 1987.
73  Blok. E. et al. Het Baarnse Bos, een vorstelijk wandelpark. Utrecht: Stokerkade, 2007.
74  Renes. H. ‘Water en buitenplaatsen’ Huis en habitus. Hilversum: Verloren, 2017. 98-113.
75  Tromp. H. Het huijs te Soestdijck. Zutphen: De Walburg Pers, 1987.
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Naast de fysieke verbindingen tussen de stad en de buitenplaats speelde uiteraard 
ook de landschappelijke potentie van het gebied een rol bij de keuze. Door histori-
sche- en fysisch geografische kaarten te analyseren en de bevindingen daarvan te 
combineren met de vijf historische vestigingsfactoren voor landgoederen en buiten-
plaatsen door Verschuure-Stuip (2016), is een goed beeld ontstaan over de keuze 
voor Baarn en omgeving (fig. 2.8). Zo zien we terug dat alle hoofdhuizen van de vroe-
ge stichters zich dicht op de maximale veengrens van +3.00 meter NAP bevinden en 
op korte afstand van de veengrachten (zie bijlage I). De overige factoren laten echter 
een veel gedifferentieerder beeld zien. Zo ligt de Eult op een uitloper van de eng van 
Baarn, een favoriete locatie voor het aanleggen van een park. Terwijl de overige op 
veel armere bodems zijn gesticht. Ook de ruimtelijke relatie met de stad en het omrin-
gende landschap lijken hier geen rol van betekenis te hebben gespeeld, met uitzon-
dering van Groeneveld en Soestdijk, onder andere vanwege hun relatie tot de Eem. 
De vijfde vestigingsfactor lijkt evident als we de verdere geschiedenis van het latere 
jachtslot Soestdijk kennen maar is helaas niet volledig sluitend te maken. Kortom, 
voor de vijf gezamenlijke buitenplaatsen lijken de nabijheid tot het water, waardoor de 
gewenste fysieke verbindingen met de stad Amsterdam werden gegarandeerd en de 
mogelijkheid tot jacht als belangrijkste wijze van vermaak, de twee meest doorslag-
gevende factoren te zijn.

De genoemde vijf vestigingsfactoren hebben wellicht voor de individuele eigenaren 
een rol gespeeld bij de locatiekeuze van nieuwe buitenplaatsen in het landschap. 
Maar ze geven in de context van Baarn een te idealistisch beeld over de motieven 
van de eerste stichters van buitenplaatsen in de omgeving van Baarn. Professor 

Afb. 2.7: De afstanden over land en water tussen Amsterdam en Baarn in de zeventiende eeuw.
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Fig. 2.8: Tabel met de 5 vestigingsfactoren voor buitenplaatsen toegepast op de situatie rond 
Baarn.

Bijhouwer schreef in zijn publicatie Nederlandse Tuinen en Buitenplaatsen ook al over 
de moeilijkheden die potentiële kopers ondervonden om op de gemeenschappelijke 
Baarnse bouwlanden en engen gronden aan te kopen, terwijl in de randgebieden, 
met de oude heerlijke rechten en oud ‘groot-grondbezit’ veel meer kansen lagen.76 In 
‘s-Graveland ondervonden Amsterdamse notabelen de grootst mogelijke moeilijkhe-
den om de woeste gronden in bezit te krijgen. Het conflict duurde tien jaar, waarna de 
erfgooiers afzagen van hun gebruiksrecht van de gronden en er eindelijk begonnen 
kon worden met de ontgining.77   

De mogelijkheden om grond te verwerven op de hogere gronden waren beperkt en 
ook de Eempolder bood geen reële mogelijkheden. Het gebied werd in zeventiende 
eeuw regelmatig geteisterd door zware overstromingen van de Zuiderzee. De gecom-
bineerde invloed van het zoute zeewater en stagnerend (regen)water op de landerijen 
in de winter maakte de bouw van een aangenaam woonhuis en de aanplant van 
bomen, struiken en allerhande groentegewassen volstrekt onmogelijk.

2.3 Vorstelijke tuincultuur
In 1674 verwerft stadhouder Willem III (1650-1702) van de familie van de in 1664 
overleden Cornelis de Graeff ‘een hofstede met zijn bepotingen en beplantinge en 
alle ’t geen aerd en nagelvast is, gelegen aan Soestdijk’.78 Met de koop is een bedrag 
18.755,- gulden gemoeid waarmee de stadhouder invloed verwerft in de weerbarstige 
provincie Utrecht. Daarnaast markeerde de aankoop ook het begin een driehonderd-
vijftig jaar durende relatie van de koninklijke familie en de omgeving van Baarn en 
Soest. Een periode waarin het jachtslot transformeerde van een hofstede met een 
eenvoudige tuin tot een koninklijk paleis met bijbehorend paleispark. 

76  Bijhouwer. J.T.P. Nederlandse Tuinen en Buitenplaatsen. 3de druk. Amsterdam: Allert de Lange,1946.
77  Kos. A. ‘Chaos en rumoer in ‘s-Graveland’. Tussen Vecht en Eem 3. (2012) : 131-140
78  Rem. P. Kurpershoek. E. Paleis Soestdijk, Drie eeuwen huis van Oranje. Zwolle: Waanders, 2009.
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Met de komst van Willem III en Mary Stuart II (1662-1694) introduceren zij de hofcul-
tuur op Soestdijk en ontketenden een ongekende bouwactiviteit waarmee al direct 
na de aankoop wordt begonnen.79  Zo wordt het bescheiden huis van de Graeff 
verbouwd tot een luxe jachtslot naar een ontwerp van Maurits Post (1645-1677). Na 
de grondige modernisering bestaat het gebouw uit een lang en relatief smal, geheel 
uit bakstenen opgetrokken gebouw met een rechthoekige kern en smallere vleugels 
aan weerszijden, bestaande uit twee verdiepingen en een souterrain.80 Om als luxe 
jachtslot te kunnen dienen was er naast een groter huis uiteraard ook een tuin en 
een wildpark noodzakelijk. Willem III verwerft dan ook in de periode 1675-1681 grote 
stukken land en betrekt hofstede Eijkendaal bij het wildpark, dat als dienstwoning 
voor de jagermeester wordt toegewezen.

De tuinaanleg rondom het huis bestond uit een eenvoudige geometrische opzet, 
opgebouwd uit rechthoekige tuinen omgeven door lanen, zoals te zien op de gravure 
van D. Stoopendaal uit circa 1680 (afb. 2.9). De tuinen waren opgebouwd uit parter-
res met ornamentaal geschoren hagen en perken van fruitbomen. Als hoofdas, aan 
de voorzijde van het complex werd de imposante Koningslaan aangelegd. Het half-
ronde plein voor het huis wordt door grachten en dienstgebouwen omsloten en ver-
bindt het huis met de Soestdijk.81 De grootste tuinen waren gelegen aan weerszijden 
van het huis, omgeven door bomenrijen en grachten, met aan de achterzijde een hou-
ten schutting.82 Willem en Mary keken vanuit de erker in hun eigen appartementen uit 
op de zijtuinen die vanaf het voorhof via een bruggetje over de gracht konden worden 
bereikt.83  Een principe zoals dat later ook op paleis Het Loo zou worden toegepast. 
Kenmerkend in deze periode was de toepassing en gebruik van water. Zo bestaat 
er een ontwerp van Maurits Post uit 1674 om een ‘grote allee’ als representatieve 
toegangsweg tussen de Eem en huis aan te leggen, eventueel met grand-canal. Een 

Afb. 2.9: Paleis Soestdijk in vogelvlucht omstreeks 1690, ingekleurde gravure D. Stoopendaal 
naar B. Stuyvenbergh. 

79  Rem. P. Kurpershoek. E. Paleis Soestdijk, Drie eeuwen huis van Oranje. Zwolle: Waanders, 2009.
80  Tromp. H. Het huijs te Soestdijck. Zutphen: De Walburg Pers, 1987.
81  Verhoeff. P. et al. Paleis Soestdijk, Historische verkenning tuin-, park-, en bosgeschiedenis. Amersfoort, 2011.
82  Rem. P. Kurpershoek. E. Paleis Soestdijk, Drie eeuwen huis van Oranje. Zwolle: Waanders, 2009.
83  Ibidem.
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Afb. 2.10: Kaart van het domein Soestdijk met het sterrebos en de ganzevoet van lanen 1812.

plan dat slechts ten dele is uitgevoerd. Wellicht veroorzaakt door de vele overstro-
mingen die de Eempolder in deze periode teisterde. Ook de fonteinen in de achtertuin 
waren een noviteit. Stadhouder Willem III stuurde in 1678 zijn eigen fonteinnier Willem 
Meester naar Parijs om kennis van de innovaties op dit gebied en gebruik van fontei-
nen in tuinen op te doen.84 Kennis die werd toegepast bij de bouw van fonteinen in de 
tuin van Mary, voortgedreven door een gecombineerde ros- en windmolen. De tuinen 
van Soestdijk waren dus in meerdere opzichten voorlopers voor het meer imposante 
Paleis Het Loo, waarin de innovaties uit Frankrijk konden worden getest om later te 
worden toegepast in de veel grootschaligere paleistuinen in Apeldoorn.

84  Hunt. J. D. The Dutch Garden in the Seventeenth Century. Washington: Dumbarton Oaks, 1990.
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Afb. 2.11: De kaart van Groeneveld door H. Stoopendaal uit 1763 getiteld “Kaart van de Hof-
steeden Groeneveld en Ravesteyn en desselfs annexe landeryen, geleegen onder de Hooge 
Heerlijkheid Baarn; toebehoorende den wel edele geboore heer Ian Lucas van der Dussen.” 

2.4 Expansie van de classicistische parken
De eerdergenoemde zeventiende-eeuwse buitens waren nog van bescheiden propor-
ties. Deze situatie veranderde echter ingrijpend naarmate de vermogende Amster-
damse notabelen in de achttiende eeuw meer en meer gronden wisten te verwerven. 
In navolging van wat er op Soestdijk was ontstaan, werden de parken en tuinen 
uitgebreid in de richting van de hogere gronden. Deze expansiedrift zien we terug op 
de Eult, waar de kleinzoon van Jacob Bicker, Willem Gideon Deutz (1697-1757) al 
vanaf 1729 gronden aankoopt. In de nabijheid van het landhuis maakt hij een begin 
met de aanleg van zijn droombeeld van een imposante buitenplaats in Frans clas-
sicistische stijl. Daarvoor laat hij op de heide ten zuidwesten van Baarn, een monu-
mentaal lanenstelsel uitzetten ter verfraaiing van de buitenplaats.85 De lanen werden 
uitgelijnd op oriëntatiepunten in de omgeving en omsloten samen het sterrenbos, het 
carré en de grote kom die in een eerdere fase was aangelegd in een natuurlijke laagte 
in het terrein.86 Tussen de lanen werden hakhoutbossen aangeplant en het park wordt 
verder verfraaid met vijvers, follies, tuinbeelden en een doolhof. Het ‘pièce de résis-
tance’, een nieuw hoofdhuis in lijn met centrale as, wordt echter nooit gerealiseerd 
en na de dood van Willem Gideon Deutz in 1757 wordt het park als ‘overtuin’ toe-
gevoegd aan Soestdijk, verbonden met elkaar door de latere monumentale Amster-
damse straatweg.87  

In de daaropvolgende jaren werd de Eult in het paleispark van Soestdijk opgenomen 
en als wandelbos verder uitgebreid. Het hoofdhuis wordt in 1774 afgebroken en de 
tuinen rondom het huis worden vereenvoudigd of geheel opgeruimd. Ook in het park 
verdwijnen tuinornamenten.88 Toch is dit niet het einde van de classicistische peri-
ode voor het park. Want terwijl in andere delen van het land, zoals rond Haarlem en 
Arnhem door het werk van tuinarchitect Johann Georg Michael (1738-1800) de eerste 
parken in de vroege landschapsstijl worden omgevormd, ontwerpt hofarchitect Philip 
Willem Schonck (1735-1807) een klassieke ganzenvoet voor het oostelijke deel van 
het park.89  De nieuwe Schrikslaan wordt in noordwestelijke richting aangelegd en 
de centrale as (Witte laan) wordt doorgetrokken naar de Eemnesserberg, dat een vrij 
uitzicht biedt op de omgeving met Zuiderzee en de steden Utrecht en Amersfoort aan 
de horizon (afb. 2.10).90  

85  Blok. E. et al. Het Baarnse Bos, een vorstelijk wandelpark. Utrecht: Stokerkade, 2007
86  Ibidem.
87  Rem. P. Kurpershoek. E. Paleis Soestdijk, Drie eeuwen huis van Oranje. Zwolle: Waanders, 2009.
88  Blok. E. et al. Het Baarnse Bos, een vorstelijk wandelpark. Utrecht: Stokerkade, 2007
89  Tromp. H. Het huijs te Soestdijck. Zutphen: De Walburg Pers, 1987.
90  Blok. E. et al. Het Baarnse Bos, een vorstelijk wandelpark. Utrecht: Stokerkade, 2007
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Afb. 2.12: Kralensnoer van individuele buitenplaatsen rond 1790.

Kasteel Groeneveld
Buitenplaats Groeneveld, gelegen ten zuiden van kasteel Drakenburg, vormde in de 
achttiende eeuw het derde grote classicistische park dat na Soesdijk en de Eult in het 
gebied dat in de achttiende eeuw tot ontwikkeling kwam. Het huis werd rond 1700 
gebouwd op ruime afstand van de latere Amsterdamse straatweg.91 Het gehele com-
plex kreeg een kenmerkende, smalle vorm die grotendeels teruggreep op de oude 
verkaveling. Het park was meer dan drie kilometer lang en had een uitwaaierende 
vorm richting het westen (afb. 2.11). De structuur werd als het ware ‘opgespannen’ 
tussen de hogere gronden, met een sterrenbos aan de overzijde van de latere Am-
sterdamse straatweg en de wildernis op de grens van Holland en het Sticht.92 In 1756 
werd de hofstede Ravesteyn aangekocht, die samen met Groeneveld werd afgebeeld 
op de kaart van H. Stoopendaal uit 1763. 

Kralensnoer van buitens
Eind achttiende eeuw lagen de buitenplaatsen rond de stuwwalheuvels bij Baarn als 
losse kralen aan het snoer (afb. 2.12). Hierdoor vormden zij een duidelijk contrast tus-
sen de kale heidevelden en de uitgebreide formele ‘plantages’ met lanen en symme-
trische tuinen in classicistische stijl. Dit laat achttiende eeuwse landschap werd door 
Professor Bijhouwer geroemd in zijn boek over Nederlandse tuinen en buitenplaatsen. 
Hij legde daarbij vooral de nadruk op het park van de Eult of het Baarnse bos zoals 
het later is gaan heten en dat meer nog dan Soestdijk of Groeneveld de classicisti-
sche kenmerken heeft weten te behouden. Bijhouwer noemde het Baarnse bos in een 
nostalgische beschrijving; ‘een lustoord voor den natuurliefhebber en een waarde-
volle vertegenwoordiger van onze oude buitens’.93  

91  Tromp. H. et al. Kasteel Groeneveld, Buitenplaats voor stad en land. Bussum: Thoth, 2012.
92  Ibidem.
93  Bijhouwer. J.T.P. Nederlandse Tuinen en Buitenplaatsen. 3de druk. Amsterdam: Allert de Lange,1946.
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Hoofdstuk 3  Tuinsieraden in het park, relicten van de 
verlandschappelijking 

‘De wandeling in het uitgestrekte bosch staat ieder vrij, behoudens het terrein in de 
onmiddellijke nabijheid van het huis. Het hoofdsieraad van den aanleg is de groote 
waterpartij, langs wier bogtige zoomen breede wandelpaden, lange lanen en groot-
sche grasperken elkander afwisselen. Heerlijk hout groeit hier in rijke verscheiden-
heid van vorm en kleur; zware beuken, forsche eiken, hoogopschietende kastanjes, 
linden met hare wijd uitgespreide takken, slanke mastboomen met hun regte stam-
men, prijken er in digte groepen of lange rijen. Nu en dan komt de achtergevel van 
het huis over den helderen vijver in ‘t gezigt; een eilandje spiegelt zich met zijn donker 
groen en zijne bruine beuk in de blinkende waterkom, en aan ‘t einde van het bosch 
geeft een bergje, waar vóór jaren de wijnbouw mislukte, maar de eiken welig tieren, 
een ruim uitzigt over de bouwlanden achter de plaats en een’ blik over het grootsche 
waterwerk voor ons. De overzijde van den vijver is meer woest en minder onderhou-
den, maar daarom niet minder indrukwekkend en aan eigenaardige schoonheden rijk. 
Het slingerend pad brengt ons ten laatste in een breede laan van eiken, aan de grens 
van het bosch, die zich straks ombuigt en in de groote laan voor het huis uitkomt 
tegenover het punt, waar wij onze genotvolle wandeling door de prachtige dreven van 
Groeneveld begonnen.’
Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel vier, 
1897.94 

De wandelende dominee Jacobus Craandijk (1834-1912) was in zijn tijd een trendset-
ter zonder het zelf te weten. Een ontdekker van een nieuwe genre wandelgidsen die 
voor veel navolgers de herontdekking van Nederlandse landschappen betekende. 
Craandijk was een wegbereider, een wandelaar die met pittige dagmarsen genoot 
van het landschap, de dorpen en het boerenleven. Hij noteerde onderweg wat hij zag 
en beleefde en verwerkte zijn observaties later tot zijn ‘Wandelingen door Nederland’ 
waarin in totaal negentig wandeltochten heeft beschreven.95 In zijn vierde deel van de 
serie schreef Craandijk over zijn bezoek aan Baarn waarin hij het brinkdorp uitvoe-
rig beschreef en uitgebreid stilstond bij de geschiedenis van paleis Soestdijk en het 
Baarnse bos.

In de tijd dat Craandijk met zijn wandelingen Baarn bezocht maakte het landschap 
met de ontginning van de heidevelden op de stuwwal, een drastische transforma-
tie door. Door de nieuwe ontwikkelingen in de landbouw en de bosaanplant op de 
‘woeste drongen’ begon het landschap langzaam in elkaar over te vloeien. Bestaande 
buitenplaatsen werden opgenomen in het bos en er ontstonden nieuwe buitenplaat-
sen rond het dorp en in de nabijheid van de vroege zeventiende-eeuwse buitens. 
Nieuwe eigenaren vestigden zich graag in de luwte van de eerste buitens waardoor 
de uitstraling en de status van de vroege formele huizen en parken ook op hen en 
hun eigendommen gingen afstralen. De buitenplaats De Hooge Vuursche kreeg 
in deze periode zijn definitieve vorm langs de Hilversumse straatweg. Tussen het 
Baarnse bos en de dorpskern waren eind achttiende eeuw de buitenplaatsen Peking 
en Canton aangelegd die in opdracht van Reinhard Scherenberg werden gebouwd 
in exotische Chinese bouwstijl.96 In deze periode werden ook in de omgeving van de 
buitenplaats Pijnenburg verschillende nieuwe buitens gesticht met grote parken in 
landschappelijke stijl. Kasteel Groeneveld vormde in de ontwikkeling van de land-
schapsstijl een voorloper, waar al in de tweede helft van de achttiende eeuw met de 
nieuwe ideeën over ‘de verlichting’ in tuinkunst werd geëxperimenteerd en waarbij de 
eigenaren en landschapsarchitecten samen nieuwe wegen insloegen. 

94  www.dbnl.nl (geraadpleegd 20 juni 2020).
95  Van Doorn. F. De Eerste Wandelaar. Amsterdam: Thomas Rap, 2017.
96  Bronkhorst. H. ‘Reinhard Scherenberg, een Verlichte Baarnaar’. Tussen Vecht en Eem 3 (1996) : 162-167.
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Afb. 3.1. De historische ontwikkeling van park Groeneveld vanaf de vroege verlandschappelij-
king rond 1730.



36 

Eind negentiende eeuw verkeerde het park van kasteel Groeneveld in de laatste fase 
van de transitie.97 Ten tijde van Craandijks bezoek aan Baarn naderde het park lang-
zaam zijn voltooiing. In de beginfase (1730-1775) werden aarzelende pogingen onder-
nomen met slingerbosjes, kronkelige paden en opgeworpen heuveltjes die binnen de 
bestaande, formele structuur van het park werden ingepast. Later werden er smalle, 
slingerende beken gegraven, een waterval aangelegd en delen van de slotgracht 
rondom het kasteel vergraven. Tijdens de fase vanaf 1830-1880 werden vervolgens 
de oude formele stijl en de ‘amateuristische pogingen’ door grootscheepse vergra-
vingen volledig omgevormd tot een ruimtelijke eenheid met open weiden, boom-
groepen en grote slingerende waterpartijen (afb. 3.1).98 Het ontwerp in de laatste fase 
(1850-1880) wordt in verschillende bronnen toegeschreven aan J.D. Zocher jr., die het 
ontwerp in 1836 zou hebben opgeleverd.99 Het ontwerp van Zocher jr. voor Groe-
neveld is helaas niet bewaard gebleven, maar uit de analyse van het park ten tijden 
van het herstelplan in 1978 is wel gebleken hoe Zocher jr. ondanks het grootschalige 
omvormen van delen van het park, de aanwezige tuinsieraden opnam in zijn ontwerp 
en er zelf ook nieuwe aan toevoegden zoals de ijskelder in het Ravensteinse bos en 
de ferme ornée rond de boerderij de Wildenburg (afb. 3.2).

De rol van tuinsieraden in de verlandschappelijking
Tuinsieraden waren in de vroege landschapsparken een vaste component in de 
wandeling door de ‘ongerepte natuur’. Met tuinsieraden en ornamenten konden 
pittoreske en ‘verheven’ landschappen worden gecreëerd.100 Wandelaars moesten 
tijdens hun wandeling geprikkeld worden met diverse taferelen, contrasten en varia-
ties. Daarnaast moest het omringende landschap vooral een aaneenschakeling van 
gemoedstoestanden creëren waarin de gebruiker zich naar eigen behoefte in kon 
terugtrekken.101 Kleine bouwwerken zoals bruggen, koepels en kluizenaarswonin-
gen werden op betekenisvolle plekken geplaatst langs de wandelroute waarmee de 
beleving van het park werd versterkt. Daarnaast waren de nieuwe toevoegingen in het 
park een manier om zich als eigenaar in de goede smaak te onderscheiden.102  

3.1 De volière op het eiland
Het houden van vogels op kasteel Groeneveld wordt voor het eerst genoemd in het 
veilingbiljet uit 1795.103 Het veilingbiljet gaf een ruime omschrijving van het park en 
maakte melding van verblijven voor gevogelte op verschillende plaatsen in de tuin. 
Zo waren er twee kabinetten voor kraanvogels, een nieuw aangelegde menagerie 
met een slingerende beek en nabijgelegen ‘phaesanten-hokken’. De omschrijving van 
de hokken is bijzonder uitgebreid. Zo werd een deel van de constructie met ‘steene 
voeten’ omschreven en is er aandacht voor het welzijn van de dieren met het gebruik 
van kachels, diverse ‘nagt- en broeihokken’ en ‘buiten met loopen’ voor de kraanvo-
gels. Van deze hokken zijn helaas geen afbeeldingen bekend en ook de locatie van 
de kraanvogelhokken in het park is vanuit de omschrijving onduidelijk. Van de mena-
gerie is alleen bekend dat het zich in deze periode ten zuiden van het kasteel bevond 
en later is vervangen door de volière in de Zijtuin, zoals is vermeld op kadastrale kaart 
uit 1832. Op de kaart is ten zuiden van het hoofdhuis een eivormig eiland te zien dat 
werd omgeven door een smalle watergang, met daarop een rond of veelhoekig bouw-
werk.

Er zijn nog meer gegevens bekend van de volière op het eiland, zoals foto’s uit het 
familiearchief van de familie Taets van Amerongen (afb. 3.3). Op een foto die volgens 
een handgeschreven notitie achterop op de foto is gedateerd op 13 juli 1866, staat 
een deel van het gezelschap in de deur van de bovenverdieping en een deel van het 

97  Van der Zanden. T, Van der Knaap. P, Van Gessel. M. Herstelplan park Groeneveld. Wageningen, 1978.
98  Ibidem.
99  Tromp. H. et al. Kasteel Groeneveld, Buitenplaats voor stad en land. Bussum: Thoth, 2012.
100  Tromp. H. Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw. Leiden: Sidestone Press, 2012.
101  Koster. R. ‘De invloed van esthetische ontwikkelingen op de reisbeleving’. Virtus Jounal of Nobility Studies 22. (2015): 
63-80.
102  Ibidem.
103  Tromp. H. Nederlandse landschapsstijl in de achttiende eeuw. Leiden: Sidestone Press, 2012.
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Afb. 3.2. Overzichtskaart van de tuinsieraden in Park Groeneveld omstreeks 1880, ten tijde van 
Craandijks bezoek aan het park.
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Afb. 3.3. De volière, met de adellijke familie Taets van Amerongen op de voorgrond, 13 juli 1866.

gezelschap zit op het gras voor de volière. In het hok werd allerlei gevogelte gehou-
den, zoals ‘Karoline eenden’ en Goudlakensche faizanten’, die op deze manier van 
opzij en van boven konden worden bewonderd (zie bijlage II).104 De sfeer op de foto is 
ontspannen en de foto is overduidelijk in de zomer gemaakt. Blijkbaar was de volière 
een geliefd foto object en een mooie gelegenheid om de lange jurken van de dames 
uit die tijd te etaleren.

De volière van Groeneveld lijkt te zijn gebouwd met een pagodeachtige opbouw. Het 
gebouw vertoont een treffende gelijkenis met een prent uit het Magazijn van Tuinsie-
raden van Van Laar uit 1802 (afb. 3.4). Prent 34 in het boek een ‘Turksche Moskee’ 
laat een markant zeshoekig grondplan met twee verdiepingen zien en in zijn geheel 
omgeven door gaaswerk. Door het gebruik van zuilen in de galerij van de boven-

104  De Opregte Haarlemsche Courant, 22 juli 1868, www.delpher.nl (geraadpleegd 20 juni 2020).
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Afb. 3.4. De ‘Turksche Moskee’ uit ‘Magazijn van Tuinsieraden’ nr 34. van Van Laar uit 
1802.

verdieping en de opgetilde dakpunten lijkt de volière van Groeneveld echter meer 
een ‘Chinees’ karakter te hebben gekregen dan een ‘Turksche’. Wellicht hebben de 
Chinese paviljoens van de nabij gelegen buitenplaatsen Peking en Canton hiervoor 
als inspiratie gediend (afb. 3.5). Waarschijnlijk was de stijl van de opbouw vrij gemak-
kelijk aan te passen aan de smaak van de eigenaar, daarvoor hoefde tenslotte alleen 
het ontwerp van de bovenverdieping te worden aangepast.

Afb. 3.5. De exotische villa’s op de buitenplaatsen Peking en Canton in Baarn. 



40 Afb. 3.6. De twee typen ‘Chinese’ bruggen, een lange en een korte variant.

3.2 De ‘Chinese’ bruggen
In het eerder genoemde veilingbiljet van Groeneveld uit 1795 werd op verschillende 
plaatsen over zogenaamde ‘Chinese bruggen’ gesproken. Eind negentiende eeuw 
bevond er zich in het park een brug die door de rijke en bijzondere decoratie wellicht 
tot een ‘Chinese’ brug kan worden gerekend. De brug over een smalle watergang, 
is veelvuldig gefotografeerd en begin twintigste eeuw werden er zelfs verschillende 
prentbriefkaarten van uitgeven. Op het eerste gezicht leek daarbij sprake te zijn van 
een brug die vanuit verschillende standpunten in het park is gefotografeerd. Maar uit 
een nadere analyse blijkt dat er sprake is van twee verschillende bruggen. Een lange 
en een korte variant maar die wel in samenhang met elkaar zijn ontworpen. Beide zijn 
rijkelijk gedecoreerd met bloempatronen en krullen, zoals te zien is op de dwarsdoor-
sneden (afb. 3.6).
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Afb. 3.7. Vroege ‘carte d’identité’ van de ‘Chinese brug’ op Groeneveld.

Afb. 3.8. Het hek op het voorplein van kasteel Groeneveld in Rococo stijl.

De lange variant lijkt te worden gesteund op vier pijlers en een korte variant gesteund 
op twee pijlers, en ook een iets minder rijke decoratie. Beide bruggen zijn opgebouwd 
uit een balustrade van stripstaal in gebogen vorm met een asymmetrische opbouw. 
Het loopvlak bestaat uit houten balken waarbij het middendeel een lichte boogvorm 
heeft om roeiboten te kunnen laten passeren. Op een vroege ‘carte d’identité’ uit het 
persoonlijke archief van de Familie Taets van Amerongen is een persoon te zien die 
op het middendeel van de brug staat (afb. 3.7).

Maar wat is er nu eigenlijk zo Chinees aan deze bruggen? Er is geen gelijkenis met 
de afbeeldingen uit het voorbeeldenboek Magazijn van tuin-sieraaden door van Laar 
uit 1802. En ook niet met het werk van de Engelse architect William Chambers.105 De 
rijke versieringen doen eerder aan als een voortvloeisel van de Rococostijl uit de peri-
ode midden achttiende eeuw. Een stijl waarbij inspiratie werd ontleend aan de natuur 
en werd vertaald naar een ornamentele en decoratieve vormgeving, gekarakteriseerd 
door een natuurlijke asymmetrie.106 De rococo werd vooral in de Nederlandse interi-
eurs toegepast maar kent ook toepassingen in de tuin, zoals op de buitenplaats de 
Eult in Baarn en Zijdebalen langs de Vecht. Een voorbeeld hiervan is het patroon van 
slingerende paden binnen de hakhoutbossen bij het huis van de Eult, aangelegd rond 
1757.107 Toch is er ook nog een aanwijzing over de ‘rococo’ stijl van de bruggen op 
Groeneveld en dat is de verwantschap met kasteel Groeneveld zelf. De krullen op de 
bruggen lijken te zijn verbonden met beide zijwangen van het poort op het voorplein. 
Bovendien stamt het hek warschijnlijk uit dezelfde periode (afb. 3.8).108 

105  Chambers. W. Designs of Chinese buildings, furniture, dresses, machines and utensils. 1757.
106  Baarsen. R. Rococo, Nederland aan de zwier. Zwolle: Waanders, 2002.
107  Blok. E. et al. Het Baarnse Bos, een vorstelijk wandelpark. Utrecht: Stokerkade, 2007
108  Tromp. H. et al. Kasteel Groeneveld, buitenplaats voor stad en land. Bussum: Thoth, 2012.
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Afb. 3.9. De mogelijke locaties van de rococobruggen in het park, gebaseerd op de kaart van Stoopen-
daal uit 1763 en de kadastrale kaarten 1832 en 1880.

De exacte locatie van de bruggen is moeilijk te traceren. De kadastrale kaart uit 
1832 geeft verschillende opties en ook de beschrijving uit het veilingbiljet uit 1795 
geeft geen uitsluitsel omdat de beschrijvingen niet altijd terug zijn te vertalen naar de 
hedendaagse tijd. Wellicht doet de locatie in deze context ook niet ter zake omdat 
de bruggen wellicht verplaatst kunnen zijn binnen het park. De bruggen kunnen zijn 
hergebruikt in het park zonder referentie naar de vroegere ligging. Op basis van de 
kadastrale kaarten uit 1832 en 1880 en de kaart uit 1763 van Stoopendaal is het 
wel mogelijk om daar een redelijke veronderstelling in te doen. Waarschijnlijk lagen 
de ‘Rococo’ bruggen begin negentiende eeuw op de kop van het kasteeleiland als 
verbinding naar de Beektuin en lag de smallere brug over de beek ter hoogte van het 
begin van de Ridderlaan (afb. 3.9).

3.3 IJskelder in het Ravensteinse bos
In het herstelplan voor park Groeneveld uit 1978 wordt gesuggereerd dat de inrichting 
van het Ravensteinse bos met het Jagerhuis, het Tuinhuis bij de moestuin, het Tolhuis 
en hotel ‘Groeneveld” gezamenlijk op visuele wijze bij de landschappelijke aanleg 
van 1836 waren betrokken.109 De rechthoekige ruimte in het bos, gelegen aan de 
voorzijde van het hoofdhuis, bevat naast de moestuin ook een boomgaard en wordt 
omsloten door de Gezichtslaan, de Ravensteinselaan, de Dwarslaan en de Amster-
damse straatweg. Op de kadastrale kaart uit 1832 is er reeds een vijver aanwezig die 
in het latere ontwerp voor de verlandschappelijking is vergraven tot een breed uit-
waaierende beek die naar het noorden toe, richting de straatweg, afbuigt. In de vijver 
ligt een eiland en aan de zuidzijde is een ijskelder ingepast. IJskelders werden aan 
het begin van de negentiende eeuw op grote schaal aangelegd op de buitenplaatsen 

109  Van der Zanden. T, Van der Knaap. P, Van Gessel. M. Herstelplan park Groeneveld. Wageningen, 1978.
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Afb. 3.10. Bewerking van kadastrale kaart uit 1880 met daarop de locatie van de overtuin 
van hotel Groeneveld.

rond Baarn, zoals bij Soestdijk, Pijnenburg en Drakenstein.110 Daarnaast was ook op 
de buitenplaats Peking een ijskelder aanwezig, zoals vermeld in een verkoopakte uit 
1807.

De positie van de Groeneveldse ijskelder in het Ravensteinsche bos is bijzonder (afb. 
3.10) omdat er bij de aanleg niet alleen rekening werd gehouden met de bestaande 
bomen enerzijds, zoals te zien in de geknikte vorm van de wanden van de entree.111  
Anderzijds lijkt de vrij grote ijskelder ook bewust te zijn gepositioneerd tussen het 
hoofdhuis en de hotel dat in 1832 eigendom was van jhr. Joan Huydecoper van Maar-
seveen en waarschijnlijk door hem werd verpacht zoals dat ook in de tijd van Pieter 
Cornelis Hasselaer, eind achttiende eeuw, het geval was geweest. Op deze manier 
werden zowel het huis als het hotel in de zomer van vers ijs voorzien en waar het 
werd gebruikt voor huishoudelijke en commerciële doeleinden. Verder kenmerkt het 
zich doordat er geen paviljoen of theekoepel op de ijskelders is gebouwd. De bomen 
waarmee rekening werd gehouden tijdens de bouw gaven kennelijk voldoende scha-
duw en er was ook geen behoefte om vanuit het parkontwerp een follie of andere 
tuinsieraad toe te voegen zoals dat op Soestdijk wel het geval is. 

110  Reinink. A.W, Vermeulen. J.G. IJskelders; koeltechnieken van weleer. Nieuwkoop: Heuff, 1981.
111  Ibidem.
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De overtuin van hotel Groeneveld
In 1897 beschreef Jacobus Craandijk de Amsterdamse straatweg als volgt; ‘In een 
heerlijke, diepe laan loopt de vorstelijke heirbaan voort. Een belommerd grasplein, 
met statig opgaand hout begroeid, verschaft den wandelaar een begeerlijke rust-
plaats, tenzij hij die liever zou kiezen in den smaakvol aangelegden overtuin, onder de 
ruime veranda, of bij de heldere waterpartij, of in schaduw der linden en bruine beu-
ken daar ginds. Niet ten onregte geniet het uitstekend ingerigte en gunstig gelegen 

Afb. 3.11. Foto van de overtuin periode 1870-1897, met muziektent en overdekt terras.

hotel een druk bezoek van gezelschappen en logeergasten’.
Wat de smaakvolle inrichting van de overtuin precies inhield is niet bekend aangezien 
de inrichting nauwelijks is weergeven op de kadastrale kaart uit 1880. Toch zijn er wel 
een aantal foto’s uit de periode 1870-1897 beschikbaar waarop delen van de inrich-
ting zichtbaar zijn, zoals een zeshoekige muziektent en een overdekt terras. Het over-
dekte terras heeft een merkwaardige opbouw met drie kamers, een gebogen rieten 
dak en een open gevel dat is versierd met latwerk. De drie personen op de voorgrond 
lijken even uit te rusten van hun reis maar kunnen daar ook bewust door de fotograaf 
zijn neergezet (afb. 3.11). 

Op een foto uit circa 1905 is datzelfde overdekte terras nog aanwezig maar is de 
rieten kap verdwenen (afb. 3.12). De inrichting van de overtuin veranderde blijkbaar 
mee met de smaak en wensen van de bezoekers. Dit is waarschijnlijk ook de re-
den waarom er in 1930 nog een tweede muziektent werd gebouwd in de overtuin, 
waarvan een foto en een krantenartikel beschikbaar zijn. In het artikel uit de Soester 
Courant van 20 juni 1930 (bijlage II) wordt gesproken over ‘een muziektent voor de 
muzen’ op Groeneveld, gelegen aan de vijver en waar blijkbaar heel wat mensen op 
af waren gekomen (afb. 3.13).112 Waar de muziektent precies uit was opgebouwd is 
op basis van de foto niet te zeggen en hoe lang de muziektent en de overige bouw-
werken in de overtuin hebben gestaan is helaas ook niet te zeggen. Mogelijk is de 
latere verbreding van de Amsterdamse straatweg de reden geweest dat deze bouw-
werken verdwenen zijn.113

112  Soester Courant, 20 juni 1930. www.archiefeemland.nl. (geraadpleegd 23 juni 2020).
113  Hordijk. W. Baarnse horeca in historische panden. Baarn, 2016.
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Afb. 3.12. Ansichtkaart met het overdekte terras zonder rietenkap in de overtuin, cica 1905.

Afb. 3.13. Opening van de muziektent aan de vijver in 1930.

3.4 Boerderij Wildenburg als ferme ornée
Jacobus Craandijk sloot zijn beschrijving over Groeneveld in 1897 af met de woor-
den; Wie den tijd heeft om desnoods wat te dwalen en wie niet opziet tegen zand-
paden en heidevelden, kan de terugtogt aannemen voorbij de in Zwitserschen stijl 
gebouwde boerderij Wildenburg en voorts, door de uitgestrekte bosschen onder 
Groeneveld behoorende, in de rigting van den straatweg tusschen Baarn en Hilver-
sum. Hij lijkt de nadruk te willen leggen op de boerderij als verre buitenpost op de 
overgang van uitgestrekte bossen en de heide. Eind negentiende eeuw was de boer-
derij Wildenburg onderdeel van de buitenplaats Groeneveld, net als de boerderijen 
Oost-Indie en Ravenstein. Over de boerderij zijn er in het uitgebreide beeldarchief 
van de Historische Kring Baerne en het privé-archief van Rein Berends verschillende 
foto’s teruggevonden. De foto’s zijn helaas niet gedateerd, maar bieden wel een schat 
aan informatie over deze Groeneveldse boerderij en het werk van J.D. Zocher jr. op 
Groeneveld. Op foto één (afb. 3.14) staat de hoeve zoals deze ook al in het veiling-
biljet uit 1795 is genoemd, met traditionele rieten kap en luiken voor de ramen en de 
naam op de gepleisterde voorgevel. Op de tweede foto is een chalet te zien in Zwit-
serse stijl dat lijkt te zijn aangebouwd aan de bestaande boerderij.
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Afb. 3.15. Prent van de Zwitserse boerderij op de Buitenplaats Spaarnberg bij Bloemendaal 
van P.J. Lutgers, 1844.

Afb. 3.14. Boerderij Wildenburg met de aanbouw van een Zwitserse chalet aan de achterzijde.

De Zwitserse bouwstijl doet op het eerste gezicht vreemd aan in het landschap van 
de Heuvelrug, maar schijn bedriegt. Het blijkt namelijk te gaan om een zorgvuldig 
geënsceneerde compositie waarin de hoeve met de aanbouw een belangrijke rol 
vervulde. Een ‘ferme ornée’ principe of ook wel ‘ornamental farm’ genoemd, ging 
volgens Meulenkamp (2012) uit van een pittoresk effect waarmee de landschappelijke 
aanleg een bewuste combinatie van tuinkunst en landbouwkundig gebruik werd na-
gestreefd. De grondlegger van dit idee was de Britse tuintheoreticus Stephen Switzer 
die het in 1715 verwerkte in zijn boek ‘The Nobleman, Gentleman and Gardener’s 
Recreation’.114 Het idee vond in achttiende eeuw op grote schaal navolging in de 
tuinkunst van Engeland, Frankrijk en Duitsland en ook in Nederland.

Van de buitenplaats Spaarnberg bij Bloemendaal is een prent van P.J. Lutgers uit 1844 be-
waard gebleven waarop een aantal van de componenten van de ferme ornée te zien zijn (afb. 
3.15). Zocher jr. lijkt bij ontwerp van Spaarnberg te zijn geïnspireerd door het werk van de 
Franse tuinfilosoof Claude-Henri Watelet, die in het in 1774 verschenen ‘Essai sur le jardins’, 
nauwkeurig beschreef hoe de ‘ferme ornée’ bij voorkeur vanaf een hoger standpunt in het 
landschap diende te worden beleefd.115 Voor de wandelaar ontvouwde zich vervolgens een 
zorgvuldig geënsceneerde compositie over de flanken van de heuvel, door het weidse glooi-
ende landschap, langs de beek, richting de boerderij.

114  Meulenkamp. W. ‘Ferme ornée’. Onze eigen tuin. Lente. (2012). 12-13.
115  Watelet. C.H. Essai sur le jardins, 1774
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Afb. 3.16. Uitsneden uit de kadastrale kaarten uit 1832 en 1880 waarop de verbreding van de 
beek van park Groeneveld zichtbaar is tussen de Wijnberg en de boerderij Wildenburg.

Dit principe lijkt Zocher jr. ook voor ogen te hebben gehad voor de wijnberg en de 
boerderij Wildenburg in park Groeneveld. Door vanaf de heuvel het panorama in wes-
telijke richting in ogenschouw te nemen en dit te vergelijken met de kadastrale kaar-
ten van Groeneveld uit 1832 en 1880 ontstaan zichtbare parallellen met de prent van 
Lutgers en het ‘Essai sur le jardins’ van Watelet. Op de prent is op de achtergrond de 
boerderij in Zwitserse stijl, met de decoratieve houten voorgevel te zien, met een trap 
naar het balkon en het actieve boerenleven op het erf. Op het weiland op de voor-
grond graast vee en de centrale waterpartij verbindt de voorgrond met het erf en de 
bosrand op de achtergrond, waarna de ‘beek’ verdwijnt in het groen. Langs de beek 
ligt een wandelpad dat de wandelaar de gelegenheid geeft om de boerderij te bezoe-
ken. Losse boomgroepen completeren het beeld waardoor de boerderij langzaam lijkt 
samen te smelten met de achtergrond (afb. 3.16).

Het arcadische landschap 
De tuinsieraden van Groeneveld vormden in het laat negentiende-eeuwse land-
schapspark een wezenlijk onderdeel van de gehele tuincompositie. De bouwwerken 
waren niet alleen stemmingmakers langs de wandelpaden maar ook onderdeel van 
de commerciële omgeving van het hotel met de ijskelder en de bouwwerken in de 
overtuin van hotel Groeneveld. Voor de eigenaren van de buitenplaats fungeerden de 
tuinsieraden als imago-versterker. Waarmee ook de verbinding werd gelegd tussen 
het park en het omringende arcadische landschap. 
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Hoofdstuk 4 In het oog van de orkaan

In 1873 werd in Baarn het nieuwe stationsgebouw feestelijk geopend. Het voorname 
gebouw met veel decoratief houtwerk beschikte over een afzonderlijk koninklijke 
wachtkamer voor Prins Hendrik de Zeevaarder (1820-1879).116 De prins was een 
warm pleitbezorger geweest voor de komst van de Oosterspoorweg en had in Baarn 
een station bedongen, waarvoor hij aanzienlijke percelen van het Baarnse Bos had 
afgestaan. In eerste instantie was het zelfs de bedoeling om zijn eigen woonpaleis 
Soestdijk via een speciale aftakking te verbinden met de trajecten Amsterdam-
Amersfoort en de zijtak Baarn-Utrecht (afb. 4.1). De aanleg hiervan werd echter 
tegengehouden door zijn broer Koning Willem III (1817-1890), die geen verbinding 
naar Soestdijk toestond zolang er geen aftakking was van station Apeldoorn naar Het 
Loo. 117

Afb. 4.1. De ligging van het spoortracés van de HSM in de omgeving van Baarn. Met het 
traject Amsterdam-Amersfoort en de zijtak Baarn-Utrecht.

116  Veenendaal. G. Spoorwegen in Nederland, van 1834 tot nu. 2de druk. Amsterdam: Boom, 2008.
117  Bronkhorst. H. ‘Met de stoomtrein naar Amsterdam’. Tussen Vecht en Eem 2. (1990) : 91-98
118  Ibidem.
119  Veenendaal. G. Spoorwegen in Nederland, van 1834 tot nu. 2de druk. Amsterdam: Boom, 2008.
120  Blijdenstijn. R. et al. Baarn, geschiedenis en architectuur. Zeist: Kerkebosch, 1994.

Via de nieuwe Oosterspoorweg konden de bewoners van Baarn in veertig minuten 
Amsterdam bereiken, terwijl de reis voor 1874 per omnibus moest worden afgelegd 
en gemiddeld vier uur duurde.118 Toch was de ontsluiting van de kleinere kernen 
in het Gooi niet het hoofddoel voor aanleg van de spoorlijn. De concessie voor de 
Oosterspoorweg naar Amersfoort werd in 1868 verleend aan de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij (HSM) die de lijn later op initiatief van de gemeente Zutphen, 
oostwaarts zou doortrekken richting Duitsland.119  

Voor de aanleg van de nieuwe spoorlijn waren in de omgeving van Baarn veel voor-
bereidende werkzaamheden noodzakelijk. Allereerst diende een tracé te worden 
vastgelegd dat voldeed aan de technische specificaties van de stoomtreinen. Het 
station werd gesitueerd op een kleine kilometer afstand, ten zuiden van de kern 
van Baarn en lag in lijn met het tracé door de Eempolder vanuit Amersfoort.120 Voor 
de ingenieurs van de HSM vormde het reliëf van de Utrechtse Heuvelrug een groot 
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Afb. 4.2. Het spoorwegravijn met voetgangersbrug in 1915.

obstakel. Het probleem van de hoogteverschillen van de stuwwal kon alleen worden 
opgelost door een spoorwegravijn van anderhalve kilometer lang aan te leggen, dat 
door arbeiders met de hand moest worden uitgegraven en afgevoerd met kruiwagens 
(afb. 4.2).121 Voor de omgeving vormde het nieuwe spoorwegravijn een flinke barrière 
doordat bestaande wegen en paden werden afgesneden. Om dit verlies te compen-
seren werden door de ingenieurs verschillende bruggen- en kleine tunneltjes ontwor-
pen en vervolgens aangelegd. 

Na de vaststelling van het tracé door de HSM konden begin 1870 de onderhande-
lingen met de grondeigenaren worden opgestart. Het voorgestelde tracé doorsneed 
alleen al in Baarn tientallen percelen die in delen dienden te worden aangekocht of in 
een enkel geval onteigend moesten worden. De eigenaren van Groeneveld werkten 
vrijwillig mee aan de verkoop. Het spoortracé was hier gepland direct ten zuiden van 
de landerijen van de boerderijen Oost-Indië en Wildenburg en had vooral betrekking 
op een aantal percelen dennenbos en heide in de richting van de Hoge Vuursche 
(afb. 4.3).122 Het spoortracé werd in een ruime boog om het park en de landerijen 
van Groeneveld heen gepland, wat doet vermoeden dat er bij de onderhandelingen 
behoorlijk rekening werd gehouden met de wensen van de buitenplaatseigenaren. 
Dat blijkt ook uit de koopakte uit mei 1872 waarin de eigenaren van Groeneveld het 
recht op een gelijkvloerse overweg ‘haaks op den spoorbaan’ bij de verkoop hadden 
bedongen om hun gronden ten zuiden van het spoor te kunnen blijven gebruiken. Een 
privilege dat maar weinig eigenaren kregen aangeboden van de HSM.123  

Begin 1874 werd de spoorlijn Hilversum-Amersfoort in gebruik genomen. Bij de 
eerste proefritten mochten liefhebbers gratis meereizen naar Amsterdam. En van die 
mogelijkheid werd door de bewoners van Baarn gretig gebruik gemaakt.124 De aanleg 
van de spoorlijn zorgde voor een kortere reistijd naar Amsterdam en later was ook 
Utrecht beter bereikbaar voor de stedelingen. De nieuwe reizigers werden voortge-
dreven door idealen over het buitenleven en ontdekten Baarn voor dagtochten of ge-
bruikten het als vakantiebestemming. In de weekenden werden door de spoorwegen 
speciale ‘pleziertochten’ georganiseerd die dagjesmensen in staat stelden de bossen 
van De Vuursche te bezoeken.125 Baarn groeide dankzij de trein en de stoomtram in 

121  Blijdenstijn. R. et al. Baarn, geschiedenis en architectuur. Zeist: Kerkebosch, 1994.
122  Het Utrechts Archief (HUA). 954 Onteigening ten behoeve van aanleg spoorwegen, inv. nr. 383.
123  Het Utrechts Archief (HUA). 922 Nederlandse Spoorwegen, inv. nr. 1175.
124  Bronkhorst. H. ‘Met de stoomtrein naar Amsterdam’. Tussen Vecht en Eem 2. (1990): 91-98
125  Ibidem.
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Afb. 4.3. Uitsnede uit de overzichtskaart van de percelen die door het spoortrace werden aan-
gesneden, ter hoogte van de boerderij Wildenburg.

de periode 1890 tot 1930 uit tot een ideaal zomerverblijf met tweede huizen, hotels 
en pensions.126  Baarn werd op deze manier ‘herontdekt’ als zomerverblijf zoals dat 
ook door de rijke Amsterdamse notabelen in de zeventiende eeuw was gedaan.127  

De grootste gevolgen van de komst van de trein naar Baarn vormde echter de 
ontwikkeling van het forensensisme, waarin de spoorwegen een leidende rol had-
den. Forensisme veroorzaakte voor de dorpen in het Gooi een ware revolutie.128 Eind 
negentiende eeuw konden steeds meer stadbewoners zich een huis veroorloven in 
een landelijke omgeving zonder de banden met de stad op te geven.129 De trein en 
uitbreiding van het tramnet stimuleerde de ontwikkeling van villaparken.130 In Baarn 
werd op initiatief van Prins Hendrik in 1873 begonnen met de aanleg van een villawijk 
ten noorden van het station. Voor het Amaliapark, werden de gronden door Prins 
Hendrik in erfpacht uitgegeven aan particulieren die daar twaalf kapitale villa’s met 
bijbehorende tuinen lieten verrijzen. Het ontwerp voor de wijk (afb. 4.4) met de gebo-
gen lanen en de ruime tuinen was gemaakt door Hendrik Copijn (1842-1923) die ook 
het latere Prins Hendrikpark in Baarn zou ontwerpen.131  

Veel toonaangevende tuin- en landschapsarchitecten uit die tijd werkten in deze 
periode aan de transformatie van voormalige buitenplaatsparken tot villapark. Er zijn 
zelfs projecten bekend waarin (tuin)architecten ook als ontwikkelaar en handelaar in 
onroerend goed fungeerde.132 Zo ontwierp tuin- en landschapsarchitect Hugo Poort-
man (1858-1953) op een vergelijkbaar landgoed Overbeek in Velp (Gelderland) rond 

126  Kruidenier. J.C.  ‘Baarn als vakantieoord’. Tussen Vecht en Eem 2. (1990): 99-102
127  Ibidem.
128  Veenendaal. G. Spoorwegen in Nederland, van 1834 tot nu. 2de druk. Amsterdam: Boom, 2008.
129  Montijn. I. Naar Buiten, landelijk wonen in de 19de en 20ste eeuw. 2de druk. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 2013.
130  Ibidem.
131  Kamphuis. M, Backer. A. Copijn, met levend materiaal. Rotterdam: de HEF, 2014. 
132  Ibidem.
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Afb. 4.4. Villaparkontwerp van het Amaliapark door Hendrik Copijn.

1900 een ruim opgezet villapark voor de architect, gemeenteopzichter én initiatiefne-
mer Willem Honing (1855-1927).133  Leonard Springer (1855-1940) werkte tijdens zijn 
loopbaan aan vele villawijken, waarvan een aantal op verkavelde buitenplaatsen.134  In 
Baarn was hij betrokken bij het ontwerp van drie villatuinen en stelde adviezen op om 
het werk van de Baarnse verfraaiingsvereniging in goede banen te leiden.135,136  

4.1 Het leven op de buitenplaats
In december 1884 publiceerde de lokale krant De Gooi- en Eemlander een bladzijde 
vol advertenties over de aanstaande houtverkopingen en grondveilingen op de bui-
tenplaatsen in de wijde omtrek van het Gooi (afb. 4.5). Daarbij werd niet alleen Groe-
neveld genoemd maar ook de nabij gelegen buitenplaatsen Buitenzorg, Pijnenburg, 
Soestdijk en Schaep en Burgh in ’s-Graveland. In de jaren erna verschenen er steeds 
vaker van dit soort advertenties die als een ‘graadmeter van de financiële crisis’  in-
zicht verschaften in de lastige positie van de buitenplaatsen en hun eigenaren. 

De situatie op Groeneveld was dus niet uniek en de financiële druk werd waarschijn-
lijk door vele eigenaren gevoeld. In veel gevallen werd dit veroorzaakt door nieuw in-
gevoerde nationale belastingmaatregelen en de grote landbouwcrisis die vanaf 1878 
de prijzen voor agrarische producten sterk liet dalen. De belastingtarieven werden 
in de decennia daarna steeds verder verhoogd waardoor de financiële nood voor de 
buitenplaats- en landgoedeigenaren steeds nijpender werd.137 Veel buitenplaatseige-
naren werden op deze manier gedwongen om hun gronden te verkopen en hun bos-
sen te kappen voor extra inkomsten. In bepaalde mate blijkt dit ook bij Groeneveld 
het geval te zijn geweest.

133  Derks. G. Gelders Arcadië, atlas van een buitenplaats in het landschap. Utrecht: Stichting Matrijs, 2011.
134  Moes. C.D.H. et al. L.A. Springer Tuinarchitect & Dendroloog. Rotterdam: de Hef publishers, 2002.
135  Ibidem.
136  Booy. F, Brouwer. G. Duizend jaar Baarn, geschiedenis van een Eemlands dorp. 2de druk. Baarn: Historische Vereniging Baerne, 2019.
137  Verstegen. S. Vrije Wandeling. Groningen/Wageningen: NAHI, 2017.
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Afb. 4.5. Advertenties over houtverkopingen en grondveilingen uit de Gooi- en Eemlander van 
20 december 1884.

Houtverkopingen
Houtverkopingen waren voor Groeneveld zeker niet nieuw; in 1730 werd in een 
advertentie in de Amsterdamse courant plantgoed voor bomen en heesters aange-
boden, samen met 200 grote eiken.138 En in 1848 werden grote partijen hakhout en 
‘zware’ eiken publiekelijk verkocht.139 Vanaf 1868 werden zelfs jaarlijks terugkerende 
houtverkopingen georganiseerd (fig. 4.6). Bij aanstaande verkopingen werden er 
inventarisaties in het park gehouden en werd een lijst opgesteld waarop werd ver-
meld welke percelen hakhout en bomen mochten worden gekapt of gerooid. Aan de 
hand daarvan werd een advertentie opgesteld die vervolgens werd gepubliceerd in 
lokale kranten. De verkopingen werden vaak in het winterseizoen georganiseerd in 
hotel Groeneveld en kopers waren afkomstig uit de wijde omtrek. Zij boden op de 
individuele percelen waarbij de hoogste bieders nauwkeurig werden vermeld in de 
boekhouding van de lokale notaris. De kopers hadden vervolgens een beperkt aantal 
weken de tijd om de bomen of het hakhout te rooien. Dat daar niet al te lichtzin-
nig over gedacht mocht worden, blijkt wel uit aan de handgeschreven regels op het 
notitiebriefje van de eigenaar van kasteel Groeneveld, baron Taets van Amerongen 
(1843-1921) uit 1917.140  Zo moesten de kopers zich, voorafgaand aan het werk, eerst 
melden bij de tuinbaas van Groeneveld, de heer Deijs. Zij dienden zich te conforme-
ren aan de aanwijzingen van de tuinbaas en na het rooien van de bomen moesten de 
‘rooigaten’ volledig dicht gemaakt worden. Degene die de verkeerde bomen rooide of 
schade veroorzaakte kon een boete verwachten.141  
 

138  Amsterdamse courant, 14 november 1730, www.delpher.nl (geraadpleegd 20 februari 2020)
139  Het Utrechts Archief (HUA). 1855 Familie Taets van Amerongen, inv. nr. 973.
140  Het Utrechts Archief (HUA). 1855 Familie Taets van Amerongen, inv. nr. 973.
141  Het Utrechts Archief (HUA). 1855 Familie Taets van Amerongen, inv. nr. 973.
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Fig. 4.6. Frequentie van houtverkopingen op Groeneveld in de periode 1870-1940.

Fig. 4.7. Verhouding hakhout en solitaire bomen bij de houtverkopingen in de periode 1911-
1919.

De persoonlijke administratie van baron Taets van Amerongen over de houtverko-
pingen op Groeneveld biedt naast financiële informatie over de opbrengst van de 
veiling ook een schat aan informatie over het park zelf.142  Zo vermeldt notaris Beets 
uit Baarn vanaf 1913 regelmatig de locatie van de verschillende percelen waarvan de 
bomen  afkomstig waren. Het Hoge Bos werd vaak genoemd terwijl daar aan het eind 
van de negentiende eeuw ook al veel bos was gekapt. Maar ook langs de spoorlijn, 
de Ravensteinselaan en de Amsterdamse straatweg wordt in deze periode veel hout 
geoogst. Reden genoeg om deze periode als de zwaarste periode uit de historie van 
Groeneveld aan te merken. 

142  Het Utrechts Archief (HUA). 1855 Familie Taets van Amerongen, inv. nr. 973.



54 

Afb. 4.8. Wandelaars van de ‘Wandelingen met onbekende bestemming door het Gooi’ in 1941.

De bedragen en bijhorende hoeveelheden (hak)hout vervijfvoudigden bij de verko-
pingen in 1918 en 1919 ten opzichte van die in 1900, 1911 en 1915 (fig. 4.7). En ook 
de verhouding bomen en hakhout namen sterk toe. Natuurlijk leverde het regulier 
onderhoud van een groot park zoals Groeneveld, iedere paar jaar een behoorlijke 
partij (hak)hout op maar dit oversteeg veruit eerdere opbrengsten. Blijkbaar waren 
de gevolgen van de eerdergenoemde belastingmaatregelen die aan het einde Eerste 
Wereldoorlog werden geheven zo zwaar dat er dergelijke buitenproportionele ingre-
pen nodig waren. Blijkbaar waren de houtverkopingen van groot belang als inkom-
stenbron voor de jaarlijkse exploitatie van de buitenplaats. De pacht op de gronden 
en de woningen konden door de langjarig afgesloten pachtcontracten niet flexibel 
meestijgen. Met houtverkopingen kon de eigenaar dat wel, zodat een slecht jaar in de 
boekhouding op deze manier kon worden goedgemaakt. De gevolgen hiervan moe-
ten vanaf dat moment echter wel duidelijk zichtbaar zijn geweest in het park.

Na een relatief rustige periode in de jaren twintig werden in dertiger jaren toch weer 
houtveilingen ondernomen. Maar dit keer was daar wel de toestemming van de 
Bosraad voor nodig. De eigenaren van Groeneveld hadden in het voorjaar van 1933 
namelijk een aanvraag ingediend om hun buitenplaats te laten rangschikken onder 
de Natuurschoonwet, opgesteld in 1928.143  De wet verbond fiscale voordelen aan 
de toegankelijkheid van het park en met als belangrijkste doel dat het natuurschoon 
en de landgoederen in Nederland in stand werden gehouden.144  Bij een aanvraag 
door een eigenaar werd door de Bosraad een inspectie uitgevoerd of het park over 
voldoende ‘natuurschoon’ beschikte. Na goedkeuring werden de eigenaren vervol-
gens verzocht, het kappen van bomen vooraf te melden. Voor het openstellen van het 
landgoed konden eigenaren zelf kiezen op welke wijze zij de toegang tot hun terrei-
nen wenste te organiseren. Sommige parken waren vrij toegankelijk, maar op Groe-
neveld werd er met toegangskaarten gewerkt die tegen betaling werden verstrekt. De 
toegangskaarten waren exclusief voor leden van de ANWB; de Nederlandse orga-
nisatie voor verkeer en toerisme, opgericht in 1883. In 1941 organiseerde de ANWB 
voor haar leden zogenaamde ‘Wandelingen met onbekende bestemming door het 
Gooi’ waarbij er ook door buitenplaatsenparken werd gewandeld (afb. 4.8). Wande-
laars met entreebewijs waren daarbij verplicht een witte armband te dragen, geen 
rijwielen mee te nemen en vooral binnen de paden te blijven. En ook honden werden 
niet toegelaten in het park.145 

143  Het Utrechts Archief (HUA). 1855 Familie Taets van Amerongen, inv. nr. 985.
144  Verstegen. S. ‘The Nature Scenery Act of 1928, in the Netherlands’. Forest History Today, spring/fall. (2015): 4-12.  
145  Het Utrechts Archief (HUA). 1855 Familie Taets van Amerongen, inv. nr. 985.
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Afb. 4.9. Tuinman Deys aan het werk in het park rond 1905.

Nota’s en kwitanties, het beheer van de Groeneveld (1918-1939)
In het persoonlijke archief van de familie Taets van Amerongen (Utrechts archief) is 
een pakket nota’s en kwitanties bewaard gebleven dat een goed beeld geeft over 
het beheer van buitenplaats tijdens het interbellum. De rekeningen stammen uit de 
periode 1924 tot het begin van de Tweede Wereldoorlog en hebben vooral betrekking 
op het huis, onderhoud van de gebouwen en de moestuin.146 Veel rekeningen waren 
afkomstig van vaste leveranciers uit de directe omgeving van Baarn. In de stapels 
rekeningen komen de namen van Kolenhandel Rademaker en Timmerbedrijf Swanink 
voor, die met grote regelmaat werden ingehuurd voor allerhanden werkzaamheden. 
Verder worden ook schilderbedrijven, rietdekkers en loodgieters gecontracteerd. 
Vooral in de herfst en het vroege voorjaar. Uit de vele rekeningen en de bijbehorende 
bedragen kan worden afgeleid dat het huis, de bijgebouwen, het voorplein met de 
brug redelijk goed werden onderhouden, in tegenstelling tot de rest van het park.

De focus van het werk van de tuinman lag vooral bij het beheer van de moestuin, 
met name op de gewenste productie van bloemen en groente- en fruitgewassen (afb. 
4.9). Jaarlijks werden broei- en kunstmest geleverd en werd uitzonderlijk veel gaas 
besteld. Blijkbaar had de moestuin last van veel indringers. De Baarnse Bloemisterij/ 
boomkwekerij Timmer leverde vrijwel ieder jaar honderden tulpen- en narcissenbol-
len, aardbeienplanten, (bloemen)zaden en kuipen voor de orangerieplanten. Inves-
teringen in het park bleven veelal achterwege. Met uitzondering van de herplant van 
enkele bospercelen buiten het park gedeelte. Zo leverde de firma Kuijer uit Baarn in 
maart 1923 vijfhonderd stuks ‘Abies Douglasi’ en in december 1938 nog eens drie-
honderd stuks eikenveren. De naam ‘Abies Douglasi’ op de rekening uit 1923 is op-
merkelijk aangezien de naam een contaminatie is tussen de namen van twee verschil-
lende soorten naaldbomen. De reuzenzilverspar; ‘Abies grandis’ en de douglasspar; 
‘Pseudotsuga menziesii’. Waarschijnlijk ging het hier om de Douglasspar, die in deze 
periode veel werd toegepast en geliefd was bij boseigenaren door de snelle groei, de 
toepassing op schrale heidevelden en de goede kwaliteit van het hout.147  

De enige serieuze investering in het bomenbestand van het park werd gedaan in 
1935. In januari van dat jaar werden kleine aantallen rood bloeiende kastanjes, beu-
ken, eiken, berken, lariksbomen en sparren geleverd door de firma Kuijer in Baarn 

146  Het Utrechts Archief (HUA). 1855 Familie Taets van Amerongen, inv. nr. 984.
147  Oldenburger. C. ‘De Douglasspar, een ingeburgerde exoot’. Het BUITEN 2. (2019): 18.
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Afb. 4.10. Rekening uit 1935 voor nieuwe bomen in het park.

(afb. 4.10). De aantallen waren echter te beperkt om een parkbos met de afmetingen 
van Groeneveld duurzaam in stand te kunnen houden, terwijl er in de voorgaande  
jaren ook al op uitgebreide schaal was gekapt. De noodzaak voor herplant in het park 
werd in deze periode blijkbaar niet gevoeld of de financiële middelen ontbraken. De 
gevolgen hiervan zouden ook pas veel later zichtbaar worden. 

4.2 Groeneveld in de verkoop
In 1938 besluit de familie Taets van Amerongen het westelijke deel van Groeneveld 
aan Staatbosbeheer te verkopen.148 Welke argumenten daarbij precies een rol hebben 
gespeeld is niet helemaal duidelijk. De familie had in de jaren daarvoor geprobeerd 
om samen met de eigenaren van de aangrenzende buitenplaats Buitenzorg een villa-
park te ontwikkelen, op het terrein van Buitenzorg en het aangrenzende Ravensteinse 
bos van Groeneveld. De gemeente Baarn ondersteunde deze plannen en had deze 
in 1935 opgenomen in hun gemeentelijk uitbreidingsplan (afb. 4.11). Door een aantal 
maatschappelijke organisaties werd er vervolgens protest aangetekend. Met succes, 
want in 1937 werden de plannen door een besluit van Hoge raad nietig verklaard.149  
Wellicht hebben de gevolgen van deze uitspraak en het mislopen van de inkomsten 
uit de exploitatie een rol gespeeld voor de uiteindelijke verkoop.

Staatsbosbeheer was is deze periode actief bezig gronden te verwerven om de bos-
wachterij de Vuursche te vergroten. De onderhandelingen werden dan ook persoonlijk 
door de regiodirecteur van Staatsbosbeheer gevoerd. Tot de verkoop behoorde 39 
hectare van het westelijke parkdeel, bestaande uit landerijen, bospercelen en ‘gron-
den van vermaak’. De gronden werden als samenhangend blok door Staatbosbeheer 
verworven, inclusief de beide boerderijen Oost-Indië en Wildenburg. Het gebied werd 
vervolgens toegevoegd aan het areaal van Staatbosbeheer op de Utrechtse Heuvel-
rug waar ook De Hooge Vuursche, de Wallenburg in Zeist en de bossen rond Auster-
litz inmiddels deel van uitmaakte.150  Bosbouwkundig gezien waren de bospercelen 

148  Het Utrechts Archief (HUA). 1855 Familie Taets van Amerongen, inv. nr. 990.
149  Het Utrechts Archief (HUA). 1855 Familie Taets van Amerongen, inv. nr. 989.
150  Verstegen. S. Vrije Wandeling. Groningen/Wageningen: NAHI, 2017. 
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Afb. 4.11. Het verkavelingsplan voor de nieuwe villawijk op de plaats van buitenplaats Bui-
tenzorg en een gedeelte van Groeneveld uit 1935.

van lage waarde omdat ze vooral uit dennenbossen bestonden en alleen met veel 
moeite en hoge arbeidskosten omgevormd konden worden tot een gemengd loofbos. 
De doelstelling van Staatbosbeheer ging echter verder dan het verwerven en verbete-
ren van de aansluitende bosgebieden alleen. 

In 1941 werd door de familie Taets van Amerongen het centrale deel van Groeneveld, 
inclusief het hoofdhuis en omgeving, aangeboden aan Staatsbosbeheer die dit deel 
van de buitenplaats graag wilde aankopen.151 De familie had in de voorgaande zomer 
de buitenplaats ook aan de gemeente Baarn aangeboden, maar deze boden een te 
laag bedrag, dat niet werd geaccepteerd.152 Wellicht kan de oorlogssituatie daarbij 
een rol hebben gespeeld. De burgemeester en wethouders van Baarn probeerden in 
1941 nog wel tot een regeling te komen met Staatbosbeheer over een gezamenlijke 
aankoopconstructie maar ook dat ging uiteindelijk niet door.153  

De verkoopaktes uit 1938 en 1941 geven goed inzicht in de wijze waarin het grond-
eigendom, dat behoorde tot de buitenplaats, in een periode van ongeveer honderd 
jaar was geslonken. In 1832 bezat Jonkheer Mr. Joan Huydecoper van Maarsseveen 
(1769-1836), eigenaar van kasteel Groeneveld, in de omgeving van Baarn ongeveer 
450 hectare aan grond, waaronder een groot perceel bos richting het zuidelijk gele-
gen Lage Vuursche.154  Bij de verkoop van Groeneveld in 1938 en 1941 werd in totaal 
zo’n 134 ha. overgedragen aan Staatbosbeheer. Samen met de elf hectare grond 
van de overtuin die de familie in 1955 nog aan de gemeente Baarn zouden verkopen 
levert dat op deze manier een afname op van bijna 70 procent (afb. 4.12). 

Naast een indicatie over het grondbezit, verschaffen de verkoopaktes uit 1938 en 
1941 ook een beeld over de toestand van de nog resterende tuinsieraden in het park. 
Op de kadastrale kaarten behorende bij de verkoopaktes staan verschillende bouw-
werken zoals boerderij Wildenburg, die in 1938 al in slechte staat verkeerde. Het pand 
werd in 1942 door Staatbosbeheer gesloopt nadat de laatste pachter de boerderij 
had verlaten.155 Daarna restte alleen nog een aantal lindebomen op het erf. Van de 

151  Het Utrechts Archief (HUA). 1855 Familie Taets van Amerongen, inv. nr. 994.
152  Archief Eemland. 480 Gemeentebestuur Baarn 1814-1950, inv. nr. 1348.
153  Ibidem.
154  www.hisgis.nl/atlas_utrecht. (geraadpleegd 14 juni 2020).
155  Gooi- en Eemlander, 12 december 1884, www.delpher.nl (geraadpleegd 20 juni 2020).
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overige tuinsieraden is het lastiger vast te stellen wanneer ze uit het park zijn verdwe-
nen. Vooral de aanwezigheid van de tuinkoepel in de Beektuin vormt een mysterie. De 
‘ronde koepel bij de ijzeren brug’ werd al in december 1884 voor sloop aangeboden 
in een advertentie in de Gooi- en Eemlander (bijlage deel II).156  

Afb. 4.12. Overzichtskaart van de gronden die in 1832 en in 1938/1941 in het bezit waren van 
de eigenaren van kasteel Groeneveld.

Van de volière en het tuinhuis in de moestuin is niet bekend wanneer deze zijn verwij-
derd. Volgens de vroegere opzichter van Groeneveld Rein Berends verkeerden veel 
bouwwerken na de Tweede Wereldoorlog in een dermate slechte staat, dat de voor-
malige beheerders van het terrein niets anders konden doen dan deze te slopen.157  
Van de twee sierlijke stalen bruggen uit de fase van de vroege verlandschappelijking 
van Groeneveld resteren na de Tweede Wereldoorlog alleen nog de onderbouw (afb. 
4.13). Dertig jaar later waren van alle tuinsieraden op Groeneveld alleen nog de bak-
steen opgebouwde ijskelder in het Ravensteinse bos en de tuinmuur rond het weste-
lijk deel van de moestuin overgebleven. 

156  Utrechtse Courant, 14 juli 1942, www.delpher.nl (geraadpleegd 14 januari 2020).
157  Persoonlijke communicatie met Rein Berends Staatbosbeheer, 14 februari 2020. 
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Fig. 4.13. Foto uit de periode net na de Tweede Wereldoorlog met de Rococobrug, zonder 
balustraden.

Afb. 4.14. Overzichtskaart van de aangeboden percelen ten noorden van de Heemstralaan 
uit 1950.

4.3 Hoe de overtuin van Groeneveld werd volgebouwd
In mei 1950 stuurde de Baarnse makelaar J. de Ruyter een brief aan de gemeen-
teraad van Baarn waarin hij de verkoop aankondigde van enkele percelen aan de 
Heemstralaan in Baarn.158 De percelen bestonden uit bos, weilanden, akkerland en 
wegbermen langs de Amsterdamse straatweg en werden als volledige partij van 11 
hectare aangeboden (afb. 4.14). Uit de brief van De Ruyter blijkt dat hij handelde in 
opdracht van de familie Taets van Amerongen. 

158  Archief Eemland. 480 Gemeentebestuur Baarn 1814-1950, inv. nr. 1365.
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Het gebied stond in die tijd bekend als het ‘Hoge Bos‘, vernoemd naar de lang-
werpige monumentale laan van zes rijen beuken, gelegen tussen de Amsterdamse 
straatweg en de buitenplaats ‘Rusthoek’ ten oosten van Groeneveld. De laan vormde 
het laatste relict van de vroegere overtuin van Groeneveld, zoals dat is weergegeven 
op de kaart van Stoopendaal uit 1763. De zichtas vanuit het huis door de overtuin 
is in de achttiende eeuw verdwenen door de parkaanleg van buitenplaats Rusthoek. 
En ook de formele tuinaanleg met sterrenbossen maakte eind negentiende eeuw 
plaats voor akkers en weilanden. Langs de Heemstralaan waren in die tijd een aantal 
vrijstaande villa’s gebouwd met grote tuinen. De laan was vernoemd naar de vroegere 
eigenaar van Groeneveld, en was beplant met vier rijen beuken.159 
 
De oostkant van Baarn maakte in deze periode een sterke verstedelijking door. De 
snelweg A1 richting Amersfoort werd aangelegd en nieuwe woonwijken aan de 
noordkant van Baarn werden gebouwd. In de bossen ten westen van Groeneveld 
werd in 1955 in Nieuwenoord bij Baarn een rooms-katholieke inrichting voor zwakzin-
nigen gebouwd.160  Op het ruime terrein in het bos werden in de loop der jaren, naast 
een hoofdgebouw ook verschillende paviljoens gebouwd. Het gehele complex werd 
van de omgeving afgesloten door hekken. In 1950 was er alleen nog sprake van een 
vrij uitzicht richting het noorden over de Eempolder. Door alle ontwikkelingen verloor 
Groeneveld in rap tempo zijn historische relatie met de omgeving. De aansluiting met 
de omgeving verschoof vanaf dat moment van de Gezichtslaan naar de spoorweg-
overgang ten zuiden van de boerderij Oost-Indië (afb. 4.15). 

Afb. 4.15. Overzichtskaart met de componenten van de verstedelijking aan de westzijde van 
Baarn in de periode 1950-1960.

Als gevolg van de vele verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog zat Nederland in 
1950 midden in de wederopbouwperiode. Tijdens de oorlog waren in het hele land 
circa 130.000 woningen zwaar beschadigd, waarvan 90.000 woningen als onher-
stelbaar werden beschouwd.161 Grote delen van de infrastructuur maar ook bruggen, 
kerken en boerderijen waren beschadigd en moesten hersteld of herbouwd worden. 
Daarnaast had Nederland ook nog eens te maken met een ongekende bevolkingstoe-
name, ook wel de ‘Babyboom’ genoemd.162  Het antwoord daarop was een ongeken-
de bouwwoede die ondanks de materiaal schaarste en de vereiste productiesnelheid 

159  Blijdenstijn. R. et al. Baarn, geschiedenis en architectuur. Zeist: Kerkebosch, 1994.
160  https://groenegraf.blogspot.com/2014/06/ (geraadpleegd 14 januari 2020):
161  Lürzing. H. et al. De weg van de wederopbouw. Onbekend: Boekschap, 2016.
162  Ibidem.
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veel woningen opleverde voor verschillende bewonerscategorieën.163  Nieuwe wijken 
werden in deze periode als één geheel ontworpen met zogenaamde ‘strokenbouw’, 
bestaande uit losse rijen woningen en veel groen tussen de gebouwen. 

Ook in de gemeente Baarn was er na de oorlog grote behoefte aan nieuwe woningen 
voor gezinnen uit de middeninkomens. De aangekondigde verkoop van gronden bij 
het ‘Hoge Bos’ werd dan ook met veel enthousiasme ontvangen door de gemeente-
raad. Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 1950 was er vanuit de fracties veel lof 
over de wijze waarop burgemeesters en wethouders ‘oog blijken te hebben’ voor de 
geringe ruimte die beschikbaar is in de gemeente.164 De fracties waarschuwden daar-
bij wel dat er op geen enkele manier stagnatie mocht ontstaan wegens het gebrek 
aan bouwgrond. De boodschap was duidelijk en de gemeente pakte door. Er werd in 
korte tijd een exploitatieplan opgesteld door de afdeling gemeentewerken en er werd 
zelfs toestemming verkregen van de Rijkslandbouwconsulent voor het verlies van 
landbouwgrond.165 Na toestemming van Deputeerde Staten van de provincie Utrecht 
wordt de koopakte eind augustus 1950 door de betrokken getekend. De verwerving 
had krap vier maanden geduurd en de planvorming kon beginnen.

Voor het opstellen van het verkavelingsplan, richt de gemeente Baarn zich tot de 
Utrechtse stedenbouwkundige ir. E.J. de Maar. Hij had na de oorlog het Algemeen 
Uitbreidingsplan voor Baarn uit 1937 uit de kast gehaald en kreeg opdracht het plan 
te herzien en verder uit te werken.166  Dit resulteerde in het Uitbreidingsplan Baarn in 

Afb. 4.16. Het Uitbreidingsplan in hoofdzaak voor Baarn uit 1954. Het gebied van de ‘overtuin’ 
van Groeneveld is dan al toegevoegd aan het grijze kerngebied van Baarn.

163  Kuipers. M. Toonbeelden van de wederopbouw. Zwolle: Waanders, 2002.
164  Archief Eemland. 480 Gemeentebestuur Baarn 1814-1950, Inv. Nr. 1365.
165  Ibidem.
166  Kruidenier. M. Baarn in vogelvlucht, een ruimtelijk-historische verkenning. Onbekend: 2014.
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hoofdzaak dat in de periode 1953-1954 werd opgeleverd (afb. 4.16). Daarnaast was 
hij als hoofdontwerper betrokken bij het Uitbreidingsplan Noord-West dat betrekking 
had op het gebied van het Hoge Bos (afb. 4.17).167 De nieuwe wijk kreeg binnen de 
plannen een heldere oost-west oriëntatie met bebouwingsblokken parallel aan de Van 
Heemstralaan. Het hart van de wijk werd gevormd door het ‘Hoge bos’ dat als groen-
zone was opgenomen in het plan maar waarvan toch ook een behoorlijk deel gekapt 
diende te worden. De hoofdas van Groeneveld werd in het plan gemarkeerd door 
een plantsoen tussen de Amsterdamse straatweg en het ‘Hoge bos’. Het plantsoen 
had een breedte van 22 meter en verbond het hart van de nieuwe wijk met kasteel 
Groeneveld. Daarnaast werd de zichtlijn ook gemarkeerd door een nieuw, publiekelijk 
gebouw langs de latere Bachlaan, op de oostelijke kop van het Hoge bos. 

167  Archief Eemland. 446 Gemeentebestuur Baarn 1951-1985, Inv. Nr. 3768.
168  Kruidenier. M. Baarn in vogelvlucht, een ruimtelijk-historische verkenning. Onbekend: 2014.
169  Archief Eemland. 446 Gemeentebestuur Baarn 1951-1985, Inv. Nummer 1998.

Afb. 4.17. Uitsnede uit het Uitbreidingsplan Noord-West van ir. E.J. de Maar uit 1955 met kas-
teel Groeneveld en het Ravensteinse bos aan de linker zijde.

Het uitbreidingsplan Noord-West werd in januari 1955 ter inzage gelegd en er kwa-
men nauwelijks bezwaren op. Alleen Rijkswaterstaat maakte bezwaar over de aan-
sluiting op het verkeersknooppunt van de snelweg A1 en de uitbreidingsmogelijkhe-
den van hotel Groeneveld langs de Amsterdamse straatweg. Nadat deze bezwaren 
waren weggenomen kon het uitbreidingsplan eind 1955 vastgesteld worden. In de 
jaren daarna werd het verkavelingsplan verder uitgewerkt en ingrijpend veranderd. 
De wijk kreeg de naam Componistenbuurt en werd in de periode tot 1970 aangelegd 
en gebouwd. In de wijk staan nu veel twee-onder-een-kap woningen met enkele rijen 
geschakelde woningen.168 Een deel van het ‘Hoge bos’ werd in de plannen behouden 
en fungeert nu als speelterrein voor kinderen uit de buurt.169 De groenzone tussen de 
Amsterdamse straatweg en het ‘Hoge bos’ is echter verdwenen en ook het publieke 
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gebouw op de kop van Hoge bos is nooit gebouwd. Op de plaats van de groenzone 
langs de Amsterdamse straatweg staan tegenwoordig flatwoningen van drie lagen 
hoog, die de zichtlijn van Groeneveld blokkeren en het gebied een nogal ‘afgeknot’ 
karakter geven (afb. 4.18). De pogingen van stedenbouwkundige E. J. de Maar om 
de wijk bij het park en de buitenplaats te betrekken zijn helaas genegeerd, terwijl zijn 
ideeën de wijk en omgeving zoveel meer historische betekenis hadden kunnen geven.

Een besloten park
De ontwikkelingen in de naoorlogse periode zijn van grote invloed geweest op de 
beleving van park Groeneveld en de aanhechting met het omringende landschap. 
En ondanks dat de plannen uit de jaren dertig voor een nieuwe villawijk uiteindelijk 
niet doorgingen heeft de buitenplaats toch een buitengesloten karakter gekregen ten 
opzichte van de centrum van Baarn en het omringende buitenplaatsenlandschap. 
Daarnaast heeft het slinkende bestaan op de buitenplaats niet alleen voor de eigena-
ren maar ook voor het park grote gevolgen gehad. 

Afb. 4.18. De flatwoningen aan de overzijde van de Amsterdamse straatweg die de zichtlijn van 
Groeneveld hebben ‘afgeknot’.
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Hoofdstuk 5 De herrijzenis van park Groeneveld

Begin jaren zeventig maakte kasteel Groeneveld en het omliggende park een sterk 
verwaarloosde indruk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het kasteel gebruikt door 
de Duitse bezetter, waarna het in de jaren vijftig en zestig uitgroeide tot een culturele 
vrijstaat (afb. 5.1).170  Staatbosbeheer had zich in al die jaren afzijdig gehouden, en 
probeerde ondertussen om de buitenplaats over te dragen aan andere overheidsin-
stanties. En er werden onderhandelingen gevoerd met marktpartijen die het vastgoed 
voor een symbolisch bedrag mochten verwerven, en die tegelijkertijd in staat moes-
ten zijn om de kostbare restauratie van het gebouw te kunnen financieren.171  Uitein-
delijk liepen de onderhandelingen op niets uit waarna de directie van Staatbosbeheer 
zich begin jaren zeventig richtte op een initiatief vanuit de eigen organisatie. Deze 
groep zette zich in om kasteel Groeneveld als toekomstig ‘bosmuseum’ te bestem-
men, ter vervanging van het eerder gesloten bosbouwkundig museum in Utrecht. De 
leden van de werkgroep waren lid van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereni-
ging (KNBV) en beoogden met hun initiatief een museum te realiseren dat was gericht 
op het verzamelen en tentoonstellen van werktuigen van de bosbouw, uit heden en 
verleden.172 Na verloop van tijd breidden zij hun initiatief uit tot het Nationaal Centrum 
voor Bos, Natuur en Landschap. Op deze manier kon het museum zich gaan richten 
op het bredere maatschappelijke debat ten aanzien van de milieuproblematiek, dat in 
die jaren speelde. Tegelijkertijd maakte de Nederlandse bevolking zich in toenemende 
mate zorgen over de gevolgen van de grootschalige ruilverkavelingen op het cultuur-
landschap en de toegenomen recreatiebehoefte. Verschillende natuurorganisaties 
schaarden zich achter het initiatief waardoor Staatsbosbeheer uiteindelijk besloot om 
Groeneveld te restaureren en in te richten als museum. Diverse werkgroepen werkten 
vanaf dat moment aan de plannen voor de restauratie van het kasteel, de inrichting 
van het museum en het herstel van het park. Voor de restauratie van het kasteel werd 
architectenbureau Van Hoogevest uit Amersfoort aangesteld en er werd uitvoerig 
historisch onderzoek gedaan naar het gebouw en het park. Begin 1977 werden alle 
ideeën, voorstellen en wensen voor het nieuwe museum gebundeld in het rapport 
‘Zicht op Groeneveld’, dat was geschreven door de initiatiefnemer en persvoorlichter 
van Staatsbosbeheer, M.G. Wagenaar Hummelinck.   

Afb. 5.1. Luchtfoto van kasteel Groeneveld uit 1976.

170  Tromp. H. et al. Kasteel Groeneveld, Buitenplaats voor stad en land. Bussum: Thoth, 2012.
171  Wagenaar Hummelinck. M. Zicht op Groeneveld. Austerlitz/Westraven: Staatsbosbeheer, 1977.
172  Karel. H. De natuur is ook maar een mens. Baarn: Stichting Groeneveld, 2008.
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‘Zicht op Groeneveld’ 
In het ‘bidbook’ voor de musealisering van Groeneveld uit 1976 kreeg het park 
slechts een marginale rol. Het park diende hoofdzakelijk de kwaliteiten van een rustig 
wandelgebied te behouden en het museum moest vooral goed bereikbaar zijn met de 
auto, inclusief de bijbehorende parkeerplaatsen.173 Uitgangspunt voor het herstel van 
het park was de structuur die in de negentiende eeuw was ontstaan. Het park werd 
omschreven als ‘een landschappelijk park met stijlrelicten omgeven door landbouw-
gronden, gedragen door veel waterpartijen’.174 Het kasteel daarentegen werd geres-
taureerd met de achttiende eeuw als uitgangspunt, inclusief het herstel van ramen, 
balustrades op de dakrand en het terugbrengen van de waranda aan de zuidelijke 
aanbouw van het gebouw. De vaste collectie van het museum, met als thema de 
Nederlandse landschapstypen, werd op de eerste verdieping gehuisvest. Bezoekers 
werden zo vanuit een ‘ecologisch’ standpunt op de hoogte gebracht over het beheer 
van bossen en natuurreservaten. Diverse ruimtes in het gebouw moesten geschikt 
worden gemaakt voor andere functies zoals opslag, vergader- en tijdelijke expositie-
ruimte en als bibliotheek. Zelfs de zolder werd daarbij toegankelijk gemaakt. 

In de directe omgeving van het kasteel moest voldoende ruimte beschikbaar zijn voor 
culturele manifestaties en een klein deel van het park werd geschikt gemaakt voor het 
museale programma. Het rapport bevatte ideeën over een mogelijke dierenweide in 
een ‘afgerasterd deel achter het huis’ dat ruimte zou bieden aan dieren. Deze werden 
onderverdeeld in drie categorieën: dieren die thuis horen op historische buitenplaat-
sen, dieren die een rol spelen bij de beheermethoden van specifieke landschapstypen 
en ‘wilde’ dieren. In recreatieve zin werd er rekening gehouden met ‘kinderspeel-
voorzieningen’ en boottochtjes op de parkvijvers, zonder enige verwijzing naar de 
voorziene locatie of de historische duiding naar de positie en betekenis van dit soort 
elementen in het park.175  

5.1 Het herstelplan voor het park
Enkele leden van de werkgroep ‘Herstelplan park Groeneveld’  benaderden in 1976 
de Wageningse hoogleraar landschapsarchitectuur Meto Vroom (1929-2019) met 
het vraagstuk over het herstel van het park Groeneveld.176 Dit leidde uiteindelijk tot 
een gecombineerde opgave voor de vakgroepen bosteelt en landschapsarchitectuur 
van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Zij zouden gezamenlijk het herstelplan 
gaan uitwerken. Vanuit de vakgroep bosteelt werden vervolgens twee studenten aan-
getrokken om met behulp van een losse studieopdracht de bosbouwkundige opzet 
van het park te analyseren. Voor de jonge Michael van Gessel werd dit herstelplan zijn 
afstudeerproject. 

Vanuit de vakgroep landschapsarchitectuur werd Michael van Gessel begeleid door 
landschapsarchitect Hans Warnau (1922-1995). De opdracht voor het herstel van het 
park Groeneveld sloot in die periode goed aan op het heersende studieprogramma. 
Warnau had als hoofd van de vakgroep al eerder ‘het versterken van het tuinarchitec-
tonisch onderzoek’ binnen de opleiding weer op de voorgrond geplaatst.177 Er werden 
uitgebreide studies gedaan naar de stijlkenmerken van de Engelse landschapstijl en 
verschillende studenten studeerden in die jaren af op het onderwerp, waarin zowel de 
praktische kanten van het herstel van de parken als ook de theoretische grondbegin-
selen werden onderzocht.178  

173  Wagenaar Hummelinck. M. Zicht op Groeneveld. Austerlitz/Westraven: Staatsbosbeheer, 1977.
174  Ibidem.
175  Ibidem.
176  Persoonlijk archief R. Berends Staatbosbeheer. Regiokantoor Heuvelrug- Noord.
177  Andela. G, Guinee. A. Vanzelfsprekende schoonheid, Tuin- en landschapsarchitect Hans Warnau. Wageningen: 
Blauwdruk, 2006.
178  Vroom. M.J. Leren kijken, Het Wageningse onderwijs en onderzoek in de tuin en landschapsarchitectuur. Wageningen: 
Blauwdruk, 2014.
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De analyse van het park
In de winter van 1977 startte de twee Wageningse bosteeltstudenten, Trudy van der 
Zanden en Peter van de Knaap, aan hun inventarisatie van het bomenbestand in park 
Groeneveld. Staatsbosbeheer had hen daarvoor een werkkamer aangewezen in de 
boerderij De Ossenstal van waaruit zij hun verkenningstochten door het overgroeide 
park konden ondernemen (afb. 5.2). Voor het gehele gebied was in het najaar van 
1976 een landmeetkundige terreininmeting gedaan om alle solitaire bomen, lanen en 
bospercelen in het park in kaart te brengen. De resultaten daarvan werden afgedrukt 
op grote tekenvellen. Vervolgens was het de taak van de studenten bosteelt om de 
solitaire bomen en lanen te determineren op soort en leeftijd en het beoordelen van 
de vitaliteit. De bosgroepen werden geïnventariseerd op leeftijdsopbouw en de sa-
menstelling van soorten. Daarnaast werd er veel tijd besteed aan het ‘terugpuzzelen’ 
van de rol van de beplanting in de ruimtelijke compositie van het parkontwerp uit de 
negentiende eeuw.179  

De uitkomsten deelden zij met Michael van Gessel die het combineerde met zijn 
eigen observaties en analyses van het park. Het proces van ‘kijken, wandelen, 
analyseren’ vormde uiteindelijk een belangrijke stap in de totstandkoming van het 
herstelplan. In het eindrapport werd de wandeling door het park centraal gesteld, 
eerst vanuit een historisch perspectief en later door de ogen van de ontwerper in een 
fictieve wandeling na de aanleg. Het herstelplan bevatte een apart hoofdstuk waarin 
de toegepaste stijlkenmerken van de landschapsstijl werden besproken Daarnaast 
werd een hoofdstuk over de historische ontwikkeling van het park vanaf het jaar 1700 
toegevoegd. In het reconstructieplan dat volgde werd uiterst zorgvuldig en met grote 
verbeeldingskracht door middel van kaarten en schetsen uiteengezet hoe de verschil-
lende onderdelen van het ontwerp voor het park in elkaar grepen. Het ging daarbij 
nadrukkelijk niet om een restauratie van het park maar om een reconstructie waar-
bij ‘uit enige gegevens het vroegere geheel in elkaar diende te worden gezet’, een 
methode die in de praktijk betekende dat het park volledig opnieuw diende te worden 
ontworpen.180,181  

Afb. 5.2. Het overgroeide park in 1976.

179  Persoonlijke communicatie met Trudy van der Zanden, 14 april 2020.
180  Van der Zanden. T, Van der Knaap. P, Van Gessel. M. Herstelplan park Groeneveld. Wageningen, 1978.
181  Bertram. C. De Jong. E. Et al. Michael van Gessel. Landschapsarchitect. Onzichtbaar werk. Rotterdam: NAI, 2008.
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Door deze benadering ontstaat het beeld dat er tijdens de totstandkoming van het 
herstelplan een volledige restauratie nauwelijks is overwogen. Deze benaderings-
wijze vraagt om een historisch ontwerp uit de periode van de verlandschappelijking 
in de negentiende eeuw, terwijl die van park Groeneveld in de zeventiger jaren niet 
beschikbaar waren. Vandaar dat er in het ontwerp werd teruggegrepen op andere 
landschapsparken uit een vergelijkbare periode, waarvan in sommige gevallen de 
originele ontwerpen wel beschikbaar waren. 

5.2 De realisatie in zeven fases
In 1978  studeerde Michael van Gessel cum laude af op het herstelplan van Groene-
veld. Van het gehele ontwerp werd in 1980, in opdracht van de directie van Staatbos-
beheer, een kostenraming opgesteld waarbij werd uitgegaan van een totale investe-
ring van 2,5 miljoen gulden.182 De globale kosten waren verdeeld over verhardingen, 
het kappen en aanplanten van diverse soorten beplantingen en de aanleg van gazons 
en ruigte vegetaties. Daarnaast werd er rekening gehouden met de stijging van de 
beheerskosten voor het onderhoud van het park, die naarmate de realisatie vorderde 
steeds verder zouden toenemen. In 1981 werkte Michael van Gessel inmiddels voor 
bureau Bakker en Bleeker in Amsterdam. In formele zin werd dan ook door Staat-
bosbeheer aan bureau Bakker en Bleeker de opdracht verleend voor de uitwerking 
van het herstelplan in meerdere fases. De opdracht aan het bureau bestond uit het 
opstellen van een definitief ontwerp van het terrein, inclusief het uitvoeringsbestek en 
globale kostenramingen. De eerste fase, die 1981 door Bakker en Bleeker werd uit-
gewerkt had betrekking op de buitenruimte van het kasteel en het omringende eiland 
(afb. 5.3). Het kasteel was al in de voorgaande jaren grondig gerestaureerd, nu was 
de buitenruimte aan de beurt. Eind 1981 werd door Staatbosbeheer een aanbeste-
ding georganiseerd om een geschikte groenaannemer te vinden die de plannen voor 
de eerste fase zou gaan uitvoeren. De keuze viel uiteindelijk op de firma van Ginkel uit 
Veenendaal, die uiteindelijk bij alle fases van het herstel van het park als vaste uitvoe-
rende partij betrokkenzou zijn en zelfs tot in 2019 het beheer van het park verzorgde. 

182  Persoonlijk archief R. Berends Staatbosbeheer. Regiokantoor Heuvelrug- Noord.

Afb. 5.3. Het bouwbord dat in 1982, voorafgaand aan de werkzaamheden, werd geplaatst 
op het kasteeleiland. 
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Afb. 5.4. Overzichtskaart van de zeven fases waarin het herstel van park Groeneveld werd 
uitgevoerd.
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Vast team
Bijna alle werkzaamheden werden vanaf de start in 1982 aangestuurd door een vast 
team bestaande uit Michael van Gessel als hoofdontwerper van het herstelplan, 
opzichter Rein Berends van Staatsbosbeheer en Bertus van den Dikkenberg als 
uitvoerder van Van Ginkel. Het hechte samenwerkingsverband doorliep vele jaren 
op Groeneveld en er was een heldere taakverdeling.183 De directie van Staatbosbe-
heer was vanaf de zijlijn betrokken en gaf het team veel vrijheid in de uitwerking en 
de aanleg. Met name in de jaren tachtig werden jaarlijks nieuwe onderdelen van het 
park aangepakt. Voor elke fase werd door Michael van Gessel een nieuw ontwerp 
opgeleverd (bijlage III), dat werd besproken met Rein Berends. Vervolgens werd het 
ontwerp neergelegd bij Van Ginkel voor het opstellen van een aanbiedingsprijs. De 
directievoering was in handen Rein Berends, die het werk in nauw contact met de uit-
voerder Bertus van den Dikkenberg aanstuurde. Michael van Gessel bezocht tijdens 
de uitvoering regelmatig het park, soms gecombineerd met een bespreking over de 
vervolgfase. Uiteindelijk zou het gehele planperiode twintig jaar beslaan, verdeeld 
over zeven fases vanaf de start in 1981 (afb. 5.4).  

Fase 1 – Het eiland rond het kasteel
In de jaren zeventig was bij de toekenning van de museale functie voor kasteel 
Groeneveld bepaald, dat het gehele park een openbare functie zou krijgen. Dit gold 
echter niet voor het eiland rond het kasteel dat alleen via de basse-cour en de brug 
verbonden was met het voorplein en de oprijlaan. De ornamentele poort op de brug 
reguleerde de toegang tot het gehele ensemble van orangerie en koetshuis, dat op 
deze manier optimaal beveiligd kon worden. Deze maatregel onderbrak echter wel 
de authentieke historische verbinding tussen het hoofdhuis en de Beektuin en het 
verdere park (afb.5.5). De ‘rococo’ brug die deze verbinding markeerde was in de pe-
riode rond de Tweede Wereldoorlog verdwenen en nooit herbouwd. Om het werk op 
het eiland toch uit te kunnen voeren en daarbij de brug en het heringerichte basse-
cour te kunnen ontzien, werd vanaf de dwarslaan ter hoogte van de Ossenstal een 
tijdelijke dam aangelegd. 

Afb. 5.5. In het herstelplan werd het kasteeleiland ‘losgeknipt’ van het openbare park door de 
twee bruggen, die in de periode na de Tweede Wereldoorlog verloren waren gegaan, niet terug te 
brengen. 

In de winter van 1982 werd begonnen met de kap van de bomen die niet pasten in 
de ruimtelijke compositie van het herstelplan (afb. 5.6). Twee korte lindelanen aan de 
noord- en westzijde van het eiland werden verwijderd of gedeeltelijk opgenomen in 
de bosgroepen. Langs de oevers werd het opschot van elzen en wilgen verwijderd 
waardoor de hoofdas werd opengelegd en hierdoor de interactie tussen het kas-

183  Persoonlijke communicatie met Rein Berends Staatbosbeheer, 14 februari 2020.
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Afb. 5.6. Bomenkap rond het kasteel in 1981.

teel en het park werd hersteld. Het ontwerp uit 1981 was in grote lijnen een verdere 
uitwerking en detaillering van het eerdere herstelplan. In het plan werd een nieuwe 
rondwandeling aangelegd over het eiland. Achter het kasteel werd een tuin aange-
legd met een symmetrische opzet waarin een ovaal gazon, rhododendrongroepen en 
buxusborders werden opgenomen (afb. 5.7). De noodzakelijke en meer functionele 
ruimtes achter de orangerie en het koetshuis werden door heestergroepen en lage 
hagen afgeschermd van de rest van de tuin. Uiteindelijk werden de werkzaamheden 
op het eiland in de herfst van 1982 afgerond, anderhalf jaar na de opening van het 
museum in het recent gerestaureerde kasteel op 22 mei 1981.184  

Afb. 5.7. Werktekening terreinaanleg voor het kasteeleiland, augustus 1981.

184  Karel. H. De natuur is ook maar een mens. Baarn: Stichting Groeneveld, 2008.
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Fase 2 – Het baggeren van de vijvers
Water vormde in de negentiende eeuwse een van de belangrijkste structuurdragers 
van landschapsparken. De ornamentale vijvers en beken waren vaak het leidmotief 
van de ontwerpen, met het subtiele spel van zichtlijnen, intieme doorzichten en de 
reflectie van het huis of de bijzondere beplanting op het wateroppervlak als uitgangs-
punten. In park Groeneveld was daar in de zeventiger jaren geen sprake meer van. 
Door het jarenlange achterstallig onderhoud trad verlanding van de smalle bosvijvers 
op, verwilderden de oevers en was de waterkwaliteit sterk achteruitgegaan. Vandaar 
dat in 1983 werd besloten tot het baggeren en gedeeltelijk vrij maken van de oevers 
langs alle watergangen in het park voorafgaand aan heraanleg van de Zijtuin, Beek-
tuin en het Ravensteinse bos. Binnen de herstelplannen werden nauwelijks vijverpar-
tijen gedempt of verlegd, ook al werd er op een aantal plaatsen wel nieuwe beschoei-
ingen aangebracht om de oevers te stabiliseren. Het baggerwerk maakte het tevens 
mogelijk dat er in de rest van het park ook vanaf het water met boten en drijvende 
pontons kon worden gewerkt als ook voor het plaatsen van bruggen en het aanvoe-
ren van materiaal. 

Afb. 5.8. De twee gebruikte technieken voor het uitbaggeren van de waterpartijen in het park.

Voorafgaand aan het baggerwerk werden op verschillende locaties bassins aan-
gelegd waar het baggerspecie tussen lage kaden kon opdrogen en vervolgens als 
bemesting kon worden ondergewerkt. Voor het baggeren werd gebruik gemaakt van 
twee technieken (afb. 5.8). De bredere watergangen konden met de baggerduwboot 
worden gebaggerd, waarmee bepaalde delen met waardevolle waterplanten konden 
worden ontzien. In de smallere vijvers werd met een stuw het waterpeil tijdelijk ver-
laagd waarna de bagger werd afgegraven en afgevoerd. Dit gebeurde hoofdzakelijk 
bij de Zijtuin, het Ravensteinse bos en de uitloper van de beek achter de wijnberg. 

Fase 3 – De Zijtuin
Na het afronden van het baggerwerk werd in 1984 gestart met het herstel van de 
Zijtuin, gelegen tussen het kasteeleiland en de Ravensteinselaan. De opgave in de 
gehele serie van zeven aanlegfases was weliswaar beperkt voor wat betreft hetop-
pervlakte en de omvang van het werk maar het was wel één van de meest cruciale 
stappen in het herstel van het park. In de derde fase werd voor het eerst duidelijk hoe 
Michael van Gessel de transformatie van het in landschapsstijl ontworpen park uit de 
negentiende eeuw had bedoeld. Het poëtische ‘spel’ met de lange gebogen paden, 
de zorgvuldige geënsceneerde ontmoetingen met het water en de glooiende gescho-
ren oevers, werd hier voor het eerst goed zichtbaar. De bestaande paden, voorheen 
vaak verstopt in de bospartijen, werden verlegd om het oude krampachtige beloop 
meer dramatiek en zeggingskracht te geven. In het ontwerp werd een doorzicht naar 
het kasteel gecreëerd en het onderlinge contact tussen de waterpartijen uit de ver-
schillende tijdperiodes werd versterkt door het gebruik van solitaire bomen en boom-
groepen. Op de werktekening is verder goed te zien hoe het accent werd gelegd op 
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de ontmoeting van de beek met de Ravensteinselaan (afb. 5.9). Het wandelpad moest 
hier door een intieme tunnel van rododendrons leiden, die als een berceau de wande-
ling door het park even onderbrak.185 De locatie van de vroegere volière en de mena-
gerie werd gemarkeerd met een rij sparren in de omringende oever en met groepen 
sierheesters op het eiland. 

185  Persoonlijke communicatie met Michel van Gessel, 1 juni 2020.
186  Persoonlijke communicatie met Rein Berends Staatbosbeheer, 14 februari 2020.
187  Ibidem.

Afb. 5.9. De werktekening voor de heraanleg van de zijtuin, juni 1984.

De parkbruggen
In de Zijtuin lagen ten tijde van het herstel, vier verschillende bruggen van het ruwe 
functionele ‘houtvestertype’. De bruggen hadden een smal dek met een enkele of 
dubbelde pijler in de watergang en de relingen bestonden uit boomstammen. Drie 
bruggen dienden volgens het parkontwerp te worden verplaatst en Staatbosbeheer 
onderzocht in 1984 of de bruggen, met nieuwe relingen, konden worden hergebruikt. 
De bruggen stamden uit de jaren zestig en symboliseerden daarmee de sobere en 
doelmatige houding van Staatsbosbeheer ten aanzien van het herstel van het park.186 
Michael van Gessel had in een eerder stadium al een uniform ontwerp bedacht voor 
alle bruggen in het park en zag het ‘geknutsel’ met de bestaande helemaal niet zit-
ten.187 Uiteindelijk werd dan ook afgezien van het opknappen van de vier bruggen. 
Alle bruggen in het park werden vanaf dat moment uitgevoerd conform het eerdere 
ontwerp van Michael van Gessel (afb. 5.10). Van enige verwijzing naar de ‘rococo’ 
bruggen uit de vroege verlandschappelijking was hier geen sprake meer. De nieuwe 
hardhouten bruggen kregen in het ontwerp een lichte toog, waarbij het dek de ver-
binding moest gaan vormen tussen de oevers, zonder steunpunten in het water. De 
robuuste relingen volgden de toog van de brug en waren geschilderd in een lichte 
crème kleur die helder afstak tegen het groen van het park. De uitvoering van de 
bruggen werd berekend op lichte onderhoudsvoertuigen die nodig waren voor het 
machinale onderhoud in het park.  



73 

Fase 4 – De Beektuin en de parkeerplaats
In de zomer van 1985 werkte Michael van Gessel aan het ontwerp van de Beektuin. 
Deze tuin lag in het centrale deel van het park, gelegen vanaf het kasteeleiland tot 
aan de Wijnberg. Hij werkte het ontwerp uit op twee grote A0 tekeningen waarop 
hij gedetailleerd liet zien hoe het park eruit moest komen te zien. De Beektuin was 
decennia lang overgroeid geraakt met bos, en zou gedeeltelijk gekapt of teruggezet 
moeten worden om zo ruimte te maken voor de gewenste doorzichten en beleving 
vanaf de wandelpaden. Net als in de Zijtuin moesten in dit parkdeel veel paden 
worden verlegd of verwijderd (afb. 5.11). Ter hoogte van de Wildenburglaan, aan de 
zuidzijde van de beek, werd het pad verlegd om het accent te kunnen leggen op 
het reliëf van de hoge rug in het landschap. In de vista vanuit de Beektuin werd een 
‘clump’ bomen geplant om meer diepte te creëren en om de open ruimte niet te laten 
weglopen in het omringende landschap. Daarnaast markeerde de groep bomen in het 
weiland de vroegere landschappelijke aanleg die hier in de periode 1775-1850 had 
gelegen.

Beplanting
In de Beektuin werden grote hoeveelheden plantmateriaal gebruikt voor het herstel 
van de bosvakken en de aanplant van singels met eikenhakhout en grote rhododen-
dron groepen langs de oevers van de beek. Voor de bospercelen werd gekozen voor 
eik en beuk als hoofdsoorten. In het ontwerp kregen solitaire bomen, boomgroepen 
en boomweides een ingetogen karakter zonder de uitbundige soortenrijkdom en de 
exotische expressie die zo herkenbaar waren voor de landschapsstijl. In de jaren 
tachtig heerste bij veel ontwerpers nog het idee dat de negentiende eeuwse tuin- en 
landschapsarchitecten, zoals Zocher, alleen maar werkten met inheemse beplanting. 
Latere studies hebben uitgewezen dat uitheemse beplanting wel degelijk werd toege-
past.188

Afb. 5.10. Een van parkbruggen in aanbouw in 1984, conform ontwerp Michael van 
Gessel.

188  Oldenburger-Ebbers. C, Tromp. H. Et al. Groene bouwstenen, dendrologische verkenningen op Historische 
buitenplaatsen. Wageningen: Stichting PHB, 1998.
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Afb. 5.11.De padenstructuur van park Groeneveld in de jaren zeventig links, en het herontwerp in de 
jaren tachtig rechts.
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Lanen
Naast de aanleg van de Beektuin werd in deze periode ook een aantal lanen in het  
park herplant. In tegenstelling tot het landschappelijke park was het hier wèl mogelijk 
om een aantal authentieke lanen uit de periode eind achttiende eeuw terug te bren-
gen. In het westelijke deel van de Gezichtslaan werd daarbij teruggegrepen op de 
kaart van Stoopendaal uit 1763 waarop de laan met dubbele rijen bomen is weer-
geven. De Gezichtslaan, de verlengde Ravensteinselaan en de Achterlaan werden 
beplant eiken in een grote plantmaat (afb. 5.12). Als groeiplaatsverbetering werden 
in eerste instantie verse houtsnippers aangebracht maar die bleken ziektes over te 
dragen op de jonge bomen. Delen van de lanen vielen daarom al snel uit en moesten 
meerdere malen ingeboet worden. Mede daardoor werd uiteindelijk ruim zeventig 
procent van het budget voor het herstel van het park besteed in de Beektuin, veel 
meer dan in de overige delen van het park.

Afb. 5.12. Herstel van de lanenstructuur.
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De parkeerplaats
Al snel na de opening van het museum in kasteel Groeneveld werd duidelijk dat door 
het toegenomen aantal bezoekers, een nieuwe parkeerplaats voor auto’s en tou-
ringcars noodzakelijk was. In de eerste jaren werd er nog oogluikend toegestaan dat 
bezoekers parkeerden op het voorplein en de oprijlaan van het kasteel. Dit was niet 
wenselijk en daarom werd er een nieuwe ruimere locatie gezocht, dicht bij het kas-
teel, waar minimaal 75 parkeerplaatsen konden worden gerealiseerd met een uitloop 
van nog eens 75 op drukke dagen. De aangewezen locatie hiervoor werd gevonden 
op het voormalige hertenkamp aan de noordzijde van de oprijlaan (afb. 5.13). 

De plannen voor de nieuwe parkeerplaats waren niet geheel onomstreden. In het 
ontwerp kreeg het parkeerveld een besloten karakter door de toepassing van hagen, 
bosschages en singels van hakhout, in lijn met het kavelpatroon en de oprijlaan. Dit 
betekende dat de zichtlijn naar de in de negentiende eeuw verloren gegane ridderhof-
stad Drakenburg zou verdwijnen (zie hoofdstuk 2). Daarnaast was de ontsluiting van 
het parkeerveld ook een discussiepunt. Michael van Gessel wilde voor de oriëntatie 
van het parkeerveld, de oorspronkelijke verkavelingsrichting van het gebied bena-

Afb. 5.13. De werktekening voor de aanleg van het parkeerveld ten noordoosten van het 
kasteel, december 1985.

Afb. 5.14. Niet uitgevoerde schetsvariant voor de aansluiting van het parkeerveld op de Am-
sterdamse straatweg door Michael van Gessel, jaartal onbekend.
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drukken en stelde een aansluiting op een bestaand kruispunt langs de Amsterdamse 
straatweg ten noorden van de oprijlaan voor. Er werden enkele alternatieven onder-
zocht waarbij onder andere de ontsluitingsweg aansloot op de oprijlaan en direct 
afboog richting het parkeerveld (afb. 5.14). Dit bracht echter zulke grote doorsnij-
dingen van de bestaande parkstructuur teweeg, met ook nog eens een ongewenste 
parallelstructuur, waardoor uiteindelijk voor de noordelijke aansluiting werd gekozen. 
Na de aanleg van de parkeerplaats eind 1985 werd een tijdelijke oplossing voor extra 
parkeergelegenheid gevonden door een naast gelegen veld in te richten als overloop-
gebied. Bezoekers liepen dan door het bos naar het begin van de Dwarslaan waar zij 
kasteel Groeneveld vanaf de zijkant konden bereiken. 

Fase 5 - Wijnberg en Wildenburg 1986
Het laatste deel van het achterpark van Groeneveld dat moest worden aangepakt 
werd in 1986 uitgevoerd. Het karakter van het park werd hier bepaald door de breed 
uitlopende beek, het rode beukeneiland en de hoge Wijnberg. In het ontwerp werd 
veel aandacht besteed aan de wandeling naar de top van de heuvel. Wandelaars 
moesten vooral worden verleid tot het ontdekken en ervaren van de achterliggende 
ruimte. De heuvel werd daarbij bewust open gehouden, op een paar solitaire bomen 
na. Hiervoor was een belangrijke rol weggelegd voor de rododendrons langs het pad. 
Deze hoge heestergroepen zorgden ervoor dat pas net voor de top het weidse uit-
zicht op het achterliggende weidegebied werd ervaren. Voor de wandelaar ontvouw-
de zich vervolgens een ‘lege’ compositie zonder hinderlijke paden of afrastering, met 
alleen de smalle beek en de glooiende weides met grazend vee als uitzicht. Om dit 
beeld te realiseren werd langs de Gezichtslaan een twee hectare groot bos gekapt en 
het terrein opgehoogd met vrijgekomen grond uit de omgeving. De vroegere boerderij 
Wildenburg werd in het ontwerp gemarkeerd door twee boomgroepen aan weerszij-
den van de beek. 

189  Persoonlijke communicatie met Bertus van den Dikkenberg, 10 april 2020.

 
Fase 6 - Ravensteinse bos en de moestuin 1987
Toen in 1986 de werkzaamheden in het achterste deel van het park werden afgerond 
kon het driemans team zich volledig gaan richten op de voorzijde van het park. De 
moestuin, aan de voorzijde van het kasteel, was jarenlang gebruikt als kwekerij voor 
het Wageningse onderzoeksinstituut ‘De Dorschkamp’, dat hier nieuwe iepenras-
sen veredelde in de zoektocht naar een resistentie iepencultivar.189 Toen zij in 1985 

Afb. 5.15. De werktekening voor de heraanleg van het Ravensteinsebos, 1987.
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Groeneveld hadden verlaten was het tijd om de moestuin en het Ravensteinse bos in 
samenhang met elkaar te herstellen. De opgave voor het Ravensteinse bos was vrij 
beperkt (afb. 5.15). De ijskelder was een aantal jaren daarvoor al hersteld maar het 
ontbrak aan een logische ontsluiting door het bos. De bereikbaarheid werd verbeterd 
door het pad ernaartoe langs de vijver en op de heuvel van de ijskelder te verleggen. 
In het ontwerp werd ook een smalle zichtlijn naar de vroegere herberg Groeneveld 
gecreëerd en begeleid met rododendrons en een nieuwe ‘clump’ bomen. De Amster-
damse straatweg werd volledig aan het oog onttrokken door bospercelen.

De Moestuin
Voor het herstel van de moestuin in 1986 werd gedeeltelijk teruggegrepen op de kaart 
van Stoopendaal uit 1763. In het ontwerp voor de heraanleg werd de langwerpige 
moestuin gescheiden van het omringende weiland door een hoge haag, met een 
plaatselijke onderbreking op de plek van het vroegere, halfronde tuinhuis.  De locatie 
hiervan werd gemarkeerd door twee nieuwe linde’s die op een enigszins vooruitge-
schoven positie in het weiland werden geplant. De moestuin kreeg in het ontwerp van 
Michael van Gessel een eenvoudige, symmetrische opzet met aan de zijde van het 
kasteel een opeenvolging van een bloementuin, een boomgaard en een kruidentuin. 
Aan de overzijde van de scheidingsloot werd een volkstuinencomplex aangelegd met 
langwerpige tuinen aan weerszijden van het middenpad. De langwerpige borders van 
de bloementuinen werden omsloten door brede grindpaden en in de lengterichting 
begeleid met buxushagen. Een kenmerkend element voor het ontwerp waren de lage 
lindehagen die op de kopse kanten werden aangeplant en die de moestuin meer 
structuur zouden geven.

Afb. 5.16. De aanleg van de Moestuin ging in 1986 van start voordat de tuinmuur was her-
steld.

Herbouw van de tuinmuur
Het nog aanwezige deel van de muur van de moestuin, grenzend aan de oprijlaan, 
verkeerde eind jaren zeventig in slechte staat. Delen van de bakstenen muur waren 
omgevallen en van het grootste deel van de muur ontbrak de bovenste rollaag (afb. 
5.16). De tuinmuur had een totale lengte van 170 meter met twee vervallen poorten, 
een gedeelte voor leifruit, een broeikas en zelfs een deel bestaande uit een zoge-
naamde ‘embracementsmuur’. Dit type muur was een variant op de slingermuur 
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waar bijzondere fruitsoorten konden worden gekweekt tegen een zuidgeoriënteerde 
muur.190  Voor de herbouw van de gehele tuinmuur waren echter onvoldoende ‘oude’ 
bakstenen voorradig. Staatbosbeheer besloot daarop de gehele muur te slopen en 
met de bruikbare bakstenen, die met de hand schoongemaakt moesten worden, 
slechts drie onderdelen van de muur te laten herstellen. Alleen de smalle poort nabij 
het kasteel, de grote poort met de broeikas en de embracementsmuur werden op 
deze manier op authentieke wijze hersteld (afb. 5.17). Om de moestuin de benodigde 
beslotenheid te laten behouden werd in de tussengelegen delen een haag geplant.

Afb. 5.17. Het gedeeltelijk uitgevoerde ontwerp voor de restauratie van de tuinmuur van de 
moestuin, jaartal onbekend.

Fase 7 - Oprijlaan en uitbreiding parkeerplaats
Midden jaren negentig naderde het herstel van Groeneveld met de authentieke re-
constructie van de oprijlaan zijn hoogtepunt. Tot de voorgenomen werkzaamheden 
behoorden de herinrichting van het voorplein, de kleinschalige uitbreiding van de 
parkeerplaats en de aanleg van een volwaardige en aantrekkelijke wandelverbinding 
vanaf de parkeerplaats naar het kasteel. In de daaropvolgende jaren, na de afronding 
van de restauratie van de tuinmuur in de moestuin in 1987, waren verschillende delen 
van het park ingeboet en begon het park langzaam het in het herstelplan uit 1978 
voorziene karakter te krijgen. Het wachten was nog op het slotakkoord. Maar dat liep 
anders. 

De aandacht voor het herstel van het park was in de loop van tijd naar de voorzijde 
van het kasteel verschoven en was daarmee onder een vergrootglas van omwonen-
den komen te liggen. De grootschalige kap van bomen in het achterste deel van het 
park, in de jaren tachtig, had hen huiverig en terughoudend gemaakt voor verdere in-
grepen. Zij zagen de kap van de bestaande rijen bomen aan de zuidzijde en de smalle 
strook gemengd bos aan de noordzijde van de oprijlaan dan ook helemaal niet zitten. 
In het ontwerp werd uitgegaan van de symmetrische aanplant van zes rijen eiken, met 
drie rijen aan weerszijden van het wandelpad, zoals dat ook op de kaart Stoopendaal 
uit 1763 te zien was. Voor deze ingreep was echter veel ruimte nodig en die kon al-
leen maar worden verkregen door het kappen van de bosstrook en de onregelmatig 
groeiende rijen beuken (afb. 5.18).

190  Kooij. B, Olde Meierink. B, Fruitmuren in Nederland. Zeist: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1997.
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Tijdens een bewonersavond in oktober 2000 liepen de gemoederen hoog op. Na-
derhand werden er boze brieven gestuurd naar de directie van Staatsbosbeheer 
en het televisieprogramma ‘Vroege Vogels’ besteedde er aandacht aan tijdens een 
uitzending met een item genaamd ‘Geen beuk de laan uit’. Inmiddels brokkelde ook 
het bestuurlijke draagvlak voor het plan steeds verder af en het gehele initiatief stierf 
uiteindelijk een stille dood. Zelfs de plandelen waarbij geen boom hoefde te sneuve-
len werden niet uitgevoerd. De herinrichting van het voorplein met gebakken klinkers 
in plaats van asfalt, die het aanzicht van het kasteel zo veel meer hadden kunnen ver-
sterken werd niet uitgevoerd (afb. 5.20). En ook de nieuwe wandelverbinding, die de 
bezoekers op een meer aantrekkelijke manier vanaf de parkeerplaats naar het kasteel 
had kunnen leiden werd niet uitgevoerd.

Afb. 5.18. Dwarsprofiel voor het authentieke herstel van de oprijlaan in oktober 2000.

Afb. 5.19. Het voorstel voor het herstel oprijlaan in 2000 rechts, en de situatie voor het her-
stel in de jaren zeventig links.

5.3 Hedendaags perspectief 
Terugkijkend op de uitvoeringsperiode van het herstel van park Groeneveld blijkt dui-
delijk dat het park haar sterkere identiteit (terug)kreeg door de heraanleg in de jaren 
tachtig. Door de jarenlange verwaarlozing en de bomenkap begin twintigste eeuw 
waren begin zeventiger jaren alleen een renovatie of het verdere toestaan van verval 
tot een wildernis de enige twee reële keuzes voor de toekomst van het park. Met 
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het herstelplan werd een nieuwe samenhangende en ruimtelijke eenheid gecreëerd 
waarin het achterwege laten van de restauratie van de oprijlaan er voor heeft gezorgd 
dat het ontwerp aan de achterzijde van het kasteel lijkt te zijn voltooid maar aan voor-
zijde nog wacht op een passend antwoord. 

Door de vrijheid van handelen, die geboden werd door de directie van Staatsbosbe-
heer, werden met name in de eerste jaren grote stappen gemaakt. Vanaf de vroege 
jaren negentig is de uitvoering van het herstelplan echter ongemerkt overgegaan in 
marginaal beheer van het park. En daarin schuilen gevaren voor de continuïteit en 
verdere ontwikkeling. In het herstelplan voor park Groeneveld uit 1978 werd nog 
uitgegaan van een uitvoeringsperiode van honderd jaar, waarvan dertig jaar voor 
het vastleggen van de hoofdstructuur.191  Daarnaast zou het park als ‘cultuurmonu-
ment’ alleen duurzaam in stand kunnen worden gehouden mits het intensief werd 
onderhouden. De laatste jaren zijn de budgetten voor beheer en onderhoud van het 
park sterk teruggeschroefd en is er nauwelijks geïnvesteerd in het park. Zelfs met de 
nodige kennis en motivatie is het nog steeds mogelijk om als Staatbosbeheer in de 
valkuil van het verleden te stappen en het park als bosonderdeel van de Vuursche 
te beschouwen. Staatsbosbeheer hanteert namelijk nog steeds het standpunt dat 
er sprake is van een parkdeel van kasteel Groeneveld dat intensief beheerd moet 
worden, en de omgeving die als agrarische omgeving vooral niet op slot moet worden 
gezet. Deze tweedeling werd in de jaren zeventig ingezet waarbij Staatsbosbeheer 
alle gronden bestaande uit bossen, landerijen en de boerderijen ten zuiden van het 
park buiten de contour plaatste. Het historische ensemble van huis, tuin, park en 
bijbehorend landschap staat hiermee sterk onder druk. Zo liggen de landerijen beho-
rende bij de voormalige boerderij Wildenburg buiten de contour van het parkdeel, en 
zijn daarmee afhankelijk van het landschapsbeheer van de pachters. 

Gelukkig is de informatie over de oorspronkelijke motivatie en het ontwerp van het 
herstelplan nog binnen de eigen organisatie aanwezig. Dit biedt kansen voor de 
hernieuwde inzet van de honderdjarige koers. Nieuwe vraagstukken over bijvoorbeeld 
klimaatverandering en het vergroten van de biodiversiteit verdienen aandacht en 
wellicht doet zich zelfs de kans voor om de tuinsieraden weer een rol te geven in het 
park en een passende oplossing voor de entree naar het kasteel te realiseren. 

Afb. 5.20. Onderverdeling uit de jaren tachtig tussen het centrale parkdeel en de omgeving 
die als losse eenheden een eigen ontwikkeling mochten doormaken.

191  Van der Zanden. T, Van der Knaap. P, Van Gessel. M. Herstelplan park Groeneveld. Wageningen, 1978.
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Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies
Het onderzoek naar de vestigingsfactoren van buitenplaatsen heeft aangetoond dat 
ruimtelijke motieven nauwelijks een rol hebben gespeeld bij de keuze voor het stich-
ten van de buitens in Baarn. De locatie van de vroegere hofsteden op de rand van de 
hoogveenontginningen, waren cruciaal bij het ontstaan van het buitenplaatsenland-
schap in de zeventiende eeuw. De Baarnse hofsteden lagen in een verspreid patroon 
op de flanken van de stuwwalheuvels. Zonder de grote landschappelijke structuren 
waaraan andere buitenplaatsenlandschappen hun kracht en aanzien konden ontle-
nen, zoals dat bij de buitenplaatsen langs de Vecht en de Amstel wel het geval is.    
Het buitenplaatsenlandschap is ook niet gepland zoals bij ‘s-Graveland maar heeft 
een sterke organische ontwikkelingsgeschiedenis. Rijke Amsterdamse notabelen 
lijken zich bij hun keuze dan ook meer te hebben gericht op de investeringsmogelijk-
heden die de omgeving van Baarn, net over de grens van het Utrechtse gewest, voor 
hen te bieden had. De korte afstand over het water naar Amsterdam en de traditione-
le mogelijkheden zoals het bedrijven van de jacht en andere vormen van vertier lijken 
die keuze te hebben ondersteund. Door het ontbreken van een sterke relatie met het 
omringende landschap kregen de zeventiende-eeuwse Baarnse buitenplaatsparken 
een sterk besloten en in zichzelf gekeerd karakter. De uitkomsten uit dit onderzoek 
sluiten dan ook goed aan bij eerder onderzoek naar dit onderwerp door Erik de Jong.      

Met de komst van stadhouder Willem III en Mary Stuart II in 1674 werd in Baarn de 
tuincultuur geïntroduceerd. In eerste instantie lag daarbij de nadruk op het gebruik 
van waterornamenten in de tuin en in de achttiende eeuw op tuinsieraden in allerhan-
de verschijningsvormen. Er was nog weinig interesse om het omliggende landschap 
te betrekken bij de parken. Lanen vormden in Baarn de belangrijkste structuurele-
menten voor de parken. In het geval van Soestdijk en Groeneveld werden de lanen 
toegepast om de interne structuren van de parken aan te zetten. Pas in de achttiende 
eeuw werden lanen ook gebruikt om grote parkstructuren uit te kunnen zetten op de 
heidevelden. Gaandeweg werd zo de relatie met het omringende landschap gelegd 
zoals bij het sterrenbos van het latere Baarnse Bos. Door de aanleg van de classicis-
tische parken midden achttiende eeuw kreeg het gebied langzaam het karakter waar 
nu nog de meeste kracht aan wordt ontleend. 

Groeneveld
Het park van kasteel Groeneveld maakte vanaf de laat achttiende eeuw een snelle 
transitie van  classicistisch park naar vroege landschapsstijl door. Een uitgebreid 
veilingbiljet uit 1797 bewijst dat het park wordt gezien als een voorloper van deze stijl. 
In het ontwerp van J.D. Zocher in 1836 werd het park in de jaren daarna ingrijpend 
veranderd, met de beek als belangrijkste drager voor het park. In de aangepaste 
plannen werden een aantal bestaande tuinsieraden uit de vroege landschapsstijl 
ingepast in de nieuwe structuur en werden nieuwe elementen toegevoegd, zoals de 
ijskelder en de ferme ornee aan de achterzijde van het park. Eind negentiende eeuw 
vormden de toevoegingen samen met de bestaande tuinsieraden, als stemmingma-
kers, een integraal onderdeel van het vroeg-museale landschapspark en een status-
symbool voor de eigenaren van Groeneveld. In het arcadische landschapspark was 
een belangrijke rol weggelegd voor het Ravensteinse bos dat is gelegen tussen het 
kasteel en hotel Groeneveld langs de Amsterdamse straatweg. Aan de ligging van de 
ijskelder en de overtuin in het bos valt goed af te lezen dat de commerciële uitbating 
van hotel Groeneveld als integraal onderdeel en economische drager voor de buiten-
plaats fungeerde. 
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Het verval van park Groeneveld in de periode 1880 tot 1970 valt het beste te beschrij-
ven in drie fases: in de eerste fase, tot het einde van de Eerste Wereldoorlog werd het 
park leeggeroofd; in de tweede fase, tot de overdracht aan Staatsbosbeheer in 1941 
werd het park sterk verwaarloosd, en tijdens derde fase; tot het einde van de jaren 
zeventig, werd er in het park zonder historisch besef vooral gesloopt. Alle fases heb-
ben op een eigen manier bijgedragen aan de noodzaak tot het opstellen van het her-
stelplan in 1978 en de daaropvolgende reconstructie van het park in de jaren tachtig:
De uitkomsten in de lange periode van verval in het park Groeneveld leveren indirect 
een overtuigend bewijs dat er in het landschappelijk deel van het park rond 1980 een 
nieuwe ontwerpopgave noodzakelijk was. Van een authentieke restauratie kon door 
het ontbreken van een historisch ontwerp, geen sprake zijn. Wel is er bij het opstellen 
van het herstelplan teveel geleund op de analyse van het bomenbestand in de jaren 
zeventig. Daardoor ontstond onder andere het idee dat in de negentiende eeuw al-
leen inheemse beplanting werd toegepast en dat er geen rol was weggelegd voor bij-

Interne factoren:
• Beperkte financiële mogelijkheden 
voor de eigenaren.

• Beperkte financiële mogelijkheden 
voor de eigenaren.

• Gebrek aan lange termijn visie op 
het beheer en onderhoud van de 
buitenplaats.

Externe factoren:
• Landbouwcrisis in Europa
• Stijgende grondstoffen prijzen in 
de Eerste Wereldoorlog 
• Belastingmaatregelen

• Economische crisis jaren dertig
• Bevolkingsgroei vanuit Amsterdam
• Beschermingszone Soestdijk
• Uitbreidingsplan Baarn

• Duitse bezetting
• Kasteel als artistieke vrijplaats
• Aanleg Componistenbuurt weder-
opbouw 
• Bouw Nieuwenoord 
• Aanleg snelweg A1

Fase 1 Roofbouw 1880-1920
• Collectief probleem
• Houtverkopingen als permanente 
inkomstenbron
• Veel bomen gekapt in het bos en 
in het park
Fase 2 Verwaarlozing 1920-1940
• Teruggetrokken bestaan
• Geen investeringen en onderhoud 
in het park
• Uitblijven exploitatie villawijk 
Buitenzorg
Fase 3 Afbraak 1940-1975
• Nieuwe eigenaar Staatsbosbe-
heer wil bosareaal vergroten
• Sloop van de overgebleven tuin-
sieraden en boerderij Wildenburg
• Halfslachtige herplantpogingen in 
het park
• Nauwelijks beheer van het park
• Park krijgt een in zichzelf gekeerd 
karakter

Fig. 6.1. Het verval van park Groeneveld onderverdeeld in drie fases vanaf 1880 tot 1970.
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zondere uitheemse beplanting en bijzondere cultivars. Bij de lanen werd daarentegen 
wel gestreefd naar een reconstructie van de situatie aan het eind van de achttiende 
eeuw, waarbij de kaart van Stoopendaal uit 1763 als uitgangspunt werd genomen. 
Het herstelplan wordt dan ook gekenmerkt door de ‘sober  doelmatige’ houding die 
door Staatsbosbeheer werd gehanteerd tijdens de planvorming en de aanleg. Waarbij 
de situatie waarin het park verkeerde aan de einde van de jaren zeventig als uitgangs-
punt werd genomen. 

Het herstel van Park Groeneveld in de jaren tachtig wordt gekenmerkt door de grote 
mate van ‘vrijheid van handelen’ voor het driemans team tijdens de uitvoering. Deze 
vrijheid werd destijds geboden door de directie van Staatsbosbeheer waardoor in 
korte tijd grote delen van het park tot een arcadisch landschapspark konden worden 
samengevoegd. Toen in de jaren negentig het parkherstel zijn hoogtepunt naderde 
bleek de vrijheid van handelen echter te zijn verdwenen. Onder invloed van de maat-
schappelijke druk werden de laatste parkdelen aan de voorzijde van het kasteel niet 
uitgevoerd. Door het ontbreken van de eikenlaan langs de oprijlaan mist het park, 
ondanks de kracht van het ontwerp, een wezenlijke en belangrijke pijler van de hoofd 
groenstructuur. De aanleg van deze laan had het park zoveel meer authenticiteits-
waarde kunnen geven als kenmerkend element in het Baarnse buitenplaatsenland-
schap. Daarnaast ontbreekt het in het park aan de nodige historische gelaagdheid. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door de keuze van Staatbosbeheer om in het openbare 
park geen tuinsieraden terug te brengen, zoals de volière in de zijtuin, het tuinhuis in 
de moestuin en de ‘rococo’ brug tussen het kasteeleiland en de Beektuin. Het alleen 
maar markeren van de locaties van de vroegere tuinsieraden met bloeiende heesters 
en solitaire bomen uit het herstelplan blijkt als ontwerpmiddel simpelweg niet krachtig 
genoeg te zijn geweest om een historische sensatie bij de bezoekers op te wekken. 

Het terugbrengen van de tuinsieraden en/of het toevoegen van nieuwe tuinsieraden 
met een hedendaagse vormgeving hadden het park meer historische sensatie en 
verwijzingen naar de vroege landschapsstijl kunnen bieden. Uit dit onderzoek blijkt 
dat historische sensaties in een arcadisch landschap niet alleen kunnen worden op-
gewekt met groene composities maar ook bouwkundige stemmingmakers nodig heb-
ben Het is dan ook bijzonder jammer dat Michael van Gessel door Staatsbosbeheer 
niet in staat is gesteld om in Groeneveld, net als bij het Het Loo en Landgoed Twickel, 
ontwerpen te maken voor nieuwe tuinsieraden.

Hedendaagse betekenis van het park
Het hedendaagse Park Groeneveld is ontegenzeggelijk een buitenplaatspark, maar 
het is in de hedendaagse situatie nauwelijks meer een museaal park te noemen. Er 
bestaat geen link tussen binnenwereld met de museale functie in het kasteel en de 
groene buitenwereld (afb. 6.2). Daarvoor ontbreekt het onder meer aan (tijdelijke) 
exposities, of een ‘artist in residence’ die in de jaren tachtig en negentig nog wel 
werden uitgenodigd in het park. Het draait teveel om ‘plat’ vermaak met de horeca in 
de orangerie en een aantal jaarlijkse evenementen op de oprijlaan en het kasteelei-
land. De jaarlijkse markten hebben geen enkele historische verbinding met de bui-
tenplaats en worden alleen op deze plaats gehouden voor de monumentale setting.  
Het hedendaagse park vormt voor de inwoners van Baarn vooral een wandelpark 
met romantische setting voor een rondje met de hond. Kasteel Groeneveld heeft een 
lastige relatie met zijn omgeving, niet alleen werd de buitenplaats door de uitbreiding 
van Baarn in de jaren vijftig sterk beknot, diezelfde omgeving hield ook de restaura-
tie van het voorplein en de aanleg van een volwaardige routing van de parkeerplaats 
naar het kasteel tegen. Terwijl ‘plat’ vermaak en jaarlijkse markten dus blijkbaar wel 
worden toegestaan. 
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Fig. 6.2. De drie losse componenten eiland-park-landschap van het Groeneveldse museale 
landschap.

6.2 Aanbevelingen
De museale herbestemming van Nederlandse buitenplaatsenparken- en tuinen is een 
opgave die in Nederland in de laatste decennia met grote regelmaat heeft voorge-
daan. Vanaf de restauratie van de paleistuin van Het Loo in de jaren tachtig tot de 
hedendaagse opgave voor de renovatie van het park van Huis Doorn zijn er grote 
stappen gezet in de professionalisering in de projectgerichte aanpak van dit soort 
aansprekende opgaven. Toch is er nooit een vergelijkend onderzoek gedaan naar 
de intenties en de synthetische werkwijze waarop (landschaps)architecten en tuin-
historici dit soort opgaven hebben benaderd, sinds de restauratie van de paleistuin 
van Het Loo in de jaren zeventig en tachtig. Het is dan ook van groot belang dat dit 
de komende jaren op een interdisciplinaire wijze gaat plaatsvinden. Welke methodes 
werden er toegepast om de tuinen en parken een duurzaam perspectief te geven? 
Wat waren de ‘lessons learned’ in de praktijk? En hoe ga je om de publieke opinie ten 
aanzien van authentiek herstel?

Het uitgebreide archief van Michael van Gessel dat recent is ondergebracht in Het 
Nieuwe Instituut in Rotterdam biedt grote mogelijkheden voor verder onderzoek. 
Vanwege de coronacrisis ten tijde van dit onderzoek is daar helaas geen mogelijkheid 
voor geweest. In relatie tot dit onderzoek zou er wellicht vervolgonderzoek kunnen 
plaatsvinden naar de uitgebreide dia-collectie in het archief die onder andere betrek-
king heeft op kasteel Groeneveld. Wat kunnen we bijvoorbeeld in fotografische zin 
leren van een analyse van de situatie ‘voor’ en ‘na’ de aanleg in Michael van Gessels 
ontwerpen? 

In dit onderzoek is slechts op een globaal niveau gekeken naar de grondeigendom-
men die behoorden bij kasteel Groeneveld in de negentiende en twintigste eeuw. 
Meer onderzoek naar de eigendomspositie vanaf de vroege achttiende eeuw zou 
een waardevolle toevoeging kunnen vormen in de kennis over de vroegere eigenaren 
van de buitenplaats. Welke uitdagingen ondervonden zij in het bijeenhouden van de 
buitenplaats in de negentiende eeuw? En hoe verging het de andere buitenplaatsei-
genaren in de omgeving van Baarn?
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