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Beste leden,
De lezing van mei 2012 is de 253e HGVU-lezing en gaat over
Het Baarnse Bos in restauratie
De spreker is Roland Blijdenstijn.
Deze meilezing is een lezing op locatie en wordt niet gehouden op de gebruikelijke plek!
Zie verderop voor meer informatie.
Tegenover paleis Soestdijk ligt een van de gaafst bewaard gebleven 18 de-eeuwse parken van de
provincie Utrecht, het 80 ha grote Baarnse
Bos.
Lange
formele
lanen
in
ganzevoetpatroon,
sterrenbossen,
vijverpartijen, een slingerende berceau en
bijna onzichtbaar geworden rococopaadjes
kenmerken dit rijksmonument. Het is vanaf
1733 als de buitenplaats De Eult aangelegd
door de Amsterdammer Willem Gideon
Deutz. Het moet een bijzonder rijk met
allerlei tuinornamenten (follies) en beelden
gestoffeerd park zijn geweest. Na Deutz’
overlijden in 1758 kwam het als overbos bij
paleis Soestdijk. Met de komst van de
spoorlijn Amsterdam-Amersfoort in 1874
zijn delen van het bosgebied voor luxe
villabouw verkaveld (Prins Hendrikpark). BB
werd een geliefd wandelpark en is dat nog
steeds.
Sinds 1981 beheert Staatsbosbeheer het
parkbos waarbij slechts sprake is van het
allernoodzakelijkste onderhoud. Omdat het sleets geworden Baarnse Bos zo’n belangrijk
cultuurhistorisch park is en grote veranderingen op til staan met het vertrek in 2004 van de laatste
bewoners van Soestdijk heeft de Provincie Utrecht aan landschapsbureau SB4 uit Wageningen
opdracht gegeven een onderzoek en herstelplan uit te voeren. Dat heeft in 2007 geleid tot een
publicatie en tot de restauratie van de Grote Kom die eind mei van dit jaar voltooid is.
Roland Blijdenstijn (1952) is architectuurhistoricus, werkt als senior adviseur bij de provincie
Utrecht en heeft het onderzoeks- en restauratieproject begeleid.
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NS Station Baarn – PAS OP! Dit is een andere plek dan gewoonlijk
dinsdag 8 mei 2012
19:15 uur – PAS OP! Dit is vroeger dan gewoonlijk

Roland neemt ons mee op een wandeling-met-uitleg door het Baarnse Bos. We verzamelen bij de
uitgang van NS Station Baarn en gaan wandelen om stipt 19:15 uur. Trek goede wandelschoenen
aan en breng een paraplu mee, want je weet maar nooit. De wandeling duurt een dik uur. Na
afloop zouden we een drankje kunnen nemen in café 'De Generaal', gevestigd in het voormalige
buurtstation waar ooit voor de bewoners van Soestdijk een Koninklijke Wachtkamer was. Het
contacttelefoonnummer voor die avond is 06-24637036.
Z.O.Z voor meer mededelingen en nog een plaatje
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De HGVU-Excursie 2012
Er zijn nog een paar plekken beschikbaar voor de HGVU-excursie naar Flevoland op 2 en 3 juni
2012. Graag aanmelden voor 1 mei, in verband met de hotelreservering. De organisatoren
melden:
Beste mensen, het is zover! Eindelijk gaat de HGVU op excursie naar Flevoland. En na afloop zult
u zich verwonderd afvragen: waarom hebben we zolang gewacht? Want de jongste provincie heeft
op het gebied van landschap en cultuurhistorie heel wat te bieden. De enige slaperdijk in een
droogmakerij, een bedrijventerrein dat een natuurgebied werd, een bijzondere replica van de
kathedraal van Reims. En wat te denken van Schokland, het veeneiland dat steeds kleiner werd
om tenslotte uit te groeien tot Werelderfgoed. En die keileembult, waar onverschrokken vissers
vanaf de tiende eeuw de visstand laag en de Heer hoog houden!
Flevoland is het land van planologische hoogstandjes en blunders. Van pioniers die neerstreken in
de winderige, boomloze vlakte. Van boerderijen met prefab betonelementen, van dorpen die uit de
grond werden gestampt volgens de theorie van Christaller. Een land dat sommigen zo snel
mogelijk probeerden te ontvluchten, maar waar anderen toch een poldergevoel ontwikkelden.
Wij, Lucia Albers en Adriaan Haartsen, gaan het u allemaal laten zien.
Zie http://hgvu.nl/ledenbrieven/Excursie%20HGVU%202012.pdf voor de volledige oproep met de
voorlopige agenda.
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