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Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 zijn bondgenoot, de Bataafse Republiek(1798-1806), een aandeel in de troe-penleverantie. Er moest aan zijn tvveedelegercorps onder bevel van generaalMarmont een groot aantal manschappenworden geleverd. Zijn hoofdkwartier lagin de stad Utrecht en daar trof Marmontzijn benodigde troepen in een erbarme-lijke omstandigheid aan, verspreid overmeerdere onderkomens zoals bijvoorbeeldkerken. Velen waren ziek, en alien slechtgevoed en gekleed. Hij stelde een nieuwen ruimer rantsoen voor het eten in enzorgde dat de soldaten een fatsoenlijkejas kregen. Verder deed hij pogingen detroepen te concentreren om ze voor destrijd goed te trainen. Hij wilde een grootkamp inrichten. Marmont inspecteerdede gebieden rond Utrecht en trof zo deuitgestrekte heidevelden ten oosten vanZeist aan. Die ptek vond hij geschikt.De Bataafse regering was tegen het ver-plaatsen van de troepen uit de stad naarhet platteland omdat deze vreesde voorde kosten van het inrichten van eendergelijk groot kampement. Er moesten op

haar kosten tenten worden gemaakt.Ook de voeding evenals de kleding en hetoefenmateriaal kwam voor haar rekening.Het aangedragen argument dat er geendrinkwater was, hield al snel geen stand.Marmont liet ongeveer dertig puttengraven die goed drinkwater opleverden. Op 20 juni 1804 verrezen de eerstetenten op een terrein van ongeveer driekilometer lang en vijfhonderd meterbreed. Het lag ten zuiden van de nogsteeds aanwezige Kamperlinie en liep vanhet Noordhout, het bosgebied ten oostenvan de Traay, tot aan de Odijkerweg inhet westen. Het was een immens ter-rein. Op 14 juli waren de troepen vrijwelcompleet. Ze hestonden uit infanterieen cavalerie. Enkele weken later, op 2augustus, was het overzichtelijke, in driedivisies ingedeelde, kamp compleet. Kortna de voltooiing regende het behoorlijk opde heide en hep veel water van de hogergelegen delen het kamp binnen. Ongeveervierhonderd man werd als gevolg daarvanziek. Zij werden naar de hospitalen in Utrecht overgebracht om te herstellen.Gelukkig knapten ze bijna net zo snel alshet weer op en keerden terug in het kamp. Als remedie tegen

wateroverlast werd hetkamp met een laag zand opgehoogd. Marmont stond op een goede verzor-ging van zijn leger, een onontbeerlijkevoorwaarde om, wanneer het nodig werd,slag te kunnen leveren tegen de vijand.De manschappen ontvingen op de heideelke dag 750 gram brood, 250 gram vlees,wat zout, azijn, een handje rijst en eenglas jenever. Om zijn troepen van alleste voorzien had Marmont op 29 juni 1804een oproep aan kooplieden en marketent-sters in de Utrechtse Courant gcplaatstom zich bij het kamp te vestigen. Dekooplieden en ambachtslui stonden onderbescherming van de troepen. Zij drevenhun handel vanuit houten en soms stenengebouwtjes. Vervolgens plande Marmontgrootschalige oefeningen. Iedere veertiendagen hield hij manoeuvres waarbij van's morgens tien uur tot 's avonds zes uurgeschoten werd. Het is niet verwonderlijkdat de oefeningen veel kijkers trokken uit



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 de wijde omgeving. Ook kwamen er metenige regelmaat officiele bezoekers naarhet kamp. Voor de neringdoende hij hetkamp hood het talrijke puhliek een extrabron van inkomsten, er verrezen zelfs kot-fiehuizen. Zo ontwikkelde zich een soorttoerisme op de hei. Ook zorgde Marmontvoor vertier door komedianten en circus-artiesten te laten komen. Hij zou zelfs eenopenluchttheater hebben ingericht. Tegen de tijd dat zijn troepen vol-doende oefening hadden gehad en zijnog we! enige tijd op de heide kondenvertoeven voordat het winterweernaderde, kwam Marmont met het planeen piramide van zand te bouwen en dehellingen ervan met zoden te bedekken.Het zou een herinnering worden aan hunverblijf op de heide. Op 21 oktober 1804was het bouvvwerk klaar. Uiteraard was erter gelegenheid hiervan een groot feest.Nu de koude winterperiode in aantochrwas verlieten de troepen de heide enzochten hun onderkomens weer op inUtrecht, Amsterdam en enkele andere steden. In de volgende zomer betrokkenze het

kamp opnieuw, maar al snel vertrokeen deel in vcrband met nieuwe oorlogs-handelmgen. Wei bleef een aantal oudeof invalide militairen uit de drie divisiesachter, die inmiddels ook gehuwd warenmet meisjes uit de omgeving, om de pira-mide en het kamp te bewaken. Zij kregenieder een stenen huisje. Ook anderendie in de buurt van de piramide wildenblijven, anibachtslieden of koopliedenkregen een lapje grond ter beschikking.Marmont had namelijk van Jan Herm-sen van Ginkel grond hij de piramidegekocht. Het piepkleine gehucht gaf hij op2 december 1805 de naam Austerlitz terherinnering aan de door keizer Napoleongeleverde slag bij Austerlitz. Zo kwam ereen kleine nederzetting. Onder het in1806 ingestelde Koninkrijk Holland werddie nederzetting op 11 december van datjaar bij koninklijk decreet door LodewijkNapoleon tot 'stad'- in dezelfde akte ookdorp en gemeente genoemd - werd verhe-ven met als gouverneur E. de Pineda. Nade inlijving van het Koninkrijk Holland bij Frankrijk in 1810 werd Austerlitz bijkeizerlijk decreet van 21 oktober 1811 aande gemeente Zeist toegevoegd. Deze situ-atie ging 1

januari 1812 feitelijk in. Op datmoment had Austerlitz 231 inwoners. Dataantal daalde elk jaar doordat er weiniginkomsten verworven konden wordenen de schrale gronden zonder de paar-denmest uit het kamp weinig productenopleverden. In 1832 telde de bevolkingnog slechts 168 zielen. In dat jaar branddede pottenbakkerij van de gepensioneerdeFranse legerkapitein F.A. Hubert samenmet enkele omliggende woningen af. Hijhad de pottenbakkerij in 1828 gesticht.Het mes sneed aan twee kanten: F.A.Hubert wierf personeel onder de ver-armde bevolking waardoor deze weer eenbron van inkomsten had. Enkele jaren nadit debacle vertrok Hubert uit Austerlitzen verkocht in 1836 zijn grond aan deheer j.B. Stoop, die reeds meer terreinenbij Austerlitz bezat. Hij probeerde hetgebied tot ontwikkeling te brengen, eenstreven dat door zijn schoonzoon A.J. deBeaufort werd overgenomen. Toen geble-



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EM HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 was de hedoeling de bleekneusjes uit destad met versterkende kost en gezondeboslucht wat gezondheid te geven. Eenverslag van de bekende Amsterdamseweldoener A. Kerdijk vermeldt over devacantiekolonie: 'Wie het uiterlijk, degelaatskleur, de gansche lichaamshoudingder meeste huiswaarts keerenden vergeleekmet hetgeen hij bij hun vertrek had gezien,moest den naam van gezondheidskohmiegeivettigd verklaren.' Velen herinneren zich de Pyramidemet uitspanning en speeltuin van school-reisjes. De toeristische gidsen van JanKraal prijzen de toerist in het begin vande twintigste eeuw wandelingen in debossen bij Austerlitz en naar de Pyramideaan. Na 1945 worden de bossen vaak metauto's doorkruist. Gelukkig verkennentegenwoordig talrijke toeristen per fietshet gebied. Lange afstandsvvandelaars dievan het station DriebergeivZeist langs hetTrekvogelpad door de bossen naar Maarnlopen passeren Austerlitz. Het gebied bij Austerlitz is dus al 200jaar aantrekkelijk. Het Beauforthuis aan de

Woudenbergseweg 70                      zeister historisch genootschap ken was dat de landbouw in deze strekengeen successen bracht is men op bosbouw overgegaan. Met de Beaufortweg heeft hetgemeentebestuur van Zeist hem geeerdvoor zijn weldaden voor Austerlitz. Uiteindelijk heeft Austerlitz zich doorde aanplant van hossen en de aanwezig- heid van de Pyramide tot een dorp in eenrecreatiegebied ontwikkeld, waarin dejeugd een eigen plaats verworven heeftop het terrein van de Stichting Jeugd-buitenverblijven. Reeds in 1884 was ereen vakantiekolonie van tachtig Amster-damse kinderen bij het logement aan devoet van de Pyramide van Austerlitz. Het



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERUTZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 Open monumentendag11 September 2004 Hieronder vindt u de volledige beschrij-ving van twee wandelroutes bij Austerlitz.U kunt de routes A en B tot een aaneen-sluitende wandeling combineren met eenlengte van ongeveer dertien kilometer. Dewandelroutes starten beide bij het Beau-forthuis aan de Woudenbergseweg 70.Voor route A hebt u 2 tot 2,5 uur nodig,route B is een wandeling van ongeveer1,5 uur. Wilt u beide wandelingen lopendan bent u ongeveer vier uren onderweg.Achter de beschrijving van beide routes isvan een aantal punten langs de route eenuitgebreide toelichting opgenomen. In deroutebeschrijvingen zijn deze toelichtin-gen met hun volgnummer opgenomen, Wandelroutes ?? Vanaf de parkeerplaats van het Beau-forthuis gaat u een Idem stukje links langshet fietspad tot aan de anwB-paddestoel20094. Hier steeht u de Woudenbergse-weg over. Kijk goed nit! Aan de overkantgaat u direct links een smal bospad in.(routebordje Open Monumentendag)U loopt nu op de noordelijke grensvan het

voormalige Franse Kamp Aus-terlitz. Aan uw rechterhand in het bosliggen de onderkomens van de StichtingJeugdbuitenverblijven.,M) De gebouwenmaakten oorspronkelijk deel uit van eenin 1939 aangelegd militair kamp dat na deTweede Wereldoorlog dienst deed als eenherstelcentrum voor geesteszieke militai-ren, het militaire Neurosehospitaal, laterhet Herstel- en Oefencentrum (hoc)genoemd. Na enige tijd krijgt u aan uw rechter-hand een groot gebouw met een deelshoge dakopbouw. Hier zetelden oorspron-kelijk de medische dienst en het magazijnvan het hoc. Onder de hoge dakopbouwwas de gymnastiekzaal van het complex. Later, na 1966, heeft Staatsbosbeheer dit gebouw gebruikt en de naam d'OudeKamp gegeven. Nu wordt het verhuurd. ?* V vervolgt het pad dat een kort stuk overasfalt gaat om vervolgens weer over bos-grond verder te gaan. Het pad eindigt opeen Tsplitsing met een asfaltweg. Dit puntis tevens ongeveer het westelijke einde vanhet voormalige Franse Kamp Austerlitz.Links voor u liggen de trainingsvelden vande knvb. (J gaat rechtsaf de asfaltweg open vervolgens direct links een

kiinJcerivegin. Nu passeert u een witte logiesbarak.Deze barak dateert uit 1955 en is opge-trokken uit prefab beton, betonnen ele-menten die ter plekke :ijn gemonteerd.Het fundament van de barak is ter plaatsegestort. De ramen zijn in stalen kozijnengezet. Voor de barak staan betonnen ping-pongtafels evenals betonnen bankjes. * Het bospad blijft u rechtuit vervolgentotdat u aan uw linkerhand een paaltjemet een witte kop ziet. V slaat nu rechts Start bij het Beauforthuis aande Woudenbergseweg 70.'&quot;



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERUTZ - HET KAMP EM HET DORP I OPEN MONUMENTENDAG 2004 af en volgt de wine paaltjes tot het derde pad aan uw rechterhand. (routebordje Open Monumentendag) Hiergaat u in en loopt lungs een slagboom. Rechts staat een houten barak, een voormalig verblijf van korporaals en nu het kantoor van de Stiehting Jeugd Bui- tenverblijven. Dit gebouw staat hier al vanaf het eerste begin van het militaire kamp in 1939. Dat geldt ook voor de andere houten harakken zoals de grote barak aan uw linkcrhand, die dienst deed als eetzaal voor de onderofhcieren. ?# Nu steekt u een asfahweg over en ziet aan uu- iinkerhand het kenkencomplex waar de mditairen han eten haalden. Daarvoor liepen zij langs het uitgiftelo- ket dat links van de entree ligt. De ramen van het loket konden worden opgeklapt tijdens het uitdelen van het eten en door de overkapping hleven eten en militairen droog. Nu is hier nog steeds de keuken van de Stiehting Jeugdbuitenverbltjven. Aan de overkant van de keuken ligt het in 1955 gebouwde kantotu van het hoc, Het in 1959 afgebrande houten officiersbarak

op het HOC-terrein. TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS GEMEENTEARCHIEF ZEIST door de huidige gehruikers Lipke ZijlstraHuis genoemd. Dit kantoor is in een U-vorm gebouwd en opgetrokken uit gelcbaksteen. Ook hier zien we weer dezelfdebetonnen bankjes als bij de eerste barakaan de wandelroute. * We vervulgen ons pad en krijgen aan onslinker hand de recreatiezaal, hetjac. Kou-wenhoven paviljoen.Ook dit paviljoen is in 1955 uit beton- elementen opgebouwd en heeft eveneens stalen kozijnen.



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERUTZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 ?* Op dit punt aartgekomen keen u in derichting waaruit u fovam. Rechts vooru, in een zijpad, staat een klein houtenhutje. Dit is een oud hutje van de bosbrand-weer waarin nog oud gereedschap staat,zoals scheppen om greppels mee te gravenals verdediging tegen de bij bosbrandsmeulende ondergrond. Zo is verdereuitbreiding van bosbrand te voorkomen.Tegenwoordig zijn er moderne bluswagensbeschikbaar, al heeft de oude methodenog niet afgedaan. ?? Het pad waaraan het hutje staat gaatu in en it volgt de groene paaltjes longshet bospad. U loopt met het pad mee eenbocht naar links (u verlaat hier de groeneroute) en ziet aan uw rechterhand weertwee uit prefab beton opgetrokken barak-ken achter elkaar staan. Zij dragen nu denamen De Mter en De Krekel. Hier gaatu rechtsaf het asfalt op en luopt in noor-delijke richting. In het voorbijlopen v.et uweer een betonnen pingpongtafelIn het gebouw De Krekel is een Natuur Educatief Centrum gevestigd dat acti-viteiten verzorgd voor de jeugd die hierverblijtt.

?* Na de slagboom vervolgt u het pad verdertotdat u op een kruising met de groeneroute komt. Links op de hoek ligt in degrand een oefenbom uit de mohilisatietijd.Deze bom is ooit door Staatshosheheer als een markeringspunt gebruikt. ?* U vervoigt uw pad in noordelijke richting tot aan de Oude Woudenbergse Zandweg waarlangs een verhard jietspad loopt. Nu gaat u linksaf een kort stukje langs deze oude weg tot aan het wielrijdersmonu- ment aan uw rechterhand. Dit monument is geplaatst ter herinne- ring aan vijftig jaar Rijwielpadvereniging Utrecht Met Omstreken (1918-1968). Op de betonnen obelisk zijn in 1972 door de Utrechtse beeldhouwer en beel- dend vormgever Theo van de Vathorst (Utrecht 1934) gemaakte bronzen plaquettes bevestigd. Ook is er een pla- quette van de Bostijgers (1984-1999) op bevestigd. Dat is gebeurd ter gelegenheidvan het vijftienjarige bestaan van de Bos-tijgers, een groep mannen die siuds 1984elke zaterdag een rondje hardloopt in debossen. Zij zijn een jongere groep dande uit 1961 stammende Boshijgers, wierBoshijgerslaan vanaf het monument inwestelijke richting

naar Zeist loopt. Eensinds kortere tijd bestaande groep hardlo- Een van de barakken op het terretn van deStichting Jeugdbuitenverblijven, het voor-malige HOC-terrein. Deze barak is een vande serie uit 1955 die in prefab beton isopgetrokken. ZEISTER HISTORISCH GENOOTSCHAP



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP ! OPEN MONUMENTENDAG 2004 pende vrouwen noemt zich 'Vlo' hetgeenstaat voor: Vrouwen lopen ook. ?* Bij het monument gaat u rechtsaf over hetvoetpad dat langs het f.etspad loopt. Uloopt door tot het vierde pad rechts. Hierziet u een weilandje met appelbomen eneen bank. Het herinnert aan de arbeiderswoningdie hier tussen 1850 en 1950 stond. Ophet terrein bevond rich een waterput.Deze put wordt de Smitsput genoemdnaar de laatste hewoner van de woning,de heer Smit. H> Bij het weilandje gaat u rechtsaf. Dit padheeft hier en daar een stukje verharding.Het staat bekend ah het Dambreeschespoor (een verbastering van d'Amble),een oude verbindingsweg van de OudeVi'oudenbergse Zandweg naar de Lens-derheide. Dit pad vervolgt u tot aan eengrote open plek met in het midden bomenen een beukenhaag.Deze geven de piaats van Wallen- burg aan, de woning van Jean Maurice d'Amble die hier in 1797 met landontgin-ning begon.&quot;&quot;' Ook hier is een put gevon-den, die in 1989 weer is opgemetseld. Inde jaren 1804 en

1805 leverde d'Amblehout aan de Franse militairen voor hunkamp en betrok hij mest uit het kampvoor zijn akkers. Rondom deze plek zietu opgeworpen walletjes. Deze van beplan-ting voorziene aarden wallen vormdeneen verdedtging tegen verstuiving vanzand en vraatzuchtig wild. ?* U steekt vanuit de riehting warn u kwam deopen plek recht over en vervolgt het Dam-breesche spoor Lings de witte paaltjes. Linksvan het pad ligt een naaldproductiebos.Dennen werden vroeger in de mijnengebruikt om de gangen tegen instortente stutten, een vorm van verdediging.Stortte er toch een gang in dan werden demijnwerkers gewaarschuwd door de kortvan tevoren krakende stammen. ?? Waar de witte paaltjes naar rechts gaan,gaat ook u naar rechts in zuidelijke rich-ting, Links en rechts van het pad ziet u zwartgeblakerde stammen, het trieste resultaatvan een van de laatste bosbranden. Tochhebben vele bomen voldoende bescher-ming van hun bast gehad, want huntakken zijn opnieuw uitgelopen. ?? U loopt het pad uit tot aan de Grensweg,een zandpad met verhard fietspad dat hierprecies op de grens van de

gemeente Zeistmet de gemeente Woudenberg loopt. Hierslaat u rechtsaf en blijft de witte paaltjesvolgen. V gaat nu over een klein gebiedvan de gemeente Woudenberg. Bij deheide gekomen volgt u de witte paaltjesnaar links en vervolgt het pad het bosin. Op de T-splitsing linksaf en na 50 mrechtsaf. De witte paaltjes zijn nu metgroen gecombineerd. U blijjt dit padvolgen ook als groen u weer verlaten heeften de paaltjes alleen nog maar wit zijn.Wanneer u bij een half verharde weg aan-komt, gaat u met de witte paaltjes linksafen komt uit op de Oude WuudenbcrgseZandweg met verhard fietspad.U gaat even links de Oude Wou-



Seijst 2004. - Dl.34 j----------------------------__------------_ denbergse Zandweg op en ziet aan uwrechterhand het Witte Huis, het in 1827gebouwde jachthuis en boswachterswo-ning van de familie De Beaufort.,n&quot; ?» Direct na het Witte Huis gaat u rechtsaf door het bos en komt u at snel uit op een T-splitsing. Deze naar links weglopende weg wordt de Baggelweg genoemd en komt uit op de provinciate weg van Zeist naar Woudenberg. Als u 100 m naar links loopt ziet u een wit bordje staan met de uitleg van de naam Baggelweg. Deze uitleg spreekt van grof grind - zgn. biggel- waarvan de naam van de weg is afgeleid. Wat hier niet staat is dat in 1939 militairen in Het Witte Huis waren ineekwartierd. E6n van hen was Barend Baggel die zich ergerde dat elke dag het eten te laat uit de militaire keuken bij de Pyramide van Austerlitz arriveerde. Hij kreeg al snel door dat hij via het naar de Woudenbergse weg buigende bospad met een vrachtwagen bij de militaire keuken kon komen en het eten sneller kon halen zodat het ook beter warm bleef. Zijn AUSTERLITZ - r KAMP EN HET DORP ! OPEN

MONUMENTENDAG 2004 M © O* ?» Vervolgens passeert u links een weilandje en krijgt u aan uw rechterhand de enige boerderij van Austerlitz- In het weiland ziet u een groepje bomenstaan dat bekend staat als het 'bosje vanStoop'. Volgens overlevering zou de voor-malig grondbezitter Stoop de gewoontegehad hebben hier en daar op de heidegroepjes bomen te laten planten. ?* V bereikt nu een asfaltweg met rechts vooru ANWB-paddestoel 2008/001. V gaatnu links in de richting van de provinciateweg, steekt deze weer over en bent terugbij het Beauforthuis. commandant gat hem toestemming metzijn kitpwagen naar de keuken heen enweer te rijden. Zijn collega's plaatsen eenbordje hij het desbetreffende bospad methet opschrift Baggelweg. ?? U loopt weer in de richting van het WitteHuis en ziet u aan uw linkerhand eenhouten schuur. Dit is de in 1939 geplaatste Bosschuurvan Staatsbosbeheer. De schuur wordt bijde door de boswachterij georganiseerdewandelingen gebruikt. Ook hier ligt weereen oefenbom. ?* By de Bosschuur gaat u direct linksafdoor een fraaie beukenlaan waarlangsgele paaltjes

staan die overgaan in groenepaaltjes. V blijft dit pad vervolgen. Kortnadat het pad naar rechts is gebogen, kuntu tussen de bomen door het Beauforthuislien liggen.Vroeger moet de zichtas tussen het Beauforthuis en het Witte Huis vrij geweest zijn. 85



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP I OPEN MONUMENTENDAG 2004 Start bij het Beauforthuis aande Woudenbergseweg 70. (l) ?? Vanaf de parkeerplaats van het Beaufort-huis gaat u even links tot aan de anwb-paddestoel 20094- V gaat nu meteenscherp links achter de parkeerplaats vanhet Beauforthuis langs en passeert enkelewoningen. U loopt nu over de Kamperlinie, denoordgrens van het voormalige FranseKamp bij Austerlitz.|V) AIs u wandelrouteA reeds heeft gelopen hebt n ook hetnoordelijkste stukje langs het oude kampgelopen. Het pad waarop u loopt, met blauvvepaaltjes, heeft vrij rechte contouren enmet een beetje fantasie ziet u rectus, inplaats van bomen, tenten staan en hoortu het geroezemoes van de manschappen. ?*? V blijft de blauwe paahjes-route volgen,steekt een asfaltweg ( de Oude Postweg)over en loopt verder het bospad af. Bij Het Witte Huis, voormalig jachthuis van de familie De Beaufort aan de Oude Wouden-bergse Zandweg (Gem een te Woudenberg). TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS GEMEENTEARCHIEF ZEIST 86



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 een vork in het pad - doordat er nu eenruiterpad bijkamt - kunt u kiezen wat hetprettigste loopt. Het belangrijkste is dat una de kruising met de Oude Postweg hetvijfde pad aan uw linkerhand ingaat.(bordje Open Monumentendag) Dit isvlak voor de manege. Als u linksaf bentgegaan neemt u het eerste pad rechts, eenruiterpad. Na ongeveer 30 meter ligt aande linkerkant van het pad een kleine halfronde begroeide verhoging.Dit is een zogenaamde redoute, een plek waar men ter verdediging van het Franse Kamp een kanon kon opstellen. Zulke redoutes lagen op meerJere plaat- sen langs het kamp. ?? U vervolgt het ruiterpad en neemt, naongeveer 150 m, het eerste pad rechts.Bij de manege uitgekomen vervolgt ulinks weer de Kamperlinie en blijft dit padvervolgen tot aan de Traay. Hier gaat urechtsaf over het fietspad. Het voormaligekamp lag nog een klein stukje aan de over-kant van deze verkeersiveg.Als u op het fietspad de ANWB-paddestoei 22137 bent gepasseerd neemt u het tweedebospad rechts.

(routebordje Open Monu-mentendag) U betreedt nu het zogenaamde Bat-terijenbos. Links en techts van het padontwaart u aarden walletjes waar in deFranse tijd kanonnen stonden ter verde-diging van het kamp. ?* U vervolgt het pad waarop u loopt rechtuiten komt uit op de Waterlooweg. Deze weggaat u op. Ter hoogte van de Marmontu'eggaat u het bospad links in en u neemt hetbospad direct rechts dat evenwijdig looptaan de Waterlooweg.Mocht u menen dat u nu aan de zuid-rand van het Franse Kamp loopt, danheht u het mis. Deze ligt iets noordelijkerof net iets zuidelijker dan de Water-looweg. Het is moeilijk de zuidgrens vanhet kamp te herkennen. Daarvoor zijn ertwee opties waarvan wij een gedeeltelijklopen, namelijk de grens die ongeveer500 m van de noordgrens ligt. Op 300 mmeer, dus 800 m van de noordgrens,ligt nog een mogelijke grenslijn. Argu- ment voor deze tweede lijn zou zijn datdaarmee enkele opslagplaatsen binnenhet kamp zouden hebben gelegen. Nu is het de vraag wat er opgeslagen werd.Wanneer het om munitie ging, en dat isbij een legerkamp wel aannemelijk, danis het

logischer de opslagplaatsen buitenhet kamp te hebben. In dat geval is hetmeeste te zeggen voor de lijn op 500 mafstand van de noorgrens van het kamp,zodat er bij een ontploffmg geen schade inhet kamp zou zijn. ?? V volgt het bospad totdat dit weer terhoogte van nr. 37 op de Waterlooweguitkomt. U vervolgt de Waterlooweg engaat rechtsaf de D.J. Nieuwenhuizenwegin. Tegenover huisnummer 22 gaat u Imksaf. Dit pad zou de zuidgrens van het kampgeweest kunnen zijn. Bij de kruising methet ruiterpad gaat u kort links en zietaan uw rechterhtmd een bordje staan bijeen plek waar een voormalige opslag vankarnpementsgocderen geweest zou zijn.De contouren zijn met kleine houten piketpaaltjes aangegeven.







Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 ?* Nu keen u weer lerug naar het bospad envervolgt dat in de richting waarin u liep.Na enige tijd bereikt u de Grensweg, eenasfaltweg die op de grens van de gemeen-ten Zeist en Driebergen loopt. U steektdeze weg over en vervolgt het bospad.Wanneer dit pad uitkomt op een fietspadgaat u rechts. Dit fietspad komt uit opde Austerlitzeweg. Deze steekt u over enu neemt het tegenoverliggende bospaddai uitkomt bij de parkeerplaats van hetBeauforthuis. I. Het BeauforthuisWoudenbergseweg 70 Het Beauforthuis, gelegen aan deWoudenbergseweg, dateert uit 1861. Degrootgrondhezitter A.J. de Beaufort Hettoen een kerkje voor de bevolking vanAusterlitz bouwen op het terrein vanHeideoord. Het huis Heideoord was eenboerderij, in 1832 op de linkerbovenhoekvan het voormalige Franse legerkamp bijAusterlitz gebouwd. Dit huis is in 1844door J.B. Stoop gekocht. Deze Amster-damse koopman was sinds 1826 eigenaar al bereid verklaard tot het beschikbaarstellen van een kavel, maar toen was degemeente Zeist nog

niet zover die schen-king te aanvaarden. De school begon op 1augustus 1844 onder leiding van meesterI.J. Gramser. Om beter uitvoering te kunnen gevenaan het met behulp van schapenmest ont-ginnen van de heide tot een akkerbouw-gebied, besloot Stoop in 1844 van zijnboerderij Heideoord een landbouwschoolte maken. Bovendien verstrekte de pro-vincie een subsidie voor de school. Stooptrok de landbouwonderwijzer Enklaar uitGroningen aan die had deelgenomen aaneen prijsvraag over het in cultuur brengenvan heidegronden. Op de boerderij Hei-deoord kon hij met zijn leerlingen expe-rimenteren en proefterreinen aanleggen.Aan de school gaf ook J.R.E. van Laer{Zeist 1818-Utrecht 1891) les in natuur-,schei-, plant- en dierkunde. Hij was van1 oktober 1840 tot 21 juli 1847 aan deschool verbonden. Van Laer promoveerdein 1850 aan de universiteit van Utrechttot doctor in de wis- en natuurkunde. van heidegronden bij Austerlitz. De armegronden liet hij ontginnen en beplanten.Werkheden waren er in de buurt vol-doende. Immers was in 1810 het FranseKamp definitief verlaten. De ambachtslie-den en

neringdoenden die zich in de buurtvan het legerkamp hadden gevestigd ver-wierven sindsdien geringe inkomsten enleefden in armoede. Stoop verschafte henwerk. Met de aankoop in november 1836van de overige gronden in Austerlitz, totdan toe eigendom van de oude Franselegerkapitein F.A. Hubert, werden deperspectieven nog beter. De heer Stoop was een sociaal bewo-gen man. Behalve dat hij de bevolkingwerk verschafte, had hij ook oog voorandere sociale noden. Hij werkte door hetgratis afstaan van grond en het om nietbeschikbaar stellen van bouwmaterialenin 1844 mee aan de bouw van een schoolin de buurtschap. Tot dan toe moestende kinderen uit Austerlitz in Driebergennaar school of gingen ze helemaal nieten bleven analfabeet. Ook de vorigeeigenaar van de grond, Hubert, had zich



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 Het gangbare verhaal over het verloopvan de landhouwschool is dat Enklaarniet in staat was zich in de eenzaamheidvan Austerlitz te handhaven en daardooraan de alcohol verslaafd raakte. Hetbetekende na een paar jaren het eindevan de landbouwschool. Daarnaast zalde crisis in de wereldwolhande! in die tijdook een rol hebben gespeeld in de misluk-king. Doordat het niet meer lucratiefwasom schapen te houden kwam er minderschapenmest voor de ontginningen'beschikbaar. J.B. Stoop was vader van een dochterAnna Aleida. Zij trouwde in 1841 metAernout Jean de Beaufort. Na het overlij-den van Stoop in 1856 erfde dit echtpaarhet grondbezit in Austerlitz en dus ookHeideoord. De Beaufort verpachtte deboerderij, maar dat leverde hem nietveel op aangezien de pachter de door zijndieren geproduceerde mest op de pacht-som in mindering mocht brengen. Denieuwe eigenaren gingen daarom geheelover tot bosbouw. Inmiddels was het bevolkingsaantal,van 235 in 1812 naar 168 in 1832 gedaald,weer

opgeklommen naar 259 in 1845.Deze inwoners vielen voor hun geestelijkeverzorging onder de kerkenraad van Zeist.Voor het bijwonen van een kerkdienstmoesten zij een afstand van ongeveer 6kilometer afleggen, andersom was hetmoeilijk voor de kerkenraadsleden inAusterlitz op huisbezoek te gaan. Daaromdienden enkele inwoners van Austerlitzin 1847 een verzoek hij de Synode vande Nederlands Hervormde Kerk in omeen hijdrage van 400 gulden te mogenontvangen voor een hulppredikant. Ditverzoek werd gesteund door de Zeisterpredikanten. Men dacht de godsdienstoe-teningen in het schoolgebouw te houden.Het verzoek werd echter afgewezen. Tienjaar later, in 1857, is er een groep nota-belen die opnieuw een poging doet in deleemte te voorzien. Twee jaar later wordteen evangelist benoemd. Als deze alspredikant naar 's Hertogenbosch wordtberoepen onderneemt de kerkenraad vanZeist actie. De kerkenraad wendt zich tot de heer A.], de Beaufort die in 1858 aleens een aanhod deed de boerderij Hei-deoord af te staan voor de bouw van eenpredikantswoning en kerk. Toen had dekerkenraad het

aanbod afgeslagen, maarnu kwam ze er op terug. De Beaufort her-haalde zijn aanhod en stelde ook nog, vooreen periode van zes jaar, 200 gulden perjaar beschikbaar voor een predikantstrak-tement. Opnieuw vroeg de kerkenraadtoestemming voor het aanstellen van eenhulpprediker. Begin 1861 werd die toe-stemming verkregen. In april van dat jaarkon I.J. Dermout als hulpprediker voor debuurtschap Austerlitz worden aangesteld.Ondertussen was door De Beaufort Hei-deoord afgebroken en op die plaats eenpastorie met een kerkzaal gebouwd. Hetbouwwerk hleef zijn eigendom. Pastorie en kerk zijn geheel in baksteenin classicistische stijl opgetrokken. Desmalle pastorie heeft een zadeldak datevenwijdig aan de weg is. De deur zitin het midden en heeft aan weerszijdentwee ramen met zes ruiten waarvan de



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 luiken onthreken. De ecrsto verdiepingheeft vijf ramen van elk vier ruiten. Dezeramen zijn schuiframen evenals die vande begane grond. Ook de kerk die haaksaan de pastorie is gebouwd heeft eenzadeldak met klokkentoren. De kerk heeftspitsboogvensters en een in 1943 ver-hoogd voorportaal met een classicistischerondboognis. De kerk is tip 29 September 1861 ingebruikgenomen. Ongeveer een jaar laterbespreekt de kerkenraad met de heer DeBeaufort de mogelijkheid een zelfstandigehervormde gemeente in Austerlitz testichten. Er zijn dan ongeveer vijfhonderdleden. Hij is bereid om het eigendom vankerk en pastorie af te staan als er eenzelfstandige gemeente komt. Het belang*rijkste om de wens te realiseren was hetbijeenbrengen van een kapitaal om hetpredikantstraktement uit te betalen. Doorhet ijveren van een speciale commissie totstichting van een hervormde gemeente inAusterlitz is een bedrag van 17.500 guldenbijeen gebracht. Bijna twee derdedeeldaarvan heeft de heer De Beaufort voor zijn

rekening genomen. Van de rente vanhet bedrag kan een predikantstraktementworden betaald. Op 30 juli 1864 komt hetKoninklijk Ix^luit at dai Austerlitz eenzelfstandige hervormde gemeente magvormen. Van de nieuw te vormen ker-kenraad wordt A.j. de Beaufort voorzitter,meester I.J. Gramser bezet de post vansecretaris-penningmeester. Aan hen is J.Wolfswinkel toegevoegd. Als eerste regelsde kerkenraad de schenking van pastorieen kerkzaal door de heer A.J. de Beaufort.Vervolgens wordt de reeds vertrokkenhulpprediker I.j. Dermout beroepen totpredikant. Het gebouw aan de Woudenbergsewegfunctioneerde tot 1984 als kerk. Reeds in1970 ontstond een plan voor een nieuwekerk. De ligging van het complex aande Woudenbergseweg ten opzichte vanhet dorp was excentrisch. Bovendienwas het door houtworm aangetaste dakvan de kerk evenals de pastorie aan eenopknapbeurt toe. Door de slechte toe-stand waarin het pand verkeerde begon het moeilijk te worden een predikantaan te trekken. Inmiddels was bekenddat de oude hervormde bewaarschool inhet centrum van het dorp zou

wordenafgebroken. Men vond dit een geschikteplek voor een nieuwe kerk. De financie-ring voor de bouw moest uit de verkoopvan het perceel aan de Woudenbergsewegkomen. De hervormde gemeente wilde degrond graag als bouwgrond voor wonin-gen verkopen. De gemeente Zeist gingdaarmee niet akkoord. Zij wilde het vrij-komende perceel als bosgebied bestem-men. Er moest dus een andere manierworden gevonden om de financier! voornieuwbouw bijeen te krijgen. Die kwamdoor verschillende activiteiten binnende kerkelijke gemeente. De eigen ledenbrachten 120.000 gulden bijeen. Dit wasnog lang niet genoeg Vervolgens beslootde kerkenraad contact te leggen met degereformeerde gemeente in het dorp omsamen een nieuw gebouw op te richten.Het zaad viel in vruchtbare aarde en eind1983 kon met de bouw worden begonnen.Op 6 oktober 1984 werd de nieuwe kerk



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERUTZ - HET KAMP EN HET DORP I OPEN MONUMENTENDAG 2004 er kleine aanpassingen aan het complexgedaan om het voor zijn nieuwe functiegeschikt te maken. In 2005 start eenrigoureuze verbouwing om Het Beaufort-huis nog beter te doen functioneren voorartiesten en publiek. II. Het terrein van deStichting Jeugdbuitenver-blijven geopend. De oude kerk zou uiteindelijkniet worden afgebroken maar in zijngeheel met de grond worden verkocht orazo een historische pick voor Austerlitzte bewaren. De Zeister gemeenteraadstemde hiermee in. Na een tussenfasewaarin de Vrije Muziekacademie hetkerkje in eigendom had, is het sinds 1987een ruimte voor verschillende culturelemanifestaties met het accent op muziek. De Stichting hcheer pand Woudenbergse- weg 68/70 heeft de kerk in 1987 gekochten verhuurd aan de Stichting de Beaufortwelke in 1999 de Stichting beheer pandWoudenbergseweg 68/70 overnam endaarmee eigenaar van het pand werd. Hetkerkje is toen omgedoopt in Het Beau-forthuis, als herinnering aan de man dieveel voor Austerlitz heett hetekend: A.J.

de Beaufort. In de loop der jaren zijn Tegenover het Beauforthuis aan de Woudenbergseweg ligt de ingang van hetterrein van de Stichting Jeugdbuitenver-blijven. Dir bosgebied was oorspronkelijkeigendom van de tamilie De Beaufort.Toen zij een groot deel van htm bezitin 1939 verkocht aan Staatsbosbeheerviel ook dit terrein in handen van dezeinstantie. De opstallen dateren deelsuit 1939 en deels uit 1955. Voordat deStichting Jeugdbuitenverblijven zich ervestigde waren de harakken in gebruik hijhet Ministerie van Defensie. De eerste harakken zijn in 1939 illegaal Het gebouw van de medische dienst op het HOC-terrein, waar ook arbeidstherapie werdgegeven. Een foto uit 1960.                      topografisch-historische atlas gemeentearchief zeist



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - MET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 AUSTERLITZ - HET KAMP EM HET DORP | OPEN MONUMENTEMDAG 2004 gebouwd door hec toenmalige ministerievan Oorlog. Dat gebeurde in het kadervan de mobilisatie van het Nederlandseleger in verband met de dreiging vande Tweede Wereldoorlog. Ze zijn uit hetruim voorhanden zijnde hout geconstru-eerd. Voor de bouw is hij de gemeenteZeist nooit vergunning aangevraagd. Degemeente heeft echter ook geen bezwaargemaakt en daarmee in de bouw toege-stemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlogzijn de gebouwtjes door het Duitse legergehruikt als N.S.K.K-Lager en werden erenkele bijgebouwd. Bij de bevrijding in1945 zijn ze haastig verlaten. Vervolgenshebben de Binnenlandse Strijdkrachtende barakken in korte tijd letterlijk uitge-mest toen ze tijdelijk onderdak moestenbieden aan, naar verwacht werd, 2000gerepatrieerde Nederlandse krijgsgevan-genen. In 1946/47 heeft het ministerievan Defensie op het terrein het NeuroseHospitaal gevestigd en werd vooraan ophet terrein het gebouw van de MilitaireGeneeskundige Dienst opgetrokken.Hierbij hoorde ook een grote gymnas- tiekzaal. Nadat in 1966 de militairenvertrokken waren heeft Staatsbosbeheer dit gebouw lange tijd gehruikt als kantooren opslagmimte. Tegenwoordig wordt hetverhuurd aan een computer fir ma. In 1955is het aantal gebouwen verder uitgebreid. Het Neurose Hospitaal was bedoeldvoor Nederlandse militairen die geestelijkziek waren ten gevolge van hun beleve-nissen in de strijd om Nederlands-Indie(1946-1949), en later, Korea (1950-1953)en Nieuw-Guinea (1961-1963). Zij kondenonder medische begeleiding in de bossenvan Austerlitz herstellen. Als genees-heer-directeur was de zenuwarts W.L.Meijering aangesteld. Uiteraard verliepalles volgens militair patroon en haddenofficieren, onderoffkieren en soldatenhun eigen verblijven en eetzaal. Behalvede barakken met slaapplaatsen en hetgebouw van de medische dienst waren ercentraal op het terrein een administratie-gebouw en een keukengebouw tegenoverelkaar gelegen. Het u-vormige uit gelebaksteen opgetrokken administratiege- houw, dat nu de naam Lipke Zijlstra

Huisdraagt, is nu ingericht als verblijf voor dejeugd. De centrale keuken functioneertnog steeds voor de Stichting Jeugdbui-tenverblijven. Het uitgifteloket is in deinspringende gevel links van de entree.Het heeft opklapbare ramen zodat demilitairen droog stonden als ze hun etenopgeschept kregen. Toen tegen het midden van de jarenvijftig het Neurose Hospitaal langza-merhand zijn functie vertoor doordat deaard van de klachten veranderde - degeesteszieke militairen uit Nederlands-Indie waren niet meer in het hospitaal- wijzigde het ministerie van Defensiein 1958 de naam in Herstel- en OefenCentrum (hoc). Vanaf toen hood het ookplaats aan dienstplichtige militairen diebij hun keuring in de stabiliteitsklasse S4oi SS vielen. Zij waren niet direct gesehikrvoor een functie bij de landmacht, maarmen hoopte hen, onder andere middelsarbeidstherapie. in het hoc beter geschiktte maken. Tegenwoordig wordt het terrein college van burgemeester en wethouderswaren hier fel tegen gekant. De gemeentezocht zelfs steun bij de provincie om deplannen van het ministerie tegen te gaan,terwijl 41 bewoners van Austerlitz op 1Cjuli 1964 een rekwest aan de koninginstuurden. Uiteindelijk Het het ministe-rie van Justitie in voorjaar 1966 wetenhelemaal niet in het voormalige hoc-terrein gemteresseerd te zijn, omdat heteen heel geschikt terrein in Zeeland hadgevonden. Direct daarna heeft het Zeistercollege van B en W gereageerd op eenverzoek van de Stichting Kampeervreugddie samen met de Stichting Vakantiever-blijven voor de Lagere Schooljeugd werk-weken in Austerlitz wilde organiseren. Inde Stichting Kampeervreugd waren deanwb, de Nederlandse Reisvereniging,de Nederlandse Jeugdgemeenschap ende Nederlandse Jeugdherbergcentralevertegenwoordigd. Uit deze initiatieine-mers is in 1952 samen met het voormaligministerie van Onderwijs, Kunsten enWetenschap in 1952 de Stichting Jeugd-buitenverblijven opgericht welke vanaf opgetrokken uit prefab hetonplaten eneen recreatiezaa! is aan het geheel toe-gevoegd. De ramen van deze gebouwenhebben stalen kozijnen. Tevens is eenin 1956 afgebrande houten barak vande onderoffkieren door een betonnenbouwwerk vervangen. Voor de uit betongebouwde

barakken staan ook uit betongemaakte pingpongtafels en bankjes.Dergelijke betonnen bankjes treffen weook aan bij het uit haksteen opgetrokkenLipke Zijlstra Huis, het voormalige admi-n is t r at ie kantoor. Op 1 juli 1964, kort na het einde vande strijd om Nieuw-Guinea, heeft hetministerie van Defensie het hoc beein-digd. Staatsbosbeheer en de bewoners vanAusterlitz gingen ervan uit dat het ter-rein, zoals de bedoeling in 1939 reeds was,weer geheel in gebruik zou komen voor derecreatie. Maar het pakte eerst anders uit.Het ministerie van Justitie wendde zichnamelijk bij het vertrek van Defensie totde gemeente Zeist met het verzoek er eenjeugd detentie-inrichting te mogen vesti-gen. De bewoners van Austerlitz en het De boerderij Wallenberg. ZEISTER HISTORISCH GENOOTSCHAP nog vaak aangeduid als het voormaligeHoc-terrein. In 1955 werd op verzoekvan het ministerie in het bestemmings-plan opgenomen dat het terrein bestemdzou zijn voor ziekenhuizen en sanatoria.Toen is het aantal bouwwerken uitgebreidtot twaalf. De nieuwste barakken zijn



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - MET KAMP EM HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 AUSTERLITZ ? HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 gebouwd door het toenmalige ministerievan Oorlog. Dat gebeurde in het leadervan de mobilisatie van het Nederlandseleger in verband met de dreiging vande Tweede Wereldoorlog. Ze zijn uit hetmini voorhanden zijnde hout geconstru-eerd. Voor de bouw is bij de gemeenteZeist nooit vergunning aangevraagd. Degemeente heeft echter ook geen bezwaargemaakt en daarmee in de bouw toege-stemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlogzijn de gebouw tjes door het Duitse legergebruikt als N.s.K.K-Lager en werden erenkele bijgebouwd. Bij de bevrijding in1945 zijn ze haastig verlaten. Vervolgenshebben de Binnenlandse Strijdkrachtende barakken in korte tijd letterlijk uitge-mest toen ze tijdelijk onderdak moestenbieden aan, naar verwacht werd, 2000gerepatrieerde Nederlandse krijgsgevan-genen. In 1946/47 heeft het ministerievan Dcfensie op het terrein het NeuroseHospitaal gevestigd en werd vooraan ophet terrein het gebouw van de MilitaireGeneeskundige Dienst opgetrokken.Hierbij hoorde ook een grote gymnas- tiekzaal. Nadat in 1966 de militairenvertrokken waren heeft Staatsbosbeheerdit gebouw lange tijd gebruikt als kantooren opslagruimte. Tegenwoordig wordt hetverhuurd aan een computerfirma. In 1955is het aantal gebouwen verder uitgebreid. Het Neurose Hospitaal was bedoeldvoor Nederlandse militairen die geestelijkziek waren ten gevolge van hun beleve-nissen in de strijd om Nederlands-Indie(1946-1949), en later, Korea (1950-1955)en Nieuw-Guinea (1961-1963). Zij kondenonder medische begeleiding in de bossenvan Austerlitz herstellen. Als genees-heer-directeur was de zenuwarts W.L.Meijering aangesteld. Uiteraard verliepalles volgens militair patroon en haddenofficieren, onderofficieren en soldatenhun eigen verblijven en eetzaal. Behalvede barakken met slaapplaatsen en hetgebouw van de medische dienst waren ercentraal op het terrein een administratie-gebouw en een keukengebouw tegenoverelkaar gelegen. Het u-vormige uit gelebaksteen opgetrokken administ rat lege - bouw, dat nu de naam Lipke Zijlstra

Huisdraagt, is nu ingericht als verblijf voor dejeugd. De centrale ken ken functioneertnog steeds voor de Stichting Jeugdbui-tenverblijven. Het uitgifteloket is in deinspringende gevel links van de entree,Het heeft opklapbare ramen zodat demilitairen droog stonden als ze hun etenopgeschept kregen. Toen tegen het midden van de jarenvijftig het Neurose Hospitaal langza-merhand zijn functie verloor doordat deaard van de klachten veranderde - degeesteszieke militairen uit Nederlands-Indie waren niet meer in het hospitaal- wijzigde het ministerie van Defensiein 1958 de naam in Herstel- en OefenCentrum (hoc). Vanaf toen hood het ookplaats aan dienstplichtige militairen diebij hun keuring in de stabiliteitsklasse S4of S5 vielen. Zij waren niet direct geschiktvoor een functie bij de landmacht, maarmen hoopte hen, onder andere middelsarbeidstherapie, in het hoc heter geschiktte maken. Tegenwoordig wordt het terrein college van burgemeester en wethouderswaren hier fel tegen gekant. De gemeentezocht zelfs steun bij de provincie om deplannen van het ministerie tegen te gaan,terwijl 41 bewoners van Austerlitz op 10juli 1964 een rekwest aan de koninginstuurden. Uiteindelijk liet het ministe-rie van Justitie in voorjaar 1966 wetenhelemaal niet in het voormalige hoc-terrein gei'nteresseerd te zijn, omdat heteen heel geschikt terrein in Zeeland hadgevonden. Direct daarna heeft het Zeistercollege van Ben W gereageerd op eenverzoek van de Stichting Kampeervreugddie samen met de Stichting Vakantiever-blijven voor de Lagere Schooljeugd werk-weken in Austerlitz wilde organiseren. Inde Stichting Kampeervreugd waren deanwb, de Nederlandse Reisvereniging,de Nederlandse Jeugdgemeenschap ende Nederlandse Jeugdherbergcentralevertegenwoordigd. Uit deze initiatiefne-mers is in 1952 samen met het voormaligministerie van Onderwijs, Kunsten enWetenschap in 1952 de Stichting Jeugd-buitenverblijven opgericht welke vanaf opgetrokken uit prefab betonplaten eneen recreatiezaal is aan het geheel toe-gevoegd. De ramen van deze gebouwenhebben stalen kozijnen. Tevens is eenin 1956 afgehrande houten barak vande onderofficieren door een betonnenhouwwerk vervangen. Voor de uit betongebouwde barakken

staan ook uit betongemaakte pingpongtafels en bankjes.Dergelijke betonnen bankjes treffen weook aan bij het uit baksteen opgetrokkenLipke Zijlstra Huis, het voormalige admi-nistratiekantoor. Op 1 juli 1964, kort na het etnde vande strijd om Nieuw-Guinea, heeft hetministerie van Defensie het hoc beein-digd. Staatsbosbeheer en de bewoners vanAusterlitz gingen ervan uit dat het ter-rein, zoals de bedoeling in 1939 reeds was,weer geheel in gebruik zou komen voor derecreatie. Maar het pakte eerst anders uit.Het ministerie van Justitie wendde zichnamelijk bij het vertrek van Defensie totde gemeente Zeist met het verzoek er eenjeugd detentie-inrichting te mogen vesti-gen. De bewoners van Austerlitz en het De boerderij Wallenberg. ZEISTER HIST0RISCH GEN00TSCHAP nog vaak aangeduid als het voormaligeHoc-terrein. In 1955 werd op verzoekvan het ministerie in het hestemmings-plan opgenomen dat het terrein bestemdzou zijn voor ziekenhuizen en sanatoria.Toen is het aantal bouwwerken uitgebreidtot twaalf. De nieuwste barakken zijn



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERLITZ - HET KAMP EN HET DORP | OPEN MONUMENTENDAG 2004 \if.-' '-rf.i-^faB^ ? >^fi^gaC^i KIT BP ' 5* ? *i 1967 de barakken van Staatsbosbeheerhuurt en op het terrein actief is. Ook brengt de Stichting direct haar hoofdkan-toor vanuir Den Haag over naar Ausrer-lit:. De stichting was bedoeld om jeugduit de steden de gelegenheid te biedende natuur in te gaan. Ten zuiden van destad Utrecht zijn sindsdien negen plaatsenvvaar een dergelijk bmtenverblijt is. Ze zijnbehalve in de provincie Utrecht gelegenin Zuid-Holland, Brabant, Gelderland enLimburg. In de barakken van Austerlit: isplaats voor vijfhonderd personen. Sinds1988 is achter op het terrein een natuur-en milieueducatief centrum gevestigd inde barakken De Krekel en De Mier. Wallenberg vlak voor de afbraak in 1944 TOPOGRAFISCH-HISTORISCHE ATLAS GEMEENTEARCHIEF ZEIST



Seijst 2004. - Dl.34 AUSTERUTZ - HET KAMP EN HET DORP [ OPEN MONUMENTENDAG 2004 III. Wallenberg Met Wallenberg, ook Wallenburggenoemd, wordt vandaag de dag een openplek in het bos aangegeven waar tot 1944de gelijknamige boerderij heef't gestaan.De akkers rond de boerderij warenomgeven met wallen om verstuiving vande grond op de toenmalige heidevlaktetegen te gaan. Misschien dat ze ook eenfunctie hadden om vraatzuchtig wild vande akkers te weren, alhoewel ze dan vaneen speciale dichte beplanting voorzienmoeten zijn. Deze wallen zijn nog steedsaanwezig, evenals de put die voor bet huislag. Met beplanting zijn Je contouren vande oude woning aangegeven. Daarvoorstaan leibomen die vroeger voor het huisdienst deden als zonwering. Wallenberg is omstreeks 1800 ont-staan. Tegen het einde van de achttiendeeeuw kwam het in Nederland in zwangom woeste gronden te ontginnen totlandbouwgrond. Zo zetelde in Utrechthet Comite van Algemeen Welzijn waarbelangstellenden een aanvraag voor ont- van de Franse legers, bijna 18.000 solda-ten. Damble, wiens naam

ook geschrevenwordt als d'Amble, leverde aan de legersvan generaal Marmont onder meer houtom in het kamp te stoken. Daarvoorkreeg hij betaald met paardenmest. Diemest gebruikte hij op zijn akkers. In dezejaren van voorspoed trouwde hij een jongmeisje uit de buurt die voor nageslachtzorgde. Na het vertrek van de Fransen, in1807, waren er korte tijd nog slechtsdrieduizend militairen in het kamp enging het bergafwaarts met de eigenaarvan Wallenberg. Na het overlijden vanzijn vrouw in 1815 probeerde hij de grondte verpachten. Zijn eisen ten opzichtevan een mogelijke pachter, onder meerom begraven te worden op Wallenberg,waren kenneiijk zo hoog dat niemand erzin in had. Uiteindelijk overleed d'Amblein 1821. De laatste bewoner, voordat hetpand in 1944 werd gesloopt, was J. Hels-dingen. De in de buurt staande arbeiders-woning aan het Dambreesche spoor is in1958 door Staatsbosbeheer gesloopt. ginningsgronden in bruikleen kondenaanvragen. De reeds enkele jaren inNederland vertoevende Fransman JeanMaurice Damble vroeg aan dit comite1600 roeden heidegrond ter beschikkingte

stellen om een methode te ontwikkelenwaarmee arme lieden de heidevelden opeen goedkope manier konden bebouwenom zo in hun onderhoud te voorzien. Inde zomer van 1797 werd hem een heide-vak toegezegd eerst voor de periode vaneen jaar: van 1 mei 1798 tot 1 mei 1799.Damble gaf een arbeider opdracht deheide af te plaggen en de plaggen vervol-gens te verbranden. De as van die plaggendiende als bemesting van de voor land-bouw zo arme gronden. Het eerste jaarwas het kommer en kwel door slecht weeren een arbeider die nog ervaring moestopdoen. Toch werd het gebruik van degrond verlengd en kocht Damble er nogeen stuk bij. In de volgende jaren verrezentwee stenen huizen, een voor Damble zelfen een voor de knecht. Zijn landbouwme-thode had succes en bovendien kwamener vanaf 1804 goede jaren met de komst



Seijst 2004. - Dl.34 OPEN MONUMENTENDAG 2004 IV. Het Witte Huis Aan de Oude Woudenbergse Zand- weg Hgt het Witte Huis. Het is het in1827 gebouwde voormalig jachthuis enboswachterswoning van de familie DeBeaufort. In vroeger tijdcn moet eenzichtas door het bos hebben gelopentussen het jachthuis en het Beauforthuis.Het jachthuis is in 1886 verbouwd enheeft toen een etage gekregen. Benedenwoonde de jachtopziencr. Op de eersteetage was een jachtkamer ingericht waarde heren na de jacht een borrel dronken.Vlak voordat de bossen van De Beauforten het Witte Huis in 1939 in handen vanStaatsbosbeheer kwamen, werd het jacht-huis bewoond door dienstpersoneel vande familie, Direct na de verandering vaneigenaar is het Witte Huis inge:et voorde mobiiisatie. Een groep militairen vande achtste compagnie pioniers werd ergelegerd, Een ander deel van de compag-nie kvvam terecht in hotel-restaurant DePyramide. In het Witte Huis en de bijge-bouwen ervan, ja zelfs in het kippenhok, waren totaal 83 genie-militairen en tweeleden van de geneeskundige troepen gele-gerd. Hun leeftijd

varieerde van 21 tot 36jaar. De militairen werkten overdag aande verdedigingslinie bij de Grebheberg,maar 's avonds vonden velen gezeiligheidbij inwoners van Austerlitz. Na de capitu-latie van Nederland keerden de militairenterug naar huis. Na 1945 heeft Staatsbosbeheer hetWitte Huis in gcbruik genomen. Het huisheeft een opzet als van een landhuis. Debegane grond heeft hoge ramen op lagevensterbanken en openslaande deuren inhet vooruitspringende deel. De ramen zijnvan groene luiken voorzien. De ramen opde etage hebben geen luiken. Het interi-eur is na 1939 danig gewijzigd en in1969 is een verbinding gemaakt tussenhet vvoonhuis en het koetshuis. Van hetoorspronkelijke interieur is vveinig terugte vinden. DE VOLTOOIDE CONCENTRATIE OP 3 SEPTEMBER 1939(zondcr Iuchtverdediging) De verdedigingslinies van Nederland vlakvoor de Tweede Wereldoorlog.





Seijst 2004. - Dl.34 OPEN MONUMENTENDAG 2004 het kamp te hebben. In dat geval kunnenwe de grens op vijfhonderd meter afstandaanhouden. Namenlijst Verklaring van de namen van enkelewegen die u tijdens de wandeling pas-seen. Dambreesche Spoor Deze weg door het bos, die van deOude Woudenbergse Zandweg naar deLeusderheide loopt, ontleent zijn naamaan de ontginner Jean Maurice Damble(dAmblee) die zich in 1797 op de heidebij Austerlitz vestigde en daar een ontgin-ning begon. Zijn ontginningsboerderijWallenburg lag aan de:e bosweg. Menneemt aan dat hij gehruik heeft gemaaktvan een oude Hessenweg. Marmontweg Genoemd naar Auguste Frederic LouisViesse de Marmont, (1774-1852), generaalin het leger van Napoleon. Hij was met delegers van Napoleon in Italic en Egypte. Gedurende de jaren 1804 en 1805 had hijde leiding van de Bataafse troepen op deheide ten oosten van Zeist. In 1807 kreeghij van Napoleon de titel Hertog van Rayusa. D.J. van Nieuwenhuizenweg In 1959 is deze straat genoemd naareen bekende inwoner van Austerlitz, DirkJan van Nieuwenhuizen (1873-1941). Hijheeft veel voor de

Austerlitze gemeen-schap yedaan. \ lij riehtte het fanfarekorps'Erica' op en de plaatselijke Floraliaver-eniging. Van heide was hij voorzitter totaan zijn overlijden. Oude Postweg De Oude Postweg maakte vroeger deeluit van de postweg tussen Amsterdam enAnihein. Oude WoudenbergseZandweg Dit is de oude middeleeuwse weg tussenUtrecht en Woudenberg. Een groot deelvan deze weg is 'opgelost' met de bouw van de Verzetswijk en Vollenhove. In dezeventiende eeuw duidde men deze wegaan met 'Woudtweg' en in de negentiendeeeuw met 'Utrechtseweg'. Een deel vande oorspronkelijke weg is nog aanwezigtussen de Oude Arnhemseweg en de P.J.Oudlaan. Traay of Traayweg De oude weg van Driebergen naarde Woudenbergseweg bij de Pyramidevan Austerlitz. Het begrip 'traay' komtwaarschijnlijk van tra o( trade wat in deMiddeleeuwen de betekenis van spoor ofvoetpad had. Waterlooweg Genoemd naar de gemeente Waterloowaar Napoleon in 1815 werd verslagendoor de Engelsen, de Pruisen en deNederlanders.




