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het huis, geaccentueerd door rode beuken. De eigenaren

waren nouveaux riches uit de steden. 

De buitenverblijven waren min of meer zelfvoorzienend.

Het voedsel op de tafels was afkomstig van eigen grond-

gebied, het wild werd op eigen terrein geschoten, het

fruit kwam uit eigen moestuin en de bloemen werden in

de tuin geplukt. De tuinbaas van huis Groeneveld had

zijn handen vol aan het zaaien, kweken en oogsten.

De tuinen werden in de zeventiende en achttiende eeuw

ingericht volgens de laatste mode, naar Frans voorbeeld.

Met lange zichtassen en hagen in geometrische figuren

kregen de fonteinen en tuinbeelden een fraaie omlijs-

ting. Aan het einde van de achttiende eeuw leidde de

romantiek tot een nieuwe tuinmode. De Engelse land-

schapsstijl brak radicaal met de rechte lijnen en verving

deze door slingerende paden en vijvers. Heel wat geo-

metrische tuinen zijn ingrijpend veranderd in landschap-

pen met golvende lijnen. 

HERBESTEMMING
De meeste lusthoven worden al lang niet meer door par-

ticulieren bewoond. De kosten voor bewoning en onder-

houd zijn niet meer op te brengen. Het zijn nu vaak kan-

toren of musea. Naar een nieuwe bestemming voor huis

door GERARD RAVEN

DEFENSIE EN LANDBOUW
De geschiedenis begint al rond 1255, toen schout Wou-

ter van Amersfoort het kleine kasteel Stoutenburg liet

bouwen om de opdringerige graaf van Gelre buiten de

deur te houden. Het complex maakte deel uit van een

hele rij forten aan de oostgrens van de provincie. Andere

buitenhuizen gaan terug op boerderijen, zoals Birkhoven

en Schothorst. 

Mensen houden graag droge voeten; daarom vind je boer-

derijen meestal op een iets hogere plek. Ook een kasteel

werd op een zandkop gevestigd; dan kon je meteen ook

ver kijken. Op de kaart is te zien dat de verspreiding van

landhuizen van noordwest naar zuidoost loopt, net als

de Heuvelrug zelf. 

NAAR BUITEN
In de Gouden Eeuw werden de eerste buitenplaatsen

gebouwd als lusthoven, ter verpozing van de rijke eige-

naren. ‘Kasteel’ Groeneveld is daar een voorbeeld van.

Het dateert van 1702, met een zeer langgerekte tuin die

nog de verkaveling uit de Middeleeuwen illustreert. Hier-

door konden mooie zichtassen worden aangelegd vanuit

Omslag: Landschapsstijl

op kasteel Groeneveld 

(foto: Ep de Ruiter/

Museum Flehite).

Geometrische stijl op

Soestdijk. Gravure door

Daniël Stoopendaal naar

G. Stuyvenbergh, circa

1700 (Museum Flehite).

TENTOONSTELLING MUSEUM FLEHITE 6 SEPTEMBER – 11 NOVEMBER

Eemlandse buitenplaatsen
zijn de moeite waard
Met 270 buitenplaatsen is Utrecht de rijkst bedeelde provincie van 
het land. Vaak wordt dan gedacht aan de Vecht en de Utrechtse Heuvelrug.
Maar Amersfoort en omgeving horen er ook bij, met klinkende namen als
Soestdijk, Randenbroek en Groeneveld. 
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Huygens en Joost van den Vondel. Zo kon hij ook zijn

plan verkopen voor de eerste Nederlandse snelweg, van

Amersfoort naar Utrecht. Aan weerszijden lagen grote

kavels voor villa’s om het project te financieren.

Van Randenbroek zijn ook bijzondere kaarten van Archief

Eemland te zien (vergelijk p. 22). Buurman Everard Meys-

ter had een bescheidener huis Nimmer-dor. Hij trok

de aandacht door zijn altijd groene tuin met loofbomen

en sparren en zijn doolhof Dool om Berg (zie p. 24).  

Rond 1830 kreeg Randenbroek een classicistische gevel.

Iets later werd ook de vijver vergraven in landschapsstijl.

Al in 1814 had Hendrik van Lunteren ontwerpen voor

Randenbroek gemaakt, waar nu een deel van werd gere-

aliseerd.

De gemeente Amersfoort kocht het landgoed in 1954

om er een stadspark van te maken. Nu wordt gewerkt aan

een groene verbinding met het Heiligenbergerbeekdal,

naar een ontwerp van bureau G84. Roel de Vringer en

Guido de Wijs maakten voor de expo een film over de

geschiedenis van Randenbroek.

PRESTIGIEUS SOESTDIJK
In 1650 is Soestdijk gebouwd voor een Amsterdamse be-

stuurder, Cornelis de Graeff. Hij kende Van Campen, maar

dit huis was niet van diens niveau. In 1674 kocht stad-

houder Willem III het om er prestigieuze ontvangsten te

houden. Pieter en Maurits Post bouwden het om tot een

vorstelijk paleis. Met extra landaankopen ontstond een

tuingebied van even grote allure, met prachtig geknipte

hagen en molens voor de fonteinen. De stadhouder over-

trof zichzelf daarna nog met Het Loo in Apeldoorn.

Helaas zijn er geen voorwerpen van Willems tijd be-

waard gebleven. Wel is op de tentoonstelling een stijlka-

mer te zien die er een idee van geeft. 

In de eeuwen erna is er enorm veel aan Soestdijk ver-

bouwd. Ook hier werd de tuin vernieuwd. Op de expo

zijn de nieuwste plannen van Stichting In Arcadië te zien:

een verbinding met landgoed Pijnenburg.

NIEUWE RIJKEN OP GROENEVELD
Midden 18e eeuw kreeg het huis twee vleugels. In de ten-

toonstelling zijn tuinelementen nagebouwd, die je het

idee geven dat je zelf zo'n landgoed betreedt.

Randenbroek wordt nog gezocht. Voor een herbestem-

ming voor Paleis Soestdijk zijn al veel verschillende plan-

nen bedacht. De villa Rusthoek in Baarn is duurzaam

(energiebesparend) gerenoveerd.

Zo zijn op de tentoonstelling de nieuwe ontwerpen te

zien voor Park Randenbroek en de tuinen van Soestdijk,

die passen bij de wens om meer mensen ervan te laten

genieten. Al eerder zijn de parken van Birkhoven en Schot-

horst herbestemd tot stadspark. 

In de tentoonstelling zijn zeven voorbeelden gekozen van

de ontwikkeling van de buitenplaats. Laten we ze nog

even apart bekijken.

DE STOUTE BURCHT 
Bij de naam Trotse burcht zie je meteen een enorm kas-

teel en blinkende harnassen voor je. In werkelijkheid was

het minder groots en er was zeker geen fraai aangeleg-

de tuin. Mogelijk stond er al veel langer een woontoren:

een vierkant bakstenen gebouw. In de 13e eeuw kwamen

er ook een stenen muur en een gracht erom. In rustige tij-

den hielden vermoedelijk maar zes boogschutters de

wacht. In de op de tentoonstelling nagebouwde muur

zijn bijvoorbeeld pijlpunten te zien die de stadsarcheo-

logen hebben opgegraven.

Toen Amersfoort in 1259 stadsrechten kreeg verloor Wou-

ter aan macht en ging hij op Stoutenburg wonen. In de

14e eeuw nam kasteel Ter Eem (Baarn) de rol over, om-

dat het strategischer gelegen was. In 1495 is Stouten-

burg verwoest en mogelijk niet meer herbouwd. Tussen

1637 en 1888 is er nog driemaal een buitenhuis Stouten-

burg neergezet; het laatste staat 1 kilometer verderop.

CULTUURHUIS RANDENBROEK
Iets dichter naar de stad komen we bij een buiten dat tot

begin 14e eeuw ook in handen was geweest van de fa-

milie Van Stoutenburg. Doordat het vóór de stad lag was

het ook kwetsbaar; zo is het nog in 1629 platgebrand

door Spaanse troepen. 

Jacob van Campen had het kort tevoren geërfd. Dit was

voor hem een uitgelezen kans om een nieuw woonhuis

te ontwerpen. Hij liet ook een tuin aanleggen in geome-

trische stijl. Beide zijn voor de tentoonstelling  gere-

construeerd (zie pp. 6-7). 

In deze prestigieuze omgeving kon Van Campen zijn

hooggeplaatste vrienden ontvangen, zoals Constantijn
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Kasteel Teylingen 

geeft een indruk hoe

Stoutenburg er uit 

heeft gezien 

(foto: Ep de Ruiter/

Museum Flehite).

Werktekening van 

de zaal met Soestdijk 

en Groeneveld door 

stagiaire Lucia de

Goede.
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Al rond 1780 werd het landgoed aangepast aan de

nieuwe mode door tuinarchitect J.G. Michaël. J.D. Zocher

jr maakte er rond 1836 een meer natuurlijk aandoende

landschappelijke stijl van. Rond 1980 werd het kasteel ge-

restaureerd en heeft Michael van Gessel de sterke pun-

ten van beide stijlen verenigd.

JAPANSE BOSJES OP BIRKHOVEN? 
Birkhoven hoorde in de Middeleeuwen bij het Soester

klooster Mariënhof. In de jaren rond 1816 was het eigen-

dom van Carel van Tuyll van Serooskerken. Hij was in

Engeland geboren en experimenteerde met meegebrach-

te zaden, zoals blijkt uit een tekening in het huisarchief. 

Birkhoven kwam in 1826 in handen van de laatste op-

perkoopman van Desjima, Jan Cock Blomhoff. Ook hij

bracht zaden mee en liet deze nog nasturen uit Japan.

Zo legde hij de Japanse Bosjes aan. Inderdaad hebben

Jan en zijn zoon grove dennen geplant, maar dat zijn geen

Japanse bomen; de naam is dus eerder een herinnering.

We weten niet wat er met de Japanse planten is ge-

beurd. Het duurde nog tot 1844 eer hij zijn nieuwe villa

kon betrekken.

Birkhoven is in 1907 aangekocht door de gemeente

Amersfoort. Die bestemde het als park voor de nieuwe ar-

beiderswijk Soesterkwartier. Het herenhuis werd verhuurd

aan brouwerij Phoenix, die het verbouwde tot hotel-res-

taurant. Ook het sportterrein werd verhuurd en er kwam

een Openluchttheater. In de jaren ‘30 legden werklozen de

Bosvijver aan; met het zand werd een uitkijkheuvel opge-

worpen. Uit de hele wereld kwamen er verschillende soor-

ten naaldbomen, die samen het Pinetum vormden. 

Daarna werd het accent verlegd naar recreatie. In 1943

ging het Bosbad open en vijf jaar later het Dierenpark.

In de jaren ‘90 is het bosbad gerenoveerd volgens een

ontwerp van adviesbureau Haver Droeze. 

ADEL OP DE BOOM
Net als Heiligenberg was De Boom (tussen Leusden en

Woudenberg) eigendom van de familie De Beaufort. De

verhalen van Louki Eschauzier (pp. 8-11) zijn een mooie

illustratie. Zij leende het museum enkele originele meu-

bels en foto’s in lijsten uit. 

De Boom was in 1878-1879 gebouwd voor burgemees-

ter Arnoud Jan de Beaufort, in laat-classicistische stijl. Het

park is in 1880 aangelegd in landschapsstijl met park-

bos. De bossen werden ook aangelegd voor de jacht en

voor hakhout. 

GROENE LONG SCHOTHORST
Vóór 1300 stond hier al een boerderij op de hoge dek-

zandrug (een deel is te herkennen aan het huidige grote

grasveld). In 1829 wordt voor het eerst een herenhuis

vermeld, met bijgebouwen en tuinen. De geometrische

stijl is nog terug te vinden in de zichtlijn van de Schot-

horsterlaan.

Pieter Verloren van Themaat kocht het landgoed in 1850

en liet het huis verbouwen. In 1876 verlegde S.A. van

Lunteren de tuin in landschapsstijl, zoals blijkt op een

fraaie ontwerptekening op de expositie. 

In 1974 kocht de gemeente Amersfoort het landgoed aan.

Begin jaren ‘80 werd Schothorst opgenomen in een veel

groter groen gebied. Inmiddels was de visie op een stads-

park wel verder ontwikkeld, naar Duits voorbeeld. Men vond

beweging en actieve ontspanning belangrijker dan de sani-

taire en esthetische overwegingen van de Engelse stads-

parken. Van een groene long werd het meer een stede-

lijke ontmoetingsplaats, waarvoor men rustig beton en

staal gebruikte. Het stadspark is rond 1990 aangelegd

tussen de vier nieuwe wijken in Amersfoort-Noord. 

Bijna achthonderd jaar geschiedenis van de buitenplaats

kan in dit bestek niet echt goed worden beschreven. Op

de tentoonstelling hopen we een iets completer beeld te

geven.

5SEPTEMBER  2012  KRONIEK  

Boven: Kasteel

Groeneveld 

(foto: Ep de Ruiter/

Museum Flehite).

Links: Glas van Eemlust

(Museum Flehite).

  

Gerard Raven is 

conservator van Museum

Flehite en projectleider

van de tentoonstelling.

In deze periode zijn er

allerlei evenementen

in de regio. Zie

www.museumflehite.nl

/agenda/activiteiten.




