OPEN MONUMENTENDAG 2019
Plekken van Plezier
Zaterdag 14 september van 10.00 uur tot 17.00 uur
Opening om 10.00 uur in de Wintertuin in het Cantonspark

Voorwoord
Tijdens Open Monumentendag staan de deuren van
diverse Baarnse parels voor u open. Dé kans om een
plek te bezoeken die anders niet toegankelijk is, of om
mee te doen aan een bijzondere activiteit of rondleiding.
Hierbij wil ik alle organisaties en vrijwilligers die
meewerken aan de Open Monumentendag hartelijk
bedanken voor hun inzet.
U als bezoeker van Vorstelijk Baarn wens ik een zeer
fijne dag toe in onze mooie gemeente!
Erwin Jansma, wethouder

Geopende monumenten
Deze brochure vertelt u welke monumenten in Baarn u vandaag kunt bezoeken en wat deze plekken zo
bijzonder maakt. Op de locaties vertellen vrijwilligers u graag meer over het monument.

De Wintertuin
Heemskerklaan 25
De tropische kas en tuin zijn gebouwd en aangelegd door de
schatrijke Amsterdammer August Janssen. In 1918 werden het
gebouw en de tuin bestemd als botanische tuin voor de Rijksuniversiteit Utrecht. De Wintertuin is nu na jaren weer open
voor iedereen. Er is een historische escaperoom, zomerse
theetuin met terras en een bijzonder spel in het Cantonspark.

Geopend: 10.00 tot16.30 uur.

Wethouder Erwin Jansma opent Open Monumentendag om 10.00 uur in de
Wintertuin ( in het Cantonspark).
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Pauluskerk
Brink
De protestanste kerk werd rond 1385 gebouwd en is gesitueerd
op het hoogste punt van het centrum van Baarn.
De toren met een hoogte van 43 meter staat naast de middenas van
de kerk. De toren bevond zich oorspronkelijk in het midden van het
schip. Na de verbouwing in de zeventiende eeuw kwam de toren uit
het midden te staan.

Geopend: van 10.30 tot 16.30 uur.

Paleis Soestdijk
Amsterdamsestraatweg 1
Tegen het decor van een roemrijk verleden krijgt
Paleis Soestdijk de komende jaren een duurzame,
nieuwe rol als dé landingsplek voor het beste van
de Nederlandse industrie en innovatie.
Maar hoe ga je om met de verantwoordelijkheid
voor deze iconische plek waar enerzijds de geschiedenis dicteert en disciplineert en er anderzijds alle ruimte is voor een compleet nieuwe invulling voor de toekomst? Voor welke uitdagingen
komen we te staan en hoe zorgen we er voor dat
we met de grootste zorg en expertise het paleis klaarmaken voor de 21e eeuw, zodat de monumentale gebouwen en bijbehorend landgoed ook behouden blijven voor de generaties ná ons?
Tijdens de Open Monumentendag opent Paleis Soestdijk (bijna) ál haar deuren en vertellen wij in een
uitgebreid programma over het proces van herontwikkeling en de toekomstige nieuwe rol.

Geopend: park en oranjerie 10.30 tot 17.30 uur, paleis 11.00 tot 17.00 uur.

Villa ‘Berg en Dal’
Jacob van Lenneplaan 12
De villa werd in 1890 opgeleverd als comfortabel
landhuis. Het huis is goed bewaard: plafonds,
schouwen, lambrisering en glas-in-loodramen zijn
nog grotendeels intact.

Geopend: 10.30 tot 16.30 uur.
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De Oude Algemene Begraafplaats
Acacialaan/Berkenweg
De Algemene Begraafplaats van Baarn aan de
Acacialaan/Berkenweg werd in 1828 aangelegd nadat
in 1825 een verbod kwam op het begraven binnen
de bebouwde kom.

Geopend: 10.00 tot 16.30 uur.

Koninklijke wachtkamer
Stationsplein 68-72
Baarn kreeg in 1874 een eigen station aan spoorweg
van Amsterdam naar Amersfoort. Voor het
nabijgelegen Paleis Soestdijk werd hierin een
koninklijke wachtkamer gevestigd.
De kamer heeft de allure van een grote villa in
neorenaissance stijl met chaletmotieven.

Geopend: 10.30 tot 16.00 uur.

De Stulpkerk
Hoge Vuurscheweg 4
Lage Vuursche
De kerk is in 1659 in gebruik genomen.
De preekstoel is recent vervangen en het uurwerk
van de toren is hersteld.

Geopend: 10.30 tot 16.30 uur.
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Eycken-dal

Jachthuislaan 68
Soestdijk (gem. Soest)
Het rijksmonument was voorheen een jachthuis van
stadhouder Willem III. Het jachthuis is 15 jaar geleden door
de familie Luth aangekocht. Door brand is het oude interieur
verloren gegaan. Het monumentale karakter van de tuin is de
loop der tijd hersteld.

Geopend: 10.30 tot 16.30 uur.

Het Gemeentehuis
Laanstraat 1
Dit rijksmonument in geometrische Jugendstil van
architect F.F. de Booi is in 1908 in gebruik
genomen.
U kunt vandaag de centrale hal bezichtigen, met
daarin een opvallend trappenhuis in art nouveaustijl. Hier vindt u ook een miniatuur van het beeld
van Koningin Juliana en Prins Bernhard dat in de
tuin van Paleis Soestdijk staat.

Geopend: 10.30 tot 16.30 uur.

De Toren met Carillon
Brink
De toren met carillon aan de Brink is ca. 43 meter
hoog en dateert uit de 14e eeuw. Het carillon is te
bezichtigen en wordt deze dag bespeeld.

Geopend: 10.30 tot 16.30 uur.
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Koetshuis
Guldenhoflaan 25
Het koetshuis uit 1890 bestaat uit twee bouwlagen
met een afgeplat schilddak en behoorde voorheen
bij huis Berg en Dal. Als dynamisch familiebedrijf
zijn wij al 52 jaar betrokken bij het creëren van
innovatieve instore promoties, POS concepten en
productverpakkingen. Wij ontwikkelen, designen en
produceren succesvolle oplossingen om retailers en
brands in verschillende retailomgevingen te helpen
marktaandeel te vergroten, omzet te verhogen, om
trends te zetten of te volgen en te anticiperen op
het gedrag en de behoeftes van de shopper.

Geopend: 10.30 tot 16.30 uur.

St. Nicolaaskerk

Kerkstraat 19
Op 19 december 1903 vond de aanbesteding plaats
en kon de bouw van de St. Nicolaaskerk beginnen.
De architect was W.G. Welsing uit Arnhem. Op 30
maart 1905 werd de kerk gewijd.

Geopend: 10.30 tot 16.30 uur.

Kunst

De kunstenaars van het Kunsthuis Baarn werken mee aan deze dag met een expositie
in de hal van het Gemeentehuis en in de Wintertuin (in het Cantonspark).

Open Monumentendag Baarn 2019

6

