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De Nationale gids
Historische Buitenplaatsen
Nationale gids
Als een vrucht van het Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 verschijnt
Tot 2012 waren historische buitenplaatsen vrijwel onbekend in ons land.
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Dit komt ook omdat er weinig algemene literatuur over dit bijzondere
culturele erfgoed bestaat. Wel is er altijd veel gepubliceerd over individuele
buitenplaatsen maar een volledig overzicht ontbrak. Met de uitgave van
de Nationale gids Historische Buitenplaatsen wordt een belangrijke leemte
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opgevuld. In deze publicatie worden alle van rijkswege erkende historische
buitenplaatsen in beknopte vorm per provincie beschreven. Met de uitgave
van deze Nationale gids Historische Buitenplaatsen komt dit mooie
groenhistorische en monumentale erfgoed meer en beter in het bereik van
een breed publiek.
Eindelijk komen deze markante cultureel erfgoederen goed in beeld.
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utrecht
De naam Nimmerdor refereert aan de tijd waarin
deze uit de 17de eeuw daterende buitenplaats
ontstaat. Eigenaar Everard Meyster (1617-1679),
die Nimmerdor in 1640 aankoopt, legt een
geometrische tuin aan met veel groenblijvende
naaldbomen. De buitenplaats is hierdoor heel
het jaar nimmer dor. Van de oorspronkelijke tuin
is weinig bewaard gebleven, omdat deze aan
het begin van de 19de eeuw wordt gewijzigd in
een landschappelijke tuin. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog raakt het hoofdhuis zo beschadigd
dat men het in 1953 sloopt. Nimmerdor is door
haar eenheid met het omringende land een gaaf

Nimmerdor

bewaard gebleven 19de-eeuws geheel.

Arnhemseweg 213
3817 CG Amersfoort

Utrecht


Landgoed is deels vrij toegankelijk;
ander deel is privé en niet toegankelijk.
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Kasteel Amerongen

Margaretha Turnor (1613-1700) aan de slag om de

De architect/schilder Jacob van Campen (1596-

Drostestraat 20

ver woestingen teniet te doen. De Amsterdamse

1657) erft Randenbroek in 1626 via zijn moeder.

3958 BK Amerongen

meester-timmerman Hendrik Geurtszn Schut

Hierna verbouwt hij het huis. In de 18de eeuw

Huis en tuinen zijn een museum.

(1622-1695) krijgt met andere bouwlieden de

ondergaat Randenbroek opnieuw veranderingen.

www.kasteelamerongen.nl

opdracht tot de herbouw van het kasteel, waarbij

Zo krijgt het huis in die eeuw een westelijke

Margaretha het alziende oog is. Haar man is door

vleugel. Tijdens weer een volgende verbouwing

Het jaar 1673 wordt rampzalig voor Kasteel

zijn diplomatieke werkzaamheden voor stad-

in 1814 doet de landschapstuin haar intrede.

Amerongen. Na het binnenvallen van de troepen

houder Willem III (1650-1702) voortdurend in

Hierbij gebruikt men ontwerptekeningen van

van Lodewijk XIV (1638-1715) oefenen zij vooral

het buitenland. Wie de nieuwbouw ontwerpt, is

tuinarchitect Hendrik van Lunteren (1780-1848).

in de provincie Utrecht een schrikbewind uit.

helaas niet bekend, al zijn er onderzoekers die

De naam Randenbroek houdt verband met de

Vele buitenplaatsen en kastelen langs de Vecht

wijzen in de richting van architect Maurits Post

ligging van het complex op een heuvelachtige

en elders in deze streken vallen ten prooi aan dit

(1644-1677). Al in 1685 is het kasteel weer in volle

uitloper van de Utrechtse heuvelrug aan de

alles vernietigende vijandelijke leger. Amerongen

luister hersteld, waarna er aan het ex- en interieur

rand van een broek of afwatering. Randenbroek

Randenbroek

wordt, nadat de eigenaren met dreigementen zijn

door de eeuwen heen weinig is veranderd. Even

behoort tot de laatst overgebleven buitenplaatsen

Heiligenbergerweg 113

gechanteerd, in februari 1673 in brand gestoken.

is Kasteel Amerongen wereldnieuws als de Duitse

rond Amersfoort.

3816 AJ Amersfoort

Hiervoor wordt het kasteel volledig met

keizer Wilhelm II (1859-1941) met zijn echtgenote

Openbaar park.

takkenbossen gevuld. Direct na de brand gaan

hier in 1918 tijdelijk neerstrijkt na zijn vlucht uit

www.amersfoort.nl

Godard A. van Reede (1621-1691) en zijn vrouw

Duitsland en Amerongen abdiceert.

utrecht
Het woord horst heeft meerdere betekenissen.

Tegenover Paleis Soestdijk, op een oude dijk

Men kan er een met struikgewas begroeid

naar Soest, ligt buitenplaats De Eult, dat ook

stuk land mee aanduiden maar ook een hoger

het Baarnsche Bosch wordt genoemd. Het

gelegen terrein. Dit laatste is van toepassing

hoofdhuis van De Eult is inmiddels verdwenen.

op Schothorst. Een schot of hok kan betrekking

De Amsterdamse burgemeester Johan Bicker

hebben op een schaapskooi die hier op de

(1591-1653) koopt hier een veengebied om er

vroegere horst heeft gelegen. Het kan ook zijn

een hofstede te bouwen. Waar de naam Eult op

dat een oude boerderij de naam Schothorst al

slaat, is onbekend. Wel wordt deze plek rond

droeg. Deze boerderij krijgt door aanbouw en

1350 al de Oelt of Eult genoemd. Een van de

uitbreiding de allure van een hofstede, waarna

latere Bickers legt hier in 1733 een zogenaamd

deze uitgroeit tot een buitenplaats en zelfs een

sterrenbos aan met centraal een spiegelvijver. In

heerlijkheid wordt. Deze is tot 1938 in handen

een sterrenbos lopen alle lijnen in een centraal

van de familie Verloren van Themaat. Van de

middelpunt samen, dat hier dus uit een vijver

De Eult (Baarnse Bos)

Schothorsterlaan 11

oorspronkelijk 60 hectaren is nu 20 hectaren in

bestaat. De Eult is onderdeel van een reeks

Amsterdamsestraatweg (westen)

3822 NA Amersfoort

gebruik als stadspark.

Baarnse buitenplaatsen waarvan er meerdere in

3743 AB Baarn

de loop der tijd zijn verdwenen.

Landgoed vrij toegankelijk; hoofdhuis is verdwenen.

Schothorst
Stadspark.
www.stadsparkschothorst.nl

www.staatsbosbeheer.nl
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De naam Valkenheining is een samenvoeging van

In de zogenaamde Laagte van Pijnenburg ligt het

de familienamen Valckenier en Van Heyningen.

buurtschap Vuursche, dat een lager gelegen deel

De Amsterdamse burgemeester Cornelis

is van de Utrechtse Heuvelrug. Naast De Hoge

Valckenier (1640-1700) laat de aan de Angstel

Vuursche bestaat De Lage Vuursche ook. De

gelegen buitenplaats rond 1685 optrekken en

naam zou afkomstig zijn uit de plaatsnaamkunde

gaat er met zijn vrouw Catharina van Heyningen

en zou verwijzen naar de giftige gaspeldoorn.

(1651-1695) wonen. Het interieur bevat meerdere

Deze struik kwam ooit veel voor in de bosrijke

Lodewijk XV stijlelementen, die Wouter

arme zandgronden. In de 19de eeuw is De Hoge

Valckenier (1705-1784) in 1740 laat aanbrengen.

Vuursche het bezit van Louise Rutgers van

Valkenheining heeft nog een originele theekoepel

Rozenburg (1854 -1908). Na haar overlijden krijgt

met een klokdak, waarvan het vermoeden bestaat

de architect Eduard Cuypers (1859-1927) van de

dat deze door de Franse architect Daniël Marot

weduwnaar Johannes A. van den Bosch opdracht

(1661-1752) is ontworpen. De koepel dateert van

om het huidige complex te bouwen. Wegens

De Hooge Vuursche

Rijksstraatweg 147

rond 1700 en is een van de oudste theekoepels

diens maritieme interesses, is het huis voorzien

Hilversumsestraatweg 14

1396 JK Baambrugge

van ons land. Bij een restauratie rond 1980 krijgt

van veel aan de scheepvaart gerelateerde

3744 KC Baarn

Niet toegankelijk.

de buitenplaats veel van haar oorspronkelijke

ornamenten.

Landgoed is vrij toegankelijk; huis is een hotel-

www.buiten-gewoon.nl

grandeur terug.

Valkenheining

restaurant.
www.hoogevuursche.nl

utrecht

Groeneveld
Groeneveld 2
3744 ML Baarn
Landgoed is vrij toegankelijk;
huis is semi-museaal ingericht.
www.kasteelgroeneveld.nl
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Groeneveld, dat onterecht de aanduiding kasteel

van twee halfronde vleugels. Dit heeft historicus

draagt, is in de 18de eeuw altijd het bezit van

Heimerick Tromp onlangs aangetoond. Hiermee

Amsterdamse kooplieden. Dit complex is in

komt een einde aan de jarenlange onzekerheid

opzet en gebruik een klassieke buitenplaats. Hier

door wie en wanneer deze aanbouw tot stand

zijn het huis, de bijgebouwen, de tuin en het

is gekomen. Tromp deed zijn ontdekking tijdens

park een strak ontworpen geheel. Agrarische

archiefonderzoek met stukken die gaan over een

activiteiten spelen nauwelijks een rol. De voor

ruzie die ontstaat na het overlijden van Bruno

het huis gelegen boerderij levert in de 18de en

van der Dussen. De weduwe Maria J. Schuyt

19de eeuw enkel producten voor de bewoners

(1721-1798) betwist de hoogte van de financiële

en hun gasten. Rond 1700 verwerft Andries

bijdrage aan de kostbare verbouwing. Als Jan

Mamuchet (1637-1679) een eenvoudige hofstede

Lucas in 1773 overlijdt, is Pieter C. Hasselaer

die zijn zoon Marcus Mamuchet ombouwt naar

zeer vermogend teruggekeerd uit Indië en voor

een huis met allure. Rond 1730 is de buiten-

een tweede keer koopt hij Groeneveld. Na zijn

plaats uitgegroeid tot een fraai geheel met een

kinderloze overlijden in 1797 is er wonderlijk

oranjerie, koetshuis en tuinmanswoning, terwijl

genoeg geen testament. Groeneveld wordt

men het park roemt wegens het ontwerp en

op een publieke veiling gekocht door Joan

de beplanting. In 1730 koopt Arent van der

Huydecoper van Maarseveen (1769-1836).

Waeyen (1685-1767) het goed. Hij verdient zijn

Zijn weduwe Johanna L. van Tets (1801-1864)

geld ondermeer met slaventransporten van

woont hier tot haar dood. Hierna komt het

Afrika naar Zuid-Amerika. Na vijf jaar verkoopt

complex door vererving in andere families tot

hij Groeneveld met veel winst aan Cornelis

Agneta M.C. Taets van Amerongen-van Reenen

Hasselaer (1674-1737), die echter snel hier-

(1857-1940) het in februari 1940 verkoopt aan

na overlijdt. Zijn zoon Pieter C. Hasselaer

Staatsbosbeheer. Roemrucht is de periode

(1720-1797) erft dit bezit. Als deze na op te

waarin Groeneveld wordt bewoond door jonge

grote voet te hebben geleefd in financiële nood

kunstenaars waarvan de meesten landelijk

raakt, verkoopt hij dit huis aan de gebroeders

bekend worden. Stuwende kracht achter de

Bruno (1714-1760) en Jan Lucas van der Dussen

kunstenaarskolonie is de fotograaf Joop Colson

(1724-1773). Zelf vertrekt hij naar Indië om er

(1901-1966). Over de herkomst van de naam

opnieuw fortuin te vergaren. De broers sparen

van Groeneveld is niets bekend. Mogelijk dat het

kosten noch moeite om Groeneveld te verfraaien.

betrekking heeft op de weilanden die Andries

Bruno met zijn vrouw en de ongehuwde Jan Lucas

Mamuchet verwerft of op een boerenhoeve die

wonen er gedrieën en voorzien het corps de logis

deze naam in die tijd draagt.
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