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Uitbreiding bescherming complex monument Voordaan (monumentennummer 517558)

Geacht college,
Onze stichting het Groenekans Landschap zet zich in om de kwaliteiten van natuur, groen en
cultuurhistorie van het gebied van de gemeente rond het dorp Groenekan te behouden en
versterken. In dat licht en met de Open Monumentendag net achter ons stellen wij u voor om
samen met u een belangrijk cultuurhistorisch onderdeel van de kwaliteit van Groenekan te borgen,
door de status van rijksmonument aan te vragen voor de nog niet beschermde onderdelen van de
voormalige buitenplaats Voordaan.
Voordaan is zeer bepalend voor het groene karakter van Groenekan. Het is het cultuurhistorisch
hart van het dorp, dat zich sinds de middeleeuwen ontwikkelde langs de 13de-eeuwse wetering,
gegraven om het gebied te ontginnen. Op de scheiding van het veenweidegebied en het zand van
de Utrechtse Heuvelrug, werd in de 17de eeuw, na samenvoeging van meerdere percelen, een
landhuis met pachtboerderijen en een parkbos aangelegd, zoals dat ook langs de Vecht en
Langbroekerwetering gebeurde. In het midden van de 19de-eeuw ontwierp tuinarchitect Jan Copijn
de huidige parkaanleg van het huis, met vijverpartijen, gebogen lanen en een gemengd bos.
De cultuurhistorische kwaliteiten van Voordaan werden in het kader van het Monumenten Selectie
Project in 2001 erkend met de aanwijzing als rijksmonument. Ook in het beleid van de gemeente
(eerst Maartensdijk, nu De Bilt) is die kwaliteit onderschreven, getuige onder meer het vigerende
bestemmingsplan en andere recente beleidsuitspraken1. De rijksoverheid heeft daarbij niet voor
niets, behalve de afzonderlijke bescherming van de huizen Groenekanseweg 85 (het landhuis),
Kastanjelaan 2 (deel van het parkbos) en het eerste deel van de parkaanleg met slingervijver,
Voordaan als complex beschermd (monumentennummer 517558). Zo’n extra aanwijzing duidt er
op dat de samenhang van de monumenten een nadrukkelijk ruimtelijke meerwaarde heeft.

Notitie aanwijzen woningbouwlocaties gemeente De Bilt, vastgesteld in collegevergadering 24
september 2019, p. 15 tabel; Bestemmingsplan Groenekan 2009 met op meerdere plaatsen de
erkenning van het landgoed als dragende (groen)structuur; Visie Groenekan, door de Raad
vastgesteld op 26 maart 2009; Groenstructuurplan 2014-2024; Bomenbeheerplan 2008.
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Het Groenekans Landschap is echter van mening dat onderdelen van het Parkbos ten onrechte nog
geen deel uitmaken van de bescherming van dat complex, een omissie bij de voorbereiding van de
monumenten-aanwijzing eind vorige eeuw. Dat geldt voor de zg. “Groene Kathedraal”, het stuk
Parkbos aan de cirkelvormige Vijverlaan, aangelegd rond 1850 en sindsdien voorzien van
monumentale bomen. Deze groene long met ruim dertig voornamelijk beuken van meer dan 120
jaar oud was een van de in 2019 door u voorgestelde locaties voor woningbouw. Noordelijk van de
al wel beschermde parkaanleg bevindt zich het tweede deel van het parkbos, met bosvijver, dat
eveneens ten onrechte nog geen deel uit maakt van de complexbescherming.
Het Groenekans Landschap stelt voor samen met u het verzoek aan de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed te doen om de complexbescherming uit te breiden met beide bovengenoemde
onderdelen van het parkbos2. Die bescherming biedt ten eerste de erkenning van de grote
cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten van deze groene structuur. Ten tweede maakt die
bescherming mogelijk dat u als eigenaar bij de rijksoverheid subsidie kunt aanvragen voor het
meerjarig onderhoud van Voordaan, voor 60% van de subsidiabele instandhoudingskosten. Het
Groenekans Landschap, dat ook enkele belendende bospercelen van Voordaan bezit, is graag
bereid met u te werken aan een benodigd meerjarig instandhoudingsplan voor het parkbos.
Het is bemoedigend te hebben ervaren dat meerdere organisaties de kwaliteiten van Voordaan
onderkennen, getuige onder meer brieven aan de Gemeenteraad en berichten in de landelijke
media3. Wij zullen daarom ook de Bond Heemschut, de Nederlandse Tuinenstichting, stichting
Brigida en het Utrechts Landschap vragen eveneens het verzoek richting de rijksoverheid te
onderschrijven; zij hebben ons mondeling al aangeven daartoe bereid te zijn.
Het Groenekans Landschap hoopt dat u het pleidooi voor de verdere bescherming van Voordaan
onderschrijft en met ons het verzoek richting rijksoverheid wilt indienen. We hopen van u te
vernemen en zijn uiteraard bereid ons voornemen aan u en aan de gemeentelijke
monumentencommissie nader toe te lichten en om over de zorg voor het parkbos van gedachten te
wisselen.
Een afschrift van de brief sturen wij aan de Raad van de gemeente De Bilt, aan uw
monumentencommissie en aan de Vereniging Groenekan.
Met vriendelijke groet,

Frans de Graaf
Voorzitter Stichting Groenekans Landschap
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Zie ook bijgevoegde kaart.

Brief van de Erfgoed Vereniging Heemschut en de Nederlandse Tuinenstichting dd. 23 november
2019; Binnenlands Bestuur, 24 januari 2020; Trouw 14 november 2019.
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