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inleiding
MADE BY HOLLAND:
EIGENZINNIGE
EN DUURZAME
HERONTWIKKELING
In dit document presenteren wij ons plan voor de herontwikkeling van het Landgoed Soestdijk. In het voorbije halfjaar
heeft ons team met veel enthousiasme gewerkt aan dit plan
en de bijbehorende business case. Het betreft een complexe
opgave met vele dimensies en met een grote collectieve
betekenis voor ons land. Het is een enerverende uitdaging
gebleken om dit in een half jaar tijd tot op het gevraagde
niveau uit te werken, maar we hebben dat heel graag gedaan.
Het triggert ons enorm om dit bijzondere nationale erfgoed
een nieuwe toekomst te geven, die recht doet aan de waarde
en werkelijk iets toevoegt.
Om een zo goed mogelijk beeld te
krijgen van de belangen, eisen en
wensen die aan de orde zijn hebben
wij gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van de rijksoverheid, de provincie Utrecht en de gemeenten Baarn en
Soest, met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, met
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provinciale
adviescommissie MooiSticht.

de wensen en eisen van het publiek, de gebruikers en de
lokale samenleving, de marktomstandigheden en de eisen
vanuit de exploitatie. We realiseren ons dat het een langere
periode vraagt om tot een positief exploitatiesaldo te komen.
Dat maakt de financiering van ons plan niet eenvoudig, maar
we hebben de nodige ervaring op dit gebied. Onder andere
met de Westergasfabriek, waar dat niet anders was. Ook de
definitieve organisatiestructuur laten we aansluiten bij de
situatie zoals die zich in de komende jaren werkende weg
zal ontwikkelen.

We kunnen dit
en we willen dit.

We zijn ervan overtuigd dat ons plan zowel onderscheidend
als uitvoerbaar is, en dat het goed aansluit bij de landelijke,
provinciale en lokale beleidsagenda’s. Wij denken een invulling te kunnen aanreiken die optimaal gebruik maakt van de
kwaliteiten van het landgoed. Het beoogde programma biedt
een fantastische ervaring voor een breed publiek, een unieke
plek om te overnachten en een even bijzondere als functionele accommodatie voor specifieke zakelijke doelgroepen.
We stellen een stapsgewijze ontwikkeling voor, waarbij de
praktijk zal laten zien hoe de initiële invulling verder kan
uitgroeien op zo’n manier dat deze optimaal aansluit bij
4
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In het afgelopen half jaar hebben
we ervaren dat onze teamsamenstelling buitengewoon krachtig is;
we beschikken samen over alle
relevante kennis, expertise, ervaring
en contacten, onze achtergronden maken dat we elkaar
aanvullen maar ook scherpen. Dat is naar onze stellige
overtuiging de beste waarborg dat ons plan vanuit de optiek
van cultureel erfgoed, vastgoedontwikkeling, financiering,
programmering en exploitatie verantwoord is en overeind
zal blijven. We denken dat wij een uniek plan presenteren,
dat wij een unieke werkwijze voorstellen en dat wij als
team uniek zijn. We kunnen dit en we willen dit.

Hoge en bewezen kwaliteit

Ons team is geen gelegenheidsformatie. De Westergasfabriek, Hylkema Consultants en Leeuwenpoort Ontwikkeling
werken vaker samen onder de gemeenschappelijke paraplu
van MeyerBergman, dat voortkomt uit het vroegere MAB
O.G., bekend vanwege vele stedelijke vernieuwingsprojecten.
De organisaties hebben ieder hun individuele profiel en

made by

identiteit en binnen de respectievelijke werkvelden een
autonome positie. Samen omvatten wij alle relevante dimensies en kwaliteiten: adviseren over en ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van historisch waardevolle complexen.
De mensen binnen onze organisaties hebben ruime ervaring
met de bestuurlijke en beleidsmatige dimensies van een
ontwikkeling als deze. We hebben nadrukkelijk oog en
oor voor de context waarin de herontwikkeling van het
Landgoed Soestdijk plaatsvindt: het is de ‘achtertuin’ van
alle Nederlanders, collectief nationaal erfgoed bij uitstek,
de directe leefomgeving van mensen uit de regio en een
toeristisch-recreatieve bestemming voor velen. Er dient
daarom rekening gehouden te worden met veel en
uiteenlopende belangen en dat doen we dan ook.
Voor het plan Made By Holland hebben wij aanvullend
een aantal (internationaal) gerenommeerde onderzoeks- en
adviesbureaus aan ons verbonden: West8, Tinker imagineers,
Tom Postma Design, Horwath HTL, Motivaction, Goudappel
Coffeng en bouwkundig adviesbureaus Vitruvius en
4Building. Natuurmonumenten heeft ons inzicht gegeven
in en geadviseerd over herstel en beheer van de groene
onderdelen van het landgoed.

Samenhang tussen Landgoed, Mensen en
Programmering

Soestdijk is een buitenplaats, die staat voor rust en groen.
Tegelijk is het een monument van ons Koninkrijk. Dat is
interessant, maar het maakt de plek nog niet werkelijk uniek
of aantrekkelijk. Pas als er inhoud wordt toegevoegd, wordt
het ook een bestemming die aantrekt. Met voorspelbare
inhoud is het feestje snel voorbij: het wordt op termijn saai
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beleving

en te gewoon. Daarom is een derde ingrediënt onontbeerlijk:
dynamiek. Een steeds wisselende programmering, waardoor
een breed en divers publiek verleid en aangetrokken wordt
en bij voorkeur ook terugkomt. Het plan Made By Holland
zet in op de plek, het programma en ook de mensen. Een
doordachte en conceptueel sterke samenhang is cruciaal.
Door nadrukkelijk zelf te programmeren en te cureren
ontstaat en blijft er een duidelijke nieuwe lading, een
actueel verhaal en een eigentijds profiel. Hoewel rekening
is gehouden met de veelheid aan belangen, is er ook een
eigenzinnig plan uitgewerkt.

Soestdijk: de plek waar de
innovatiekracht en excellentie
van Nederland wordt getoond
en beleefd, en waar alle (nieuwe)
Nederlanders bijzondere, nieuwe
ervaringen opdoen.
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Voor de positionering van Soestdijk als aantrekkelijke en
onderscheidende bestemming gaat het ons dus om:
a. de plek: landgoed, buitenplaats, landschap, groen,
erfgoed
b. het programma: het innovatieve en excellente van
de Nederlandse kennis- en maakindustrie tonen
en ervaren, met steeds wisselende programmering
(exposities, beleving, evenementen e.a.)
c. de mensen: verschillende doelgroepen en rollen
(professioneel/educatief/recreatief/toeristisch/
cultureel), verschillende interesses, verschillende
herkomst (lokaal/nationaal/internationaal) en
verschillende leeftijden (van jong tot oud)

programma

Duurzaam Made By Holland

Leeswijzer
Hierna geven wij een nadere toelichting op ons plan
Made By Holland. We volgen in de hoofdstukken 1 tot en
met 5 de structuur zoals die in het beoordelingskader door
het Rijk is aangegeven. Elk hoofdstuk heeft betrekking op
een specifiek beoordelingscriterium (Hoofdstuk 1 gaat in op
Criterium 1 enzovoort). In elk van de hoofdstukken wordt
steeds verwezen naar de bijlagen die relevant zijn voor de
beoordeling van het betreffende criterium. In een apart
hoofdstuk brengen we Made By Holland in beeld.
Wij hopen uw commissie hiermee te kunnen overtuigen van
de kracht van ons plan en de unieke kwaliteiten die
het in zich heeft:
• een groep die is samengesteld uit ervaren partijen die
staan en gaan voor hoge kwaliteit en dat in het verleden
ook bewezen hebben te kunnen waarmaken
• optimale samenhang tussen Landgoed, Mensen en
Programmering
• een stapsgewijze, behoedzame ontwikkeling
• een realistische en duurzame
propositie, ook in financieel opzicht

mensen

juli 2016

plek

Maya Meijer-Bergmans
Ton Meijer
Mark de Kruijk
Ben Verfürden
Bart van den Berg

Stapsgewijze ontwikkeling

Made By Holland doet een heldere inhoudelijke belofte.
Die willen we waarmaken in de wetenschap dat dit niet in
één keer gerealiseerd kan worden. Herontwikkeling en
transformatie van een dergelijk grootschalig ensemble
is een proces van tijd en geleidelijkheid, dat hebben we bij
andere opgaven, waaronder de Westergasfabriek, ondervonden. We opteren voor een stapsgewijs proces. Werken
vanuit geleidelijkheid zien we als een kwaliteit, niet als een
zwaktebod. Het maakt het mogelijk om pragmatisch te
zijn, allianties aan te gaan, verantwoorde keuzes te maken.
Mogelijk kunnen we daar ook andere partijen bij betrekken,
die eveneens plannen hebben ontwikkeld voor Soestdijk.
Met natuurlijk als startpunt dat de eigen uitgangspunten
helder en heilig zijn. Soestdijk wordt de plek waar de
innovatiekracht en excellentie van Nederland wordt getoond
en beleefd, en waar alle (nieuwe) Nederlanders bijzondere,
nieuwe ervaringen opdoen.

Leeuwenpoort
ontwikkeling historisch vastgoed
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BUITENPLAATS VAN
VERWONDERING EN
ONTMOETING

1.1 Innovatief en excellent ondernemen in
de schijnwerper

Met het programma Made By Holland zetten wij de schijnwerper op de innovatiekracht en de excellente prestaties van
Nederlandse bedrijven en kennisorganisaties. Nederland, hoe
klein ook, maakt wereldwijd indruk op terreinen die relevant
zijn voor duurzame ontwikkeling: watermanagement, energie
en duurzaamheid, agricultuur en voeding, gezondheid en
levenswetenschappen. Ook de technologie, digitalisering
en communicatie die daarvoor worden ingezet behoren
mondiaal tot de meest vooruitstrevende. Er zijn al de
nodige innovatiecentra waar specifieke sectoren op daartoe geëigende plekken hun eigen verworvenheden tonen.
Hiér op Soestdijk, icoon van onze nationale geschiedenis,
laten we zien waar we als ondernemend Nederland sámen
toe in staat zijn. Jong en oud kunnen zich in de parkachtige
tuin (de ‘Proeftuin’) en in het Paleis onderdeel voelen van
ons vernieuwende vermogen.
Hier zien, horen en ondergaan ze de nieuwste en meest
onderscheidende ideeën, producten, diensten en processen
van de Nederlandse maak- en kennisindustrie.
In het laatste hoofdstuk geven wij een voorproefje van de
verbeelding van ons concept Made By Holland.

1.2 Voor jong en oud, gevestigd en startend

Made By Holland richt zich ook op professionele doelgroepen. Voor hen is er op Soestdijk veel te halen, te brengen en
te beleven. Zowel gerenommeerde bedrijven en instanties
als jonge vernieuwers vinden hier een podium. Zij kunnen
zich presenteren aan partijen uit binnen- en buitenland, aan
potentiële opdrachtgevers en financiers, elkaar ontmoeten,
tot synergie en interactie komen, confereren en successen
vieren. Wij willen hier straks de jaarlijkse Made By Holland
prijs uitreiken aan de beste jonge innovator.
Voor alle partijen die op werkelijk unieke en vernieuwende
wijze opereren is Soestdijk straks the place to be. De vleugels
van het Paleis bieden mogelijkheden voor zakelijke activiteiten. Dat kan in een eigen setting, maar waar mogelijk en
gewenst kan het publiek een kijkje in de keuken krijgen. Een
aantal bedrijven en instellingen zal zich wisselend, voor een
kortere of langere periode hier manifesteren en presenteren.

Het programma is bijzonder interessant voor jongeren en
nieuwe Nederlanders: ze kunnen ervaren wat onze maak- en
kennissectoren presteren en ontdekken welke mogelijkheden
en kansen dat voor henzelf biedt. De verrassende, interactieve invulling van het programma sluit aan bij hun ervaringswereld. Soestdijk wordt een interessante bestemming
voor een oriëntatie op de toekomst.

1.3 Koninklijk genieten en verblijven

In Paleis, Oranjerie en Koninklijke Stallen komen horecagelegenheden, van koffiebar en zonnig terras tot brasserie.
Qua entourage allemaal state of the art, in lijn met het
alomvattende thema. We ontwikkelen een concept voor
vergaand selfsupporting farming: de horeca haalt zijn
groente, fruit en eieren uit de eigen gaarden en tuinen.
In de historische gebouwen aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg (de ‘Parade’) en op de verdieping van het
Paleis kan men Koninklijk overnachten in kamers en suites
van uiteenlopende omvang en klasse. Het is een onderscheidend en uniek concept, overnachten op Koninklijke grond
en zelfs in het Paleis. Dat is ook nodig om het kans van
slagen te geven, zo bleek uit onderzoek dat is uitgevoerd
door het in de hotel- en leisuresector gespecialiseerde
bureau Horwath HTL. Een hotel met nieuwbouw, zoals we
dat in de regio al voldoende hebben, biedt geen uitzicht op
een gezonde exploitatie. Maar wie wil er niet een keer slapen
in het Paleis van de Koninklijke familie, in de vroegere villa
van de Intendant, boven de Koninklijke Stallen of de
Koninklijke boerderij?
De horecafaciliteiten in de Parade bieden, in aansluiting
op de mogelijkheden van het Paleis en de Oranjerie, goede
mogelijkheden voor (meerdaagse) zakelijke arrangementen
en toeristische activiteiten.
In het Paleis komt een winkel waar excellentie centraal staat:
alles wat hier te koop is getuigt van de inventiviteit en hoogwaardige kwaliteit van Nederlandse producenten.
In de afgelopen jaren is gebleken dat Soestdijk een uniek
decor is voor opera’s, dansvoorstellingen, picknicks et cetera.
MADE BY HOLLAND
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Made By Holland gaat ook een programma omvatten van
culturele evenementen; muziek, dans, theater, kunst, alles
is mogelijk. Een paar keer per jaar meer grootschalig in het
park of bos, en met grotere regelmaat kleinschalig, zowel in
het park als in de Parade.

Het vaste programma wordt versterkt met een steeds wisselende programmering van evenementen. Voor het (semi)
permanente programma en voor incidentele evenementen
zullen we vaste partners aan ons verbinden. Er zijn reeds
concrete intenties uitgesproken door het Instituut Beeld
en Geluid, de Nationale Opera, evenementenspecialist
LOC7000, internationaal documentaire filmfestival IDFA,
mediafestival voor jeugd Cinekid, EYE Film Museum,
World Press Photo en fotografiemuseum FOAM.

1.4 Nieuwe werelden worden niet gebouwd,
ze ontstaan

De precieze invulling en programmering van de vaste
activiteiten zien we als een geleidelijk proces, een stapsgewijze ontwikkeling zoals we die ook hebben doorlopen bij
de Westergasfabriek. Bij die ontwikkeling betrekken we de
partijen die zich verbinden aan Made By Holland, en ook de
gemeenten Baarn en Soest en andere lokale partijen. Steeds
zullen innovatie en excellentie centraal staan, daar tornen we
niet aan. We zullen dat borgen in de eigen organisatie en via
een Raad van Advies. De juridische vormgeving en besturing
van de organisatie worden pas vastgelegd als het programma,
de activiteiten en betrokkenheid van partijen hun beslag
hebben gekregen. Herontwikkeling kost tijd, en daarbinnen
zijn tijdelijkheid en experiment een belangrijk uitgangspunt.
We laten het eerst uitkristalliseren voor we het definitief
maken.

Locatie

Proeftuin en
Innovatiepaleis

1.5 Samenhang tussen vier deelgebieden

De kracht van het integrale concept Made By Holland zit
hem in de ruimtelijke samenhang tussen de onderdelen
van het Landgoed, die zich aan beide zijden van de
Amsterdamsestraatweg bevinden, en in de programmatische
verbinding. De combinatie van aanbod voor een breed
publiek en meer specifieke zakelijke doelgroepen maakt
het onderscheidend. Het zakelijke deel brengt maximale
exposure en reuring en daarmee dynamiek en aantrekkingskracht. Andersom maakt de aanwezigheid van veel en divers
publiek Soestdijk extra interessant voor het bedrijfsleven.
Plek, Programma en Mensen: het komt hier samen in een
voor Nederland volstrekt nieuw concept.
Hieronder geven wij aan hoe de functies binnen het
landgoed gepositioneerd worden.

Parade

Bos

Alexanderkwartier

Functie
Ervaren en
participeren

x

Evenementen

x

Bıoscoop

x

Exposities

x

Historie

x

Uitgaan

x

Horeca

x
x

x

x

x

(x)

Parkeren

(x)

x

x

x

Wandelen

x

x

x

x

x

x

x

x

Fietsen
Winkel

x

x

Business

x

x

Werken

x

Wonen
Slapen

x

x

Confereren

x

x

Trouwen

x

x

x

x

“Achtertuin”
Soest en Baarn
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(x)

x

Onderscheidend en van
hoge kwaliteit, maar niet
exclusief of elitair, een plek
voor elke Nederlander.
1.6 Plek, Programma, Mensen

De manier waarop we Made By Holland in de Paleistuin
en het Paleis vormgeven moet voor iedereen toegankelijk,
vernieuwend en spannend zijn. De Koninklijke allure van
Paleis en park vormt als het ware de historische context
voor een eigentijdse en dynamische presentatie. Juist het
Landgoed Soestdijk is voor dit programma een uitgelezen
plek, het staat symbool voor de kernwaarden van ons land.
Het ligt centraal, ook ten opzichte van de Randstad. Het is
goed bereikbaar en wordt omringd door het fraaie landschap
van de Utrechtse Heuvelrug, dat vele mogelijkheden biedt
voor recreatie. Wij zien de historische en ruimtelijke
kwaliteiten van Soestdijk als een prachtige basis voor
een dynamisch programma.

Mensen uit de buurt, fietsers en wandelaars, jonge gezinnen
die nieuwsgierig zijn naar de nieuwste innovaties en de spannende manier waarop die hier te ervaren zijn, zakenmensen
die hun vindingen aan hun klanten en relaties tonen, mensen
die een keer willen slapen in koninklijke sferen, et cetera.
Dat is de kracht van Made By Holland: onderscheidend
en van hoge kwaliteit, maar niet exclusief of elitair, een plek
voor elke Nederlander.
Een unieke verbinding van Plek, Programma en Mensen:
dat is wat wij met Made By Holland beogen.

1.7 Bijlagen

Bij dit hoofdstuk behoort een drietal bijlagen (a t/m c) :
a. Aard en omvang van de functies
b. Een functiekaart met een inkleuring naar hoofdfuncties
c. Een overzicht in vierkante meters per functie

Soestdijk wordt een plek van ontmoeten. Door de veelheid
aan functies en de afwisselende en ook steeds veranderende
programmering wordt het een bestemming voor iedereen.

MADE BY HOLLAND
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§ 2.2 Proeftuin

§ 2.3 Paleis

§ 2.4 Parade

§ 2.5 Alexanderkwartier

§ 2.6 Park en bos

§ 2.7 Amsterdamsestraatweg
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2

OPTIMAAL GEBRUIK
BESTAANDE LANDGOED

2.1 De geschiedenis dicteert en disciplineert
Landgoed Soestdijk is een plek met een rijk verleden.
Dat respecteren we. Sterker, we pakken het op als inspiratie
voor de wijze waarop we het nieuwe programma concreet
invulling geven. De historische identiteit en kwaliteit werken
voor ons disciplinerend in de omgang met het gebied en
de gebouwen daarbinnen. We creëren een nieuw verhaal,
voegen een nieuwe laag toe aan de geschiedenis van
Landgoed Soestdijk. De ruimtelijke interventies omvatten
een mix van restaureren en conserveren, van herstellen en
opschonen, van herinterpreteren en herinrichten en van
toevoegen.

Voor wat betreft de herontwikkeling van het landgoed als
geheel gaan we uit van de gelaagde structuur die het kenmerkt, met als belangrijke cesuur dat we een landgoed dat
voorheen ‘geprivatiseerd’ was voor het publiek openstellen.
De laag die een kleine twee eeuwen geleden door
J.D. Zocher jr is aangebracht, domineert op dit moment.
Van de aanleg in de meer formele stijl van de renaissance
is veel verdwenen, met name aan weerszijden van de
Amsterdamsestraatweg. Het formele lanenstelsel speelt
echter nog altijd een belangrijke structurerende rol.
De Reigerslaan, Borlaan en Santvoorder Allee zijn, in samenhang met de Hooilaan en Watertorenlaan van vitaal belang.
Dit gaan we versterken, herstellen en deels terugbrengen,
ten dienste van de bovenliggende ruimtelijke samenhang
van het totale landgoed, inclusief het nieuwe woondomein
ter plaatse van de Marechausseekazerne.
Het gebied aan de overkant van de Amsterdamsestraatweg
moet nadrukkelijk deel uit gaan maken (of beter gezegd
weer deel uit gaat maken) van het totale verhaal. In ons
voorstel is de invulling van dit gebied (de Parade) onlosmakelijk onderdeel van het totale concept Made By
Holland.
De rijksmonumentale gebouwen laten we zoveel mogelijk
in tact, we restaureren en herstellen waar nodig. We voegen
alleen toe daar waar dat functioneel is, ten behoeve van
verduurzaming en de nieuwe bestemming. Binnen de
12
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hoofdopzet van de gebouwen passen we ruimtes aan waar
dat nodig of zinvol is en op verantwoorde wijze. Als gezegd
dicteren bestaande waarden de ruimte voor transformatie.
In de historische zalen van het corps de logis kan minder
dan in de vleugels; in de al fors verbouwde boerderij kan
meer dan in de Koninklijke Stallen, die nog vol met historische elementen zit. We zijn zeer bescheiden met nieuwbouw
op het historische landgoed. Alleen op en rond het voormalige Marechaussee complex zullen we bouwen. In de tuin
zullen we enkele nieuwe (permanente) follies toevoegen.
Daar waar we in het voorgaande hoofdstuk een totaalbeeld
hebben geschetst, zoomen we in dit hoofdstuk verder in op
verschillende onderdelen van het plan. Daarbij komen alle
zes deelgebieden aan bod. Daarnaast maken we duidelijk
hoe we de samenhang binnen het landgoed herstellen.
De deelgebieden zijn op de kaart op de vorige pagina’s
aangeduid.

1. watertoren
2. oranjerie
3. glazen doolhof
4. châlet Wilhelmina
5. spiegelpad

3

4

7

9

1

7. levensberg
8. Ixienita speelhuisje
9. sportpaviljoen

6
8

6. ijskelder

2

10. watermirakels
11. artificiële archipel
12. entree innovatiepaleis

5

10

12
11

2.2 De Zochertuin als Proeftuin

De op de kaart gemarkeerde Paleistuin transformeert
naar een ‘Proeftuin’ vol verrassingen. Het idyllische park,
ontworpen in landschapsstijl door de vermaarde tuinarchitect J.D. Zocher jr, behoudt de historische aanleg
en opzet. Waar nodig wordt de aanleg hersteld en wordt
de groenstructuur aangepakt zodat deze weer vitaal en
leesbaar wordt en er weer meer samenhang ervaren wordt.
Alleen de Anna Amaliatuin wordt opnieuw ingericht. Hier
maken we de gelaagdheid van de tuinaanleg weer voelbaar
door een renaissance invulling terug te brengen. Van de
renaissancetuin resteert thans alleen een aantal formele
laanstructuren. Deze pakken we weer op in het gebied tussen
de Oranjerie, het Herenhuis en het nieuwe woondomein
(Alexanderkwartier).
In de tuin maken de bezoekers op proefondervindelijke,
spannende en interactieve wijze kennis met innovatie.
De route door het park doet verschillende themagebieden
aan: watermanagement, energie en duurzaamheid, agricultuur en voeding, gezondheid en levenswetenschappen, in de
bestaande historische gebouwtjes, in enkele nieuwe follies
en in tijdelijke paviljoens en installaties. De monumenten
in het park (Watertoren, Châlet, IJskelder, Sportpaviljoen,
Speelhuisje Ixienita) worden waar nodig gerestaureerd en
opgefrist. We gaan ze niet verbouwen, maar wel invullen
als showcases van innovatiethema’s. Installatietechnische
voorzieningen brengen we aan zonder aantasting van
bouwhistorische waarden en zoveel mogelijk reversibel.
In de Watertoren (energie en duurzaamheid), de IJskelder
(gezondheid en levenswetenschappen) en het Sportcomplex
(agricultuur en voeding) en op en in de vijver (watermanagement) ervaren de bezoekers de innovatiethema’s, zowel
binnen als buiten. Het Sportpaviljoen wordt tevens een
kleinschalig horecapunt, om even te ontspannen tijdens
de wandeling. Het Châlet en het Speelhuisje zijn erg kleinschalig en kwetsbaar. Deze zullen eerder als multimediale
‘kijkdoos’ worden ingevuld met de mogelijkheid om voor
bijzondere, kleine gezelschappen ook binnen te kijken.

Op enkele plaatsen voegen we kleinschalige follies toe,
die eveneens als thematische show cases gaan fungeren.
Het worden ruimtelijke juweeltjes. Verder komen er in het
park tijdelijke paviljoens en spannende installaties die de
beleving van groen en water activeren en daardoor zelf
geactiveerd worden.
In het hoofdstuk Made By Holland in beeld laten we de
voorlopige uitwerking zien van een aantal elementen in
de Proeftuin.
De Oranjerie behoudt de horecafunctie, die ze tijdens
de openstelling in de afgelopen jaren ook had. Ze is ook
voor publiek dat niet komt voor het betaalde bezoek aan
Proeftuin en Paleis toegankelijk via de Watertorenlaan.
De oorspronkelijke ruimte van de wintertuin blijft open,
het terras handhaven we op de huidige plek. De inrichting
zal worden aangepast, enerzijds om meer recht te doen
aan de historische identiteit, anderzijds om aan te sluiten
bij het totale concept van Made By Holland. Om meer
ruimte te vinden voor de nodige faciliteiten (keuken, toilet
e.a.) vergroten we het volume van de achterbouw. Omdat de
Oranjerie rondom zichtbaar is zal deze hoogwaardig worden
ingevuld, maar zich ondergeschikt tonen aan de prominente
voorzijde die naar het paleis is gericht.
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2.3 Historie ontmoet innovatie in het Paleis

Verleden en heden
ontmoeten elkaar
hier op spannende
wijze.
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Ook in het Paleis kan men zien en ervaren welke bijzondere
en hoogwaardige nieuwe technieken en creaties Nederlandse
ondernemingen recent hebben gerealiseerd. In de Baarnseen Soester vleugel presenteren ondernemingen zich met
een regelmatig wisselende exposure. In de historische zalen
van het zogenoemde corps de logis krijgt de bezoeker een
indruk van innovatie en excellentie door de eeuwen heen. Hier
ontmoeten verleden en heden elkaar. Soestdijk staat symbool
voor de kernwaarden van ons land, die hebben geleid tot onze
hedendaagse onderscheidende bijdrage aan de vooruitgang.
Het wordt geen museum van het Koninghuis, dat hebben we al
in Paleis Het Loo. Maar we geven de bezoeker wel een indruk
van de bijzondere geschiedenis van Soestdijk. Zo zal er in de
Filmzaal een bijzondere multimediapresentatie zijn over de
historische ontwikkeling van het landgoed, van buitenhuis van
de Amsterdamse burgemeester Cornelis de Graeff tot en met
de bewoning door Koningin Juliana en Prins Bernhard met
hun gezin.
De historische ruimtes worden, buiten de openstellingtijden,
multifunctioneel ingezet voor ontvangsten, recepties en
andere gelegenheden. Ondernemingen die zich verbinden aan
Made By Holland kunnen hier hun gasten, klanten en andere
doelgroepen ontvangen.
In het souterrain van het Paleis wordt, naast ondersteunende
diensten, ruimte geboden voor ontspanning, die vooral ook
ten dienste staat van bewoners uit de regio. Op de eerste
verdieping gaan we de gelegenheid bieden voor ‘vorstelijk
overnachten’: hier komen unieke kamers en suites, als onderdeel van een samenhangend hotelconcept waarin ook de
gebouwen in de Parade betrokken worden.

Downstairs, maar ‘Royaal’ binnenkomen

De hoofdentree aan de voorzijde van het Paleis is bescheiden
en kwetsbaar. We kennen het bordes vanwege de jaarlijkse
defilés en het is eigenlijk nauwelijks voor te stellen dat hier
plaats was voor de hele Koninklijke familie. Ook de centrale
entreehal is niet geschikt om groepen bezoekers soepel te
verwerken.
Daarom creëren wij een nieuwe bezoekersentree aan de
achterzijde van het Paleis, centraal in het corps de logis,
onder het royale terras aan de vroegere werkkamers van
Koningin Juliana en Prins Bernhard. De bezoekers worden
daar weliswaar downstairs, maar tegelijk heel royaal
ontvangen en welkom geheten. Voor deze entree hebben
we geen nieuw volume nodig. Het maaiveld daalt, komende
vanaf de Oranjerie, af naar het souterrain, waar de bezoekers
onder het terras op kolommen via glaspuien het Paleis
binnengaan. Wel moet hiervoor de rechte trap wijken die
nu aan de noordzijde van het terras, ter hoogte van de
Eetkamer, de verbinding geeft met de tuin. Deze trap is bij de
verbouwing in de jaren ’30 aangebracht.
De bezoekers komen binnen in de gewelfde sala terrana, de
vroegere feestkelder onder de Stuczaal, die hiertoe ontdaan
wordt van 20ste eeuwse wandjes e.d. en in de 17de eeuwse
situatie hersteld wordt. Om voldoende ruimtelijkheid te
creëren verlagen we de vloer. De grijze hardstenen estrikken
brengen we weer terug, waar nodig aangeheeld met nieuwe
exemplaren. In de foyer komt een hardstenen balie. In de
aansluitende ruimtes komt de publieksservice: garderobe,
toiletten e.d. In het aan de noordzijde aansluitende bouwdeel
wordt een lift aangebracht voor minder validen, die uitkomt
in de ruimte tussen de werkkamers en de Eetkamer die
direct aansluit op de gang in het corps de logis.

Corps de Logis : achtergrond van innovatie
en excellentie

Het centrale, historisch rijke deel van het Paleis (corps de
logis) houden we uiteraard in stand. De zalen en salons
worden waar nodig gerestaureerd, hersteld en qua beleving
versterkt. De onroerende inventaris blijft gehandhaafd. Ten
aanzien van het losse interieur geldt dat alleen voor die
onderdelen die werkelijk nodig zijn om het ‘verhaal’ van de
betreffende ruimte te begrijpen en/of onlosmakelijk onderdeel zijn van het cultuurhistorische Gesamtkunstwerk. Het zal
duidelijk zijn dat de Leuvenzaal betekenisloos wordt zonder
het schilderij waarop de latere koning Willem II als prins te
paard zijn troepen aanvoert tegen Napoleon. En wat zegt een
Kanonnenkamer als er geen kanon meer te zien zou zijn?

In de ruimtes van het corps de logis ervaart de bezoeker
waar onze innovatiekracht en excellentie vandaan komen.
In de historische setting laten we op eigentijdse wijze, met
fysieke en multimediale middelen, zien en beleven waar
de innovatiekracht en het excellente ondernemerschap
vandaan komen: een open blik naar de wereld, een warm
welkom voor ideeën van buiten, lef en concurrentiekracht,
creativiteit en inventiviteit, investeren in onderzoek en
onderwijs. De geschiedenis van Soestdijk, symbool van
de kernwaarden van ons land, vormt op deze manier de
historische introductie van Made By Holland. Met die lading
bieden de fraaie salons ook een uitgelezen omgeving voor
allerlei zakelijke, officiële en minder formele gelegenheden.
De meeste ruimtes bieden alle mogelijkheden hiertoe, met
een eigentijdse flexibele inrichting, die recht doet aan het
historische kader en tegelijk het heden naar binnen haalt.

Vleugels in beweging

In de vleugels gaat het programma verder met innovaties
uit het nu. De vleugels behouden hun hoofdopzet van
gebogen gangen die kleinere en grotere ruimtes ontsluiten.
De enfilade aan de tuinzijde wordt hersteld door deuren
weer te openen dan wel terug te brengen. Ruimtes worden
deels vergroot door samenvoeging, met de mogelijkheid om
ze met flexibele wanden weer op te delen. Bedrijven vullen
de ruimtes in als innovatie-showcase, binnen de hoofdopzet.
De gangen krijgen weer de uitstraling terug van semi-buitenruimte: ooit was er sprake van een open gaanderij die de
appartementen ontsloot. De later aangebrachte glaspuien
halen we niet weg. Hoewel dat voor het beeld zeker positief
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zou zijn, achter we de cultuurhistorische betekenis van de
huidige situatie te groot. We versterken de oorspronkelijke
identiteit maar tegelijk willen we dat de vleugels ervaren
worden als één samenhangende exposure area. Om die
reden kiezen we vooralsnog voor één vloerafwerking in de
gangen en de ruimtes daarachter. Dat kan hardsteen zijn,
maar ook hout of een andere vloerafwerking zijn denkbaar.
Kozijnen en deuren blijven behouden, de wandafwerking
wordt strak. We brengen een flexibele ‘tweede huid’ aan,
waarmee we een steeds ander beeld kunnen creëren,
aansluitend bij de wisselende programmering van de
exposure in de vleugels.
Gebruikers van de ruimtes bepalen voor een belangrijk
deel zelf de invulling van hun showcase, maar wel binnen
het inhoudelijke concept (innovatief en excellent) en de
ruimtelijke hoofdopzet. Ruimtes zijn waar gewenst af te
sluiten, maar in principe is er een circuit waardoorheen het
publiek kan dwalen. De bestaande gangen en de herstelde
enfilade aan de achterzijde vormen de hoofdontsluiting.
Een nadere historische analyse moet nog aantonen in
hoeverre bestaande interieurelementen de moeite waard
zijn om te handhaven. Uitgangspunt is de ruimtes zoveel
mogelijk leeg te maken en een strakke, eigentijdse en
flexibele invulling te geven.

Ontspannen in de kelder

In het souterrain van het Paleis wordt een deel van
de ruimtes gebruikt ten behoeve van ondersteunende
diensten (entree/foyer, service, winkel, keuken e.a.). In het
resterende deel komt een nog nader in te vullen programma.
Hierbij willen we zoveel mogelijk aansluiten bij wensen
en behoeften die leven in de omgeving (Baarn en Soest).
We willen de bewoners van de regio hier aantrekkelijke
activiteiten bieden. In ieder geval gaan we de bestaande
filmzaal hergebruiken. Buiten de openstelling gaat het dienst
doen als kleinschalig Filmhuis en kan het gehuurd worden
voor particuliere en zakelijke bijeenkomsten. De ruimtes
en gangen in het souterrain bieden legio mogelijkheden,
bijvoorbeeld een winkel, een escape room en een
bowlingbaan. Een nader bouwhistorisch onderzoek moet
laten zien welke mogelijkheden er zijn voor transformatie.
De hoofdstructuur houden we uiteraard in stand.

2.4 Welkom op de Parade

Het zogenoemde Herenhuiscluster aan de overzijde van
de Amsterdamsestraatweg, een gebouwenensemble met
meerdere rijksmonumenten, wordt omgedoopt tot de
Parade, waar een onderscheidend horeca-, hotel- en
eventprogramma wordt aangeboden. De niet-beschermde
grote stallen- en garagegebouwen worden gesloopt,
met uitzondering van de architectonisch interessante
kop van het garagegebouw (thans in gebruik als kas). De
ruimte die ontstaat wordt gebruikt als parkeerweide voor
circa 220 auto’s, die ook voor evenementen ingezet kan
worden. Centraal in de Parade komt het Paradeplein,
een open ruimte die de verschillende gebouwen verbindt
en ruimte biedt voor buitenhoreca en kleinschalige
evenementen. Rondom het Paradeplein liggen het Herenhuis
(Intendantswoning) met aansluitende Intendantstuin, de
Koninklijke Stallen met een horecabestemming, de vroegere
Boerderij, de vroegere Dienstwoningen en moestuinen.
Vanuit de Paradekan men mooie wandelingen maken, via de
Koningslaan naar de Gedenknaald voor Willem II of in de
‘achtertuin’ van de Parade, het landgoed De Eult en via de
Torenlaan naar Baarn.
De bezoekers komen zoveel mogelijk aan in de Parade,
vanaf de stations Baarn en Soestdijk, met openbaar
vervoer, met de fiets of met de auto. Hier is ook de primaire
parkeeraccommodatie voor de bezoekers. Ze krijgen
er informatie over Made By Holland en het overige
toeristisch-recreatieve aanbod in de regio, kunnen een
ticket kopen en iets gebruiken op het Paradeplein of in de
brasserie in de Koninklijke Stallen, op zich al een eerste
bezienswaardigheid.
Van hieruit gaan de bezoekers via een ruimtelijk begeleide
route veilig naar de overkant. Via de Watertorenlaan lopen
ze richting de Paleis. Tot en met de Orangerie is het voor
iedereen toegankelijk. Bij de Orangerie betreden bezoekers
de Proeftuin.
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Slapen voor iedereen

Het hotelprogramma wordt verspreid over de verdieping
van het Paleis, het Herenhuis, de Boerderij, en de
verdieping van de Koninklijke Stallen. Op termijn worden
de Dienstwoningen ook betrokken in het hotelconcept. In
het Paleis komen 21 bijzondere suites, in het Herenhuis zes
‘voorname’ kamers, in de Boerderij zes ‘landelijke’ kamers.
Het aantal kamers boven de Stallen kunnen we nog niet
precies aangeven, omdat de verdieping niet toegankelijk was.
In de Dienstwoningen komt te zijner tijd een hostel met circa
40 slaapplaatsen. De kamers zijn verschillend qua grootte,
inrichting en prijs, er is voor elk segment een aanbod.
Het kleine Logiesgebouw behouden we en gaan we
gebruiken als back of house en kantoor van het hotel.

Het voorgestelde hotelconcept
bedient een breed scala aan
doelgroepen, ook buiten de
gebruikers en bezoekers van
Paleis, Park en Parade.
De Parade biedt naast verblijfsaccommodatie alle ruimte
voor een prettig verblijf, in de brasserie in de historische
stallen, op het terras op het centrale plein tussen de
gebouwen of tijdens de regelmatige kleinschalige
evenementen op het plein en op het terrein achter
het Logiesgebouw.

het Alexanderkwartier. De centrale as wordt visueel
ondersteund door een kleinschalig appartementengebouw.
We respecteren de historische lijnen in het landschap en
kunnen deze hiermee zelfs versterken. Het Alexanderkwartier
wordt ruimtelijk verankerd in het geheel door formele
elementen van de vroegere Renaissancestructuur weer op
te pakken en als verbindende lijnen in te zetten, met de
zogenoemde Boterberg als focuspunt aan de ene kant
en de Oranjerie aan de Paleiskant. Daarmee ontstaat er
een krachtige ruimtelijke samenhang waarbinnen het
Alexanderkwartier een eigen onderdeel vormt. Door middel
van een groene zone tussen het woongebied en het parkeerterrein wordt voorkomen dat de landgoedbeleving rondom
het Paleis beïnvloed wordt.
Vanuit de integrale business case moeten we dit aantal
woningen ten minste kunnen bouwen. Daarvoor hebben
we een groter te bebouwen gebied nodig dan het huidige
kazerneterrein en is een beperkte grondruil nodig met
Staatsbosbeheer.
Het woningaanbod speelt in op de feitelijke regionale behoefte
en zal met name ook voor gezinnen een groene en rustige
woonomgeving bieden op korte afstand van scholen en
andere voorzieningen. We hebben ons hierbij mede laten
leiden door de gemeentelijke Woonvisie van de gemeente
Baarn, gesprekken met een drietal regionaal werkende
makelaars en referentieprojecten.

landgoed Soestdijk onderdeel van ruimtelijk
en recreatief netwerk

2.6 Soestdijker bos als onderdeel van
Utrechtse Heuvelrug

2.5 Wonen op Koninklijke grond

De locatie van de huidige Marechausseekazerne is straks
geen onderdeel van het programma Made By Holland maar
wel van het integrale ruimtelijke plan. We ontwikkelen hier
een prachtig, ontspannen woondomein met circa 65 grotendeels grondgebonden (half)vrijstaande woningen,

Het tot het Landgoed behorende uitgestrekte bosgebied
wordt openbaar toegankelijk gemaakt door de hekken die
het scheiden van de bossen van Staatsbosbeheer te verwijderen. Door de openstelling van het bos wordt de recreatieve
functie van het gebied versterkt en kunnen doorgaande
wandel- en fietsroutes verbeterd en gecompleteerd worden.
Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de aantrekkelijkheid van het Nationaal Park Heuvelrug. In de Parade wordt
een informatiepunt ingericht over de toeristisch-recreatieve
mogelijkheden in de directe omgeving van het Landgoed
Soestdijk, het Nationale Park Heuvelrug, het Eemland en
Baarn en Soest.
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Op basis van deze studie
kan geconcludeerd
worden dat er mogelijkheden zijn om de N221
verder af te waarderen.

Het bos kent op onderdelen fors achterstallig onderhoud,
zowel wat betreft de infrastructuur als het groen en het
water. We hebben ons met deskundigen van Natuurmonumenten en West8 een actueel beeld gevormd van de staat
van onderhoud. Er zullen op meerdere plekken bomen
gerooid moeten worden en nieuwe bomen moeten worden
aangeplant.
Er zal fors gesnoeid worden om weer een goede balans
tussen gesloten en open te krijgen en de belangrijke zichtlijnen weer te herstellen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de te
zeer uit de kluiten gewassen groepen rododendrons rond
de grote vijver.

2.7 De weg degraderen

Ons plan neemt de historische, ruimtelijke en programmatische samenhang binnen het landgoed als geheel als
uitgangspunt. De Amsterdamsestraatweg (provinciale weg
N221) vormt daarbij een ernstige belemmering: er rijden
per dag ongeveer 29.000 auto’s, de grote maat van het asfalt
(twee keer twee rijstroken) stimuleert dat er veel te hard
wordt gereden. Direct voor het paleis is er een 50 kilometerzone, maar men rijdt meestal veel harder en er lijkt
geen of weinig sprake van handhaving. Veilig oversteken is
nauwelijks mogelijk. Dat kan natuurlijk niet als het landgoed
ingevuld wordt zoals wij voorstellen. Dat is alleen mogelijk
als de Amsterdamsestraatweg substantieel wordt heringericht en liever nog gedegradeerd. De weg zal in onze optiek
moeten worden teruggebracht naar twee keer één rijstrook
en er moeten meer oversteekplaatsen komen, liefst met een
verkeerslicht.
Liever nog zouden we de belemmering van de weg helemaal
ongedaan willen maken. Daarvoor moet het aantal verkeersbewegingen drastisch teruggebracht worden. In dat scenario
kan de vroegere samenhang binnen het landgoed geheel
hersteld worden. Het parkeren kan grotendeels naar de
Parade verplaatst worden, die als voorportaal gaat dienen
voor de bezoekers (ticket office, winkel, infopunt e.a.).
We hebben bureau Goudappel Coffeng onderzoek laten
doen naar de huidige situatie en mogelijkheden om de
oversteekbaarheid en veiligheid te bevorderen. Het bureau
heeft vier scenario’s geschetst, waarbij de lichtste aanpassing
(terug naar twee keer één rijstrook, meer oversteekplaatsen
en handhaving van de snelheid) minimaal nodig is. Dit lijkt
goed realiseerbaar. Maar eigenlijk zou de weg fors gedegradeerd of zelfs geëlimineerd moeten worden.
Om dit te realiseren moet de provincie Utrecht haar volle
medewerking verlenen, planologisch en financieel. In de
business case hebben wij ermee gerekend dat de kosten van
deze noodzakelijke aanpassing (die overigens al langer op
de wensenlijst staat) voor rekening van de provincie komen.
We kunnen ons goed voorstellen dat een prijsvraag hiervoor
interessante ideeën en ontwerpen kan opleveren. Dat sluit
goed aan bij de filosofie van Made By Holland: het zichtbaar
maken van excellentie.

2.9 Bijlagen

Bij dit hoofdstuk behoort een drietal bijlagen (d t/m f) :
d. Structuurontwerp
e. Aard van de voorgestelde (landschaps-)architectuur
f. Afwerkniveau in verband met de beoogde investeringen
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BEHOEDZAAM
ONDERHOUD EN BEHEER
3.1 Instandhouding duurzaam geborgd

Wij zorgen dat het landgoed en in het bijzonder de monumentale gebouwen zo onderhouden en beheerd worden
dat de instandhouding van de historische en ruimtelijke
kwaliteiten duurzaam geborgd is. We weten op grond van
de door Hylkema Consultants opgebouwde kennis, expertise
en ervaring op het gebied van rood en groen erfgoed dat dit
geen sinecure is.
In aanvang zorgen we dat het landgoed weer in een goede
staat komt te verkeren. Vervolgens streven we, door middel
van meerjarige onderhoudsprogramma’s naar het in stand
houden daarvan. Enige jaren geleden heeft Hylkema
Consultants de kosten van het regelmatige onderhoud van
het landgoed en de gebouwen al eens becijferd. Daarvoor
is toen specialistische expertise aangetrokken. We hebben
dit nog eens goed bekeken en de cijfers geactualiseerd.
Voor tuin, park en bos hebben deskundigen van Natuurmonumenten ter plekke de situatie bekeken. Het heeft ons
bevestigd in het eerdere beeld. In de exploitatieopzet hebben
we gerekend met subsidies voor het onderhoud van de
monumentale onderdelen uit de Brim-regeling en subsidies
ten behoeve van natuur- en landschapsbeheer. De eigen
investering die daartegenover moet staan hebben we
meegenomen in de business case.
Voor het onderhoud van de historische gebouwen hebben
wij zelf veel kennis in huis. Voor specifieke zaken en voor
de uitvoering van regulier en incidenteel groot onderhoud

Voor het onderhoud
van de historische
gebouwen hebben
wij zelf veel kennis
in huis.

werken we samen met gespecialiseerde en gecertificeerde
partijen. We maken meerjarenonderhoudsprogramma’s, die
we sowieso nodig hebben voor de Brim-subsidie. Hylkema
Consultants doet dit met grote regelmaat voor uiteenlopende partijen, ook grote institutionele monumenten beherende
organisaties.
Voor wat het betreft de terreinen maken we een onderscheid tussen de parkachtige tuin en het bosachtige gebied.
De tuin houden we in ieder geval in eigen beheer. Vanwege
het ‘cultuurlijke’ karakter van de aanleg en inrichting en
de belasting die de openstelling met zich meebrengt is
hier een intensieve vorm van beheer en onderhoud nodig.
We besteden dit uit aan een ervaren hoveniersbedrijf. Het
kan ook dat we een beheercontract aangaan met een tbo
(terreinbeherende organisatie), waarbij Natuurmonumenten
of Staatsbosbeheer de meest aangewezen partijen zijn.
Het bos kent een veel meer ‘natuurlijk’ karakter, hier gaan
we, in aansluiting op adviezen van Natuurmonumenten, uit
van extensief (ecologisch) beheer. We geven dit in handen
van een tbo door het ofwel over te dragen dan wel via
uitbesteding.

3.2 Ecologisch bosbeheer

We hebben ons een eerste beeld gevormd van de gewenste
aanpak van de terreinen, op basis van een rondgang met
en adviezen van deskundigen van Natuurmonumenten.
Het parkbos ziet er wat ons betreft nu (te) gelikt uit en is
nogal eenvormig qua leeftijdsopbouw van de aanplant.
Het areaal aan bos biedt veel potentie voor een schitterend
wandelbos dat ook qua zonering goed aangesloten kan
worden op de omliggende bos- en heidegebieden. Vanuit
ecologisch standpunt willen we aanzienlijk meer (staand)
dood hout laten ontstaan, wat eenvoudig kan door bomen
te ringen en na stormschade bomen te laten liggen. Het
bos heeft vrijwel nergens een onderlaag. Om het door te
ontwikkelen naar een gelaagd parkstinzebos is tijd nodig.
Stinzeplanten en een onderlaag van struiken (zoals hulst)
geven de bossen een aantrekkelijke gelaagdheid die zeker
gewaardeerd zal worden door de bezoeker. De kleine vijvers
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in het bos bieden bijzondere plekken die nog meer uitgelicht
kunnen worden als bijzondere rustpunten en hoogtepunten
in de wandeling; hier willen we zuinig mee omgaan vanuit
de ecologische waarde.
Er zijn veel lange-lanenpatronen die de draagstructuur
bepalen, zowel uit de Renaissance als uit de tijd van Zocher.
Eerder hebben we al aangegeven welke keuzes we daarin
maken om de draagstructuur van het park en bos helderder
en beter beleefbaar te krijgen.

Het areaal aan bos
biedt veel potentie
voor een schitterend
wandelbos.
Bij het rabattenbos is een beekje aanwezig met prachtige
steilranden, daar gaan we uiteraard zuinig mee om vanwege
de ecologische waarde. Het bos kan in aansluiting met de
Hertenkamp eenvoudig doorontwikkeld worden in een
zogenoemde boomweide door middel van geleidelijke
hoogdunning.

3.3 Met zorg omkleden en behoedzaam
poetsen

De historische interieurs van met name het corps de logis
in het Paleis zijn kwetsbaar en vragen om een behoedzame
behandeling. We zorgen ervoor dat waardevolle, kwetsbare
elementen gevrijwaard blijven van schade en slijtage door
het nieuwe gebruik. Dat betekent dat we waar nodig het
publiek op afstand houden van gevoelige wandafwerkingen,
schilderijen en roerende zaken die in het Paleis blijven.
Ook zorgen we ervoor dat waar dat nodig is de juiste klimatologische omstandigheden worden gecreëerd en bewaakt.
We zullen daarvoor nog nader specifiek onderzoek laten
uitvoeren. We kennen de hierin gespecialiseerde
deskundigen.
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Het Paleis zal geen museum zijn. Dat neemt niet weg dat
we graag op enkele plekken in het historische deel (zeer)
waardevolle schilderijen en andere kunstvoorwerpen
willen behouden. We zullen dan ook een klein team van
suppoosten nodig hebben. We gaan ervan uit dat we hen
kunnen recruteren uit de pool van vrijwilligers die we gaan
opzetten. Daarnaast zullen we in het gehele paleis voorzien
in camerabewaking.
Voor het dagelijkse onderhoud van historische vloeren
(parket, natuursteen, vloerkleden), wanden (er is in meerdere
ruimtes sprake van kwetsbare wandafwerkingen), meubilair
en kunstobjecten et cetera stellen we een handboek op
met praktische richtlijnen en werken met gekwalificeerde
schoonmaakorganisatie(s). We zullen bij het samenstellen
hiervan de deskundigheid betrekken van de interieuradviseurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
en het Atelier Rijksbouwmeester.

3.4 Bijlage

Bij dit hoofdstuk behoort een bijlage (g):
g. Onderhoud, beheer en gebruik van roerend en onroerend
erfgoed

4

SAMENHANGEND PLAN
MET MAATSCHAPPELIJKE
SUPPORT
4.1 Respectvolle herbestemming met
betekenisvolle toekomst

Wij geven het landgoed Soestdijk nieuwe betekenis op
meerdere schaalniveaus: (inter)nationaal, regionaal en
lokaal. Daarbij sluiten we aan bij de historische gelaagdheid
van het landgoed en bij de relevante beleidsagenda’s van de
overheden.
In eerdere hoofdstukken hebben we toegelicht hoe wij
omgaan met de bestaande rijksmonumentale parkaanleg
en gebouwen. De redengevende beschrijvingen van de
objecten in het rijksmonumentenregister geven in hoofdlijnen aan welke waarden de tuin, het paleis en de overige
monumenten vertegenwoordigen. Wij zijn ons bewust van
de cultuurhistorische, architectuurhistorische en ensemblewaarden en handelen daar ook naar. Op grond van
eerste gesprekken met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, de provincie Utrecht en de gemeente Baarn
zien wij geen belemmeringen voor het verkrijgen van een
Omgevingsvergunning. Er zijn geen complete beschrijvingen
van de verschillende interieurensembles die uitsluitsel
geven over de architectuur- en kunsthistorische waarde van
de verschillende onroerende en roerende zaken. Een nadere
definitie is nog nodig, met name ook ten aanzien van de
roerende zaken. Veel hiervan is reeds uit het paleis verwijderd en is deels opgeslagen in Paleis Het Loo. De roerende
zaken zijn grotendeels eigendom van het Ministerie van
OCW en van de Stichting Historische Verzamelingen van het
Huis Oranje-Nassau, die beheerd worden door het Koninklijk
Huisarchief. Nadere studie en overleg moeten uitwijzen wat
werkelijk de moeite waard is om in het Paleis te behouden
of zelfs terug te halen naar het Paleis en hoe en onder welke
voorwaarden de eventuele overdracht en/of bruikleen geregeld kan worden.

4.2 (Inter)nationale profilering

Met het programma Made By Holland willen we een bijzondere bijdrage leveren aan de economische profilering van
ons land, in binnen- en buitenland. Het wordt een nieuwe
toeristisch-recreatieve en educatieve bestemming met
(inter-) nationale aantrekkingskracht, zowel voor een breed
publiek, voor bedrijven en kennisgerichte organisaties en
voor het onderwijs.
We sluiten aan op de accenten die in het nationale
economische innovatiebeleid worden gelegd bij de sectoren
waarbinnen Nederland zich nadrukkelijk onderscheidt en
leggen een verbinding met ambities op het gebied van
duurzaamheid.

We sluiten aan op
de accenten in het
nationale economische
innovatiebeleid
4.3 Poort van de Heuvelrug en Vorstelijke
Schakel

Het Landgoed Soestdijk gaat een nadrukkelijke rol spelen
in de toeristisch-recreatieve infrastructuur van het Nationaal
park Heuvelrug i.o. Door de verbinding van het Soestdijkerbos met de omringende bosgebieden van Staatsbosbeheer
geven we tenminste 150 ha bos terug aan het publiek. Routes
kunnen worden gecompleteerd en verbeterd en de toegankelijk van het gebied wordt vergroot. Dat bevordert in hoge
mate de door de provincie Utrecht en de gemeenten Baarn
en Soest zo gewenste aaneenschakeling van Soestdijk als
‘Vorstelijke Schakel’ met andere landgoederen (met name
Lage Vuursche, Pijnenburg en Kasteel Groeneveld) en met
de Eemvallei.
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Made By Holland bevordert met een aantrekkelijk horecaen hotelprogramma meerdaags verblijf in de regio, ook door
het aanbieden van arrangementen. Door in aansluiting op
ons plan ook de route door het Baarnse Bos naar Baarn
en de verbinding met en herbestemming van de NS-stations
Baarn en Soestdijk te entameren en financieren kunnen
provincie en gemeenten dit verder versterken.
Soestdijk zal nadrukkelijk als ‘Poort van de Heuvelrug’
gaan fungeren. Er zal informatie worden verstrekt over de
recreatieve en toeristische mogelijkheden, men kan hier
straks fietsen huren en het wordt mogelijk meerdere wandelen fietsroutes van hieruit te starten. Hiermee sluiten we direct
aan bij de visie ‘Heel de Heuvelrug’, waarin aan Soestdijk
de functie van Poort en Groene Entree van het natuurgebied wordt toebedacht. We zullen dit in nauw overleg met
Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, overheden en toeristische
organisaties uitwerken.

treffen en met elkaar mooie dingen tot stand brengen.
We zien grote voordelen in ons plan voor de regio en geen
substantiële negatieve consequenties. Dat is ook de indruk
die wij hebben overgehouden aan presentaties aan en
gesprekken met raadsleden, wethouders en adviseurs van
de gemeenten Baarn en Soest. We hebben dan ook positieve verwachtingen ten aanzien van een herziening van het
bestemmingsplan.

4.5 Samenhang in het Landgoed Soestdijk
is te herstellen

De bestaande structuur van de N221 is een resultaat van het
jaarlijkse defilé. Voor het huidige functioneren is de wel zeer
royale hoeveelheid asfalt (twee keer tweebaans) niet nodig.
Uit eerdere studies en het nu
in het kader van dit plan door
Goudappel Coffeng uitgevoerde
onderzoek is gebleken dat de
weg verdund kan worden tot een
conventionele tweebaans weg
met meerdere oversteekplaatsen
en op de centrale oversteekplaats een verkeerslicht. Het is zelfs mogelijk om de weg
te degraderen tot een lokale weg, maar dat vergt wel een
interventie in het provinciale wegennet. De vermindering
van het aantal autobewegingen zal elders opgevangen
moeten worden. Dat lijkt mogelijk, maar vergt nog nadere
studie.

Soestdijk zal als ‘Poort
van de Heuvelrug’
gaan fungeren.

Nieuwe bebouwing
toevoegen doen wij
alleen op de locatie
van het Alexanderkwartier. Het te bebouwen gebied zal
wat groter moeten zijn dan het huidige terrein van de
Marechausseekazerne. Daar tegenover staat dat wij op de
plaats van de te slopen stallen- en garagegebouwen geen
bebouwing toevoegen en in de Paleistuin slechts enkele
kleinschalige follies. In de Parade en op andere plekken
wordt groen toegevoegd. Hierdoor zal ons plan per saldo
geen of nauwelijks gevolgen hebben voor de hoge natuurwaarden. Omdat in het gebied van het Hertenkamp sprake
is van relatief veel zeldzame flora en fauna zullen we nog
nader bezien of we dit gedeelte van het landgoed wel
volledig open moeten stellen. Bij herstel en onderhoud
van infrastructuur en inrichting zullen we ons rekenschap
geven van de aanwezige waarden.

4.4 Soestdijk als achtertuin van de regio

Made By Holland heeft veel te bieden aan de mensen uit
de regio. Het nieuwe woondomein (Alexanderkwartier) voegt
een uniek aanbod aan woningen toe aan de regio. Hier
kunnen tientallen huishoudens een fantastische plek vinden
om een huis te bouwen, op Koninklijke grond.
Als horecalocaties zullen de Oranjerie en de Koninklijke
Stallen een eigenzinnige nieuwe bestemming zijn voor jong
en oud. De programmering van evenementen vergroot het
culturele aanbod aanzienlijk. Dat geldt ook voor de voorzieningen die we creëren in het Paleis: een filmhuis, (design)
winkel, brouwerij en mogelijk ook een escape room, een
bowlingbaan en/of andere activiteiten. Bedrijven, organisaties en particulieren kunnen in het Paleis en in de Parade
ruimte huren voor bijzondere gelegenheden. De recreatieve
mogelijkheden worden sterk vergroot wat ook voor de
bewoners van de regio zelf veel zal brengen.
Last but not least kan de werkgelegenheid worden genoemd
die het programma Made By Holland met zich meebrengt,
op verschillende opleidingsniveaus. We gaan hierbij ook
kansen bieden aan mensen met een afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt.
De programmatuur biedt veel mogelijkheden voor mensen
die als vrijwilliger willen meewerken. Die hebben we straks
ook hard nodig. We zien Made By Holland uitgroeien tot
een nieuwe gemeenschap waar mensen uit de regio elkaar
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Aanpassingen in de structuur maken het ook mogelijk om
het vrijkomende asfalt te hergebruiken voor parkeerfaciliteiten voor specifieke grootschalige evenementen. Daarmee
wordt ook (parkeer) druk op de omgeving vermeden.
Voor aanpassingen in het profiel van de Amsterdamsestraatweg of liever nog vergaande degradatie is de provincie
Utrecht aan zet, planologisch én financieel. Het is immers
onderdeel van het provinciale wegennet. Voor ons is het een
voorwaarde om ons plan te kunnen realiseren. Nieuw is het
probleem niet: er wordt al jaren in beleidsdocumenten voor
gepleit.

Het feit dat wij
de oorsprong van
Soestdijk respecteren
en een nieuw verhaal
toevoegen valt goed.
4.6 Soestdijk niet alleen van, maar ook voor
iedereen

Soestdijk geniet een hoge bekendheid. Dat blijkt uit onderzoek onder een representatieve groep van ruim 1000
Nederlanders. Op basis van de vraag “Welke paleizen en
landgoederen ken je in Nederland?” noemt 47% spontaan
Paleis Soestdijk. Daarmee scoort Soestdijk een tweede plaats
na Paleis Het Loo (58%) en is de bekendheid twee maal zo
groot als Het Paleis op de Dam (24%). Met een beetje hulp
wordt de bekendheid nog beduidend groter, meer dan 90%

van de Nederlanders blijkt Soestdijk dan te kennen.
De associaties zijn zeer divers, maar dominant is het feit dat
dit het voormalig woonverblijf is van de Koninklijke familie.
Het feit dat het ook een bos en natuurpark is, wordt nog
nauwelijks herkend.

Wat opvalt is dat er binnen de samenleving bij ruim een
kwart (27%) een negatief sentiment heerst ten aanzien van
het feit dat het Rijk voornemens is het landgoed te verkopen.
Veel mensen hebben hier geen mening over (38%), ruim een
derde is positief (35%).
Maar juist de mensen die een negatief sentiment hebben
ten aanzien van een nieuwe bestemming en de verkoop
kunnen zich goed vinden in ons plan Made By Holland.
Het feit dat wij de oorsprong van Soestdijk respecteren en
een nieuw verhaal toevoegen valt goed. Men herkent en
waardeert blijkbaar dat alle Nederlanders hier deel van
kunnen uitmaken en zich hier welkom kunnen voelen.

4.7 Bijlagen

Bij dit hoofdstuk behoort een tweetal bijlagen (h en i):
h. Toetsing plan met vigerende eisen, beleidsdoelen
en uitgangspunten
i. Haalbaarheid van het plan
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5

HAALBAAR PLAN
FINANCIEEL GEFUNDEERD

5.1 Herontwikkeling Soestdijk is langetermijninvestering

Een herontwikkeling van een omvang als deze is een zaak
van lange adem, zeker ook in financieel opzicht. Wij zijn in
onze business case uitgegaan van een horizon van 15 jaar,
zoals in de tender gevraagd. Uitdaging is het hoge risicoprofiel van de exploitatie waardoor aan de voorkant substantieel vanuit eigen middelen moet worden geïnvesteerd en er
binnen beperkende kaders van bancaire financiering moet
worden gehandeld. De benodigde grote investeringen aan
de voorkant worden in de periode erna gefaseerd terugverdiend in de exploitatie. We kiezen voor een integrale
planexploitatie zodat de positieve verdienmodellen van
Parade en Alexanderkwartier de forse investering in Paleis
en Park mogelijk maken.
Het Rijk heeft als randvoorwaarde meegegeven dat het Rijksvastgoedbedrijf geen ‘bruidsschat’ meegeeft. We hebben dat
in onze business case meegenomen, maar echt begrijpen
doen we het niet. Het gaat hier om een monument van
evident nationale orde dat, in het geval vervreemding zou
uitblijven, jaarlijks een forse onderhoudsinvestering zou
blijven vergen. Bovendien is thans sprake van aanzienlijk
achterstallig onderhoud. Dit vergt voor de kopende partij een
forse investering om het Paleis en het landgoed te herstellen
en toekomstbestendig te maken. Uit eerdere studies zijn
bedragen van ruim 40 tot zelfs 100 miljoen euro genoemd.
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5.2 Een Royale badkuip

Op basis van het concept hebben wij een gedetailleerde
business case opgesteld. In deze casus hebben we de samenhang van de verschillende kostendragende en onrendabele
projectdelen inzichtelijk kunnen maken. Constatering is dat
alleen in de samenhang zich een haalbaar verhaal aftekent.
Hieronder presenteren we grafisch de kasstroomprognose
over een periode van 15 jaar voor het gehele project
Made By Holland. Deze is samengesteld op basis van
vergelijkbare (15-jarige) prognoses van de verschillende
deelgebieden: Paleis en Park, Alexanderkwartier, Parade,
Bos en Infrastructuur/Parkeren. In Bijlage k zijn de individuele overzichten opgenomen alsmede de onderliggende
financiële analyses.
We zijn in dit model uitgegaan van verwerving van het
volledige landgoed, inclusief de opstallen, per eind 2016.
Vanaf dat startmoment zijn de jaren doorgeteld.
Het Kasstroomoverzicht laat een ‘badkuip’ zien, wat met
name komt door de hoge investeringen in Paleis en Park.
Pas in 2022 zal voor het eerst sprake zijn van een bescheiden
positief resultaat, dat daarna langzaam en beperkt oploopt.
De eindwaarde van het vastgoed na een 15-jarige periode is
geraamd op 15,8 miljoen (inclusief financiering).

Per deelproject gelden op hoofdlijnen de volgende financiële parameters

Deelproject: Paleis / Park

Voor wat betreft het Paleis met Park worden de meeste kosten gemaakt in 2018-2021.

KOSTEN

INKOMSTEN

Herstel- en verbouwkosten Paleis:
€ 31 miljoen
Voor: cascoherstel, verbouwing (o.a.
nieuwe entree, verwijderen zwembadvolume), verduurzaming en inbouw van
het beleef- en expoprogramma (met
name installatietechniek/multimedia).

Bruto opbrengsten Park/Paleis:
€ 59 miljoen
Uit: entree voor Proeftuin en Paleis,
inkomsten uit de horeca, verhuur van
ruimte in het Paleis (met name de vleugels
en de bovenverdieping (overnachten).
Voor de entree is gerekend met een tarief
van 13,50 euro per bezoeker (kinderen
8,10 euro). Uitgegaan is van een
gestabiliseerd aantal bezoekers van
400.000 per jaar.

Herstel- en bouwkosten Park:
€ 12,3 miljoen
Voor: herstelwerkzaamheden in het
Park, voorzieningen voor evenementen, uitbreiding en herinrichting
van de Oranjerie en het realiseren van
het beleefprogramma in bestaande
gebouwen en nieuwe follies en
installaties in het Park.

Subsidie (niet BRIM): € 11,8 miljoen
Aan de inkomstenzijde wordt gerekend
met subsidie voor restauratieen verbouwkosten in Park en Paleis.
Deze zijn gerelateerd aan de te maken
bouwkosten.

Beheer en onderhoud Park:
€ 8,8 miljoen

Brim-subsidie Park: € 1,7 miljoen
Brim-subsidie monumenten Park:
€ 0,2 miljoen

Totale kosten Made By Hollandprogramma
Park/Paleis: € 29 miljoen
De operationele/organisatorische
kosten voor de beleving, expo, publieksservice, programmering, schoonmaak,
beveiliging.

Netto eindwaarde: € 13,7 miljoen

Beheer en onderhoud Paleis:
€ 9,9 miljoen

Brim-subsidie Paleis: € 3,2 miljoen

Totaal deelproject Paleis/Park komt hiermee op een negatief nominaal saldo van
4 miljoen euro
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Deelproject: Alexanderkwartier

Alleen het Alexanderkwartier draagt binnen de exploitatiehorizon substantieel bij in
positieve zin; het ontwikkelen van een woondomein op de locatie van de voormalige
Marechausseekazerne met een aangrenzend extra te bebouwen perceel is
noodzakelijk om de totale business case sluitend te krijgen. We zijn uitgegaan van
het verkopen van bouwpercelen voor circa 65 woningen.

KOSTEN

INKOMSTEN

Planvoorbereidingskosten: 0,7 miljoen
Voor: planvorming, projectmanagement en
bestemmingsplanherziening.

Huur Kazerne: € 0,5 miljoen
Uit: verhuur van het Marechausseekazerne, die wordt voorgezet tot
einde looptijd.
Verkoop na herziening bestemmingsplan: € 21 miljoen

Totaal Alexanderkwartier komt hiermee op een positief resultaat van 21 miljoen euro

Om vroegtijdig voldoende kasstroom in het project te kunnen realiseren ten behoeve
van de forse investeringen in Paleis en Park wordt uitgegaan van het planologisch
bouwrijp maken van de locatie, waarna deze zal worden verkocht aan een of meerdere
ontwikkelende partijen of zal worden doorontwikkeld en verkocht aan particulieren.
De beeldkwaliteit zal wel bij verkoop worden vastgelegd om te borgen dat de
bebouwing zich goed verhoudt tot het nabij gelegen Paleis.

Deelproject: Parade

De bestaande historische opstallen van het huidige Herenhuiscluster zullen worden
herbestemd tot hotel. De niet monumentale stallen en garage worden gesloopt.
Daarnaast wordt het terrein ingericht en gereed gemaakt voor de ontvangst van alle
bezoekers.

KOSTEN

INKOMSTEN

Bouw en aanleg: € 6,6 miljoen
Voor: verbouw Intendantvilla, Koninklijke
Stallen, Boerderij en Dienstwoningen alsmede
terreinaanpassingen in de Parade.

Netto huuropbrengst: 4,4 miljoen
Uit: de opbrengsten van verhuur
van de Intendantvilla, Koninklijke
Stallen, Dienstwoningen en
Boerderij aan een exploitant.

Netto eindwaarde: 6,7 miljoen
Totaal deelproject de Parade komt hiermee op positief resultaat van 4,5 miljoen euro.
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Deelproject: Bos

Ten aanzien van het bos gaan wij uit van natuurlijk beheer.

KOSTEN

INKOMSTEN

Beheerkosten Bos: € 0,9 miljoen
Voor: beheer voor de periode tot 2020.
Uitgangspunt is dat het bos vroeg in eigendom
overgaat naar aan een terreinbeherende
organisatie als Natuurmonumenten of
Staatsbosbeheer.

De netto huuropbrengst:
0,2 miljoen
Uit: verhuur van enkele
opstallen in het bos.

Totaal deelproject Bos komt hiermee op een negatief resultaat van 0,8 miljoen euro

Deelproject: Infrastructuur/parkeren

KOSTEN

INKOMSTEN

Aanleg parkeervoorzieningen: € 1,4 miljoen
Verbetering en uitbreiding op zowel de Dries,
Amsterdamsestraatweg en de Parade.
Totaal deelproject Infrastructuur/parkeren komt hiermee op een negatief
resultaat van 1,4 miljoen euro
Nota bene
• Er moet een (forse) investering worden gedaan in het aanpassen van de
Amsterdamsestraatweg. Voor deze aanpassing hebben wij geen kosten
opgenomen in de business case.
• Voor wat betreft betere aansluiting op het openbaar vervoer zullen op termijn
voorzieningen moeten worden getroffen.
• Uit mobiliteitsonderzoeken is gebleken dat in de omgeving een tekort bestaat
aan voldoende parkeervoorzieningen (o.a. bij Lage Vuursche en Groeneveld.
Na verwerving zullen wij samen met onze ‘buren’ (o.a. Staatsbosbeheer) onderzoeken of hier gezamenlijk tot afspraken kan worden gekomen over betaald
parkeren. In de case hebben wij geen inkomsten meegenomen.

Totale Project (exclusief grondwaarde)

In de business case vindt een piekinvestering plaats van
18 tot 21 miljoen euro. Daarna wordt ook blijvend geïnvesteerd
tijdens de looptijd van het project. Onze aanpak wordt dus
nadrukkelijk niet primair gestuurd vanuit een oogpunt van
liquiditeit. De inkomsten lopen vanaf het jaar 2022 geleidelijk
op. Doordat we de aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht
steeds verder vergroten neemt ook het aantal bezoekers en
huurders toe. De thans nog verhuurde woningen, ook die op
de Parade, komen pas geleidelijk aan beschikbaar, waardoor
het aanbod aan verblijfsaccommodatie op termijn uitgroeit.
Gezien de niet onaanzienlijke risico’s is een projectrendement
van 9,5% vereist om tot een financierbaar (en dus realiseerbaar) project te geraken. De casus zonder externe subsidie
is in dit kader onvoldoende voor een commercieel
aantrekkelijke exploitatie. Derhalve is een bijdrage van

11,8 miljoen euro in de begroting opgevoerd. Dit is een
eenmalige bijdrage in de vorm van subsidie door de renovatie
van Paleis en Park door één of meerdere subsidieverstrekkers
(diverse overheden en instanties), in combinatie met de steun
die wij verwachten uit het Nederlandse bedrijfsleven.
Hierdoor kan de vereiste rendements ‘hurdle’ worden gehaald.
Er ontstaat zo immers voldoende terugverdiencapaciteit
om op basis van een financiering op maat het project uit
de startblokken te krijgen. Tevens denken wij aan renteloze
leningen die aanvullend aan het noodzakelijke eigen
vermogen en de hypothecaire financiering voor een dekking
van de aanvangsinvesteringen moeten zorgen. Wellicht zijn
aanvullende garanties en borgstellingen gewenst waarbij
het Rijk wellicht ook zelf kan helpen om tot optimale
leningsvoorwaarden te komen. Hierover zal in een latere
fase het gesprek moeten worden aangegaan.
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5.3 Overheid heeft de sleutel in handen

De herontwikkeling van Landgoed Soestdijk vraagt om een
enorme investering over een langere periode. Om tot een
aanvaardbaar risicoprofiel te komen moeten we kunnen
rekenen op een sterk bestuurlijk draagvlak en actieve medewerking van de betrokken overheden om tot daadwerkelijke
uitvoering te kunnen komen. Er moeten ook hanteerbare
condities zijn ten aanzien van het gebruik en beheer in de
toekomst.
In aanvang betekent dit dat we moeten kunnen rekenen
op planologische medewerking. Het bestemmingsplan zal
aangepast moeten worden. Daarvoor zal het gemeentebestuur van Baarn zich achter ons plan moeten scharen.
De Provincie Utrecht heeft daarbij een adviserende rol,
we moeten daarom ook op support uit die hoek kunnen
rekenen. Wij gaan ervan uit dat het plan Made By Holland
ruimtelijk gezien weinig weerstand zal oproepen omdat we
met respect omgaan met Paleis en Park. De herstructurering die wij noodzakelijk achten voor de N221 zal wellicht
wel discussie geven, maar het is een al langer bestaand
probleem waarvoor provincie en gemeenten Baarn en Soest
al langer een oplossing zoeken.
Het enige planologisch uitdagende onderdeel van ons
plan zou het nieuwe Alexanderkwartier kunnen zijn. We
hebben daarvoor meer ruimte nodig dan het huidige
terrein van de Marechausseekazerne. Aan de noordzijde
is dat beperkt maar het vraagt wel om een grondruil met
Staatsbosbeheer met ‘gesloten beurzen’. We hebben hierover al eerste verkennende gesprekken met Staatsbosbeheer
gevoerd en we hopen en verwachten daar uit te komen.
Aan de zuidzijde gaat het om een groter, thans bebost
terrein. We zijn ons ervan bewust dat in het gehele landgoed, dus ook hier, sprake is van positieve natuurwaarden.
Doordat wij op de plek van te slopen opstallen geen nieuwbouw realiseren en op meerdere plekken groen toevoegen,
verwachten wij hierbij een positieve medewerking van
provincie en gemeente. De nieuwbouw is immers nodig om
de cultuurhistorische, economische en maatschappelijke
positieve effecten van het plan te kunnen waarmaken. Het
Alexanderkwartier is in financiële zin de ‘koevoet’ waarmee
we het project aan de gang kunnen krijgen. Niet doorgaan
van deze wijk betekent het einde van het plan in de huidige
vorm.
We verwachten ook een positieve opstelling van de
gemeente Baarn als de bevoegde partij voor het verlenen
van omgevingsvergunningen voor de aanpassingen aan de
(vrijwel allemaal als rijksmonument beschermde) bestaande
gebouwen. Hoewel de door ons voorgenomen ingrepen
relatief bescheiden zijn, moet onder ogen gezien worden
dat er geen stolp over paleis, park en andere monumenten
wordt gezet. Er komt een nieuwe bestemming, er wordt
een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal Soestdijk
en dat stelt nieuwe eisen aan de gebouwen en het gebruik
ervan. Ons credo is ‘behoud door ontwikkeling’: de cultuurhistorische waarden kunnen alleen behouden worden door
nieuw gebruik de ruimte te geven. Maar we gaan uit van
een ‘behoedzame ontwikkeling’: aanpassingen willen wij zo
doorvoeren dat deze recht doen aan de erfgoedwaarden,
en deze waar mogelijk zelfs versterken. Zo hebben wij de
inpassing van de publieksentree aan de achterzijde van het
Paleis, de nieuwe invulling van de Paleisvleugels, het nieuwe
gebruik van de historische ruimtes in het corps de logis, de
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uitbreiding van de Oranjerie en het hergebruik van de monumenten in het Park en in de Parade benaderd. Wij rekenen
er op dat de gemeente Baarn en de instanties die haar in
de vergunningprocedure adviseren (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Provincie Utrecht, MooiSticht) de plannen
ook bekijken door de bril van ‘behoud door ontwikkeling’. De
verkennende gesprekken die wij met deze partijen hebben
gehad steunen ons in dit vertrouwen.
Het bestemmingsplan moet de permanente en tijdelijke
activiteiten mogelijk maken. Dat geldt ook voor evenementen. We begrijpen dat er ten aanzien van grootschalige
evenementen restricties aan de orde zullen zijn wat betreft
de frequentie, maar er moet wel voldoende ruimte worden
gegeven om de exploitatie mogelijk te maken. Daarbij is ook
medewerking nodig bij het verlenen van de noodzakelijke
vergunningen. Dat is ook aan de orde bij de horeca, inclusief
de verblijfsaccommodatie.
De Amsterdamsestraatweg is een verhaal apart, daar zijn we
eerder al op ingegaan. Het is voor ons een randvoorwaarde
dat de Provincie Utrecht dusdanige maatregelen treft dat de
weg veilig en prettig over te steken is voor in principe alle
bezoekers en gasten. Hoe dat precies bereikt wordt is een
zaak van nader overleg, vooralsnog zien wij als minimale
ingreep het terugbrengen van de hoeveelheid asfalt van
twee keer twee naar twee keer één rijstrook in combinatie
met veilige oversteekplaatsen waaronder de hoofdroute naar
het Paleispark ter hoogte van de Watertorenweg, met een
verkeerslicht. De provincie en gemeente moeten daarvoor
de planologische condities scheppen.

5.4 Soestdijk als erfgoedparel

We zijn het proces ingestapt in de wetenschap dat het
Rijksvastgoedbedrijf vooralsnog niet genegen is een
bruidsschat mee te geven voor de herontwikkeling van
Soestdijk. Bij de overheid is echter wel bekend dat met die
herontwikkeling een grote investering gemoeid is. Dat is in
verschillende studies die in opdracht van het Rijk zijn uitgevoerd reeds benoemd. We gaan er dan ook van uit dat
het Rijksvastgoedbedrijf niet verwacht dat partijen bereid
zijn te betalen voor de verwerving van het landgoed.
We rekenen dan ook met een symbolisch bedrag.

Subsidie 16,8 mio,

waarvan 11,8 mio nog
niet gedekt)

Vaste inkomsten:
40,6 mio
Publieke inkomsten:
45,3 mio

Wij kunnen ons voorstellen dat er onzekerheid is over de
toekomst. Wat als het ingediende plan niet succesvol is? Of
als het geheel opnieuw vervreemd wordt naar een partij die
er minder ambitieuze en behoedzame plannen mee heeft?
Om dat risico uit te sluiten zijn wij bereid om af te spreken
dat -indien gewenst- het Rijk een eerste recht tot terugkoop
verkrijgt.
Wij rekenen met een jaarlijkse bijdrage in het onderhoud van
de rijksmonumenten op grond van de Brim. Op basis van de
geldende regelingen komt dit over een periode van 15 jaar
uit op een totaal bijdragen van 5 miljoen euro.
Zoals hiervoor reeds aangegeven is voor de realisatie van
Made By Holland zoals voorgesteld in totaal 11,8 miljoen
euro aanvullende dekking nodig. Dat is 11% van de totale
financieringsopzet.
Ter dekking denken we aan reguliere subsidieregelingen
en stimuleringsprogramma’s als bijdrage aan de verwezenlijking van het plan (vanuit inhoudelijke, beleidsmatige overwegingen ten aanzien van de programmatuur en
aanpak). We denken daarbij aan subsidieregelingen en
stimuleringsprogramma’s op het gebied van duurzame
monumentenzorg, recreatie en toerisme, landgoedbeheer,
culturele en maatschappelijke voorzieningen et cetera. We
hebben vooralsnog de volgende relevante regelingen geïdentificeerd: Subsidie Demonstratie Energie Innovatie (DEI),
Innovatiekrediet, Investeringssubsidie Duurzame Energie,
Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SNKL),
Programma Kansen voor West, Programma Voorlichtings- en
Afzetbevorderingsacties, Europees Fonds voor Strategische
Investeringen (EFSI).
Daarnaast zoeken we vanzelfsprekend ook naar mogelijkheden van subsidies/projectbijdragen door provincie en
gemeenten. En vanzelfsprekend kloppen we ook aan bij
verschillende fondsen en werken we ook aan een model
van bijdragen door het Nederlandse Bedrijfsleven in de
vorm van Founding Fathers.

bevestigt onderzoek van Motivaction dat er in essentie
belangstelling bestaat voor de inhoud van het concept (zie
ook bijlage o). Daarbij wordt overigens wel opgemerkt dat de
propositie richting bedrijfsleven verdere uitwerking behoeft.

Dit idee biedt kansen
om in te spelen op een
behoefte aan optimisme
die op dit moment leeft
in de maatschappij.
Ook zijn wij reeds gestart met de opzet van een supportgroep. Op 3 juli jongstleden heeft de eerste bijeenkomst
(Picnic Made By Holland) plaatsgevonden, waar ruim 50
aanwezigen met ons verder gewerkt hebben aan de invulling
van het concept.

5.6 Made By Holland wordt publiek omarmd
Ondanks het feit dat Soestdijk momenteel geen sterk inhoudelijk profiel heeft worden er momenteel nog jaarlijks circa
80.000 bezoekers geteld. Soestdijk heeft dus nog steeds een
eigen trekkracht. De naamsbekendheid van 91% is zeer hoog.
Weinig merken/attracties in Nederland hebben zo’n grote
bekendheid. Dat is een prettig uitgangspunt.
Ons plan wordt door bijna een derde binnen de samenleving
hoog gewaardeerd (rapportcijfer 8 of hoger). Aan de andere
kant is er ook een substantiële groep die negatief oordeelt
(26% rapportcijfer 5 of lager). Daarbij valt op dat het vooral
de mensen zijn die ambivalent staan tegenover de verkoop
van Soestdijk, gemiddeld ons plan laag waarderen.

Wij hebben echter vooral de verwachting van een substantiële bijdrage uit de regeling Erfgoedparels, waarvoor
binnenkort opnieuw extra geld wordt vrijgemaakt. Mocht
een dergelijke additionele bijdrage niet gevonden worden of
haalbaar zijn, dan is ons plan in de voorliggende vorm niet
te realiseren. In dat geval zal extra verdienpotentieel gezocht
moeten worden in additionele woningbouw en/of extra
financiële bijdrage vanuit bedrijfsleven en kennisinstellingen
moeten worden gevonden. Het alternatief is om het plan
Made By Holland op een aantal aspecten te downsizen.
Wij zien dat echter in eerste instantie als een onwenselijk
scenario.

5.5 Made By Holland wordt ondersteund
door bedrijfsleven en kennisinstellingen

In de ontwikkelingsfase van Made By Holland is ons steeds
opnieuw bevestigd dat ons plan aansluit bij een wens van
bedrijven en kennisinstellingen. Maar omdat wij nog niet
in het stadium zijn waarin wij concrete vragen / verzoeken
kunnen neerleggen bij partijen om te participeren, betreft
het vanzelfsprekend in dit stadium nog vooral intenties,
zowel in de vorm van participatie in het programma
Made By Holland, als in de figuur van Founding Father.
Een aantal koepelorganisaties heeft zich inmiddels al
wel expliciet positief uitgesproken: VNO/NCW en NCH
(Nederlands Centrum voor Handelsbevordering). Ook
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Paleis Soestdijk leeft nu niet, en ook ons concept Made
By Holland maakt het enthousiasme voor Soestdijk niet per
se groter. Anderzijds, het feit dat wij niet voornemens zijn om
(substantieel) te bouwen in de Paleistuin en zeer bescheiden
zijn in de aanpassingen aan het Paleis zelf, pleit voor ons
plan. Grootschalige interventies worden namelijk per saldo
negatief beoordeeld.
Voor wat de beoogde bezoekersaantallen betreft wordt op
termijn ingezet op 400.000 betalende bezoekers per jaar.
Daarmee moet Made By Holland na een aanloopperiode
bij de top 50 van attracties/vrijetijdsprogramma’s gaan
behoren. Op basis van het onderzoek mag dit als een
realistische doelstelling worden gezien. 40% van de
Nederlanders zegt ‘zeker’ een bezoek te gaan brengen
aan de bossen rondom het Paleis, en bijna een kwart van
de Nederlanders geeft aan het Paleis en de Paleistuin
te bezoeken. Op basis van het gepresenteerde plan
Made By Holland is sprake van een verdubbeling van
de bezoekintentie.

5.8 We kunnen dit en hebben dat bewezen
Naast inbreng van een substantieel bedrag vanuit eigen
middelen wordt tevens ingezet op bancaire inbreng en
zekerstelling. Er is gesproken met zowel NIBC, Rabobank,
ABN AMRO als Triodos Bank. Deze banken hebben alle
aangegeven in beginsel open te staan voor participatie
in de financiering (zie ook de adhesiebrieven bijlage l).
Pas na gunning kunnen afspraken met één of meer van de
genoemde partijen concreet worden uitgewerkt. Daarnaast
heeft het team van Made By Holland een enorm trackrecord als het gaat om gebiedsontwikkeling. Dat geldt niet
alleen voor nieuwbouw, maar ook voor de herontwikkeling
van rijksmonumentale objecten en complexen alsmede de
exploitatie ervan. En dat is precies waar behoefte aan is:
het toekomstbestendig maken en exploiteren van Paleis
Soestdijk, zodat een nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis
kan worden toegevoegd.

5.9 Bijlagen

Bij dit hoofdstuk behoort een tiental bijlagen (j t/m s) :

5.7 Made By Holland is een gewild podium

Los van participatie van bedrijfsleven en kennisinstellingen
en los van de publieke belangstelling, is het vanzelfsprekend essentieel dat er partijen zijn die willen programmeren.
Immers, dat is één van de belangrijke pijlers van Made By
Holland. Het bijzondere is dat in dit stadium reeds spraakmakende (internatonaal) opererende partijen hebben
aangegeven te willen programmeren.

En daarnaast hebben zowel Staatsbosbeheer als
Natuurmonumenten aangegeven te willen samenwerken
binnen ons concept. Daarmee kan ook permanent invulling
worden gegeven aan onze publieke belofte.
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j. Een overzicht per functie
k. Financiële onderbouwing over een exploitatietermijn
van minimaal 15 jaar
l. Fasering en doorlooptijden planontwikkeling
m. Nieuwe eigendomssituatie
n. Gestelde zekerheden en garantiestellingen
o. Financiële geschiktheid
p. Herkomst financiële middelen
q. Marktonderzoek
r. Benchmark
s. Contracten met derden
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Made By Holland
in beeld
Met Made By Holland maken we een podium
voor de innovatiekracht en excellentie van
onze maak- en kennisindustrie. Wij zien de
historische kwaliteiten van Soestdijk als een
prachtige basis voor een programma waarin
we deze kracht tastbaar maken. En tastbaar
bedoelen we letterlijk: innovatie wordt een
belevenis voor alle zintuigen. De typisch
Nederlandse allure van Soestdijk vormt de
context voor een eigentijdse presentatie.
Een buitenplaats voor iedereen die mee wil
doen met nuchtere wereldverbetering.
We dopen Paleis en Park om tot respectievelijk een Innovatiepaleis en een Proeftuin.
Je kunt er in elke levensfase terecht: om te
leren, te ontdekken en buiten te spelen.
Om te netwerken, te confereren en te
scheppen. En om te reflecteren, te delen en
een goede wandeling te maken. In de loop
van de tijd ontstaat een eigenzinnige pleisterplaats, op het kruispunt van stad en land,
geschiedenis en toekomst, idee en praktijk.

Voor de tuin van Soestdijk ontsluiten we
fenomenen van innovatie gevat in een viertal
herkenbare thema’s:
watermanagement
energie en duurzaamheid
agricultuur en voeding
gezondheid en levenswetenschappen
In het historische corps de logis van het
Paleis brengen we een ode aan de Nederlandse geest van innovatie. De vleugels van
het Paleis geven ruimte aan het tentoonstellen van de mooiste voorbeelden van
hedendaagse innovatie en excellentie in
onze maak- en kennisindustrie. Overige
ruimtes van het Paleis zijn voor gastvrijheid,
ontmoeting en creativiteit.
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proeftuin
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watermirakels
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artificiële archipels
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watertoren
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doolhof
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watermanagement
energie en duurzaamheid
agricultuur en voeding
gezondheid en levenswetenschappen
de geest van innovatie
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water
management
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2

1

1

watermirakels

2

artificiële archipels

Nederland geniet wereldfaam vanwege zijn
waterwerken. Of het nu dammen zijn, havens,
zee-keringen of kunstmatige eilanden, wij
werken internationaal aan het beteugelen van
de zee en alles wat ernaar toe stroomt. Ons
eigen land is het toppunt van watermanagement,
omdat het op de zee is overwonnen én omdat
het nog steeds voor een groot deel onder
zeeniveau ligt. Holland is made by Holland.
Een kunstmatig evenwicht, dat in stand wordt
gehouden door pompsystemen die al decennia
over ons waken. Dag en nacht. Eén nacht uitval
en de helft van ons land is weg, met driekwart
van haar bewoners. Goed om je dat eens te
realiseren.
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watermanagement

1. watermirakels
Rond de hofvijver komen enkele verbazingwekkende installaties
te staan die spelen met niveaus (onder water zitten), met
drijfvermogen (op het water lopen) en met landaanwinning.
Er komen kunstmatige eilandjes in de vijver die esthetisch
samenvallen met de sierlijke tuin. Geen Dubai dus, maar
vormen die bij Zocher passen.

verdiepte perspectieven op water / referentiebeeld
van brug Ro&Ad architects

een bijzondere verbinding maken met het woeste
eiland in de vijver / referentiebeeld: Baloon Bridge,
Cheshire, England
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glazen bollen in het water met verbeelding van
Nederlandse waterinnovaties. / referentiebeeld van
Add-A-Sphere
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watermanagement

2. artificiële
archipels
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Stukjes drooggelegd land uitgestrooid over de vijver van
Soestdijk maken het mogelijk stap voor stap over het water
te lopen. Op kleine schaal herinneren deze archipels aan
de kunstmatige eilanden die Nederlanders wereldwijd
aanleggen.

schijnbaar op water lopen van de vijver

artistieke verwijzing naar internationale eilandenbouw
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energie en
duurzaamheid
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4

3

3

watertoren

4

spiegelpad

Wij zitten midden in de energietransitie: de
overgang naar het gebruik van hernieuwbare
energiebronnen. Helemaal nieuw is dit niet.
Nederlanders maken al eeuwen gebruik van
wind-, water- en zelfs zonkracht. In de Proeftuin
ontdek je oude en nieuwe vormen van
energiewinning, die niet alleen heel duurzaam
zijn, maar ook heel mooi om te zien.
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3. watertoren
Door antieke energiemachines te combineren met futuristische
opstellingen, maken we duidelijk dat hernieuwbare energievoorziening bij ons past.
In de voormalige Watertoren, een prachtig voorbeeld van duurzame
energiewinning omdat deze werd aangedreven door een windmolen,
zien we op welke manieren in ons land werd en wordt samengewerkt
met de natuur om onze energiehuishouding op peil te brengen.
Historische opstellingen worden afgewisseld met prototypes van
nieuwe vindingen en artistieke interpretaties.
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Door antieke energiemachines te combineren met
futuristische opstellingen, maken we duidelijk dat
hernieuwbare energievoorziening bij ons past.
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energie en duurzaamheid

watertoren
binnenkant
De Watertoren bestaat uit twee ronde
ruimtes. De grootste kan worden ingezet
om een projectie op de wanden te maken
waar we het fenomeen energie neerzetten.
Mooie poëtische ervaringen van bijvoorbeeld
een onderzeese energiefabriek en hoe dat
er in het echt uitziet, kan op deze wanden
geprojecteerd worden. In het hart van
deze grotere ruimte staat het iconische
draaimechanisme als een totempaal die
de verschillende verdiepingen met elkaar
verbindt om uiteindelijk uit het dak te steken
als een windmolen.
De kleinere ruimte in de Watertoren bevat
een put waarin het water eertijds zat. Deze
vier meter diepe put kunnen we nu als een
soort earthwalk projectie inzetten om mooie
waterdraaikolken en andere energetische
dynamiek te projecten.

B

360 graden projectie op de steenmuur van de watertoren

windakkers in de zee

A
film van onderwater turbine in de zee
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4. spiegelpad
Op het spiegelpad loop je door een verzameling spiegels
die meedraaien met de zon. Net als bloemen richten ze hun
stelen naar het licht zodat ze maximaal in de zon baden.
Tegelijkertijd ziet de bezoeker zich 1000 keer gespiegeld.
Een poëtische ervaring. Ook ’s nachts bij openstellingen,
dan wordt het park verlicht met duizenden lampjes op
vuurvliegformaat, met energie die overdag werd geoogst.
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referentiebeeld van Jeppe Hein

MADE BY HOLLAND

49

agricultuur en
voeding
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6
5

5

levensberg

6

hangende tuinen

Onze landbouwexport, de zaadindustrie,
bloemen, high tech boerderijen en een sterk
opkomende ecologische landbouwtak.
Voorbeelden van excellentie die Nederland laat
zien aan de wereld. In de stad een groeiend
aantal toprestraurants en de beschikking over
steeds meer geuren, kleuren en smaken. Op het
land steeds slimmere teeltsystemen, met zonlicht
als energiebron en lieveheersbeestjes als
insectenverdelger.
We willen bezoekers meegeven dat onze
agrisector hot & happening is op het wereldtoneel. Groen denken en technologisch doen
zijn totaal versmolten. Uit minder meters halen
we meer opbrengst, hier in Nederland maar ook
in de Sahel.
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agricultuur en voeding

5. levensberg
Deze toren brengt in beeld hoe we als land groots bezig zijn met
agricultuur en voeding en nu zelfs de lucht in gaan nadat we het hele
land horizontaal in cultuur hebben gebracht. Uitzichtpunten bieden
een blik op het land en het Paleis. Nieuwe perspectieven geven
nieuwe ideeën voor hoe we de wereld kunnen voeden.

mooie luchtperspectief over Soestdijk / referentiebeeld van
Search architects

innovatieve verhalen over vertical en urban farming
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robotgedreven kassystemen
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6. hangende tuinen
van Soestdijk
Deze hangende tuinen van Soestdijk liggen
waar nu de verwilderde tennisbaan is. Een
installatie waar mensen letterlijk eten kunnen
plukken. In een nabijgelegen horecapunt
wordt dit verwerkt tot heerlijke snack.

innovatie in kweeksystemen

innovaties in ruimtelijkheid plantenteelt
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gezondheid en
levenswetenschappen
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7
8

7

ijskelder

8

doolhof

Op het gebied van gezondheid speelt Nederland
een voortrekkersrol. Personalized food &
medicine gaan komende generaties ouder en
vitaler maken. Kanker wordt een chronische in
plaats van een dodelijke ziekte. Hier werken
ondermeer medici en biologen, maar ook
natuurkundigen, ethici, psychologen en
bewegingswetenschappers samen om de
zorgvragen van nu en de toekomst te
beantwoorden. Met spellen, opdrachten en
installaties zien bezoekers aan het park hoe
voeding, beweging en sport onderling
samenhangen.
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7. ijskelder
De IJskelder was een vroege poging om voedsel voor langere tijd
gezond te houden. Een mooi voorbeeld van innovatiekracht, zeker als
je ziet wat we sinds die tijd hebben bereikt met koelen en vriezen. De
IJ skelder trekt het spoor nog verder de toekomst in. Hypermoderne
vriesmethodes worden getoond, alsmede microscopische opnames
van bacteriën en ander al dan niet welkom gespuis op microniveau.
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Binnenzijde IJskelder

binnen in de IJskelder tref je een verrassende cleanlab
-achtige omgeving aan / referentiebeeld van Wallpaperscraft

test jezelf met personalised medicine en
bodyscans / referentiebeeld van Tinker

zichtbaar maken van microscopische werelden /
referntiebeeld van Tinker

MADE BY HOLLAND

MADE BY HOLLAND

59

gezondheid en levenswetenschappen

8. doolhof
Een beetje buitenplaats had vroeger zijn eigen labyrinth. Eigenlijk
zijn verwondertuinen dus van alle generaties. Ook Soestdijk had er
één. Nu komt er een versie met de modernste materialen. Bezoekers
raken de weg kwijt en vinden deze terug, maar niet voor lang want
alle ramen bestaan uit ‘actief glas’ dat opaak of doorzichtig kan
worden in een fractie van een seconde. Alleen degene die razendsnel
beweegt en meester is over zijn zintuigen ontsnapt aan deze doolhof.
Een mooie test van de eigen conditie.
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ga op in de natuur en ontdek wat we van haar kunnen
leren referentiebeeld van Marshmallow Laser Feast

mindful ontwaken in de lucht / referentiebeeld van Tham
and Videgard Architekter
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de geest van
innovatie
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9

innovatiepaleis

10

witte eetzaal

11

stuczaal

12

waterloozaal

13

zitkamer

14

vleugels

Waar ooit de koninklijke familie woonde, en nog
eerder stadse notabelen die een luchtje wilden
scheppen, waait nu de geest van innovatie.
Wat heb je ervoor nodig om vernieuwingen
te realiseren? Moed? Slimheid?
Doorzettingsvermogen? Vrijheidsdrang? In
het corps de logis onderzoek je de mindset
van creatieve mensen. Beroemde uitvinders,
ontwerpers, gekken en genieën die ons land
hebben gemaakt tot wat het nu is. Het gebouw
spreekt over haar illustere bewoners en de stoet
van gasten die zij ontvingen. Maar ook mensen
die er nooit een voet over de drempel hebben
gezet en toch bijdroegen aan de vorming van het
land komen aan het woord. Je ziet vernuftige
bouwsels, wilde concepten en prachtige ideeën
die het nooit haalden.
De ruimtes van het corps de logis behouden
hun oorspronkelijke functies: ontvangst, dineren,
confereren, een goed gesprek. En over deze
functies ligt een multimediale laag van personen,
verhalen en objecten die je over de geest van
innovatie vertellen. Aan en af te schakelen naar
gelang het gebruik van de ruimte.
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9. innovatiepaleis
In de nieuwe entree vinden bezoekers hun weg via ruimtelijke
verwijzers. Opstellingen van design, innovaties en digitale
verwijzers maken duidelijk wat er in welke ruimte te beleven
is. Zo zie je in een oogopslag wat er te zien en te beleven is.

ontwerp nieuw entreegebied
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ontwerp entree binnenzijde

deze touch-multimedia kast geeft de bezoeker een oriëntatie over wat je in het
paleis kunt ontdekken / referentiebeeld van Pinakothek der Moderne in Munich.
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10. witte eetzaal

66

MADE BY HOLLAND

Hier wordt al eeuwen op niveau gedineerd
en dat blijven we doen. Prachtig opgedekte
tafels in een koninklijke ambiance. En
de tafels vertellen ook een verhaal. Hoe
Nederlanders zich door de eeuwen hebben
ontwikkeld op het gebied van landbouw,
voedselbereiding en smaak. Wie was de
importeur van de aardappel? Wie heeft de
wokkel bedacht? En hoe gaan we in 2030
9 miljard mensen voeden? Een modern
food-topia, met smaak opgedist.

naast interactie kan de tafel ook dienst doen als eettafel
tijdens sociale programma’s / referentiebeeld van
Studio Berry Slok

objecten en portretten ontsluiten pioniersverhalen over
voedsel innovaties / referentiebeeld van Casson Mann
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11. stuczaal
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De mooiste zaal van het Paleis bevat
meesterwerken van Nederlandse architectuur.
Het plafond wordt gespiegeld in de vloer,
wat een wijds kader biedt voor ruimtelijke
belevenissen. Hoe ‘doen’ we het wereldwijd?
Welke gebouwen van Nederlandse toppers
kunnen we de komende tijd verwachten?
Verbaas je over onze typische bouwkunst en
probeer zelf de rode draad te ontdekken.

een spiegelvloer brengt het stucplafond tot leven /
refernetiebeeld van Alfredo Pirri

met hologram projecties transformeert de vloer in een
architectionische vertelling

gebouwen van toonaangevende Nederlandse architecten
rijzen op uit de vloer / referentiebeeld Rem koolhaas
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12. waterloozaal
Deze zaal symboliseert de strijd om vernieuwing. Niet alleen
om grond maar ook om op andere gebieden doorbraken te
bereiken. Historische doorzetters komen aan het woord, op
het gebied van waterwerken, geneeskunde, emancipatie en
puur ondernemerschap.

het belangrijkste kunstwerk in de Waterloozaal wordt sterk uitgelicht /
referentie Rijksmuseum

de strijd van anton philips en sociale
innovatie
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de strijd van aletta jacobs en
vrouwenemancipatie
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13. zitkamer
Dit is de internationale blik; Nederland in de wereld. We zien hoe
wij op het gebied van innovatie overal te vinden zijn. Waterbouw,
landbouw, architectuur. Maar ook DJ’s, design en computergames.
Op een wereldkaart ga je denkbeeldig op vakantie. Je reist over
de wereld en ontmoet ‘the Dutch’ terwijl ze bezig zijn de wereld te
veroveren.

de zitopstelling geeft
een prachtig uitzicht
op de tuin

trailer van internationale impact uit
nederland o.m. in de
muziekindustrie

de glazen raampartij is
gemaakt van smart glass en
kan transformeren in een
projectiescherm
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14. vleugels
expositieruimte
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flexible ruimtelijke opstelling voor verschillende tentoonstellingen /
referentiebeeld van MUDE Design and Fashion Museum

intiem luisteren naar grote innovatie verhalen /
referentiebeeld van Tinker
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14. vleugels
corridor
In de vleugels organiseren we activiteiten met innovatoren van
voeding, veiligheid, autonoom vervoer, materialen van de toekomst,
slimme kleding etc etc. Anderzijds door werkateliers te bieden
aan studenten, ondernemers en anderen met belangstelling voor
vernieuwing.

ook immaterial innovaties zichtbaar en exposeerbaar maken /
referentiebeeld van Tinker
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subtiele en toch sprekende expositievlakken komen ook terug in de corridors
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colofon
Team inzenders:

Leeuwenpoort
ontwikkeling historisch vastgoed

Inhoudelijke bijdragen van:

Grafische vormgeving: Sec.ontwerpers
Dit document is bedoeld voor beeldvorming in besloten kring. De beelden zijn deels ontleend aan
bestaande (kunst-) projecten of architectuur en dienen als illustratie van een idee. Van elke gebruiker
wordt terughoudendheid verwacht bij publicatie in pers en/of online. Waar mogelijk zijn bronnen vermeld.
Gelieve bij elk beeld de oorspronkelijke bronvermelding te herhalen, alsmede de huidige publicatie.
juli 2016
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