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NIEUWSBRIEF                              2 0 1 3  ,  n r .  6  

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier. 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl of bel (035) 5430377. 

Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt bekijken, klik dan hier voor de web versie. 

Activiteiten 
 18 april 2013 lezing Michiel Kruidenier over herbestemming beeldbepalende gebouwen in Baarn 

 Tot medio mei 2013 de expositie “Kunst in de kelder” 

 Tot 24 april 2013 de expositie “Kasteel Drakensteyn” in de bibliotheek te Baarn 

 Van 25 april t/m 30 april expositie “Kasteel Drakensteyn” in dorpshuis De Furs in Lage Vuursche 

 25 mei 2013 opening expositie “Gelukkig hebben we de foto’s nog” 

     Inhoud: - 18 april: Lezing over Herbestemming in Baarn 
- Terugblik op de extra avond visuele presentatie “Zoals Baarn ooit was” 

18 april: lezing over herbestemming in Baarn door Michiel Kruidenier 

De Historische Kring Baerne organiseert een lezing over Herbestemming. De voordracht wordt gegeven door 

architectuurhistoricus Michiel Kruidenier, waarbij met name Baarn uitgebreid aan bod komt.  

Belangstellenden zijn welkom op donderdagavond 18 april vanaf 20.00 uur in verenigingsgebouw Het Brand-

punt (zaal E), Oude Utrechtseweg 4A in Baarn. De toegang is gratis voor leden (en één introducé), voor niet-

leden zijn de kosten € 3,50. 

Extra avond visuele presentatie “Zoals Baarn ooit was” 

Op 4 april jl. heeft de Historische Kring Baerne een extra avond gewijd aan de visuele presentatie “Zoals Baarn 
ooit was” in het Brandpunt. Ruim 35 personen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en hebben genoten 

van de oude beelden. 

speerpunten geworden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen Monumentenzorg). Kerken en 
kloosters komen op grote schaal leeg te staan, evenals fabrieken, militaire kazernes, postkantoren en waterto-

rens. Het gaat vaak om beeldbepalende en monumentale gebouwen en complexen die ooit speciaal voor hun 

specifieke doel zijn ontworpen. Dit - in combinatie met hun omvang - maakt het vinden van een nieuwe be-

stemming moeilijk. 

Ook Baarn heeft een aantal gebouwen waar nu en de komende jaren hard over nagedacht moet worden. Paleis 

Soestdijk, de Ocrietfabriek en wellicht ook kasteel Groeneveld zijn de grootste uitdagingen op het gebied van 

herbestemming die Baarn te wachten staan. Want wat als niemand iets met deze gebouwen wil of kan? 

Gelukkig heeft Baarn in het verleden laten zien dat er veel mogelijk is. Er zijn tal van goede herbestemmings-

projecten te vinden, zoals de Opstandingskerk, de Julianamavo, De Generaal, het postkantoor en straks ook de 

watertoren. 

Over het verleden en de toekomst van deze en andere gebouwen komt u meer te weten tijdens de lezing. 

‘Herbestemming’ is het geven van een nieuwe bestemming aan 
een bestaand gebouw, dat zijn oorspronkelijke functie verloren 

heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan een woonhuis dat wordt 

herbestemd tot kantoor, of een winkel die wordt verbouwd tot 

woonhuis. Dergelijke functiewijzigingen komen al eeuwenlang 
voor. Een van de bekendste en oudere voorbeelden is het Paleis op 

de Dam in Amsterdam, dat in 1648 werd gebouwd als stadhuis, 

maar dat in 1808 door Koning Lodewijk Napoleon in gebruik 

werd genomen als paleis. 

Door maatschappelijke en sociale veranderingen heeft herbestem-

ming de laatste decennia een vlucht genomen en is het een van de  
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