
Weet u het nog?
2 Paardenkoppen aan de wand. Het is geen slagerij ook al 
lijkt het wel zo. De laatste tijd is deze locatie vaak in het 
nieuws geweest. Tijdens de Koningsdagmarkt komen er 

vele bezoekers van deze markt langs heen.
Zoekplaatje in Baarn   Vraag 1: In welke straat staat dit ge-
bouw?
Vraag 2: In welke tuin staat dit gebouw voorzien van 2 paar-
denkoppen?

Wintertuin in twee jaar van prachtplan tot hoofdpijndossier; einde niet in zicht

Pitbull Duijvestijn laat niet los

Stefan Popa jurylid Baarnse Literatuurprijs

Weet u het antwoord ?
U kunt hierop reageren via internet: 
www.geheugen.groenegraf.nl, of stuur een e-mail naar: 
groenegraf.baarn@gmail.com. 

Heeft u geen internet? Stuur een briefje aan:

Stichting Groenegraf.nl
T.a.v. Baarnsch Geheugen
Groen van Prinstererlaan 38, 3741 VM BAARN
Onder de goede inzenders verloten we een mooie repro-
ductie van een kaart (plattegrond) van Baarn en Soestdijk 
uit 1929.  

Vandaag exact twee jaar geleden werd 
de restauratie van de Wintertuin vol-
tooid. Het echtpaar Duijvestijn stond 
te trappelen om de rijksmonumentale 
glazen kas in het Cantonspark te ex-
ploiteren.  Maar de beren op de weg 
bleken groter dan voorzien. Er waait 
een andere, voor hen ongunstige, wind 
door het gemeentehuis, ervaren zij. Het 
college neemt eind november een be-
sluit over hun toekomst. Ondertussen 
zijn de door de gemeente uitverkoren 
huurders de wanhoop nabij, maar ze 
geven niet op. “Ik denk dat dit dossier 
naar een volgend college gaat.”

In 2009 besloot de Baarnse gemeen-
teraad dat er een geschikte partij zou 
worden gezocht als exploitant voor de 
te restaureren Wintertuin. Een raads-
commissie werd ervoor in het leven 
geroepen en vond uiteindelijk in Frans 
Duijvestijn en Margareth van Slijpe (Red 
Force BV) de gedroomde kandidaten. 
Met trots werden zij in het voorjaar van 
2013 gepresenteerd aan de pers in het 
gemeentehuis.  
Onlangs was het echtpaar uit Huizen 
daar weer eens. Om hun reactie van 
vijftien kantjes op het laatste akoestisch 
rapport toe te lichten aan de nieuwe 
projectleider Wintertuin en een juri-
disch medewerker. Ze spraken onder 
meer over de vraag of de Wintertuin 
gelegen is in een ‘rustige woonwijk’ of 
in een ‘rustige woonwijk in een stadsge-
bied’. “De Raad van State ging in 1993 al 
mee in de classificatie van de provincie 
Utrecht dat de Wintertuin gelegen is in 
een stadsgebied”, zegt Frans Duijvestijn. 
En dat is relevant, want hiermee zijn de 
richtlijnen ruimer dan in het akoestisch 
rapport gehanteerd. Daarbij voldoet hij 

wel aan de wettelijke grenswaarden en 
is er ruimte voor maatwerk, benadrukt 
hij. Zij troffen bij hun toelichting een 
nieuw team, nadat de ambtenaren die 
tot dusverre het onderwerp behartigden 
andere taken hebben gekregen van het 
nieuwe college van burgemeester en 
wethouders.

Commissie Wintertuin
Er waait een andere wind op Laanstraat 
1 ten aanzien van De Wintertuin, dat is 
het ondernemende echtpaar duidelijk 
geworden. Waar tijdens het vorige colle-
ge nauw werd samengewerkt met wet-
houders en ambtenaren om het samen 
geïnitieerde project op touw te zetten, 
proeven zij sinds afgelopen voorjaar het 
nieuwe college aantrad (nadat de BOP 
de verkiezingen won) vooral ‘afstande-
lijkheid’.
De toelichting duurde een uur, waar-
bij niet van gedachten werd gewisseld, 
merkten ze. “De ambtenaren namen al-
les alleen voor kennisgeving aan en ver-
telden dat onze reactie naar Alcedo gaat, 
het bureau dat het akoestisch onderzoek 
heeft uitgevoerd. Eigenlijk keurt de sla-
ger daarmee zijn eigen vlees.”
Dit tweede akoestisch onderzoek moest 
er komen nadat een aantal buurtbewo-
ners, verenigd in de Stichting tot behoud 
Erfgoed De Wintertuin, in november 
2013 een zienswijze tegen het raadsbe-
sluit had ingediend. Een grote meerder-
heid van de gemeenteraad had daarvóór 
het plan van Duijvestijn omarmd dat 
samen met de gemeentelijke commissie 
Wintertuin onder leiding van Wim Ha-
zeu van de BOP tot stand was gekomen. 
Het grand café, de vlindertuin en de 
trouwlocatie werden met gejuich ont-
vangen.       

Maatwerk
Het vorige college besloot toch maar voor 
de zekerheid tot een tweede geluidson-
derzoek. “Informeel hoorden wij dat een 
positief advies haalbaar was binnen de 
juridische kaders,” zegt Duijvestijn, die 
meewerkte aan het onderzoek. “Bij het 
interview wilde Alcedo op een ‘worst 
case scenario’ inzetten. Daarna zouden 
we overleggen over de te nemen stappen 
voor het eindrapport. Maar voordat dat 
kon gebeuren was het concept-rapport al 
naar de buurt verzonden door wethou-
der Koudstaal.” 
Dat was nog voor het zomerreces. Kort 
daarop kregen ook de raadsleden het 
rapport nadat zij daar nadrukkelijk om 
verzocht hadden. Inmiddels is het con-
cept-rapport ook het eindrapport gewor-
den, weet Duijvestijn. “Want het bureau 
kreeg van de gemeente geen reactie op 
het concept.” 
Hij betreurt die gang van zaken ten zeer-
ste, want de knelpunten uit het onder-
zoek waren volgens hem eenvoudig op 
te lossen, in samenwerking met het col-
lege. Maar daar zit het echte knelpunt, 
beseft hij: er is geen samenwerking meer. 
“Terwijl maatwerk het sleutelwoord is. 
Wij hebben het gevoel dat ze het niet 
meer weten. Het lijkt alsof wethouder 
Vermeer niet goed op de hoogte is van 
wat wij gaan doen. Hij wil meer mensen 
naar Baarn trekken. Nou, wij halen met 
ons plan toch 15 tot 20.000 bezoekers 
jaarljjks naar Baarn. Die niet alleen naar 
de Wintertuin zullen gaan maar ook naar 
ons mooie centrum.”

Inloopspreekuur
Omdat het allemaal zo lang duurt, ver-
vaagt het plan ook bij de inwoners van 
Baarn, denken de Duijvestijns. Daarom 
hadden ze het college voorgesteld om 
een geactualiseerde presentatie te geven 

in De Wintertuin, waarbij een ieder zijn 
zegje kon doen. Ze zouden dan kunnen 
uitleggen dat ze een begrenzer tegen de 
geluidsoverlast willen aanbrengen, waar-
mee de stroom bij overschrijding uitvalt, 
en dat ze een voor Baarn unieke energie-
zuinige lucht-water warmtepomp instal-
leren. En dat exploitatievergunningen 
persoonlijk zijn. Er kan dus niet zomaar 
een andere horeca-uitbater in De Winter-
tuin, mochten zij het na verloop van tijd 
niet bolwerken.
Ze kregen echter tijdens het laatste ge-
sprek van de ambtenaren te horen dat 
het college daar geen toestemming voor 
geeft. “Dit college zegt voor transparantie 
en communicatie te staan, maar er wordt 
niet gecommuniceerd,” concludeert Duij-
vestijn. “Misschien doen we de presenta-
tie nu ergens anders, bijvoorbeeld in De 
Trits.”
Omdat een uitnodiging voor overleg over 
het akoestisch onderzoek lang uitbleef, 
togen zij naar het  inloopspreekuur van 
het college in augustus. “We wilden van 
de wethouders weten of ze nog wel door 
wilden met ons. Daar kwam een aarze-
lend ‘ja, we willen wel door met jullie’ uit.  
Maar vervolgens kwamen er een heleboel 
maren.” Margareth van Slijpe: “Ze gaan 
nu kijken of ze het nog wel gaan doen in 
plaats van hoe het uit te voeren.”

Honderdjarig bestaan
Tijdens het inloopgesprek kregen zij ook  
te horen dat alle partijen bij elkaar ge-
bracht zouden worden om het akoestisch 
rapport samen te bespreken. “Maar een 
paar weken later ontvingen we een brief 
van burgemeester Röell dat wij schrifte-
lijk moesten reageren. Het gesprek met 
Kees Koudstaal  en Rudolph Vermeer 

moesten wij zien als een gedachtewisse-
ling, zij zouden niet voor het college heb-
ben gesproken. Dat vinden wij vreemd 
omdat eerder in een raadsvergadering is 
gezegd dat de wethouder wel namens het 
college spreekt.”
De zaak zit in een fikse impasse, zoveel 
is duidelijk. Eind november komt het col-
lege met een oordeel over de zienswijze 
die dan een jaar eerder is ingediend. De 
termijn is daarmee ruim overschreden. 
De Duijvestijns spreken wat dat betreft 
van ‘onbehoorlijk bestuur’. Heel veel 
fiducie hebben zij er niet meer in. Maar 
Frans Duijvestijn heeft een ram als ster-
renbeeld, en het gebit van een pitbull, 
merkt zijn vrouw op. “Hij laat niet los.” 

Huurderving
Dat beaamt hij. Want wanneer het col-
lege het bezwaar van de buurt afwijst, 
verwacht hij een rechtszaak. Maar als 
de zienswijze wordt geaccepteerd, stapt 
hij naar de rechter, tot aan de Raad van 
State.  “Ik denk dat dit dossier naar een 
volgend college gaat. Daarmee kost het 
allemaal heel veel geld. Niet alleen ons, 
maar ook de gemeente aan huurderving 
en onderhoud. Dat moet de gemeenschap 
toch ook aan het hart gaan.”   
Er zijn buurtbewoners die hun komst ver-
werpen maar ze weten zich ook gesteund 
door relevante betrokkenen als de Histo-
rische Kring Baerne en de Vrienden van 
het Cantonspark. Ook daarom hopen ze 
stilletjes toch het honderdjarig bestaan 
van De Wintertuin in 2015 in een draai-
ende vlindertuin te kunnen vieren. “Het 
blijft een geweldig plan.  En het is er door 
onze aanpassingen alleen maar beter op 
geworden.”  
 Hans Veltmeijer

Onlangs is de Baarnse auteur en jour-
nalist Stefan Popa toegetreden tot de 
jury van de Baarnse Literatuurprijs. Hij 
neemt de plaats in van de neerlandica 
en auteur Veronica Laterveer die het na 
een aantal jaren jurywerk wat kalmer 
aan wil doen. Stefan Popa zal in het eer-
ste lustrumjaar de Baarnse schrijfwed-
strijd vanuit eigen kennis en ervaring 
als onder meer schrijver van korte ver-
halen een bijdrage leveren aan de be-
oordeling van de inzendingen in 2015.

Stefan Popa is een kind uit een dictatuur. 
Hij is de zoon van een Roemeense vader 
en een Nederlandse moeder en als kind 
naar Nederland gekomen. Deze achter-
grond van het communistische regime 
van Nicolae Ceauceşcu klinkt in zijn 
huidige werk en vooral in zijn eerste ro-
man door. Hij studeerde journalistiek in 
Zwolle en verhuisde in 2011 naar Baarn. 
Dit jaar debuteerde hij bij uitgeverij Link 
met zijn roman Verdwenen Grenzen, die 
algemeen zeer goed werd ontvangen, ge-
tuige o.a. een opwekkende recensie in Vrij 
Nederland. 
In DWDD is door Gerda Aukes (boek-
handel Den Boer) en andere panelleden 
uitnodigend over dit boek gesproken (tip 
van de maand) en er is natuurlijk ook 
met de auteur zelf gesproken, zoals in 
een programma van RTV Baarn. Op de 
website van de auteur staat niet alleen 
informatie over de persoon en zijn werk, 
maar zijn ook links naar diverse TV-pro-
gramma’s te vinden. Stefan Popa heeft er 
bewust voor gekozen om iets extra’s voor 
zijn woonplaats te betekenen en zijn plek 
in Baarn hiermee te bevestigen.

Wedstrijd in fictie 
In 2011 is als onderdeel van het Cultu-
reel Festival Baarn door de toenmalige 
voorzitter, Dick Vermeij, de schrijfwed-
strijd in korte verhalen gestart. Naast 
alle muziek, dans en beeldende kunst 
miste hij een literaire component, an-
ders dan de presentatie door plaatselijke 
toneelgezelschappen op het “Cultuur-
plein” in de Pekingtuin.  In aansluiting 
op het toenemende belang van de co-
lumn en het essay in dagbladen, is ge-
zocht naar een wedstrijd in fictie met een 
lengte van maximaal 750 woorden. Dit 
is een mooie uitnodigende lengte om te 
lezen, maar ook om voor te lezen, wat 
dan ook gebeurt bij de jaarlijkse prijsuit-
reiking door onze burgemeester. Vanaf 
het begin heeft de Baarnsche Courant 
de genomineerde verhalen gepubliceerd 
om de lezers de gelegenheid te bieden 
de winnaar van de Publieksprijs vast te 
stellen. Volgend jaar beleeft de - inmid-
dels Baarnse Literatuurprijs geheten - li-
teraire krachtmeting zijn eerste lustrum. 
Dick Vermeij, die de Baarnse Literatuur-
prijs nog jaarlijks coördineert, is heel 
tevreden dat de jury, onder voorzitter-
schap van Frits Booy, weer compleet is. 
Hij zegt hierover:  “Ik verwacht dat het 
jurylidmaatschap van Stefan Popa een 
verrijking zal blijken voor de jury en voor 
Stefan zelf en ik ben blij dat Baarn kan re-
kenen op deze nieuwe inwoner die zich 
vrijwillig voor de schrijfcultuur inzet.” 
Stefan Popa knikt instemmend: “Ik heb 
er alvast zin in.”

Foto: Dick Vermeij en het nieuwe jurylid 
Stefan Popa (rechts)
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COLOFON

Weekenddiensten
Huisartsen
Huisartsenpost Gooi- en Vechtstreek
Tel. 0900 9359 (bellen voor afspraak).
Tevens bereikbaar in avond- en nacht-
dienst voor alleen dringende hulp.

Tandartsen 0900 - 1515
Bellen tussen 9.00 en 10.00 uur om 
een afspraak te maken.

apotheken
Bereikbaarheid van de dienstapo-
theek (buiten de Baarnse openings-
tijden): Locatie Ziekenhuis Gooi 
Noord langs de A1 afslag Blaricum/
Huizen. De openingstijden zijn 
doordeweeks: van 18.00 uur tot 8.00 
uur. Openingstijden in het week-
end: 24 uur per dag geopend. Tel.: 
035-533 06 07. Elke zaterdag zijn de 
Baarnse apotheken van 10.00 tot 
12.00 uur geopend, uitgezonderd 
apotheek Bierhaalder.

Verloskundige
Verloskundigenpraktijk Baarn
Tel: 035 541 45 59 of 06 51 67 82 09

Thuiszorg
Zorgonderneming Beweging 3.0, 
tel. (033) 469 20 20 / 
www.beweging3.0.nl
Amant thuiszorgwinkels en uitleen-
service, tel. (030) 461 91 91 / 
www.uwthuiszorgwinkel.nl

Een op een Particuliere thuiszorg
En awbz thuiszorg
Tel. (035) 541 20 16 (adviesteam)
en 0900 202 55 01 in het weekend 
voor acute gevallen.

amaris Thuiszorg
Snipstraat 2, 3742 VW Baarn
(werkdagen 9-12 uur)
Tel. 035-541 49 55
www.amaris.nl

Zorgpalet Baarn-Soest Zorg aan huis

Voor zorg, dagactiviteiten en huis-
houdelijke hulp 
www.zorgpaletbaarnsoest.nl
035-6036300

ambulancevervoer
Centrale Post Ambulancevervoer
(033) 461 23 45. Voor noodgevallen
1-1-2 (ook brandweer en politie).

Dierenartsen
Dierenkliniek De Tromp
Tromplaan 3, tel. 541 56 32
Zaterdagmorgen spreekuur volgens
afspraak van 09.30 - 11.00 uur.
Dierenkliniek Baarn
Bremstraat 56, tel. 542 21 11
Zaterdagmorgen spreekuur
van 10.00 - 11.00 uur.
Dierenartsenpraktijk Teunissen,
F. Huycklaan 16, tel. 541 25 35
Zaterdagmorgen spreekuur
van 9.00 - 10.00 uur.
Dier Medisch Centrum Rosenthal
Nieuw Baarnstraat 97, tel. 542 93 12
Op afspraak, za van 9.00 tot 11.00 uur.
Dierenambulance 24 uur per dag:
tel. 06 - 53 86 06 00

Frans Duijvestijn in de al twee jaar leegstaande gerestaureerde Wintertuin.
 (Foto: Roeland de Bruyn)


