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Geachte heer / mevrouw,
Net als de Contactcommissie Lage Vuursche, vindt ons bestuur locatie 4b veel geschikter
als locatie voor een theehuis met parkeerplaats op landgoed Pijnenburg. Ook locatie 4b is
wettelijk beschermd dassenleefgebied, maar de nadelige effecten zullen veel minder
groot zijn en veel beter kunnen worden beperkt door wettelijk vereiste mitigerende of
compenserende maatregelen.
Een aantal weken terug hebben wij ontdekt dat er op locatie 4b geen rijksmonument
aanwezig is, in tegenspraak met de stellingen van gedeputeerde Krol en B&W van Baarn.
Vanmorgen heb ik eindelijk ook een kaartje weten te vinden waaruit blijkt dat de locatie
ook ruimschoots buiten de beschermingsgrenzen ligt van het beschermde deel van als
complex rijksbeschermde buitenplaatsen zoals de buitenplaatsen Pijnenburg en Soestdijk.
Gisteren las ik op uw site dat u ook sterke aanwijzingen had gevonden voor de
afwezigheid van een rijksbeschermd monument op locatie 4b. Daarom zend ik u het
bijgaande kaartje als extra bron. Het kaartje was namelijk erg lastig vindbaar op de site
van de Rijksmonumentendienst / Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Met vriendelijke groet,

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & 't Gooi, voorzitter

Bron: http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/groen-erfgoed/kaart-met-buitenplaatsen
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Bovenstaande kaart toont alle als complex rijksbeschermde buitenplaatsen in het weergegeven
gebied rond de alternatieve locatie 4b voor het theehuis. De groene vlakken geven aan welk deel van
de aanleg van de betreffende buitenplaats is beschermd. Op deze aanleg bevinden zich ook alle
objecten (onderdelen) van de buitenplaats waaraan, in combinatie met de aanleg, de status van
rijksbeschermd monument is toegekend. Deze objecten, zoals koetshuis, moestuinmuur, vazen of
kassen, worden op deze overzichtskaart (en in het te downloaden GIS bestand) niet afzonderlijk
getoond.
1.

2.

Buitenplaats Pijnenburg met monumentnummer 515717.
De begrenzing van deze buitenplaats is juridisch.
Buitenplaats Soestdijk met monumentnummer 531287.
De begrenzing van deze buitenplaats is juridisch.

Is de status "informatief" in plaats van “juridisch”, dan is de begrenzing achteraf geconstrueerd met
behulp van de redengevende omschrijving van het beschermde complex.
De kaart bewijst dat er op locatie 4b geen juridisch beschermd deel van een als complex
rijksbeschermde buitenplaatsen aanwezig is.
Bron:
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cObject=Object&cAction=show&cOff
set=1&cOBJnr=1008528&cLast=&oField=OBJ_NUMMER&oOrder=&sCompMonNr=&sCompMonNam
e=&sStatus=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sFunctie=&sProvincie=&sGemeente=&sPlaats=&sS

traat=&sHuisnummer=&sPostcode=&sFunctie=&sHoofdcategorie=&sSubcategorie=&sOmschrijving=
&sMonNr=515716
Het kaart hieronder toont dat er ook geen rijksbeschermd monument op locatie 4b aanwezig is.
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