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Beste vrienden/donateurs en mogelijk toekomstige vrienden/donateurs van de 
Stichting Mooi Baarn, 

Na een mooie zomer zijn de leden van de Stichting Mooi Baarn weer volop aan de 
slag gegaan.  

Om te beginnen zijn wij er trots op dat Mooi Baarn nu ook een website heeft waar u 
op kunt zien wat Mooi Baarn allemaal doet en waarop u ook de nieuwsbrieven kunt 
lezen als u zich daarvoor aanmeldt. Kijk op www.mooibaarn.nl . Tevens is ons email 
adres veranderd in info@mooibaarn.nl. 

 

Amalialaan 39: 

N.a.v. de sloop van de villa aan de Amalialaan 39 hebben twee leden van Mooi 
Baarn, als aanvulling op de gemeentelijke monumentenlijst, een lijst gemaakt van 
karakterbepalende of beeldbepalende huizen/villa’s. Deze lijst wordt eind van dit jaar 
aangeboden aan de gemeente zodat hopelijk in de toekomst kan worden voorkomen 
dat dergelijke panden abrupt gesloopt worden. 

Inmiddels is een plan ontvangen over nieuwbouw op de grond van Amalialaan 39. 
Mooi Baarn heeft daar diverse opmerkingen over die met de gemeente zullen worden 
besproken. 

Verder wordt Mooi Baarn in oktober 2017 voorgelicht door een deskundige over 
beschermde dorpsgezichten. Wat is eigenlijk een beschermd dorpsgezicht? 

 
Soestdijk: 
 
In juli 2017 is duidelijk geworden dat het plan “Made by Holland” het landgoed 
Soestdijk mag herontwikkelen. Het consortium van MeijerBergman, Hylkema 
consultants, Westergasfabriek en Leeuwenpoort had het beste bod, waarmee de 
andere kandidaten Nationaal Ensemble en Eden Soestdijk buiten spel werden gezet.  
Mooi Baarn heeft contact gehad met “Made by Holland” en zal deze herontwikkeling 
proberen te volgen. 
 

Mooi Baarn boom: 

Vele bomen in het Rode Dorp zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Het 
Rode dorp is een beschermd dorpsgezicht en het is van belang om een statige 



bomenlaan te behouden. Mooi Baarn heeft al toegezegd dat de Mooi Baarn boom dit 
keer aan dit doel zal worden besteed. Later in dit jaar zullen we daar meer van horen. 
De bewoners van het Breitnerplein en omstreken hebben een benefiet film en 
foodfestival gehouden om op die manier geld in te zamelen voor nieuwe 
Kastanjebomen. 
 
Vanaf de oprichting van de Stichting Mooi Baarn in 1996 zijn door de jaren heen tien 
bomen geschonken zoals bijvoorbeeld de Koningslinde voor het politiebureau en een 
tulpenboom bij het Baarnsch Lyceum. 

 
Speeldoos en Bibliotheek: 
  
Zoals wij allen kunnen vaststellen is het centrum aan het veranderen. Van een 
winkelcentrum verandert het centrum in een mix met verschillende functies. Het 
wordt meer het sociale centrum, het hart van Baarn. Een ontmoetingsplaats waarin 
niet alleen winkels, maar ook cultuur en dienstverlening elkaar afwisselen en 
versterken. 
Mooi Baarn meent dat een theater/schouwburg en bibliotheek hierin een sterke 
aanvulling zouden zijn. Dus pleiten wij voor een relocatie van de Speeldoos vanuit 
een woonwijk naar het centrum. De bibliotheek in het centrum behoort daar bij. 
Er zijn reeds financiëel haalbare plannen gepresenteerd aan het college van B&W. 
Wij realiseren ons dat een besluit daartoe om een langetermijn visie én om moed 
vraagt.  

 

Rabobank Laanstraat: 

Tijdens de zomermaanden is er door de Rabobank een oplossing gevonden voor de 
al langer tijd geleden gesloten geldautomaat in de Oosterstraat. Het winkelpand waar 
tot enkele jaren geleden "de Linnenkamer" was gevestigd leek de juiste plek, 
tegenover de Rietendakjes en schuin tegenover het Gemeentehuis. De etalageruiten 
werden dichtgetimmerd en via een levensgrote blauwe Raboreclame werd aandacht 
gevraagd voor een geldautomaat. Waarschijnlijk door de vakantieperiode is het vele 
mensen ontgaan, maar het kan toch niet de bedoeling zijn voor de "Vernieuwde 
Laanstraat" dat winkelpanden in ons winkelgebied worden misbruikt om hier grote 
reclameborden van bedrijven aan te brengen ter vervanging van etalages. 
Er zal hiervoor contact worden opgenomen met zowel de gemeente als de 
Rabobank. 

Voor de mogelijk toekomstige vrienden/donateurs van de Stichting Mooi Baarn volgt 
hieronder nog een overzicht uit onze vorige nieuwsbrief wat Mooi Baarn zoal heeft 
betekend. 

Werkzaamheden in het verleden en in de toekomst: 

Mede door toedoen van Mooi Baarn is rond 2008 Villa Vijverhof aan de 
Eemnesserweg gerestaureerd. In de toekomst zal het parkeerterrein van AH worden 
uitgebreid. Alle reden voor Mooi Baarn om de grootte van dit terrein te beoordelen 



i.v.m. de afstand tussen de Vijverhof en het parkeerterrein. Bovendien moet er dan 
ook voor de juiste beplanting worden gezorgd. 

-De Koninklijke wachtkamer is mede op aandringen van Mooi Baarn gerestaureerd.  
De foto’s in de nogal sombere hal zijn een verbetering maar Mooi Baarn blijft 
aandringen bij de NS en de gemeente een mooie bestemming te geven aan deze 
ruimte. 
 
-Mooi Baarn heeft door contacten met ProRail en de NS ervoor gezorgd dat het 
Spoor 1 van ons station werd behouden. Een volledig kaal perron en een station 
zonder enige functie zou een slechte zaak zijn voor Baarn. 
Tijdens de officiële opening van het vernieuwde station in 2009, maakte ProRail 
inderdaad bekend dat het oude spoor 1 langs het perron van het rijksmonument 
definitief zou worden vernieuwd, zodat er weer een trein uit Hilversum kan aankomen 
en kan stoppen voor de Koninklijke wachtkamer zoals dat vroeger ook gebeurde.  

-Mooi Baarn heeft veel tijd en energie gestopt in het identiteit & imago-onderzoek. Dit 
resulteerde uiteindelijk in een passend logo en de merknaam “Vorstelijk Baarn”. In 
2010 heeft de gemeente de domein- en handelsnaam “Vorstelijk Baarn” gekocht en 
is door  Burgemeester Röell het eerste bord met “Vorstelijk Baarn” bij de entree 
Generaal van Heutszlaan van Baarn onthuld. 

- In 2011 heeft Mooi Baarn regelmatig haar visie gegeven op het zogenaamde 
Laanplein-plan. Zij is zeker niet tegen het opknappen van het parkeerterrein maar 
wel tegen bebouwing aldaar. De parkeermogelijkheden naast onze winkelstraat 
moeten worden gehandhaafd. “No parking No Business”.  
 
- In 2012 is door Mooi Baarn het initiatief genomen om bloembakken op de Brink en 
in de Laanstraat op te hangen. Een groot succes dat vervolg heeft gekregen en door 
de winkeliers doorgezet.  

-In 2013 heeft Mooi Baarn zich verzet tegen de komst van een McDonald’s vestiging 
aan de Eem. Na vele contacten met de omwonenden en het inspreken tijdens een 
raadsvergadering van Eemnes zijn deze plannen niet doorgegaan maar alertheid 
blijft belangrijk. 

-In 2015 had Mooi Baarn haar bedenkingen tegen het verbouwen en verbreden van 
het zorgcentrum aan de Koningsweg. Mooi Baarn is dan ook verheugd dat dit 
centrum nu is gevestigd in het voormalige ABN/Amro pand in de Laanstraat. 

-Als de sloop van garage Kooij heeft plaatsgevonden gaat Mooi Baarn ervoor pleiten 
de dan ontstane lelijke gaten voorlopig te vullen met groen.  
Verder wordt door Mooi Baarn meegedacht over het groenbeleid van de gemeente 
waaronder het beheer van de vele fraaie bomen.   
Mooi Baarn zit in de steungroep van het Baarnse Bos die de renovatie heeft 
gerealiseerd. 

-Zonnepanelen versus zonnepannen: Mooi Baarn tracht de kwaliteit van het aanzicht 
van Baarn op langere termijn te bewaken en vraagt aandacht voor de mooie 
alternatieven die er al zijn, zoals de zonnepannen.  



-Het plan van de gemeente om 100 extra woningen per jaar te bouwen tot zo’n 1000 
totaal is te ambitieus en Mooi Baarn vraag zich af hoe dit te realiseren is zonder 
schade toe te brengen aan het karakter van onze gemeente. Veel contact met de 
betrokkenen zal noodzakelijk zijn. 

-Mooi Baarn is vertegenwoordigd in het bestuur van de Coöperatieve Vereniging 
EEMSNOER. 

 
DONATEURS  ZIJN MEER DAN WELKOM 

WORD VRIEND VAN MOOI BAARN ALS U DAT NOG NIET BENT 
 
U kunt zich per mail of schriftelijk opgeven, o.v.v. uw naam, adres en email adres bij: 
 
Tineke Duijnstee, secretaris Stichting Mooi Baarn 
Waldeck Pyrmontlaan 14 
3743 DE Baarn 
info@mooibaarn.nl 
 
Wij vinden het belangrijk dat u kennis wilt nemen van onze inspanningen om Baarn 
mooi te houden. We hopen dat u onze activiteiten waardeert en deze wilt (blijven) 
steunen met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25. Als u meer wilt doneren 
stellen we dat natuurlijk zeer op prijs. 

Ons rekeningnummer is: NL50ABNA0620974648 t.n.v. Stichting Mooi Baarn 

Alvast heel hartelijk dank.  

Het Bestuur van de Stichting Mooi Baarn: Hans van der Heide, Karel Visser, Hennie 
van Elk-de Cneudt, Dik Wentink, Erick Kloos, Tineke Duijnstee. 

 


