Actie voor Rosendael

162 De stichting Het Gcldersch Landschap
heeft alle reden gehad het vijftigjarig bestaan in het voorjaar te herdenken. Bestuur en begunstigers kunnen er trots op
zijn, dat men in de loop der jaren meer
dan vijftig terreinen meteen totale oppervlakte van ruim 6500 ha in bezit heeft
kunnen verkrijgen. De grootste bezitting
is het landgoed Staveren met een oppervlakte van ca. 715 ha. Overigens omvat
het bezit van Het Geldersch Landschap
nagenoeg alle voor de provincie Gelderland karakteristieke landschappen, zoals:
historische buitenplaatsen met parken en
vijvers, loof- en naaldbossen, bouw- en
weilanden met boerderijen, bossen,
zandverstuivingen, beekdalen, heidevelden, uiterwaarden en oudekomkleigronden. In het kader van het faunabeheer
ontstonden voor de dieren enkele rustgebieden, die met toegankelijk zijn voor het
publiek. Enkele gedeelten van het bosareaal worden beheerd als bosreservaat.
Ook aan het beheer van de boerderijen,
die op het bezit van Het Geldersch Landschap staan, wordt het nodige gedaan.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan is een actie gestart voor herstel van
het historische park Rosendael (al bekend
sinds 1314, als residentie van de graven/
hertogen van Gclrc). Eind 1978 werd de
stichting eigenaresse van het kasteel met

het daartoe behorende park met oranjeric, schelpengalerij, de beroemde bedriegertjes, vijvers, alsook van de gronden
behorende tot de naburige Koningsberg
in Rozendaal, samen een gebied van ruim
45 ha. Het nieuwe bezit stelt het bestuur
voor hoge financiële lasten, vandaar de
actie om voor Rosendael geldmiddelen
bijeen te brengen om het bezit te herstellen. Het belang van het park van Rosendael schuilt in het feit, dat vele elementen
en tuinsieraden van de oorspronkelijke
formele tuinaanleg van kort vóór 1722
bewaard zijn gebleven. Uniek voor Nederland wordt geacht de op niveauverschillen gebaseerde opzet. De op het
landgoed staande theekoepel is een van
de fraaiste voorbeelden van dit soort monumenten.
In een en ander heeft Danié'l Marot, de
architect van koning-stadhouder Willem
III de hand gehad. De tuinaanleg dateert
uit de tijd van het echtpaar Torck- van
Hoorn. De vader van mevr. Torck was
de gouverneurgeneraal van Ned. Indië
Johan van Hoorn (1653-1701), wiens vermogen de kostbare aanleg heeft mogelijk
gemaakt. In de 19e eeuw heeft de bekende tuinarchitect J. D. Zocher het park in
landschapsstijl heraangelegd.
Het park heeft een jarenlange achterstand
in onderhoud gekend, waardoor het rijk
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Rehabilitatiepot van CRM
verdeeld
gevarieerde bomenbestand is verwaarloosd, de sprengen zijn dichtgeslibd, de
vijveroevers zijn afgekalfd, de rozentuin
werd overwoekerd, de beelden zijn omgevallen of aan het gezicht onttrokken.
Kortom de fraaie contouren van het park
zijn vervaagd.
Nog onder de laatste eigenaar, wijlen W.
F. T. baron van Pallandt, werd enige jaren geleden op initiatief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en met
medewerking van de gemeente Rozendaal een begin gemaakt met het bitter
noodzakelijke herstel. Onder leiding van
architect W. A. Heineman te Velp werd
hiertoe een ambitieus programma opgesteld, waarvan de eerste resultaten inmiddels zichtbaar zijn geworden. Zo kregen
de gebeeldhouwde waterval, de exotische schelpengalerij en de theekoepel hun
oude glans terug. Maar, zoals opgemerkt, er is voor het verdere herstel nog
veel geld nodig. Vandaar de actie, waarvan men hoopt dat de benodigde één miljoen bijeen worden gebracht. Om die
verwachting te verwezenlijken kan men
-een bijdrage storten t. n. v. het jubileumcomité Stichting Het Geldersch Landschap, postgiro 5008, Arnhem.
v. d. W.

CRM heeft de verdeling van de rehabilitatiepot voor woonhuismonumenten en
beeldbepalende panden in beschermde of
nog te beschermen stads- en dorpsgezichten bekend gemaakt. In totaal is een
bedrag van ƒ 21.260.900 beschikbaar. In
dat bedrag is niet begrepen het bedrag dat
VRO eventueel ook nog beschikbaar
stelt. In perspublicaties van de laatste tijd
is steeds een bedrag van ƒ 18 milj. genoemd. Ook staatssecretaris Wallis de
Vries heeft het in zijn brief aan het Amsterdamse gemeentebestuur over ƒ 18
milj. Maar op CRM heeft men nadien
alles nog eens goed op een rijtje gezet en
opgeteld en nu blijken het er ca. 21 miljoen te zijn.
De lijst met de bedragen is te groot om
hier in haar volle omvang te worden
overgenomen. We geven daarom wel de
gemeenten en waar het bedrag enigszins
uitspringt ook .de bedragen: Appingedam, Bellingwedde-Oude Schans, Bierum-Spijk, Eenrum, Groningen (stad),
Nieuwe Schans, Niehovc-Saaxum,
Slochteren,
Vlagtwedde-Bourtange,
Bolsward, Dokkum, Ferwerd, Hallum,
Franeker, Franekeradeel-Achlum, Hindeloopen, Idaarderadeel-Grouw, Kollum, Leeuwarden, Dronrijp, Oostdongeradeel-?etslawier-EE, Sloten, OostVlieland,
Moddergat,
Woudsend,
Piaam, Wonseradeel-Makkum, Ijlst,
Workum, Harlingen, Blokzijl, Deventer
(ƒ500.000),
Hasselt,
Kampen
(ƒ750.000), Ootmarsum, Vollenhove,
Zwolle (ƒ685.000), Beusichem, Buren,
Culemborg, Doesburg (ƒ500.000), Elburg, Harderwijk, Hattem, Nijmegen
(ƒ500.000), Zaltbommel, Zutphen
(ƒ900.000), Broek in Waterland, De
Rijp, Naarden, Texel (Amsterdam ontbreekt in de lijst van Noord-Hollandse
gemeenten, evenals bijv. Haarlem en
Alkmaar), Brielle (ƒ562.500), Delft
(ƒ637.500), Dordrecht (ƒ1 milj.),
Geervliet-Heenvlict, Goedereede, Gouda (ƒ570.000), Leiden (ƒ1.326.000),
Maassluis, Schoonhoven,
Voorburg
(Den Haag ontbreekt), BrouwershavenDreischor, Goes-Kloctinge, KapelleWemeldingen, Middelburg (ƒ900.000),
Vlissingen, Zierikzee, Heusden, Woudrichem (ƒ 60.000), Amstenrade, Eysden,
Elsloo, Maastricht (ƒ 1.450.000), Noorbeek, Roermond (ƒ400.000), Sittard,
Stevensweert, Thorn (ƒ400.000), Ur-

mond, Vaals, Wesscm, Ubach over 163
Worms, Voerendaal en in Drenthe: Assen, Eursingeen Schoonebeek.
In deze opsomming ontbreekt de provincie Utrecht totaal! Friesland wordt, wat
het aantal gemeenten betreft, het beste
bedeeld,
Noord-Holland,
NoordBrabant en Drenthe blijven ook ver
achter. Dat er in deze lijst een aantal gemeenten voorkomt, waar de instellingen
van Stadsherstel al hun best doen voor
verbetering van het monumentenbestand, zal de besturen daarvan verheugen. Hun ijveren wordt beloond, al zal
men met de bedragen in vele gevallen
niet blij zijn, want te weinig. Maar beter
dan helemaal niets.
v.d.W.

Uw aandacht voor. . .
D De Culturele Raad Goes heeft aan de
Stichting Maatschappelijke belangen aldaar de culturele prijs 1978 toegekend
voor haar belangrijke aandeel in de rehabilitatie en renovatie van een aantal panden in de St. Jacobstraat, mede in aanmerking nemende, dat de stichting een
belangrijke aanzet heeft gegeven ten behoeve van de wooncultuur en cultuurconservering in de oude woonkern van
Gocs. De culturele prijs bestaat uit een
zilveren legpenning. Te zijner tijd zal een
gevelsteen worden aangebracht in een
nog te restaureren pand.

Huizenbeurs
Te koop te 's-Gravenzande (Westland) de
uit plm. 1750 daterende vroegere adellijke buitenplaats „Ouwcndijck", op
5000 m 2 grond met een aangebouwde
tuinmanswoning (ca. 1650). Op het terrein staan voorts een eind 1970 gebouwd
rccreaticgebouw en een nog nieuwere
conferentiezaal. Volgens het bestemmingsplan mag er op het terrein nog een
zgn. rentmcesterwoning worden gebouwd. Tot het complex behoort o.m.
nog een boomgaard. Het in goede staat
verkerende landhuis bevat 21 vertrekken.
Geïnteresseerden, die het landhuis willen
behouden en niet voor sloop willen bestemmen, kunnen zich wenden tot het
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