
HERBESTEMMING WINTERTUIN BAARN 

Koninklijke Woudenberg verzorgde in 2012 de cascorestauratie van het rijksmo-

nument De Wintertuin in het Cantonspark te Baarn in het kader van de herbe-

stemming van deze unieke kas. Tevens zijn ook een aantal aanpassingen gedaan 

om de duurzaamheid te vergroten. De honderd jaar oude houten kozijnen zijn 

hersteld, de stalen spanten zijn gerestaureerd en verstevigd. Het enkele glas van 

de kap is vervangen door een gelaagd systeem met getrokken glas aan de bui-

tenzijde en Engels geribd glas aan de binnenzijde. Daarnaast zijn herstel en aan-

passingswerkzaamheden uitgevoerd om het gebouw geschikt te maken voor zijn 

toekomstige bestemming. In maart 2012 is een 5 meter hoge palmboom in de 

Wintertuin gehesen, die een centrale plek inneemt in het gebouw ter vervanging 

van de oorspronkelijke palm die te groot was geworden voor de wintertuin. 
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De kas of Wintertuin van het Cantonspark in Baarn is gebouwd 

in 1914-1915 in opdracht van de heer August Janssen. Hij was 

een Amsterdams koopman in koloniale waren die in Baarn de 

villa’s Peking, Java en Canton in bezit had. Aan de overzijde 

van zijn villa liet hij door zijn tuinbaas J. Goossen het Cantons-

park ontwerpen en aanleggen, met als pièce de résistance de 

Wintertuin (1914-1915). Ontwerper en bouwer was de firma G. 

Koelewijn, kassenbouwers uit Baarn. In 1918 kwam het park 

met de Wintertuin in handen van de Staat der Nederlanden, 

die het bestemde als botanische tuin voor de Rijksuniversiteit 

Utrecht. De Wintertuin krijgt een openbare functie.

Jorrit de Regt, bouwkundig projectleider van de gemeente Baarn:

Koninklijke Woudenberg is gekozen via een niet-openbare aan-

besteding. Na het stellen van een aantal voorwaarden zoals het 

beschikken over de certificaten van Erkend Restauratie Bouw-

bedrijf, ISO- en VCA-certificaat en de juiste referenties kwam 

Koninklijke Woudenberg uiteindelijk ook met de laagste prijs. 

De samenwerking verliep uitstekend. Er heerste een prettige 

open sfeer. Het eindresultaat is schitterend, ook letterlijk: door 

het grote glasoppervlakte straalt het pand in de zon. Het is zeer 

mooi en kundig gerestaureerd. Zonder subsidies van de pro-

vincie Utrecht en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (onderdeel 

Ministerie OCW) had de restauratie niet kunnen plaatsvinden. 

Bij de officiële opening toonden zij zich blij verrast over hoe 

mooi het is geworden en waren ook zij uiterst tevreden met het 

eindresultaat.


