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Vorstelijk verpozen in het
park van Paleis Soestdijk
Tekst - Lidy Zandbelt en Marion Kruisbrink

Parkrondleidingen met historie van paleis
en zijn bewoners:
Regulier: 1x per week op zondagmiddag om 13.00 uur. De rondleiding
duurt ongeveer 75 minuten. Aanmelden bij aankomst via de kassa.
Kosten toegang paleis inclusief park: € 13,50; alleen park: € 5,- met
€ 2,50 toeslag voor een parkrondleiding.
Groepsrondleidingen vanaf minimaal 10 personen; graag reserveren via
onderstaand telefoonnummer.
Ook is een groepsarrangement mogelijk. Neem hiervoor contact op met
info@paleissoestdijk.nl of op 035 543 21 33.
Openingstijden: 10.30-17.30 uur.
Laatste toegang: 16.00 uur.

Fotografie - Lidy Zandbelt

Altijd al willen weten hoe het er achter het bordes van Paleis Soestdijk uitziet? Voorlopig zijn tuin en
paleis nog geopend voor publiek. Geniet van het uitzicht waar koningin Juliana zo dol op was, bewonder de eeuwenoude bomen, droom weg bij het chaletje van de kleine prinses Wilhelmina of bezoek de
oranjerie voor een high tea.

MidZomerAvond Paleis Het Loo
Op 21 juni van 20.00-23.00 uur: avondopenstelling van de tuin met als
thema ‘geurplanten’. Tevens voorbezichtiging van de tentoonstelling
‘Bloemenpaleis’ en een lezing over bloemenvazen en -pyramides in de
zeventiende eeuw.
Kosten: € 5,-; parkeren is gratis.

Van formele tuin tot landschapspark
In de zeventiende eeuw was Paleis Soestdijk een jachtslot voor koning-stadhouder Willem III en zijn
vrouw Mary Stuart. Rondom het slot lag een grote tuin in Franse stijl. In 1815 werd Soestdijk verbouwd
tot zomerpaleis voor prins Willem II en zijn Russische vrouw Anna Paulowna. De geometrische tuin
maakte plaats voor een schilderachtig park in landschapsstijl naar een ontwerp van tuinarchitect
J.D. Zocher sr. en werd vervolmaakt door zijn zoon. Tot 1937 werd Paleis Soestdijk alleen als zomerpaleis
gebruikt. Toen Soestdijk de residentie werd van koningin Juliana en prins Bernhard werd het zowel een
werk- als woonpaleis. De aanblik is tegenwoordig in grote lijnen nog dezelfde als na de verbouwing van
1815.
Anna Amaliaoord
Tussen 1854 en 1863 is het Anna Amaliaoord aangelegd, op de plek waar voorheen een zeventiende- of
achttiende-eeuws dubbel sterrenbos lag. In 1919 ontwierp tuinarchitect Leonard Springer voor het Anna
Amaliaoord een bloementuin. In de tweede helft van de twintigste eeuw verdwijnen de beplanting en de
borders. Hoewel de tuinen zijn verschraald, maakt het Anna Amaliaoord een verzorgde indruk.

Voor donateurs van de NTs is het park gratis toegankelijk op vrijdag
12 juli; voor een parkrondleiding (graag reserveren) betaalt u op deze
dag € 2,50 per persoon.
Als u tevens het paleis wilt bezoeken, dan betaalt u als NTs-donateur
op 12 juli € 8,50 in plaats van
€ 13,50 per persoon.
Voor meer informatie: www.tuinenstichting.nl.

In het park staan indrukwekkende bomen zoals een in 1949 geplante Metasequoia glyptostroboides, een
grote Liriodendron tulipifera uit 1860, een plataan van meer dan driehonderdvijftig jaar oud, een honderdvijftigjarige moseik, Davidia involucrata, een bijzonder gevormde Catalpa en Ginkgo biloba. Laurieren sinaasappelboompjes in potten hebben het leven van diverse vorstinnen gesierd, want ze zijn ruim
honderdvijftig jaar oud.
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In dit gedenkwaardige jaar
waarin koning Willem-Alexander
zijn moeder is opgevolgd
als staatshoofd, is het park
van Paleis Soestdijk speciaal
opengesteld voor donateurs van
de Nederlandse Tuinenstichting.
Op 12 juli hebt u als donateur
gratis toegang tot het park,
met de mogelijkheid van een
rondleiding.

De kassen waarin kamerplanten en zomergoed werden gekweekt, bestaan nog steeds. Aan de overzijde
van het paleis lag de moestuin. De groente die voor de koninklijke familie werd gekweekt ging zelfs mee
met vakantie naar Italië. Achter de vijver ligt het boerderijtje waar prinses Sophie leerde melken en het
chaletje van de kleine prinses Wilhelmina, evenals het speelhuisje Ixenita dat door de bevolking van de
Nederlandse Antillen werd geschonken bij de geboorte van prinses Beatrix.
Vorstelijke favorieten
De favoriete boom van koningin Juliana, een beuk met lage takken, staat dicht bij de oudste watertoren
van Nederland (1678). De toren doet nu dienst als paleiswinkel. Een andere favoriete plek van Juliana
was het bloemperkje waar ze zelf haar bloemen kweekte en boeketten samenstelde. Haar lievelingsbloem was Lathyrus. Tuinlieden van Soestdijk sleepten bij de jaarlijkse Nationale Lathyrustentoonstellingen veel prijzen in de wacht. Geniet van het uitzicht op park, tuin, vijver en fontein, het uitzicht waar
koningin Juliana zo dol op was.

Van boven naar beneden:
De voorkant van Paleis Soestdijk, vroeger het decor van de
jaarlijkse defilés.
De azalea’s en rododendrons zijn aangeplant omdat de vroegere
koningin Juliana meer kleur in het park wilde. Vanuit haar
werkkamer had ze er direct zicht op.
De oranjerie uit 1883 diende tevens als wintertuin en heeft nu een
horecafunctie.
Zwanenkooi om jonge zwanen te beschermen tegen de snoeken.

Lidy Zandbelt is parkrondleider van Paleis Soestdijk.
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