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GEO-hotspot  
Laagte van Pijnenburg 
  

Paleis Soestdijk e.o. 

Hotspots Paleis Soestdijk en kasteel ’t Oude Loo 

Korte omschrijving Voormalig koninklijk Paleis Soestdijk, kasteel ’t Oude Loo, landschapstuin(en) 
en bosgebied. Cultuurhistorisch, educatief, recreatief en economisch van 
belang. 

 

LANDSCHAPSTYPE ZAND landschap VEEN 
landschap 

RIVIER 
landschap 

ZEEKLEI 
landschap 

 

WAARDEN: X = nog niet verder ingevuld; wel informatie beschikbaar 

Geo vormingsperiode  

geologisch Natuurlijke laagte tussen stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug die dateert 
uit de voorlaatste ijstijd (Salien). De bovengrond bestaat uit zandige, veelal 
grindarme (smelt)water- en windafzettingen uit de laatste ijstijd (Weichselien). 

geomorfologisch X Hier en daar heeft zich daarna veen gevormd dat later grotendeels is 
afgegraven. 

hydrologisch X kwelgebied vanuit aangrenzende stuwwallen (vooral vroeger). 

Cultuur Historisch  

cultuur algemeen 
(architectuur, 
landinrichting e.a.) 

Paleis Soestdijk 18e eeuw (1784 e.v.); voormalige koninklijke 
(zomer)residentie van koning/stadhouder Willem III, Lodewijk Napoleon, 
Napoleon en na 1815 de Nederlandse Koninklijke Familie. 
Kasteel het Oude Loo 15e eeuw. Verder o.a. orangerie, wachthuisjes, een 
ijskelder, jachthuisjes en een parkwachterswoning. Aan de overzijde van de  
Amsterdamsestraatweg ligt de Koningslaan als zichtlijn met gedenknaald. Aan 
deze kant van de weg staan diensthuizen, de boerderij en de stallen van het 
paleis. De aanwezigheid van het paleis zorgde in de omgeving voor een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor andere landhuizen. 

archeologisch  

infrastructureel  

militair  

immaterieel X Verhalen over het ontstaan en het gebruik van het paleis en kasteel en over 
het Koninklijk Huis. 

Natuur  

landschap X Engelse Bos in landschapsstijl; verder bosgebied. 

ecosysteem X 

Betekenis  

wetenschappelijk  

educatief Cultuurhistorisch museaal. 

recreatief / toeristisch Deels opengesteld, zichtbaar/herkenbaar. 

economisch  

Niveau  

internationaal Internationaal van belang (Nassau/Oranje routes). 

nationaal Idem nationaal. 

regionaal / lokaal Idem regionaal. 

Beheertype  

bescherming 
Monumentaal/eigendom 

Paleis, Kasteel, bijgebouwen en park zijn Rijksmonumenten. 
Eigenaar sinds 2017: MeyerBergman Erfgoed Groep is o.a. ontwikkelaar en 
exploitatant van de Westergasfabriek in Amsterdam. 

duurzame ontwikkeling Plan Hylkema Erfgoed: duurzame renovatie en herontwikkeling van paleis en 
tuinen in voorbereiding (ca. 100 miljoen euro). Het paleis wordt een proeftuin 
voor innovatie, waar instituten, bedrijven en starters zich aan elkaar 
presenteren. Ook komen er horecavoorzieningen. Het nu nog afgesloten 
bosgebied wordt toegankelijk. 

bedreiging(en)  
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Achtergrondinformatie o.m.: X 


