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De camera draait richting de vestibule van het 
paleis en zoomt in op de gedenknaald terwijl de 
aftiteling over het filmdoek rolt. De stem van Jan 
Slagter van omroep MAX galmt door de ruimte. 
“U heeft gekeken naar een speciale uitzending 
in de serie Het Ben Oude Nijhuis – vijf jaar later, 
vanuit de Stuczaal van Paleis Soestdijk. Het 
Paleis voor het gewone leven is een succesvol 
voorbeeld over hoe de zorg voor kwetsbare 
mensen zoveel beter kan worden georganiseerd 
in samenwerking met verantwoordelijke burgers 
en de participatie maatschappij zo dichter bij is 
gebracht.” Een tevreden gemurmel stijgt op als 
de belangstellenden en de bewoners rustig aan 
de in oude luister gehandhaafde bioscoopzaal 
van het paleis beginnen te verlaten. “Ik kan 
het nog steeds niet geloven dat we in de 
culturele erfenis van ons koningshuis samen 
een nieuwe toekomst konden opbouwen,” zegt 
Pauline terwijl Thomas zijn E-rolstoel behendig 
de plateaulift op stuurt, op weg naar hun 
appartement, de voormalige turnkamer in de 
Baarnvleugel.

Thomas woonde vijf 
jaar geleden nog in een 
verpleeghuis in Zutphen. 
Pauline kon niet met haar 
man mee verhuizen. Thuis 
blijven wonen was vanwege 
zijn ernstige beperkingen door 
een halfzijdige verlamming 

van een beroerte en haar reumatische klachten 
toen niet mogelijk. Het huis was ongeschikt 
voor het bieden van thuishulp. Er moest teveel 
worden aangepast. Pauline was volgens de toen 
nieuwe regels te goed voor het verpleeghuis en 
kreeg geen WLZ-indicatie. Ze hadden samen 
wel een goed pensioen, maar verbouwen was 
zonder Wmo bijdrage geen optie. Hun eigen 
huis was hier gewoonweg niet geschikt voor. 
De pijn van het gescheiden wonen werd echter 
steeds ondraaglijker, ondanks het feit dat Pauline 
dichtbij het zorgcentrum woonde en elke dag bij 
haar Thomas kon zijn.

Pauline, een vitale 70’er, 
is tien jaar geleden als 
bedrijfsleider van een in 
restauraties gespecialiseerd 
onderhoudsbedrijf met 
vroegpensioen gegaan. Als 
geboren Zutphenaar uit 
een gezin met 4 kinderen 

heeft ze van kinds af belangstelling gehad 
voor geschiedenis en voor restaureren. De 
Hanzestad Zutphen is haar biotoop. Ze komt 
uit een Oranjegezind nest, en draagt dat nog 
altijd met zich mee. Als één van de weinige 
vrouwen studeerde ze na haar afgeronde 
HBO Bouwkunde in Zwolle af als restauratie 
architect aan de Hogeschool te Utrecht. Haar 
man Pieter uit haar eerste huwelijk is veel te 
jong aan kanker overleden en liet Pauline met 
twee dochters achter. Na jaren de kar alleen 
getrokken te hebben vond ze haar geluk bij 
Thomas, een vijf jaar oudere elektrotechnicus en 
uitvinder. Ook Thomas, Utrechter van geboorte, 
verloor zijn eerste liefde Dorien na een tragisch 
verkeersongeval en bracht zelf hun twee jongens 
groot. Een cultuurreis naar het Toscane van 
de Etrusken bracht hen 30 jaar geleden voor 
het leven bij elkaar. Tien jaar geleden, sloeg 
het noodlot bij Thomas toe, een beroerte die 
hem halfzijdig verlamd in een rolstoel deed 
belanden. Om zijn mobiliteit na zijn revalidatie 
zoveel mogelijk te kunnen behouden heeft zijn 
oudste zoon Thijmen zijn rolstoel succesvol 
weten om te bouwen tot E-rolstoel. Een rolstoel 
die volgens het E-bike principe het handmatig 
voortbewegen - zelfs met één hand - superlicht 
maakt en de rolstoel compact, licht en wendbaar 
houdt. Nu heeft zijn zoon in Paleis Soestdijk een 
bloeiend bedrijf in E-chairs.

Pauline weet het nog goed. Het was september 
2016 toen omroep MAX een uitzending wijdde 
aan de Leefcoöperatie Paleis Soestdijk. Een 
innovatief plan van een groepje bevlogen 
mensen en één van de winnaars van de 
competitie Herbestemming Paleis Soestdijk. Tom 
Verloop, de woordvoerder van het winnende 
Team VB&BV deed in die uitzending een 
oproep aan alle Nederlanders die de uitdaging 
aan wilden gaan een nieuwe woon werk leef 
gemeenschap te vormen op Paleis Soestdijk. Een 
nieuw bedrijf in de aloude coöperatieve vorm 
zonder winstoogmerk en bestemd voor alle 
burgers, inclusief de kwetsbare die afhankelijk 
zijn van verzorging van een ander. Thomas en 
Pauline keken elkaar aan en zonder een woord 
te zeggen pakte ze haar iPad en surfte naar de 
website om zich aan te melden.

Een paleis voor het gewone leven - 2021



Bij Pauline gingen de lichtjes in haar 
ogen flonkeren op de oprichtings-
bijeenkomst van de Leefcoöperatie 
Paleis Soestdijk toen zij en Thomas 
- want zonder Thomas geen Pauline - 
voor een plekje in het oprichtingsbestuur 
werden gekozen. De opkomst was 
ondanks de uitgebreide vragenlijst en 
achtergrondcheck bij de aanmelding 
overweldigend groot en vormde 
een prachtige doorsnede van de 
Nederlandse bevolking. Was het niet zo 
dat Koningin Juliana vond dat ze niet 
boven maar naast het Nederlandse volk 
stond? De visie van het Team VB&BV 
was het paleis weer zijn woonfunctie 
terug te geven en het paleis terug te 
geven aan de mensen van Nederland. 
Samen verantwoordelijkheid dragen aan 
het behoud van het koninklijk erfgoed 
en het toegankelijk houden voor het 
publiek is een belangrijke leidraad voor 
het bestuur.

Met de oprichting van de Leefcoöperatie 
Paleis Soestdijk is de visie van het Team 
VB&BV vertaald in drie hoofddoelen en 
in de statuten vastgelegd. Het eerste 
hoofddoel, wonen in Paleis Soestdijk 
sluit aan op het gebruik als woon- en 
werkpaleis door het koninklijk paar 
Juliana en Bernhard. De commissie 
van Pauline en Thomas heeft in hun 
portefeuille de verantwoordelijkheid 
voor het tweede hoofddoel: het open 
houden van het paleis en landgoed 
als toegangspoort, draaipunt en 
dragend onderdeel van de culturele, 
landschappelijke en toeristisch 
recreatieve kwaliteiten van de Utrechtse 
Heuvelrug, Baarn en Soest. Samenhang 
en verbinding tussen deze drie 
grootheden continueren is hun missie. 
De business cases Cultuur, Recreatie & 
Sport en de Paleistour zijn samen met de 
Hogeschool Utrecht en diverse regionale 
MBO opleidingen tot uitvoering 
gebracht. Het paleis als collectief 
geheugen van Nederland is de kern van 
het derde hoofddoel.

Business case Cultuur, Recreatie & Sport 
op het landgoed
Dagrecreatie 
Wandelen over het landgoed, 
meehelpen met het parkonderhoud, 
verzorgen herten. In goede 
samenwerking met Staatsbosbeheer 
en Natuurmonumenten. De Vrienden 
van Paleis Soestdijk betalen een 
gereduceerde toegangsprijs. Op het 
landgoed is ruimte gemaakt voor Pitch & 
Putt en Minigolf.

Verblijfsrecreatie 
Ecolodges verspreid in het bospark, 
geschikt voor alle seizoenen. Weekend 
en weekarrangementen met half- en 
volpension in de Oranjerie i.s.m. Albron. 
Ook geschikt om te overnachten na 
bijvoorbeeld het Koninklijk Galadiner 
met een B&B-arrangement.

Multisportvereniging Real Soestdijk
Mountain biking, cross country lopen 
of langlaufen bij sneeuwval, tennis, 
paardrijden, sauna en openlucht 
zwemmen, schaatsen op de vijver. 
De manege en de stallen wordt 
gehandhaafd als stallingruimte voor 
paarden en voor een ‘koninklijke’ koets. 
Voor mensen met een sociaal minimum 
worden kinderkortingsarrangementen 
aangeboden om bewegen voor kinderen 
bereikbaar te maken.

Culturele evenementen
Theater- en muziekevents op en rond 
de vijver. De jaarlijkse oldtimer show op 
de oprijlaan en het concours over de 
Amsterdamsestraatweg.
De oude bioscoop in het paleis is nu 
Cineclub Palace, een retro filmhuis 
voor de liefhebbers van Arthouse en 
off-mainstream movies. Cineclubleden 
betalen een jaarlijkse contributie en 
krijgen korting per voorstelling.

Pauline heeft de werkgroep op de 
People Planet Profit gedachte gebracht. 
Op docerende toon vertolkte zij de 
visie van het Team VB&BV, “People om 
de burgers van Nederland de kans en 
de ruimte te geven gebruik te maken 
van Paleis Soestdijk en het omringende 
landgoed. Planet om dat op een 
duurzame en toekomstgerichte wijze te 
doen, waardoor erfgoed en landgoed 
voor en door ons nageslacht behouden 
kan blijven. Profit om waarde te creëren 
door de bestaande en nog te ontdekken 
kwaliteiten van het totale landgoed 
optimaal te benutten. We gaan het stap 
voor stap te gelde te maken voor een 
gezonde exploitatie.”

Business case Paleistour
Paleis Soestdijk 
Een begeleide bezichtiging van het paleis 
inclusief de werkvertrekken van Juliana 
en Bernhard. Begeleiding wordt verzorgd 
door de leden van de leefcoöperatie die 
daarvoor een cursus hebben gekregen. 
De Paleiswinkel, de internetwinkel en 
het boeken van arrangementen wordt 
gedaan door de leefcoöperatie.

Dagarrangement Cultuurdriehoek Baarn 
- Soestdijk - Soest 
Rondrit met een ‘koninklijke’ koets 
langs de route station Baarn - Paleis 
Soestdijk - Station Soest, in combinatie 
met de bezichtiging van de koninklijke 
wachtkamer in beide stations en de 
paleistour. Dit bieden we samen met de 
NS aan als NS-dagtocht.

Het Koninklijk Galadiner
Een koninklijk zeven gangen diner 
in de Witte Eetzaal in het paleis. Te 
combineren met het houden van 
lezingen in de Stuczaal. Ook geschikt 
voor het organiseren van galadiners 
voor fundraisers, goede doelen, 
crowdfunding events of als afsluiting 
van (inter)nationale bijeenkomsten. We 
werken samen met de Rotary club Baarn. 
De catering wordt door Albron verzorgd 
via de Oranjerie. Dit arrangement wordt 
ook in combinatie met het arrangement 
culturele driehoek aangeboden.

Aansprekend en inpasbaar - 2016



Valide en proportioneel - 2021
Met een tevreden blik kijkt Pauline uit 
het raam van de woonkamer van hun 
2-kamerappartement. Verwijzend naar het 
vroegere gebruik Home hebben ze het Sweat 
Home genoemd. “De oldtimer show wordt 
vandaag weer druk bezocht.” Al weer voor 
het vierde jaar staan de glimmende oude 
auto’s aan weerszijden langs de oprijlaan 
opgesteld. “Toch goed van Patrick, dat hij 
het voor elkaar heeft gekregen dat Autotron 
Oldtimerproducties de organisatie van zijn show 
heeft overgenomen.” Patrick huurt met zijn gezin 
een 4-kamerappartement in de Soestvleugel 
en bezit een uiterst zeldzame Ferrari 500 
Superfast Speziale. Prins Bernhard heeft er 
ook een gereden. “Wist je al dat Patrick de 
garage/werkplaats nu helemaal verhuurd heeft 
gekregen?”

Patrick en Marianne zijn als een van de pioniers 
voor het Langer Thuis concept naar Soestdijk 
gekomen. Patrick noemt Soestdijk naar analogie 
van Erik Scherder een verrijkte leefomgeving 
voor zijn meervoudig gehandicapte zoon 
Martijn. Het ExtraCare concept dat het Team 
VB&BV naar Nederland heeft gehaald, is nu de 
eerste echte Langer Thuis woonlocatie voor 
kwetsbare mensen in Nederland. Martijn kan 
dankzij de leefcoöperatie en de verbinding met 
Zorgpalet Baarn-Soest de zorg en aandacht 
krijgen die hij nodig heeft en gewoon thuis bij 
zijn ouders blijven wonen terwijl beide kunnen 
blijven werken. Uit zijn PGB betaalt hij ook zijn 
mantelzorgers van de leefcoöperatie.

Thomas en Martijn gaan elke ochtend naar 
het Wellness Center in de kelder van de 
Baarnvleugel, waar het mooie zwembad weer 
in ere is hersteld als zwem en therapiebad. 
Thijmen heeft voor Martijn een slimme E-chair 
met intuïtieve bediening ontworpen en in 
zijn bedrijfsruimte in het souterrain van het 
hoofdgebouw worden deze nu op maat voor 
klanten uit de hele wereld geproduceerd. 
E-chairs werkt met lokale toeleveranciers 
en heeft nu vijf mensen in dienst. Als lid van 
de leefcoöperatie betaalt E-chairs huur voor 
de bedrijfsruimten en de duurzame energie, 
maar deelt ook in de opbrengsten van de 
leefcoöperatie. Een win-win voor beide partijen.

Langer Thuis in Paleis Soestdijk
Het concept van ExtraCare omvat een integraal 
aanbod van wonen, ondersteuning en zorg, 
opgebouwd rondom zeven kernwaarden, te 
weten:
1.  Comfortabele en veilige volwaardige 

woningen met 1 of 2 slaapkamers.
2.  Sport-, cultuur- en recreatievoorzieningen 

voor iedereen toegankelijk en dichtbij.
3.  Flexibele vraagafhankelijke (tele)zorg en 

ondersteuning 24-uur per dag.
4.  Advies en actieve (tele)ondersteuning voor het 

bevorderen van gezondheid en welzijn.
5.  De focus gericht op het actief betrekken en in 

beweging brengen van kwetsbare mensen.
6.  Proactieve specialisten in zorg- en 

ondersteuning.
7.  Een betrokken gemeenschap met 

getrainde proactieve vrijwilligers binnen de 
leefcoöperatie.

De kerngedachte van het ExtraCare concept in 
combinatie met de leefcoöperatie op Soestdijk 
is dat 20 a 30% van het aantal bewoners van 
de leefcoöperatie kwetsbare mensen met een 
beperking zijn. Dit draagt zorg voor een goede 
balans tussen vitaal en kwetsbaar. In afwijking 
van ExtraCare stelt de Leefcoöperatie Paleis 
Soestdijk geen leeftijdgrens en legt het geen 
beperkingen op in de huishoudengrootte met 
kwetsbare mensen. De leefcoöperatie werkt 
samen met zorgaanbieder Zorgpalet Baarn-
Soest en kan daarbij gebruik maken van de 
medewerking van hun vrijwilligers. Belangrijk 
is dat het gezinsverband niet wordt verbroken 
en dat mensen met een beperking niet meer 
hoeven te verhuizen. Als de beperking 24/7 
zorg vraagt of palliatief wordt, kunnen alle 
woningen plug & play worden voorzien van 
ICT-zorgtechnologie en zorgtechnisch worden 
aangepast.



Haalbaar en houdbaar - 2021
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Business Case Paleis Soestdijk

Onderdelen

BC Paleis Soestdijk

BC Orangerie

BC Parkeren Paleis en Moestuin

BC Cultuur, Recreatie & Sport op landgoed

BC Paleistour

BC Buitenschoolse Opvang Groen & Energie

BC Energiecoöperatie

BC Vastgoed rond het koetshuis

Operationele begroting Leefcoöperatie

Totaal

Wat gaan we financieren uit het revolverend fonds

Kosten opstartjaar

Meerjaren onderhoud waar kosten voor baat uitlopen

Investering cineclub

Investering wellness center

Investering energiecoöperatie

Verbouwing herenhuis tot appartementen

Aanleg parkeerterrein op de moestuin

Investering in ecolodges

Totaal

Terugverdientijd (jaren)

exploitatie-

resultaat (jaar 1)

€ -105,354 

€ 63,585 

€ 180,200 

€ -101,700 

€ 574,875 

€ 25,625 

€ 450,750 

€ 114,250 

€ 1,202,231 

opbrengsten

€ 434,000 

€ 91,800 

€ 419,600 

€ 527,000 

€ 775,975 

€ 46,875 

€ 964,000 

€ 267,000 

€ 3,526,250 

kosten

€ 539,354 

€ 28,215 

€ 239,400 

€ 628,700 

€ 201,100 

€ 21,250 

€ 513,250 

€ 152,750 

€ 500,000 

€ 2,824,019 

€ 2,824,019 

€ 2,500,000 

€ 500,000 

€ 750,000 

€ 6,500,000 

€ 450,000 

€ 996,000 

€ 1,200,000 

€ 17,772,519 
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In 2016 was men met elkaar tot de 
conclusie gekomen dat de technische 
basiskwaliteit van de gebouwen goed 
en bruikbaar is, maar dat een totale 
renovatie en restauratie veel te kostbaar 
is en niet houdbaar te exploiteren. 
Pauline vond dat vanuit haar perspectief 
als restauratie architect aanvankelijk erg 
jammer, maar na de eerste uitgebreide 
rondleiding door het paleis en de andere 
gebouwen steunde ze dat standpunt 
van harte. “Je kunt het niet beter maken 
dan het was, maar wel beter houdbaar 
maken,” was altijd het motto in haar 
werk. “Kiezen voor wonen en de nieuwe 
bewoners zelf hun eigen woning laten 
opknappen was een slimme vondst om 
het haalbaar en houdbaar te maken.” 
Thomas was vooral verrast over de 
keuze voor een multi-stakeholder 
coöperatie, waardoor ook bedrijven mee 
kunnen doen. “Wat ik echt intelligent 
vond, is de 37 miljoen euro NCW die het 
Rijk in de onderhandelingen in bracht, 
in te zetten als revolverend fonds. Het 
Rijk krijgt na 15 jaar zijn geld terug en de 
leefcoöperatie kan zonder rentekosten 
de verbouwingen en de stap-voor-stap 
restauratie en renovatie financieren. 
Bovendien rendeert het geld ook door 
de deposito opbrengst. Ook het contract 
voor de overdracht van het eigendom 
met terugvalscenario naar de Staat, 
waardoor het landgoed niet vervreemd 
kan worden, getuigde van visie en durf.”

Tijdens het Rotary galadiner in de Witte 
Eetzaal roept de presentatie van het 
jaarverslag 2020 van de leefcoöperatie 
bij Pauline, Thomas en Patrick warme 
herinneringen op aan de start in de 
Rotary club Baarn. Dankzij het slimme 
PR-concept van een Rotary member 
barstte de zaal toen bijna uit zijn voegen. 
“Slim idee van Iskender om bedrijven 
delen van de gebouwen en het landgoed 
te laten adopteren,” voegde Patrick 
toe aan de loftuitingen van Thomas 
en Pauline. “De Vrienden van Paleis 
Soestdijk is een bloeiend onderdeel 
van de leefcoöperatie geworden. Dat 
heeft niet alleen extra middelen, maar 
vooral veel slimme knowhow voor de 
restauratie opgeleverd. De publiciteit 
voor de experimentele duurzame 
energiesystemen heeft de Vrienden 
nieuwe markten en kansen opgeleverd. 
Een toast op de Vrienden van Paleis 
Soestdijk.”

“iMtrots verdient wat mij betreft de 
meeste credits,” vindt Pauline, “want 
zonder hun medewerking was het 
concept van Team VB&BV nooit van de 
grond gekomen. En we mogen vooral de 
invloed van de aandacht van Jan Slagter 
via Omroep MAX en zijn enthousiasme 
voor het Langer Thuis concept niet 
vergeten.”

De Leefcoöperatie en Paleis Soestdijk
De Leefcoöperatie Paleis Soestdijk UA 
is een multi-stakeholder coöperatie 
met uitgesloten aansprakelijkheid 
voor de leden die uit hun midden 
het bestuur kiezen. De leden van de 
Leefcoöperatie zijn natuurlijke en 
rechtspersonen uit heel Nederland 
die na screening zijn toegelaten 
onder de voorwaarde dat zij de missie 
en de doelen van de coöperatie 
contractueel onderschrijven. De 
inbreng van de leden bestaat uit 
geld, arbeid, bedrijfsmiddelen of 
aandelen, aangevuld met fondsen 
of giften van de Vrienden van Paleis 
Soestdijk en de renteloze lening 
voor het revolverende fonds van het 
Rijk. De nieuwe mensen en nieuwe 
bedrijven of instellingen die op 
het landgoed komen wonen en/of 
werken zijn automatisch lid van de 
coöperatie. De mensen en bedrijven 
die al op het landgoed wonen en 
werken kunnen vrijwillig lid worden. 
De Leefcoöperatie is contractueel de 
nieuwe eigenaar van het landgoed 
met alle opstallen. De Leefcoöperatie 
heeft als missie het in stand houden 
van Paleis Soestdijk via het opzetten 
van circulaire economie op het 
landgoed en via partnerschap met 
bedrijven en instellingen die diensten 
leveren aan of afnemen van de 
Leefcoöperatie.



“Ik geef graag het woord aan Tom 
Verloop van Team VB&BV.” De voorzitter 
rondde daarmee de door Patrick 
afgeroepen toast af. “Dank u voorzitter. 
Ik dank u allen voor de uitnodiging om 
terug te blikken op de eerste vijf jaren 
van de Leefcoöperatie Soestdijk.” 

Na deze opening bracht Tom een 
speciale hulde aan de lokale bedrijven 
en instellingen die lid en partner van 
de leefcoöperatie zijn geworden. “Het 
waren intensieve besprekingen, maar 
de overtuiging dat de Leefcoöperatie 
zorgt voor een duurzame inbedding 
van het paleis in de samenleving en de 
economie van Baarn en Soest wordt 
gezamenlijk gedragen.” 

Pauline knikte instemmend. “Toen we 
aan de competitie begonnen bleek 
uit diverse casussen dat kwetsbaar 
historisch erfgoed alleen met een 
veelvoud van verdienmodellen kans op 
zelfstandig overleven heeft.” Pauline 
dacht terug aan het groeimodel dat 
het Team VB&BV had ontwikkeld. Het 
landgoed biedt zoveel mogelijkheden 
voor telkens weer nieuwe initiatieven. 
“We zijn veel dank verschuldigd 
aan Hank die met het iMtrots 
toekomstwaarde model het stap-voor-
stap restaureren en het behoedzaam 
inpassen van nieuwe functies in 
het bestaande heeft ontwikkeld, 
waardoor de kosten beter gespreid en 
terugverdiend konden worden.”

Samenhangend en disciplinerend

iMtrots
Tom Verloop is partner in het consortium iMtrots dat het concept Woning 
met Toekomstwaarde voor het renoveren van bestaande woon- en woon-
zorgcomplexen naar Nul-op-de-Meter heeft ontwikkeld. iMtrots is een consortium 
van partners met een gezamenlijk gedragen overtuiging dat integrale oplossingen 
voor het creëren van duurzame woningen alleen vanuit een klantgerichte aanpak 
worden gevonden. De partners van iMtrots geloven sterk in de voordelen van 
verregaande samenwerking, co-creatie en in de bundeling en deling van kennis. 
iMtrots is ervan overtuigd dat dit werkt omdat alle partners qua cultuur en karakter 
bij elkaar passen, en elkaar versterken door hun diversiteit. Ieders inbreng is 
daarbij van gelijke waarde. Daarmee verlaat ze de traditionele renovatie- en 
onderhoudskolom en kiest voor een nieuwe bouwketen die veel effectiever 
waarde toevoegt voor de klant als eindgebruiker.

iMtrots bestaat uit de volgende partners met haar vertegenwoordigers:
-  Rendon Onderhoudsgroep te Arkel - William Beghtel
-  Mampaey Installatie bedrijven & Vastgoedzorg te Dordrecht - Robert Boset en 

Hank Herfkens
-  Ibelings Van Tilburg architecten te Capelle a/d IJssel - Marc Ibelings
-  K&A Gevelgroep te Emmeloord - Ronald Nieuwenhuizen en Jan Franken
-  UTILITAS Advies & Ontwerp te Assen - Tom Verloop
-  Conforum Bouwconsult te Eindhoven - Casper Bertels en Jan Ekers

Business case Leefcoöperatie Paleis Soestdijk
Wonen 
De Baarn- en Soestvleugels, de 1e verdieping van het 
hoofdgebouw, het herenhuis en de woningvloer boven 
de koninklijke stallen zijn en worden samen met nieuwe 
bewoners en de architect van iMtrots ingedeeld. Structurele 
en beeldveranderende aanpassingen aan de monumenten zijn 
niet toegestaan. De inrichting en uitrusting van de woningen 
is vrij. Alle woningen langs de Amsterdamsestraatweg en de 
woningen op het landgoed blijven verhuurd aan de bestaande 
bewoners, die ook lid zijn van de leefcoöperatie zijn geworden. 
Als de woningen op het landgoed vrij komen worden ze 
toegevoegd aan het aanbod aan recreatiewoningen. Er 
is inmiddels een permanente wachtlijst van leden die op 
Soestdijk willen komen wonen.

Werken 
Het bedrijf E-chairs van Thijmen is gevestigd in het paleis. 
Het Wellness Center met zwem/therapiebad, fitness- en 
revalidatieruimten en de sauna is in samenwerking met 
Zorgpalet Baarn-Soest opgezet. Zij bieden therapeutische 
arrangementen aan. Uiteraard is tegen betaling van een 
vergoeding het Wellness Center toegankelijk voor de 
bewoners van de leefcoöperatie. Er zijn een paar TOP-
kamers beschikbaar die ook door logés van bewoners 
gehuurd kunnen worden. Een aantal Ecolodges zijn geschikt 
voor zorgvakantie arrangementen voor mensen met een 
beperking. De grootkeuken is door Albron vernieuwd en 
wordt gebruikt om de maaltijdvoorziening voor een aantal 
woonlocaties van Zorgpalet Baarn-Soest te verzorgen ter 
vervanging van de verouderde grootkeukens op die locaties. 
Ook voor de bewoners van de leefcoöperatie zelf biedt Albron 
kookarrangementen aan: de Kookdame.

Business case Parkeren
Het huidige parkeerterrein is voor de helft nuttig bruikbaar en biedt plaats aan 
600 parkeerplaatsen. Bij aanvang is aangenomen dat het huidige parkeerterrein 
is uitgelegd op piekmomenten met een overcapaciteit van 10%. De maximale 
gemiddelde bezettingsgraad ligt dan op 90%. De praktijk leert ons dat de 
gemiddelde toelaatbare bezettingsgraad rond de 70% ligt. Voor de business 
case rekenen we nu met 50% bezetting. Vanwege het groeiplan dat door de 
leefcoöperatie is uitgewerkt, verwachten we dat dit aantal plaatsen te klein is voor 
het nieuwe gebruik. Wij zien twee mogelijkheden voor extra parkeercapaciteit. De 
moestuin en het marechausseeterrein. De moestuin is de eerste overloop locatie, 
ook om de parkeervraag voor de manege en de garage/werkplaats ter plaatse te 
kunnen opvangen. Deze is met weinig middelen geschikt te maken.



Team VB&BV staat voor Verbindingen 
Bevorderen & Behoedzaam Vernieuwen
Het team is samengesteld uit drie 
personen, werkend in verschillende 
disciplines. 
-  Tom Verloop (57), architect en 

conceptontwikkelaar Wonen met 
Energie en Wonen met Zorg, wonend 
in Assen

-  Jurgen Brandenburg (41), 
vastgoedontwikkelaar, wonend in 
Joure

-  Pia Bergsma (53), van oorsprong 
theoloog en adviseur fysieke 
leefomgeving, wonend in Burgum.

De verbindende kracht van hun 
samenwerking is hun visie op de mens 
als autonoom individu die zelf beschikt 
over zijn eigen leven. Mensen zijn het 
begin en eind van alle ontwikkelingen. 
Duurzaamheid vertaalt zich volgens het 
team in een coöperatieve samenleving 
waar mensen in eigen buurt, wijk of dorp 
in zelfstandigheid en behoud van eigen 
regie kunnen leven. Alleen en samen 
met anderen. Leven, wonen, werken en 
leren vormen de vier domeinen waar 
mensen gezamenlijk de regie voeren 
met oog voor de natuur en het milieu en 
elkaars leefpatroon en levenswijze. Ze 
geven gezamenlijk vorm aan een bij hun 
cultuur passende samenleving. Meedoen 
en erbij horen, welzijn en welbevinden 
zijn, samen met vrijheid en veiligheid de 
belangrijkste kernwaarden.

Paleis Soesdijk als circulaire 
economische hotspot
Pauline maakte na de het galadiner 
ter ere van het jaarverslag samen met 
Thomas, Patrick en Martijn nog even een 
ommetje door de paleistuin, langs het 
chaletje van Prinses Wilhelmina. Daar 
kwamen ze Hans en Marieke tegen die 
samen met de moeder van Hans, die 
aan Alzheimer lijdt, boven het koetshuis 
wonen. “Hallo, Marieke, Hans, wat 
vonden jullie van het galadiner en het 
jaarverslag?” vroeg Pauline. Na een korte 
uitwisseling van ervaringen, liepen Hans 
en Marieke, en wij weer verder. “Hans 
vind ik nou een goed voorbeeld van 
hoe circulaire economie werkt bij ons,” 
nam Martijn het woord. “Hans verwerft 
inkomen uit zijn werk op het landgoed 
en huurt een appartement. De huur 
komt weer ten goede aan de coöperatie. 
Daarmee onderhoudt de coöperatie 
zijn huis en hij onderhoudt samen met 
andere mensen uit Soest het landgoed. 
De opbrengst van zijn werk wordt in de 
biogasgenerator omgezet in stroom. 
Dat nemen wij met zijn allen weer af en 
betalen onze energierekening. Kortom, 
wat wordt verdient op Soestdijk, blijft op 
Soestdijk.”

Business case Energiecoöperatie
De energiekringloop op het landgoed 
is duurzaam gesloten. De oude cv-
ketels en de warm tapwaterbereiding 
zijn vervangen door een water-water 
warmtepompsysteem met als bron de 
vijver. De warmtecapaciteit van het 
oppervlaktewater is optimaal omdat 
de vijver onderdeel uitmaakt van een 
stelsel van stromende waterwegen. In de 
ijskelder wordt een grote Solar Freezer 
ijszak opgeslagen ter ondersteuning van 
de warmtepompen. In de watertoren 
en tussen de omringende bomen is 
een biogasinstallatie gebouwd die 
wordt gevoed met het GFT-afval en 
het groenafval van het landgoed en het 
parkbos. 

De biogasgenerator drijft een vliegwiel 
aan dat electrische energie opwekt voor 
eigen gebruik. Bij een overschot aan 
productie slaat het vliegwiel de energie 
op in een MEOS energy storage. Bij een 
piekvraag levert de MEOS de energie 
weer terug aan het vliegwiel. 

Op de kassen, de manege en de garage 
zijn zonnepanelen gelegd voor eigen 
gebruik. De achterdaken en alle platte 
daken van het paleis zijn belegd met 
zwarte absorptiepanelen voor extra 
ondersteuning van de warmtepompen 
voor het Wellness Center. De 
energiecoöperatie doet aan zelflevering 
en betaalt geen energiebelasting 
als geen energie van het net wordt 
afgenomen (saldering). De investering 
wordt in 15 jaar terugverdiend door het 
in rekening brengen van energiekosten 
voor verwarming en warm tapwater 
en voor de opgewekte stroom met 
marktconforme tarieven, inclusief de 
vermeden energiebelasting. 

MEOS is met Feniks Engineering uit Assen 
uitgewerkt. Het warmtepompsysteem 
is door NIBE Energietechniek geleverd 
en geplaatst. De biogasinstallatie komt 
van Biogas Plus uit Deurne. Financieel 
neutraal naar energieneutraal. Een 
bijkomend kostenvoordeel is dat 
zonder ingrijpende gebouwgebonden 
maatregelen het energiegebruik CO2-
neutraal is gemaakt.


