
Franse historie wordt zichtbaar in Austerlitzse bossen.  
 
Waar stond de tent van generaal De Marmont? Waar konden de paarden drinken? Waar 
stonden de Franse soldaten op wacht? In de bossen van de Boswachterij Austerlitz liggen 
diverse overblijfselen of markeringen daarvan uit de Franse tijd, maar waar deze precies 
liggen is voor veel mensen een vraag.  
 
Dit gaat veranderen, want Stichting Lokaal Austerlitz heeft dinsdag 25 februari 2020 samen 
met de gemeente Zeist en Staatsbosbeheer de intentie uitgesproken om de overblijfselen 
van de rijke cultuurhistorie uit de Franse tijd in de bossen rond Austerlitz zichtbaar te maken. 
 
Hans Nijman, voorzitter van de Stichting Lokaal Austerlitz, is blij met de gemaakte afspraken. 
“Het is de bedoeling om als eerste de relicten aan te pakken die niet al te veel inspanning 
kosten. Het gaat om de 3 redoutes (kanonstellingen), een voorste wachtpost, twee 
drenkplaatsen, een opslagplaats, een keuken, twee waterputten en de tent van De 
Marmont. Overgroeiende struiken worden gesnoeid, dichtgeslibde gaten worden 
vrijgemaakt en verdwenen markeringen in ere hersteld. In de loop van volgend jaar hopen 
we dat het zover is”. 
Wat betreft de Stichting Lokaal Austerlitz komen ook de nog zichtbare en de onzichtbare 
paden van het kamp aan de beurt met als ultieme wens het weer zichtbaar maken van de 
Pyramide vanuit het dorp en andersom. 
Cultuurhistorische relicten zijn in Austerlitz niet beperkt tot de Franse tijd. De woning van de 
hoofdonderwijzer uit 1850 en het Lokaal uit 1888 zijn o.a. het erfgoed van Austerlitz. Het 
voormalige Neurose Hospitaal mag nog tot Austerlitz worden gerekend. Ook op dit terrein 
bevinden zich enkele gebouwen die het behouden waard zijn.   
 

 

                                               
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het overleg in de bosschuur. v.l.n.r.: Corien Koreman (boswachter Publiek), Bert van Ginkel (penningmeester 
van de Stichting Lokaal Austerlitz), Claudia van Kouwen (erfgoedadviseur van de gemeente Zeist) en Gerrit 
Rijneveld (boswachter beheer). De foto is gemaakt door Hans Nijman en die staat er dus niet op. 


