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Inleiding

In het najaar van 2003 heeft het WWF aan Adviesbureau De Wildernis van Willem Overmars gevraagd om een offerte 
te maken voor het opstellen van een plan voor de omgeving van het nieuwe kantoorgebouw van het WWF in Zeist.

Voorgesteld werd om het project in fasen in te delen.

Fase 1: projectbeschrijving, eerste ideeën en offerte. Op grond hiervan heeft de opdrachtgever  de opdracht verleend.

Fase 2: schetsontwerp, overleg en globale raming.  In deze fase zijn alternatieven onderzocht en keuzes gemaakt. De 
opdrachtgever heeft een duidelijk beeld gekregenvan het plan, en van de financiële consequenties.

Fase 3: herstelplan door Adviesbureau De Wildernis.

Fase 4: uitvoeringsvoorbereiding door Bureau SmitsRinsma in Zutphen.

In dit rapport gaat het om de verslaglegging van fase 3 het herstelplan.

In het voorjaar van 2004 werd een eerste historisch onderzoek verricht, voor zover dit relevant was voor de voorstellen 
met betrekking tot de inrichting direct rond het gebouw, en de toegangswegen. Dit leverde ook voldoende materiaal op 
om een schetsontwerp voor herstel van het historische park te maken, met een beschrijving voor de volgende fase.

In het voorjaar van 2006 is verder onderzoek gedaan. Er zijn geen bronnen gevonden betreffende de zandwinning op het 
landgoed. In het najaar van 2006 kwam er toch een luchtfoto boven water uit 1945, waarop de aan- en afvoersloten van 
de Zanderij te zien zijn.

Wel is er een reeks kaarten boven water gekomen uit het archief van de Dienst Bouw en Woningtoezicht van de 
gemeente Zeist. Het betreft opmetingen die gemaakt zijn bij de bouw van het IVO-gebouw (nu:WWF) en de scholen op 
het terrein.

Om beter inzicht te krijgen over de paden op het terrein, is de kaart van 1826 van coördinaten voorzien, en zijn de 
paden van 1826 uitgezet in het terrein door Bureau Meet uit Heteren.

Omslag: P.J. Lutgers, Gezigten in de omstreken van Utrecht, Schoonoord. 1869



1. Opvattingen herstelplan

Er is de afgelopen jaren nogal wat discussie geweest over het herstel van het park Schoonoord. Een 
plan van Michael R. van Gessel, gemaakt in opdracht van het Utrechts Landschap, was 
goedgekeurd, en in uitvoering genomen. Dat leverde protesten op bij de bevolking van Zeist. 
Zeister natuur- en milieugroepen dienden bezwaren in, die er toe leidden dat de uitvoering van het 
plan werd stopgezet. In deze paragraaf zal hier verder niet op worden ingegaan, omdat er per 
definitie verschillende opvattingen mogelijk en legitiem zijn, en een vergelijking dus geen zin heeft.

Wel is het van belang dat de opvattingen van het plan dat nu gepresenteerd wordt, duidelijk worden 
gemaakt.

Tijd: de vierde dimensie van het landschap

Het landschap dat we waarnemen is aan voortdurende verandering onderhevig. Water stroomt, 
bomen groeien, en mensen zijn voortdurend in de weer met allerhande activiteiten en daaraan 
gekoppelde ingrepen in hun leefomgeving, het landschap.
Geschiedenis en toekomst samen vormen de vierde dimensie van ons bestaan: de Tijd. Ook een 
landschap kan alleen goed waargenomen en beleefd worden als je het in 4 dimensies beleeft. Alles 
wat je in het landschap van nu tegen komt, heeft een oorsprong, een herinnering, een betekenis. 
Alles wat je in het landschap van nu doet, krijgt in de toekomst pas betekenis.

Tijd, in de zin van ontstaan, opgroeien en sterven, is voor ieder wezen, en voor iedere persoon 
anders.
Er zijn ook andere redenen om te denken dat tijd niet bestaat. Ondanks het feit dat je de stenen van 
de piramiden kunt zien en aanraken, kun je van hun ontstaanstijd zelf niets meer terug vinden, net 
zo min als je zeker weet dat er een moment in de toekomst is. Dat neem je maar aan, omdat je het 
gewend bent. 
Menselijke tijd, de tijd dus die ons op tijd op onze afspraak brengt, is in Europa uitgevonden in 
Florence in de 15de eeuw. Het was dus echt een uitvinding: er werd een klok op straat opgehangen, 
de dag werd in willekeurige mootjes gehakt van uren, minuten en seconden, die weer werden 
gemechaniseerd door ze te koppelen aan de tikken van een machientje, en van dat ogenblik af 
verwisselen we de tijd van ons bestaan, van ons leven met de tikjes van de klok. Handig voor de 
afspraken in het dagelijks leven misschien, maar die machientjes-tijd heeft weinig te maken met tijd 
in de zin van de uitgestrektheid van het heelal, of van het verloop van je eigen leven, of van het 
voortdurend op hol geslagen zijn van het NU, dat nooit eens even duurt of stil staat.. 
Het nu heeft al helemaal geen tijd: het is er voortdurend, verandert voortdurend, maar heeft zelf 
geen duur. Zelfs als je het wilt meten met de tikjes van de klok kom je er niet uit: het nu duurt nog 
geen fractie van een tikje. Tijd is de eeuwigheid, of het bestaat helemaal niet, of het is cyclisch en 
draait almaar rond. Of misschien hangt tijd gewoon van de omstandigheden af.

Reflectie op het hoe en waarom, het gisteren en morgen van je landschap hangt samen met hoe je 
denkt over jezelf, of hoe een volk denkt over z'n bestaan. Herinneringen worden geïdealiseerd, 
verwachtingen met hoop overgoten.
Onze culturele herinneringen in de vorm van verhalen en afbeeldingen reiken tot aan de jager-
verzamelaars uit de prehistorie van vóór de landbouw. De jager-verzamelaar leefde in de wildernis, 
het ongeordende landschap waar je de weg en het gebruik van moest kennen. Ondanks het feit dat 
die mensen natuurlijk hun eigen zorgen hadden in de zin van werken voor de kost, tijden van 
voorspoed en tijden van nood, hebben latere generaties die wildernis steeds geïdealiseerd als een 
paradijselijke toestand. Het eten wandelde je in de mond, het hing in overvloed aan de bomen. Het 
is er vriendelijk, warm en veilig.
Op het eind van de achttiende eeuw vertaalde dat gevoel van verlangen naar het land-zonder-kwaad 
zich in parken: het geïdealiseerde Arcadie. In de vroege 19de eeuw kreeg die manier van parken 



aanleg zijn vorm, die bijna 100 jaar zou blijven bestaan. Het park van Schoonoord is daar een uiting 
van. De vermoedelijke ontwerper, Van Lunteren onderscheidt zich daarbij doordat hij zich veel 
aantrekt van de gegevens die hij aantreft: van de ' Genius of the Place'. Dat wel zeggen dat hij oog 
heeft voor de subtiliteiten van het landschap ter plaatse, voor de overgang van de heuvelrug naar het 
rivierdal. Het huis op de hoogte van het allerlaatste stukje heuvelrug kijkt uit over het dal. Op de 
hoogte groeit bos, waarin open plekken bestaan. De laagte is weiland, waar je overheen kijkt. De 
grondwaterstromen zijn gebruikt om de vijvers van vers water te voorzien.
Dit herstelplan gaat er vanuit dat het waarde heeft om zoveel mogelijk van het authentieke 
landschapspark uit 1826 te behouden. Dat kan, omdat veel van het reliëf, de landschappelijke 
ligging, de verdeling bos-open gebieden, de paden, de vijvers nog aanwezig zijn zonder dat deze 
gereconstrueerd hoeven te worden. Ondanks de afbraak van het huis en de bouw van nieuwe 
gebouwen, heeft het park nog veel van zijn authenticiteit behouden, die bij wijze van spreken met 
het openvegen van de paden terug kan keren.
Na de aanleg in 1826 heeft het park een aantal veranderingen ondergaan. Waarschijnlijk omstreeks 
1909, toen er een tuinbouwtentoonstelling op het landgoed werd gehouden, zijn de paden opnieuw 
gemaakt, grotendeels volgens hetb patroon van 1826, maar met hier en daar ook flinke afwijkingen. 
Waarschijnlijk zijn toen ook de vijvers verdiept, en is er een wal langs de vijvers aangelegd met de 
uitgegraven grond.
Omstreeks 1900 is er door zandwinning een stuk van het akkerbouwgebied en een klein stukje van 
het bos uit het park afgegraven tot op grondwaterniveau.
In 1958 begon men met de planning van het IVO-gebouw, waar nu het WWF gehuisvest is. In 1960 
gevolgd door de eerste gebouwen van de scholen.
Al die dingen zijn zichtbaar in het park, en toch wordt de basis en de sfeer nog steeds gevormd door 
het plan van 1826, waarin op subtiele manier de ligging op de flanken van de heuvelrug wordt 
gebruikt om dit park aan te leggen.

Herstelplan

In dit herstelplan wordt er van uitgegaan dat het authentieke behoud van die sfeer van belang is 
voor de landschapsbeleving op die plek. De vele artefacten (paden, vijvers, bos, open plekken) en 
de ruimtelijke samenhang daarvan is het vertrekpunt. Latere toevoegingen blijven ook zichtbaar: de 
temporele veranderlijkheid wordt gerespecteerd, en de gelaagdheid in de tijd in het park blijft 
leesbaar en begrijpelijk.
Authenticiteit is daarbij een belangrijk aspect. Als een oud pad er nog ligt, is het beter om het met 
een bezem van blad te ontdoen, dan om het op te graven, en opnieuw te profileren. Authenticiteit is 
de mate waarop (delen van) het park nog onaangetast in een oude staat verkeerd. Er is in 
belevingswaarde en informatiewaarde een groot verschil tussen een pad waarop al 180 jaar 
mensenvoeten gelopen hebben, en eenzelfde pad op dezelfde plek dat vorige week door een modern 
machien is opgegraven en geherprofileerd.
In het park is een analyse gemaakt van de paden. Veel ervan lopen nog min of meer als in 1826, zij 
het, dat de meeste daarvan omstreeks 1910 een opknapbeurt hebben gehad. Die paden worden 
gehandhaafd en voorzichtig hersteld.
Vooral bij de waterpartijen zijn een aantal paden verdwenen. Dat komt, omdat beheerders de bagger 
uit de vijvers dichtbij willen verwerken, om kosten te sparen. In die gevallen wordt 
steeksproefsgewijs bekeken (sleuven) of er nog iets van de oude trace's is terug te vinden. Zoniet, 
dan worden de paden volgens het oude trace gereconstrueerd. Een aantal paden stammen uit latere 
perioden, en deze worden op dezelfde manier behandeld.
Op sommige plekken moeten er aanpassingen komen. Het park wordt niet meer vanuit het huis 
gebruikt, maar vanuit de woonwijken in de omgeving. Er zijn dus nieuwe ingangen ontstaan, die 
opnieuw worden vormgegeven. 
Een belangrijk kenmerk van zo'n park is de ruimtelijke structuur, de samenhangende afwisseling 
van open en gesloten ruimtes, van weilanden, bossen en bosjes, en vergezichten. Die structuur 
wordt beleefbaar gemaakt door de manier waarop de paden er door lopen. De sfeer van de paden 



wisselt naarmate je onder een kathedraal van hoge boomkronen loopt, of in de donkerte van een 
gesloten bosje. De manier waarop een pad draait, bepaalt hoe je blik over de vijver of over een open 
plek is. Hiervan is ook een analyse gemaakt. Bij het herstel worden de hoofdlijnen, het idee, van het 
plan van 1826 gevolgd. Maar er wordt ook sterk gelet op de mogelijkheden die de begroeiing op dit 
moment biedt. De paden in een 19de eeuws park voeren de bezoeker als het ware van schilderij naar 
schilderij, en het duidelijk maken van die reeksen beelden wordt nagestreefd. Kenmerkend voor een 
landschapspark is, dat de ruimtelijke samenhang is bedacht en geconstrueerd.

Natuurbehoud.

In de tweede helft van de 19de eeuw kwam een nieuwe visie op natuur op, die zich buiten de aanleg 
van parken en tuinen ontwikkelde. Men begon aandacht te krijgen voor de soorten planten en dieren 
in de 'wilde natuur'.
In ons geheel gecultiveerde land kwam en komt behalve op zee en in de lucht echte wilde natuur 
niet meer voor. In feite kwam het er op neer dat alles wat de boer en de bosbouwer niet bedoeld had 
maar wel een plek in het landschap wist te bezetten, tot natuur werd verklaard. Korenbloemen en 
akkerlelies op roggeakkers, zonnedauw op vochtige heidevelden, orchideeen in natte duinvalleien- 
allemaal soorten van het cultuurlandschap die in de marge van het menselijk gebruik wisten te 
overleven. In 1826 werd de heide nog als lelijke woestenij ervaren. In 1906 was de nieuwe 
natuuropvatting al zo ver voortgeschreden dat door de boeken van vooral Heimans en Thijsse de hei 
als puur natuur werd gezien. In 1906 werd natuurmonumenten opgericht, en uit die actie kwam de 
klassieke natuurbescherming voort, die zich uitte in sterke verenigingen als Natuurmonumenten en 
de provinciale landschappen.
Veel van de oude landschapsparken kwamen in de 20ste eeuw in handen van de natuurbeschermers, 
waarbij evenwel het gedachtengoed achter de parken van inhoud wisselde. Niet meer 
geconstrueerde composities en reeksen de ideale natuur verbeeldende 3D-schilderijen, maar de 
biodiversiteit van ruimtelijk rijk gestructureerde parkgebieden werden gewaardeerd.
Zo ook Schoonoord. In het herstelplan wordt het van behoud en herstel van bestaande waarden, de 
grote verworvenheden van de klassieke natuurbescherming, uitgegaan. Het gebied is rijk aan 
vleermuizen, en dus worden oude bomen met holtes gespaard. De ruimtelijke afwisseling van het 
landschapspark is ook van belang voor het aantal biotopen in het gebied, en dus voor de 
biodiversiteit. Schoonoord speelt een belangrijke rol in een migratieroute voor ree”en, en dus wordt 
die positie versterkt.

De toekomst

Op het eind van de 20ste eeuw werd langzaamaan duidelijk, dat alleen behoud van bestaande 
natuurwaarden als strategie onvoldoende was: omdat er, in de tijd gezien, nu eenmaal altijd dingen 
verdwijnen en vervagen. De beeldspraak was dat een worst waar toch steeds plakjes van af worden 
gesneden, uiteindelijk op raakt. Er moesten dus ook nieuwe dingen kunnen ontstaan. De ontdekking 
van het spontane herstel van het moerassysteem van de Oostvaardersplassen, en de ideeën over 
bosbeheer en begrazing op de Veluwe legden de basis voor een nieuw concept: natuurontwikkeling. 
Daarbij wordt op de eerste plaats de koppeling met het bestaande grondgebruik losgelaten. Niet 
meer de natuur die kan bestaan in de marge van de landbouw of de bosbouw dus. Er wordt vooral 
gekeken naar de eigenschappen van de plek, en naar de potentiële natuurlijke processen die op de 
plek in kwestie kunnen worden verwacht. Bovendien wordt van behoud van specifieke, statische 
biotopen die hetzelfde moeten blijven in de tijd overgeschakeld op de ontwikkeling van dynamische 
processen, die ten grondslag liggen aan een heel scala van biotopen, die steeds kunnen veranderen 
in de tijd.
Voor Schoonoord betekent dat, dat in plaats van bomen te planten, spontane natuurlijke verjonging 
van het bos wordt voorgestaan. De neiging tot bosvorming is op de meeste plekken van ons land 
onder het bestaande klimaat heel erg sterk, en een van de grote levenskrachten van ons landschap. 
Schoonoord ligt op de plek waar het droge zand raakt aan natte klei en veen. Er is voldoende water 
in de grond voor spontane verjonging van vooral es. En die boomsoort leent zich nu weer net heel 



goed voor een “plenter”-beheer, waarbij de natuurlijke verjonging de basis vormt voor een jong 
blijvend bostype dat bijna identiek is met het bosbeeld uit 1826.
De waterhuishouding van de Utrechts heuvelrug is grondig veranderd in de laatste eeuw door de 
winning van drink- en proceswater. De weilanden van de Bunzing, onderdeel van het park 
Schoonoord, zijn door hun lage ligging in een oude uitbochting van de rivier, een plek waar kwel 
(brongebieden) uit de heuvelrug nog een rol speelt. Dat slapende natuurlijke proces weer actief 
gemaakt worden door enkele sloten dicht te gooien, waardoor het bronkarakter niet alleen aan de 
slootkanten, maar door het hele gebied manifest wordt, en zich kan uiten in specifieke flora en 
fauna. 
De landbouw speelde in het landschapspark van 1826 een belangrijke rol. De lage gronden waarin 
in gebruik voor de veehouderij. Vanuit het huis en het beboste deel van het park kon men uitzien 
over de vruchtbare graslanden, gestoffeerd met koeien, en met in de verte de boerderij van het park, 
met hooibergen ernaast. Op de hogere delen van het park waren akkers aangelegd, als onderdeel 
van het boerenbedrijf, maar ook als stoffering van het park. Die functie is nu zo goed als 
verdwenen. Een van de akkertjes is nog over, de andere is al lang geleden afgegraven tot op de 
hoogte van het kwelwater. In het herstelplan wordt uitgegaan om in dat lage deel van het park, de 
oude graslanden, aangevuld met de afgraving, natuurlijke begrazing in lage dichtheden in te voeren. 
De dichtheden moeten hoog genoeg zijn om het gebied open te houden, maar laag genoeg om op 
plekken die de interactie van water en begrazing spontaan opleveren, enige vorming van 
elzenbroekbos toe te staan. Op die manier wordt het historische beeld van een open gebied met 
grazende koeien bewaard, terwijl toch het proces van natuurlijke begrazing zich kan ontplooien.

Behoud door ontwikkeling

Omstandigheden wijzigen, en wij allen, en alles om ons heen verandert mee. Deze veranderlijkheid 
in de tijd vergt dat ook het park schoonoord meeghroeit in de tijd. Nieuwe functies worden de 
drager van het oude park. De gebouwen van de scholengroep zijn in de plaats van het oude huis 
gekomen, en daarmee heeft dat deel van het park een nieuwe drager gekregen: een nieuwe 
economische basis, een nieuw gebruik, nieuw publiek dat er komt wandelen. Het IVO-gebouw is al 
aan zijn tweede jeugd toe: geheel gerenoveerd als het nieuwe kantoor van het Wereld Natuur Fonds 
Nederland. Net las de schoolgebouwen was het IVO-gebouw goed ingepast in het park. Met de 
komst van het WWF komt er opnieuw een nieuw élan over het park. De uitgangspunten van 2 
eeuwen denken en doen met betrekking tot natuur in Nederland komen tot expressie in dit nieuwe 
plan voor het park. Het wordt opgeknapt met respect voor het oorspronkelijke plan, voor de 
natuurwaarden die zich er in bijna 2 eeuwen hebben ontwikkeld, voor de natuur die zich er 
ontwikkelen kan, en voor het gebruik als wandelpark voor de mensen die er werken en er rondom 
wonen.

Samenvatting uitgangspunten herstelplan Schoonoord:

− herstel van de authentieke onderdelen en de architectonische samenhang van het landschapspark 
van 1826

− behoud van de gelaagdheid in de tijd: de herkenbaarheid van wat er in verschillende periodes is 
gedaan in het park

− behoud en herstel van bestaande natuurwaarden

− ontwikkeling van slapende natuurlijke processen binnen de context van het park

− duidelijk maken van de 3 verschillende filosofieen uit 2 eeuwen over natuur: het geconstrueerde 
visuele ideaal van 1826, het behoud van het bestaande biodiversiteit van de klassieke 
natuurbescherming, en de ontwikkeling van  de natuurlijke  processen van de 
natuurontwikkeling.

− aanpassing aan de nieuwe functies van het park: de scholengroep, het WWF-gebouw, en de 



recreatieve functie voor de omgeving



2. Landschap en ligging 

2.1.Zeist aan de Rijn

Tot in de 13de eeuw stroomde er Rijnwater via het dal van de huidige Kromme Rijn naar Utrecht. 
Deze noordelijke tak was vanaf de Romeinse tijd actief geweest, en vormt de noordelijke grens van 
het Romeinse Rijk, de limes. Ter hoogte van Zeist zijn op de geomorfogenetische kaart van Zuid-
Utrecht (Berendsen 1982) verlande restgeulen van rivierbeddingen van de Rijn te zien. (afb. 1 en 2). 

Afbeelding 1: de ligging van Zeist en Schoonoord aan een verlande geul van de Rijn



Afb. 2. De oude Rijnloop in Zeist en omgeving 
voor ca 100. Tekening 1953. Uit: Van Eekeren, 
1974.

Blijdenstein (1983) veronderstelt 
dat de dorpsstraat in Zeist in de 
hoge middeleeuwen een weg was 
die zo dicht langs de rivier liep, 
dat deze als een kade kon worden 
aangemerkt. De Rijnkade van 
Zeist dus. (afb. 2, links) Deze 
scheiding tussen de hogere 
zandgronden en het dal van de 
Rijn gebeurt ter hoogte van Zeist 
dus nogal abrupt. De steilrand die 
noord-zuid over het landgoed 
Schoonoord liep, moet dus 
beschouwd worden als de 
oostelijke rand van het rijndal op 
deze plek.  Ter hoogte van de 
school is deze rand nog aanwezig. 
Meer naar het zuiden, ter hoogte 
van het nieuwe WWF-kantoor, is 

deze door het afgraven van zand verdwenen.
Afb. 3. Deelgebieden Schoonoord, 
met het globale oorspronkelijke 
verloop van de steilrand.

Hoe zo’n steilrand er in de 10 de 
eeuw uitgezien kan hebben is te zien 
op een referentiefoto van de Allier 
(afb.4). 
Door deze steile voormalige oever 
wordt het gebied Schoonoord 
verdeeld in 2 sterk verschillende 
delen. Op de eerste plaats de 
zandgronden, de noordoostelijke 
helft. Dit deel is relatief hoog 
gelegen, droog, bestaand uit fijn 
dekzand. Daarop staat nu het oude 
parkbos. Dit stuk zandgrond sluit naar 
het oosten toe verder aan bij het 
zandmassief van de Utrechtse 
Heuvelrug.  Op de tweede plaats het 
oude rivierdal, met resten van oude 
beddingen in de ondergrond. Dit 

gebied ligt van nature 2,5 – 3 meter lager dan het parkbos. De bodem bestaat uit zavel en klei, met 
hier en daar venige plekken. Het deel van het landgoed in het dal van de Kromme Rijn heet De 
Bunzing. Een deel van het hooggelegen deel van het landgoed is afgegraven omstreeks 1900: de 
zanderij op afb. 3



Afb. 4 Bocht met verlande 
geul en steilrand langs de  
Allier, Frankrijk.

2.2. Hydrologie

Regionale grondwaterstroom

De waterhuishouding van het gebied wordt bepaald door de genoemde opbouw. Kwelwater trekt 
vanuit de heuvelrug, die een hoogte heeft van zo'n 55 meter - door de zandige ondergrond in de 
richting van het dal van de Kromme Rijn, dat nog ongeveer 3 meter boven NAP ligt. Het stroomt 
daarbij onder het hoge deel van Schoonoord door. Van oudsher komt dit kwelwater in het rivierdal 
aan de oppervlakte in bron- en kwelgebieden. De kwelverschijnselen zijn meestal sterker naarmate 
de overgang van hoog naar laag steiler is.



Afb. 5 Regionaal grondwater 

In de 19de en 20 ste eeuw is er veel grondwater gewonnen voor drink- en proceswater. Daardoor is 
de grondwaterstand in heel het gebied van de  heuvelrug sterk gedaald. Parken aan de noordkant 
van de Driebergse Weg hebben vaak vijvers die niet meer door het grondwater gevoed worden, en 
kunstmatig in stand gehouden moeten worden. Omdat Schoonoord zo dicht tegen het dal van de 
Kromme Rijn aan ligt, is hier nog iets van de activiteit van het grondwater terug te vinden.

De Bunzing en de Zanderij
Afb. 6: Kwel: de natuurlijke situatie nabij  
Schoonoord, principe-echets

In de natuurlijke situatie (afb. 6, 
bovenste schets) gaat het zand 
van het zandmassief van de 
Heuvelrug geleidelijk over in het 
klei- en veengebied van het 
rivierdal. Op die plaats ook treedt 
het grondwater uit de heuvelrug 
aan de oppervlakte, en ontstaan er 
bronnen en brongebieden.
Bij Zeist evenwel, is er sprake 
van een uitbochting van de 
Kromme Rijn, die een deel van 
de heuvelrug heeft 
weggeschuurd. (afb. 6, onderste 
schets) Daardoor is een steilrand 
ontstaan, die in principe het 
grondwater in het zandlichaam 
aan snijdt. Daardoor gaan de 
bronnen daar harder stromen, en 
ontstaat er meer kwel.

Afb. 7. Zandafgraving Schoonoord

Door de zandafgraving omstreeks 1900 op 
Schoonoord, is diep in het zandlichaam van 
de Heuvelrug ingegraven, en ook tot diep in 
het grondwaterpakket. Om het gebied van de 
afgraving droog te houden, zijn kwelsloten 
gegraven, waarlangs dat water kan worden 



afgevoerd.
Dat betekent overigens wel, dat de waterstand in het zandpakket flink is gedaald. Deze daling kan 
over een flinke afstand merkbaar zijn. De afgraving heeft dus meegewerkt aan de verdroging van de 
heuvelrug.
Toen het IVO (het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek) nog in het flatgebouw op Schoonoord 
gevestigd was, waren de weilanden van de Bunzing en de Zanderij erg nat door de optredende kwel. 
Om ze toch landbouwkundig te kunnen gebruiken, werd het gebied onderbemalen: met een 
gemaaltje werd het water in de sloten op een 40 cm lager peil gehouden. Daardoor werden 
weliswaar de weilanden droger, maar er werd door de lagere stand nog meer water uit de heuvelrug 
getrokken.
Hoewel op dit moment op veel plaatsen dus verdroging optreedt, en de kwelstromen daardoor 
aanmerkelijk zwakker zijn, komt hier in het gebied De Bunzing nog steeds aanzienlijke kwel voor. 
Het gebied is te beschouwen als één groot brongebied, waar niet alleen in de sloten, maar ook op 
aanzienlijke delen van de oppervlakte kwelwater aan de oppervlakte treedt (terrestrische kwel). Het 
water is kalk- en ijzerrijk en van zeer goede kwaliteit.

Afb.8. Het Ivo-gebouw met daarachter de  
Zanderij 1998. In het voorste perceel is de  
gedempte aan- en afvoervaart met de  
draaikom nog zichtbaar. (foto prov.  
Utrecht, afd. RER.

In het rapport van de 
Grontmij, “Groenraven-
Oost, Maatregelen ter 
bestrijding van de 
verdroging”, uit 2001 is de 
hydrologie van het gebied 
uitvoerig beschreven. Het 
rapport raadt aan  het peil op 
een niveau van + 2.00 m 
NAP te brengen. (Huidige 
situatie: 1.70 – 1.90 + NAP) 
Grote delen van De Bunzing 
blijven dan drassig ten 

gevolge van kwel, zonder dat de druk van de verhoogde waterstand zo groot is dat de kwel 
weggedrukt wordt. Bij dat peil blijft het kwelwater dus stromen, en treden kwelverschijnselen 
zowel in de sloten als op de lage delen van het land op. In feite is dit advies door het Utrechts 
Landschap al opgevolgd, door de onderbemaling stop te zetten sinds 1999.
De verlaging van de waterstanden in de omgeving in het verleden heeft verdroging veroorzaakt van 
het hoge, zandige deel van het landgoed. Verhoging van de grondwaterstanden in De Bunzing zal 
hier een verbetering van deze situatie veroorzaken. Het verlaagde parkeerterrein voor het 
kantoorgebouw van het WWF ligt op een peil van 3.25, en zal hier dus geen last van krijgen.



De parkvijvers
 Afb. 9  Huis, paden en vijvers van het park van 
Schoonoord in 1960 (Gem. Zeist, archief Bouw- 
en Woning Toezicht. (ingekleurd)

Bij de aanleg van het park 
Schoonoord is gebruik gemaakt 
van het kwelwater in de 
ondergrond. Nabij het huis 
Schoonoord (nu: de 
schoolgebouwen) is een 
‘sprengkop’gegraven, een 
slingervormige vijver die vanuit 
het lage deel diep in het hoge 
deel is ingegraven. Zo’n 
ingraving dringt door tot in het 
grondwater en trekt daarvandaan 
water aan. Op die manier zorgde 
men voor een beekje met 
permanent stromend helder 
water op het landgoed. Deze 
vijver met sprengkop is nog 
aanwezig, en werkt in principe 
nog. Door de verlaging van de 
grondwaterstand kwam er 
natuurlijk ook minder water in 
de vijvers te staan. In het 
verleden, waarschijnlijk 
omstreeks 1910, is de vijver 

verdiept. Op dit moment zijn de duikers onder de twee toegangswegen naar de scholen verstopt, 
waardoor het water niet of niet helemaal weg kan stromen naar de sloten in De Bunzing. Bij 
opmetingen in februari bleek het water in de vijver 25 cm hoger te staan dan het water in De 

Bunzing. Die 25 cm kan gezien worden als een 
indicatie voor de nog aanwezige kweldruk.
Verhoging van de grondwaterstand in heel het 
gebied zal de werking van de sprengkop 
verbeteren.

Afb. 10. Vijver in het parkbos van Schoonoord met elzen op de 
oevers.. (foto Geert Overmars)



3. De natuur op het park Schoonoord
Afb. 11.Ruimtelijke structuur: hoog bos in de vorm van 
een laan, afgewisseld met laag jong bos. (foto Geert  
Overmars)

3.1. Ruimtelijke structuur

In een landschapspark uit de negentiende 
eeuw wordt vanouds een grote 
afwisseling nagestreefd. Lanen, hoog 
bos, vaak hakhout of sierplenterbos 
wisselen af met kleine en grote open 
plekken. Stukjes akkerland bestaan naast 
weilanden. De mate van ruimtelijke 
afwisseling, oftewel de ruimtelijke 
structuur is belangrijk voor de planten en 
dieren die er wonen. Hoe meer 
verschillende milieus er zijn des te meer 
verschillende soorten organismen 
kunnen er een plekje vinden. Dus als er 
veel verschillen als tussen open en 
gesloten, donker en licht, warm en koud, 
beschaduwd en zonnig, hoog en laag, 
droog en nat bestaan, zal de 
biodiversiteit de rijkdom daarvan 
refelcteren. De ruimtelijke structuur van 
het park van 1826 is in hoofdlijnen 
aanwezig, en is de basis voor de 
natuurlijke rijkdom van het gebied.

3.2. Water en planten

Water speelt een belangrijke rol in het park Schoonoord. Een groot contrast tussen hoog en laag en 
dus tussen droog en nat, een duidelijke overgang, en de aanwezigheid van ruim kwelwater dat op 
allerlei manieren aan de oppervlakte komt leggen daar de basis voor. De variatie is groot: nat bos 
naast droog bos, moerasplanten naast droogte planten. De aanbeveling om het peil in De Bunzing 
op te zetten tot 2 meter kan daarbij worden gevolgd.
In het rapport van Alterra : Ecologische evaluatie van een landgoederenzone, worden hiervoor 
goede aanbevelingen gedaan, die bij de verdere studie gebruikt kunnen worden.
In brongebieden met kwelwater komen kenmerkende planten voor, die gebonden zijn aan de 
aanwezigheid van kwelwater. Doordat het kwelwater in de Bunzing en de zanderij op dit moment in 
de sloten aan het daglicht treedt, staan deze soorten op de smalle randjes langs de slootkanten.



3.3. Dieren

Enkele groepen dieren verdienen bijzondere aandacht.
Afb. 12.Kaart  routes reeën

3.3.1.Reeën:

Schoonoord ligt op een trekroute van 
reeën van het dal van de Kromme 
Rijn naar de hogere delen van de 
Heuvelrug. Er is zelfs sprake van om 
ter hoogte van het landgoed een 
oversteekplaats  aan te leggen. (afb. 
5) In het herstelplan voor het park 
kan niet alleen deze functie als 
doortrekroute een plaats krijgen. 
Door een goed bos- en natuurbeheer 
kan de betekenis van het gebied als 
biotoop voor het ree ook verbeterd 

worden. Van belang is daarbij een grote afwisseling van open en dicht landschap, van bossen, 
bosschages en open plekken dus. 

3.3.2. Vleermuizen

Afb. 13. Laatvlieger verlaat kolonie

 Op Schoonoord of in de directe 
omgeving komen 5 soorten 
vleermuizen voor. De aanwezigheid 
van oude holle bomen is daarbij 
belangrijk.
Het nieuwe gebouw van het Wereld 
Natuur Fonds zal daarbij een rol 
gaan spelen. Een kelder van een van 
de bijgebouwen is gehandhaafd  en 
ingericht worden voor vleermuizen. 
Aan het gebouw zelf zijn 
mogelijkheden voor gebruik door 
vleermuizen en andere dieren 
(holenbroedende vogels, kleine 
roofdieren) ingericht.



3.4. Bosbeheer

3.4.1.Oude bomen

Afb. 14. Oude beuken met dood hout op Schoonoord. Foto Geert Overmars

Het parkbos van Schoonoord bestaat voor een deel uit oude bomen. Omdat zulke bomen vaak holtes 
bevatten zijn zij erg belangrijk voor holbewonende diersoorten. Ook vertellen zij natuurlijk van de 
lange historie van het park. Handhaving van het oude boombestand is uitgangspunt voor het 



herstelplan. Alleen op plekken waar de veiligheid (vallende takken) op druk bezochte plekken 
nadrukkelijk aan de orde is zullen zo min mogelijk ingrijpende werkzaamheden voor de bomen 
worden voorgesteld. Oude bomen krijgen de gelegenheid om over een lange periode nog ouder te 
worden, en daarbij hun natuurlijke rui- en ouderdomsverschijnselen te tonen: uitwaaiende takken en 
holle ruimtes zullen als normale verschijnselen worden beschouwd. Omdat het sterfproces van een 
eeuwenoude boom al gauw enkele tientallen jaren kan duren, zal deze tijd ook aan de bomen 
worden gegund. In principe blijven oude bomen die omwaaien ook gewoon liggen, tenzij er een 
dwingende reden is om ze te verleggen. Het weghalen van zulke bomen wordt een zeldzaamheid.

Afb. 15. Schema's voor  hakhoutbos en plenterbos

3.4.2.Te verwijderen bos

In het recente verleden zijn er op enkele plekken van het bos open plekken horstgewijs dichtgeplant 
met sparren en amerikaanse eiken. Deze horsten zullen worden weggehaald om de oude structuur te 
herstellen. Daarbij zal rekening gehouden worden met de kaart van 1826. Dit zal subtiel worden 
uitgevoerd: geschikte bomen zullen blijven staan.Echt grote lege plekken zullen niet ontstaan.



3.4.3.Natuurlijke verjonging

Op verschillende plekken in het oude parkbos komt op lichteplekken spontane bosverjonging voor, 
met o.a. berk, beuk, berk en in de struikenlaag hulst. In de lager gelegen delen komt veel opslag van 
els voor. Voorgesteld wordt om in het parkbeheer zoveel mogelijk gebruik te maken van deze 
spontane verjonging. Dat vergroot de natuurlijkheid, en brengt in het oude stramien van het park 
van 1826 een eigentijdse laag aan. Om dat te kunnen doen is het van belang de strategiën van de 
verschillende boomsoorten te volgen. Bij het noodzakelijke beheer moet er wel worden ingegrepen 
in de natuurlijke ontwikkeling, omdat er nu eenmaal pleksgewijs voor een bepaald type bos 
gekozen wordt.

Eik
De eik is een vriendelijke boom. Het bladerdak laat relatief veel licht door en daardoor krijgen 
kleinere bomen, struiken en de onderbegroeiing van het bos goede kansen. Op nogal wat plekken in 
het parkbos vormt eik de basis van het bos. Dat is dus een gunstige omstandigheid voor een 
gedifferentieerd bos, met veel lagen in de begroeiing. Die gelaagdheid levert op zijn beurt weer een 
hoge biodiversiteit op: er kunnen veel andere levens een plekje vinden.  Eiken moeten in een park 
wel beschermd worden, omdat andere, meer dominante boomsoorten als beuk en esdoorn, de eiken 
kunnen wegdrukken.
Eiken wortelen diep, en halen hun water en voedsel uit de diepere grondlagen. Ook dat is een 
gunstige eigenschap, want het laat ruimte voor de wortels van jonge bomen, struiken en 
bosbodemplanten in debovenste aardlagen. 
 Eiken verjongen zich nauwelijks in bestaand bos. Zij kiemen in grasland met veel licht. Op termijn 
kunnen ze verwacht worden op de hogere plekken van het begrazingsgebied Zanderij – Bunzing. Ze 
kunnen een vrij natte standplaats goed aan. Vanwege de gunstige eigenschappen, en omdat de boom 
niet spontaan terugkeert, noch in het bos geplant kan worden, zou in het beheer altijd voor de eik 
gekozen moeten worden.
Eiken zijn ook heel geschikt voor hakhout beheer, mits er genoeg licht beschikbaar is.

Beuk
De beuk kan op heel donkere plekken kiemen. De boom is in staat de laatste restjes licht op te 
vangen en te gebruiken, en laat te weinig licht door voor onderbegroeiing. Vandaar dat in het 
parkgedeelte bij de ingang van de scholen onder de volwassen beuken maar weinig struiken 
groeien, en de bosbodem kaal is. De beuk werkt zich op deze manier in een licht (eiken) bos gestaag 
omhoog. Uiteindelijk kan een beuk over een volwassen eik heengroeien, en de laatste wegdringen 
of zelfs helemaal doden. Op termijn zou het hele parkbos overgroeid raken door beuken. 
Vooral in een jong stadium, als ze 1-5 meter hoog zijn, kunnen jonge de onderste etages van een bos 
fris en groen maken. Daarbij dringen ze de onderbegroeiing wel terug: het wordt kaal in het bos.
Beuken halen hun voedsel en water vooral uit de bovenste aardlagen van het bos. Ze concurreren 
heftig met andere planten in de strooissellaag van het bos.
Om het historische bosbeeld met behulp van spontane verjonging van beuk te handhaven, zouden 
jonge beuken tegen de tijd dat ze enkele meters hoog zijn, gekapt moeten worden. Er komen genoeg 
nieuwe voor in de plaats. 
Als er een keuze mogelijk is tussen beuk en es, of  tussen beuk en esdoorn, zou er voor es of zelfs 
voor esdoorn gekozen moeten worden. De bladeren van de beuk zijn erg zuur, en verzuren de 
bodem sterk.

Esdoorn
Net als de beuk kan de esdoorn in diepe schaduw kiemen, en zich omhoog werken. Ook onder 
esdoorns is het kaal. Toch is de esdoorn minder agressief dan de beuk. De wortelconcurrentie is 
minder sterk, en de bladeren verteren snel. Jonge esdoorns kunnen in het bos in hun jonge jaren 
blijven staan, maar ze zouden, net als de beuken, in het plenterbeheer tijdig weggehaald moeten 
worden.



Berk
De berk kiemt snel en massaal op lichte plekken in het bos. Ze schieten snel omhoog, en kunnen 
een open plek vlug opvullen. Ze laten relatief veel licht door, maar hun wortelconcurrentie is erg 
groot: ze halen water en voedsel weg in de bovenste grondlagen.
Ze moeten niet de kans krijgen om open plekken zo vol te groeien dat de ruimtelijke structuur van 
het park verdwijnt, zoals nu op veel plekken is gebeurt. Waar ze op hun plek staan kunnen ze gerust 
als plenterbos beheerd worden, en kunnen er af en toe exemplaren doorgroeien naar volwassen 
bomen.

Es
De Es is de ideale plenterboom. De boom verjongt zich op de vochtiger delen van het parkbos goed. 
Hierin uit zich het gegeven dat in het park van Schoonoord, zo vlakbij een oude loop van de 
Kromme Rijn, het grondwater nog steeds relatief dicht onder de oppervlakte zit. De es is een soort 
die van vocht houdt, en op de drogere delen van de heuvelrug niet spontaan voor komt. Essen 
kiemen goed in de schaduw van oude bomen, en van die eigenschap zal gebruik gemaakt worden 
bij het herstel van het park.  Jonge essen kunnen massaal op de bosbodem kiemen, zelfs onder 
beuken. Zolang het daar donker blijft, kunnen ze daar als kleine of heel kleine boompjes jarenlang 
staan te wachten op hun kans. Die komt dan als er een boom omwaait of een tak uitbreekt. Zodra er 
een licht gat in het kronendak ontstaat beginnen de kleine boompjes een spurt naar boven, om zo 
snel mogelijk een plekje boven in het bos te vinden. Vaak ontwikkelen ze dan een smalle 
groeiwijze, met een lange dunnen stam en een kleine kroon. Pas als ze boven zijn nemen ze de tijd 
voor breedtegroei van de kroon en voor diktegroei van de stam. Een es laat altijd nog relatief veel 
licht door de kroon, en is in een parkbos goed gezelschap voor de eiken. Essen halen hun voedsel 
ook vaak diep onder de grond, en geven op de bosbodem dus ruimte aan struiken en 
onderbegroeiing.

Voor het bosbeeld in het park zijn de essen heel waardevol. Ze kunnen plotseling als groep omhoog 
groeien, en bieden dan een fraai, fris jong parkbeeld.

Els
In het parkbos komen elzen alleen voor op de heel natte plekken. Langs de vijvers zijn ze in de 
periode van verwaarlozing massaal opgekomen. Hun wortels groeien veelal steil naar beneden, tot 
grote diepte, en kunnen daarbij doordringen in zuurstofloze gebieden. Orgaantjes in de stamvoet 
nemen zuurstof op, dat naar die benedenste wortels wordt gepompt. 
Elzen staan daarom buitengewoon stevig in hun 'schoenen'. Het zijn ideale vastleggers van oevers, 
en daarmee waardevol voor de vijvers. Daar kunnen enkele ervan uitgekozen worden om uit te 
groeien tot grote volwassen bomen. Els is erg geschikt voor het hakhoutbeheer, en daarmee is die 
cultuurvorm de meest geëigende oeverbeschermer langs de vijvers.

In gebieden met kwel is de els helemaal thuis. In door water doordrenkte bodems, waar kwelwater 
vanaf grote afstand aangevoerd wordt en omhoog komt in bronnen en bronvlaktes, is de els 
helemaal op z'n plaats door zijn vermogen toch diep en stevig te wortelen op zulke plekken. De 
vestiging van els op een deel van de Zanderij is dan ook het teken dat de spontane ontwikkeling van 
de natste delen van de Zanderij en de Bunzing van nature in de richting van elzenbronbos gaat. Dat 
is een uiterst zeldzaam type bos geworden in het verdroogde Nederland.
De aanbeveling is dan ook om die ontwikkeling naar bronbos zich te laten voltrekken, ondanks het 
feit dat dat het beeld van 1826 enigszins aantast. Ook in combinatie met begrazing zal zich op de 
kwelgebieden een elzenbronbos ontwikkelen op de laagste plekken. Op de hogere plekken krijgen 
de dieren meer kans, en zullen er open plekken blijven bestaan, waar zich ook eik en es zal kunnen 
vestigen.



3.4.4.Plenterbos

In oude handboeken voor parkaanleg (achttiende en negentiende eeuw) komt vaak het 'Bois de 
Moyenne Futaie” voor, vertaald als 'Middelhoog Bos' of, met een Duitse term, als 'Plenterbos'. Het 
is in principe een oude bosbouwvorm, waarbij door de gebruikers van het bos naar behoefte bouw-, 
gerief- en brandhout uit het bos haalden, en het bos zelf in stand bleef en regenereerde. Dat speelde 
zich dan in de Alpen af, waar de daar inheemse boomsoorten bij uitstek geschikt zijn voor dit 
beheer door hun grote vermogen zich te herstellen.
In de Europese laagvlakte gaat dat bijna niet. De eik is er niet geschikt voor, de beuk is te agressief. 
Bos degenereerde dus ofwel naar hakhoutbos, of het ontwikkelde door naar donker beukenbos.
In parken lag dat anders. Door in te grijpen was men in staat een mooi immer jeugdig bosbeeld te 
maken. 
De basis van een parkbos (afb. 15) wordt gevormd door volwassen bomen (in bosbouwtermen 
'overstaanders'), die gegroepeerd zijn in lanen, en als solitaire bomen. In de  vakken daartussen staat 
het eeuwig jonge plenterbos.  Voor de lanen is eik (of linde) een goede keuze, omdat eik veel licht 
door laat voor het jonge bos eronder, en voor de kruiden op de bosbodem (stinzenplanten). Onder 
beuken zouden de bosvakken te donker worden.
Het plenteren bestaat er dan in, om het bos tussen de eikenlanen kunstmatig in een jong stadium te 
houden. Zodra een boom te groot wordt, en een bedeiging wordt voor de lanen-hoofdstructuur, of 
voor de jonge bomen om hem heen, wordt hij eruit gehaald. Nooit wordt een vlakte in z'n geheel 
gekapt. Het gaat altijd om een paar bomen, dan weer jaren niks, en dan weer eens een boom.
Gebruik makend van de strategieën van de verschillende bomen zijn dit de richtlijnen:
− een basis van grote volwassen eiken
− een strook blijvend laag bos, of grasland onder de kroonprojectie van de eiken.
− bosvakken met zo veel mogelijk es, maar ook wat berk, en, in jong stadium, beuk en esdoorn.
− daartussen kunnen zich natuurlijk ook struiken als hulst vestigen.

3.4.5.Hakhoutbos

Plenteren is erg mooi, maar moeilijk, het kost relatief veel kennis, en het brengt weinig op. Daarom 
bestond er in de oude parken nog een tweede manier om de vakken tussen de lanen en volwassen 
bomen op te vullen: het hakhoutbos. Daarbij werd het bos om de 6 – 10 jaar vaksgewijs tot op de 
grond toe afgezaagd. Er ontstond dan een kale vlakte met stobben, die dan weer uitschoten en na 
verloop van een aantal jaren weer werden gekapt. Door in een rouleersysteem ieder jaar enkele 
vakken te kappen, bleef er hakhoutbos van alle jaargangen, van kaal via jong tot kaprijp, over.
Dit had grote economische voordelen. Hakhout bracht veel op. Vooral eikenhakhout. De bast werd 
gebruikt om looistof uit te halen, en het hout ging van de hand als brandstof.
Hakhoutbos bracht, bij een goede vakindeling, ieder jaar opnieuw geld in het laatje.

Wat investeringen betreft werden de lanen en solitaire volwassen bomen geplant om geld op te 
brengen voor de kinderen of de kleinkinderen. Het hakhout bracht direct rendement.
Het plenterbos bracht alleen wat brandhout op. Het was een luxe, voor de rijksten.
Eikenhakhoutbos heeft sinds de productie van kunstmatige looistof in de 19de eeuw zijn 
economische functie verloren.

Op Schoonoord zijn plekken aan te wijzen waar een hakhoutbeheer werd gevoerd. Gedeeltelijk is 
dit type bos al omgevormd naar opgaand bos. Gedeeltelijk wordt in dit plan voorgesteld het om te 
vormen tot plenterbos.

3.4.6.Lanen

De basisstructuur van de parken wordt gevormd door eikenlanen, beukenlanen en eikenbos, 
waartussen zich het plenter- of hakhoutbos bevindt. Door wegvallende exploitatie van de bosvakken 



groeide dat sierbos uit tot volwassenheid, waar door de lanen zware concurrentie kregen. In de oude 
situatie (afb. 15) konden de kronen zich breed maken boven het lage bos ter weerszijde. Als dat 
doorgroeit, wordt het één massief bos waarbij het laan karakter wegvalt. Bovendien kunnen hele 
lanen verdwijnen door concurrentie van vooral beuk. Dat is op Schoonoord gebeurd met het bos bij 
de ingang van de schoo, waar alleen nog enkele rhododendrons en hulsten overleven, en nog iets 
van beslotenheid aan het park geven.

Om de lanen te behouden als basisstructuur van het bos is het nodig om bosontwikkeling onder de 
kronen tegen te gaan door onder de kroonprojectie van de laanbomen een halhoutbeheer te voeren, 
en door de aangrenzende bosvakken laag te houden.

Om het eenvoudig te houden wordt op Schoonoord voorgesteld om onder de kroonprojectie van de 
lanen periodiek (om de 2-3 jaar) spontaan opgekomen boompjes af te zetten. Er ontstaat dan vanzelf 
een soort laag hakhoutbos. Omdat beuk en berk niet tegen hakhoutbeheer kunnen, ontstaat er een 
ontwikkeling richting es en esdoorn. Dit is een afdoende bescherming voor de eikenlaan.

3.4.7.Beukenbos

Zoals gezegd heeft het bos langs de Blikkenburgerlaan bij de ingang van de scholen de 
ontwikkeling naar hoog opgaand beukenbos al meegemaakt. Er is nog maar weinig onderbegroeiing 
die het in de licht- water- en voedselconcurrentie van de beuken vol houdt. alleen een paar hulsten 
en rhododendrons rekken er het leven. 
Door de duisternis, de uniformiteit en het gebrek aan afwisseling is het ecologisch niet erg 
interessant. “Fagetum nudum” noemen de plantensociologen het.
Zo'n hoog kathedraal-achtig woud is heel aantrekkelijk en indrukwekkend om te beleven, zeker als 
er afwisseling is met de hierboven genoemde bostypen. Vandaar dat aanbevolen wordt om het te 
behouden.

Voor zo'n hoog opgaand, leeg beukenbos is er eigenlijk geen toekomst. het heeft zijn climax bereikt. 
Het wordt ouder en ouder, en met de ouderdom komen de kwalen. Windworp, uitgebroken takken, 
stamrot. Dat maakt het bos weer interessanter voor andere wezens: holbewoners bijvoorbeeld. Het 
is dus de moeite waard om het bos ouder en ouder, stokoud te laten worden. Het beheer is dan 
gericht op de veiligheid van de wandelaars: dode takken verwijderen en dergelijke. Dat kan in dit 
geval nog best 100 jaar duren.

Vroeg of laat gebeurt er toch iets met het bos. Een boom waait om. Of een hele groep valt om 
tijdens een heftige storm.
Als er een klein gat valt in het gesloten bos, zeg van enkele bomen, komt er plotseling licht in het 
bos, en lokaal valt de wortelconcurrentie weg. Dat leidt vervolgens tot een explosie van groei. 
Bramen treden door de plotselinge voedselrijkdom en het licht vaak op, en essen zien meteen hun 
kans. Soms ook berken, en struiken als hulst en lijsterbes. En vaak ook weer opnieuw jonge beuken 
zaailingen. Kortom, een calamiteit in het beukenbos leidt tot een prachtig nieuw begin. Er ontstaat 
een lichte groep fris groen in het sombere beukenwoud. De ruimtelijke structuur neemt toe, nieuwe 
soorten zien een kans. Als de omgewaaide majestueuze beuken blijven liggen, levert dat een nog 
grotere rijkdom op. Beukenstammen rotten relatief snel weg, maar leveren toch enkele decennia 
voedsel en onderdak aan paddestoelen, mossen, holbewoners.
Een ingestort beukenbos is een bron van een rijkgeschakeerd nieuw bos met een hoge biodiversiteit, 
zeker voor vogels.

Nederland is netjes, en omgevallen bomen worden opgeruimd. Bomen moeten verticaal staan. 
Liggende bomen zijn fout.
Voorgesteld wordt om dat standpunt hier te verlaten. Natuurlijk moet er gedacht worden aan de 
veiligheid van wandelaars in het bos en op de wegen er langs. Natuurlijk moet de oude 



padenstructuur van het park van Van Lunteren in stand blijven. Maar als er beuken omvallen op 
veilige plekken, en de paden kunnen blijven bestaan (of worden vrij gezaagd) is er alles voor te 
zeggen om de ruïne van het ingestorte bos te laten liggen. Vlak na de storm is het een belevenis om 
de resultaten van het natuurgeweld te zien. Daarna komt er een prachtig proces van wedergeboorte 
op gang. Die wedergeboorte is uiterst zeldzaam geworden in Nederland, omdat een omgevallen 
boom die blijft liggen als 'niet netjes' wordt gezien.

3.4.8.Stinzenplanten

In de oude parkbossen werd van alles geplant. De Nederlandse schepen brachten van allerlei 
planten mee, en alles werd in de parken geplant. Het milieu selecteerde natuurlijk: planten die niet 
het klimaat, de grondsoort, het water of het licht vonden die ze nodig hadden gingen weer dood. In 
de periode van extensievering van het beheer, dat vaak al in de 19de eeuw begon, werd de selectie 
alleen nog maar groter.

Toch overleefden een hele groep buitenlandse planten het, en die hebben nu een roemruchte plek in 
oude parken: stinzenplanten. Genoemd naar de plek waar een Friese bioloog ze voor het eerst 
beschreef in de parkbossen van Friese buitenplaatsen met de mooie naam stinzen..

Het betreft een vaag begrensde groep planten van buitenlandse herkomst die zich kunnen 
handhaven in het specifieke milieu van parken. Sommige komen van ver, zoals sneeuwklokjes uit 
de Kaukasus, andere van dichtbij zoals voorjaarshelmbloem uit de Duitse middengebergtes. Deze 
soorten mengen zich met inheemse soorten zoals speenkruid en gewone vogelmelk.

Het voorkomen van deze soorten heeft veel te maken met het bosbeheer. Met de eiken, die veel licht 
doorlaten (Scilla bifolia, daslook en geelster stammen uit de lichte eikenbossen langs de Duitse 
bovenrijn). Met het immer jonge bos, dat ook veel licht toelaat op de bodem.

En met het vaak ontbreken van sterke concurrentie op de bosbodem.

Stinzenplanten groeien en bloeien vooral in het voorjaar, en maken gebruik de periode waarin de 
bomen nog geen bladeren hebben.

Op Schoonoord worden ze geplant en gezaaid rond het WWF gebouw, op de wal rond het 
voorplein, en op het oude grasveld van het IVO-gebouw. Aanbevolen wordt ze ook langsde paden 
onder de laan, en langs het hakhout aan te planten.

3.5. Begrazing: mix van oud en nieuw

De weilanden in het historische park maakten wel deel uit van het park, maar werden ook gewoon 
als boeren land gebruikt ( ‘ornamental farming’, ‘la ferme ornée’) Wat dat betreft is het parkbeeld 
van grazende koeien op de graslanden rond een luxe buitenplaats heel karakteristiek.
Voorgesteld wordt om op de terreinen van De Bunzing noch het oude boeren- parkbeheer voort te 
zetten, noch toe te geven aan de natuurlijke neiging van het gebied om te veranderen in een 
elzenoerwoud, maar om een middenweg te kiezen. Door natuurlijke begrazing in te voeren wordt 
enerzijds enig recht gedaan aan het oude boerengebruik. Maar als de brongebieden voor een deel 
veranderen in elzenbronbos, wordt het boskarakter toch veel sterker. De hoger gelegen delen, waar 
de dieren zich moeten terugtrekken als het erg nat is, zullen open blijven, al of niet periodiek 
geholpen door een motorzaag. Daardoor ontstaat er een ruimtelijke structuur die erg lijkt op een 
park, maar waarvan de plekken van de bosjes en de open ruimtes niet bedacht zijn door een 
parkarchitect met schilderijen als inspiratiebron, maar die een afspiegeling zijn van bewegend 
water, hoogteligging, de reactie van planten daarop en begrazing. Eenzelfde ruimtelijke structuur, 
een andere filosofische achtergrond.



4. Geschiedenis van het park Schoonoord

4.1.De negentiende eeuw

4.1.1.Het ontwerp

De ontwerper van Schoonoord-Zeist is niet bekend. Tot voor enige tijd werd aangenomen dat het 
park ontworpen was door J.D.Zocher jr., die omstreeks 1820 zijn loopbaan begon ( J.D. Zocher sr. 
was in 1817 overleden). Daar zijn evenwel geen bewijzen voor.

Er zijn evenwel aanwijzingen dat het om Hendrik van Lunteren zou gaan.
Hendrik van Lunteren was een Utrechtse landschapsarchitect, (1780 -1848) die werkte vanaf 
ongeveer 1803.
Hij was geboren als zoon van de tuinman van het landgoed Schoonoord in Doorn. Hij genoot 
bescherming van de eigenaar van het landgoed, Hendrik Schwellengrebel. Toen deze in 1803 stierf 
liet hij de jonge Hendrik een bedrag na om een eigen bedrijf als bloemist te beginnen. Hij erft ook 
de hele botanische verzameling in de kas, vele planten, zoveel stekken als hij nodig heeft, boeken, 
tekeningen en platen, en al zijn kleren. En dat terwijl zijn vader 50 gulden erft. Met het geld begint 
Hendrik van Lunteren een bedrijf als bloemist en boomkweker in Utrecht, onder de fraaie naam 
“Flora's hof”. In deze periode maakt hij ook een studiereis van een jaar naar Engeland, waar hij 
kennis maakte met de landschapsparken in dat land.
Het park Schoonoord in Doorn ging over in de handen van een verre neef van Schwellengrebel, J.C. 
van Romond. Diens halfbroer, Otto van Romondt, besluit omstreeks 1815-1820 te verkassen naar 
een plekje dichterbij Utrecht, en sticht daar een huis met park dat hij dezelfde naam geeft, 
Schoonoord.

Dit is uiteraard geen bewijs dat Otto Hendrik van Lunteren ingeschakeld heeft voor de aanleg van 
huis en park. 
Maar Zocher Sr. was net dood, en Zocher jr. (1791-1870) was 24 jaar in 1815, en net aan het begin 
van zijn loopbaan, terwijl Van Lunteren een ervaren parkarchitect was, en bovendien een binding 
had met Schoonoord-Doorn.

Dat betekent dat er redenen zijn om in de richting van Hendrik van Lunteren te gaan zoeken, terwijl 
er geen enkele reden is om aan Zocher jr. te denken.
De hypothese is dan ook dat het om een park van Hendrik Van Lunteren gaat.

Andere werken van Hendrik van Lunteren in de omgeving zijn:
Heiligenberg bij Amersfoort. Drakensteyn bij De Vuursche. Vollenhoven bij De Bilt, Pijnenburg bij 
Soestdijk, De Nieuwe Baan ( met De Oorsprong en het Hoogeland) bij Utrecht, Sandwijck bij De 
Bilt, Randenbroek bij Amersfoort.

In de geschiedschrijving is het werk van Van Lunteren wat achtergebleven vergeleken bij het werk 
van de verschillende Zochers.
(V. Groningen, 1999)



4.1.2.De aanleg

Op een kaart van 1805 uit het Utrechts archief (afb. 16) staat het perceel waarop nu de buitenplaats 
Schoonoord ligt, aangegeven als een stuk akkerland. Op een kaart uit 1827 (afb 17) is op dezelfde 
plaats  een  buitenplaats met parkaanleg te zien, ook al zijn de details van deze kaart niet 
betrouwbaar. Ook de eerste kadastrale kaart, uit dezelfde periode, laat zien dat er een huis met park 
lag.  Otto van Romondt kocht in 1815 de boerderij De Preekstoel. Hij liet daar tussen 1818 en 1820 
de buitenplaats Schoonoord aanleggen, en gaat er wonen.

Afb. 16. Carte du Camp d’Utrecht, 1804, vd Poll Stichting,  
detail. Het perceel boven de letters ‘voi’van ‘renvoi’ betreft  
de westelijke punt van het latere park Schoonoord. Op deze  
kaart is het nog in gebruik als akkerland.

Afb. 17. Topographische kaart van Zeist, detail.1827.  
Utrechts Archief. Rechts is het huis Schoonoord 
weergegeven, met een indicatie dat er sprake was van een 
parkaanleg.

Op ondergrond van een kadastraal plan is 
in diezelfde tijd een gedetailleerde 
gekleurde tekening van het landgoed 
gemaakt. (afb. 18) Het omvatte een huis, 
een  terrein van vermaak (dat betekent een 
sierparkje) verder een grote moestuin, bos 
met paden, een klein stukje sierakker bij 
het huis, een grote akker aan de 
Bunzinglaan, en lage weilanden met sloten 
langs de Blikkenburgervaart. Dit complex 
moet als een eenheid worden beschouwd. 

 Het is duidelijk dat de kaart geen ontwerptekening is. De stijl van de kaart, met het ovale vignet, en 
de kenmerkende codering van het terreingebruik in de tabel aan de rechterkant, duiden op een 
kadastrale kaart.  De kadastrale opmeting van Zeist is in 1826 gemaakt door de landmeter Adam 
Slits. Het is niet ongebruikelijk dat een landmeter voor een landgoedeigenaar een kaart van diens 
bezittingen maakte. Ook nu nog kunnen eigenaren bij het kadaster kaarten met hun eigendommen 
bestellen. Als hij ook de maker is van de ondergrond van de kaart van Schoonoord, dan moet deze 
kaart dus uit 1826 of later stammen, en niet uit 1820, zoals  een afwijkend handschrift op de kaart is 
aangegeven. Op de originele kaart van Slits (Afb. 19 )(Utrechts Archief) , zijn delen van het 
padenpatroon van het park in potlood ingetekend . Deze zijn weggelaten op de herdruk van deze 
kaarten.



Afb. 18. Het landgoed Schoonoord omstreeks 1826. Gekleurde tekening van de bestaande situatie op ondergrond van de kadastrale kaart. Park 
toegeschreven aan Hendrik van Lunteren. Zeist, Collectie Zeister Historisch Genootschap.Kadastrale ondergrond mogelijk van lantmeter Adam 
Slits, 1826.

Afb. 19. Kadastrale kaart van Zeist. landmeter Adam Slits, 1826. Utrechts archief. Links boven het landgoed Schoonoord met huis, park, vijvers, 
bossen en boerderij.



Afb. 20. Schoonoord, kaart van 1826, gedraaid en modern ingekleurd.

Om vergelijkingen mogelijk te maken, is de kaart van 1826 verschaald, gedraaid en onder de 
Grootschalige Basiskaart van Nederland geplaatst. (Afb. 20). Het park bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
A. op het laatste stukje zand van de Utrechtse heuvelrug:

− het huis, op een hoogte, met in de directe omgeving open ruimtes en kleine bosjes met 
sierstruiken, en veel paden.

− vlakbij het huis, aan de vijver, een heuvelt met een theekopeltje erop.

− Door het park loopt een lange slingerlaan, die een rit door het park mogelijk maakt, en de 
toegangsweg vormt vanaf twee kanten

− Bij het huis ligt een moestuin, ommuurd en met een eigen stenen gebouw.

− Het huis ligt op een eiland. Er is een 'rivier' omheen gegraven, met een 'kwelkop' voor de 
aanvoer van kwelwater dichtbij de Driebergse Weg.

− Aan west- en aan de oostkant van het 'eiland' liggen stukken parkbos met paden erdoor. 

− Aan de noordkant is een klein akkertje te vinden, dat als sierelement in het park is opgenomen.

− Aan de oostkant ligt een groot stuk akkerland, grenzend aan het parkbos en de Bunzinglaan.

B. twee meter lager, in het dal van de Kromme Rijn: 

− de natte, van sloten voorziene weilanden van de boerderij De Bunzing, en de boerderij zelf, 
langs de Blikkenburger Vaart.



Afb. 21, Lutgers' prent van Schoonoord Zeist in 1869.

In 1869 kwam het boek van P.J. Lutgers “ Gezigten in de Omstreken van Utrecht” uit, waarin twee 
huizen Schoonoord staan opgenomen: dat in Doorn, en het huis in Zeist. (In de herdruk van dit boek 
zijn deze 2 verwisseld). (Afb. 21).
De afbeelding toont het huis vanaf de Driebergse Weg. Op de voorgrond het sierakkertje. De 
diepliggende vijvers zijn nauwelijks te zien. Op het eiland, ingekaderd in bomen van ruim 40 jaar 
oud, het huis. Links het theekoepeltje (speelhuis) op de heuvel.



Afb. 22. Topografische kaart 1869-72.

In de 19de eeuw veranderde er 
weinig op het landgoed.

Afb. 23. Topografische kaart van 1892-1906:  
Schoonoord en omgeving.

 De topografische kaart van 
1892-1906 laat slechts zien, dat de 
hoofdelementen van het park 
allemaal nog aanwezig zijn. (Afb. 
23) 

Weliswaar staan niet alle paden erop, 
maar daar waren deze topkaarten ook 
niet voor. 

Het hoeft dus helemaal niet te 
betekenen dat de oude paden er niet 
meer waren.



4.2.De twintigste eeuw

4.2.1.De Tuinbouwtentoonstelling

In 1909 werd op het terrein van Schoonoord een grote tuinbouw tentoonstelling gehouden. (afb. 24)
De paviljoens en voorbeeldterreinen bevonden zich vooral in het noordoostelijk deel van het park: 
op het akkertje, in het parkbos en vooral op een deel van de Bunzing. Op dit moment zijn geen 
sporen van de tentoonstelling meer te vinden. Uit latere kaarten (afb. 24) blijkt dat in het begin van 
de twintigste eeuw de paden van het park opnieuw zijn aangelegd, en gedeeltelijk zijn veranderd. 
Het is niet onmogelijk dat deze opknapbeurt ter gelegenheid van deze tentoonstelling is gebeurt, 
maar er zijn geen directe bewijzen voor. Interessant is overigens wel om te zien hoe in 1906 de stijl 
van parkaanleg is veranderd ten opzichte van 1826. In neo-classicistische stijl zijn axialiteit, 
formaliteit, symmetrie teruggekeerd, met nog een flauwe herinnering aan een landschapsparkje met 
wat kronkelpaden en boomgroepjes. Van deze terreininrichting is niets teruggevonden.. 

Afb. 24. Plattergrond van de tuinbouwtentoonstelling 1909 op het terrein van Schoonoord.



4.2.2.De Zanderij

In 1927 verschijnt er een nieuwe topografische kaart 1:25.000, (Afb. 25) en daarop komen een 
aantal ingrijpende veranderingen voor:
− de grote akker aan de zuidoostkant is verdwenen. In plaats daarvan liggen er weilanden, met 

sloten er doorheen, die aanlsuiten bij het slotenpatroon van De Bunzing.

− Aan de noordkant van deze nieuwe natte weilanden ligt een merkwaardig door paden omgeven 
terrein. (Afb.25)

− De padenstructuur staat op deze kaart wel nadrukkelijk aangegeven, en wijkt op onderdelen af 
van het plan van 1826. Onder andere ligt er nu een brug over een van de takken van de 'rivier'.

Afb. 25. Schoonoord op de topografische kaart van 1927.

Op de plek van de voormalige grote 
akker zijn op deze kaart sloten te vinden. 
Kennelijk is het terrein afgegraven. Het 
was in die dagen niet ongebruikelijk dat 
er, min of meer lukraak, zand werd 
afgegraven. Vaak werd dat gebruikt voor 
de stadsuitbreiding van een stad in de 
buurt, in dit geval dus Utrecht. Daarvoor 
moest er goed transport zijn. De 
Blikkenburgervaart was de aangewezen 
route voor transport per schip. Langs de 
Driebergse Weg liep een spoorlijntje, 
zodat afvoer van het zand ook over weg 
en spoor mogelijk was.
Er is gericht gezocht naar historische 
bronnen over de periode waarin deze 
zandafgraving plaats vond, maar er is tot 
dusver niets gevonden. Ook de datering 
blijft dus tamelijk vaag: de zanderij staat 

niet op de kaart van 1892-1906, en wel op de kaart van 1927. 

Afb. 26. Kaart van een deel van de zanderij uit 1927,  
geprojecteerd over de kaart van 1826.

Aan de noordkant van de zanderij ligt 
een open plek, door smalle bosranden 
omringd, waarin brede paden lopen (afb. 
26) Het is niet onmogelijk dat hier de 
verwerkingsinstallatie van de Zanderij 
heeft gestaan. Het parkbos bleef 
gespaard, het terreintje bevindt zich op 
de rand van de oude grote akker. Uit een 
latere kaart (afb. 29) blijkt, dat de open 
plek zelf ook afgegraven is geweest, en 
dat de wegen eromheen hoger liggen, op 
dammen.
Op een luchtfoto van 1945 zijn de aan- 

en afvoervaarten  met een draaikom voor de schepen, van de Zanderij nog te zien. (afb. 27). De dam 
tussen de zanderij en en het soterterrein, de plek dus waar nu het WWF-kantoor staat, lijkt gebruikt 
te zijn als een soort kade. 



Afb. 27. Luchtfoto van Schoonoord 1945. De vaarten op het terrein van de zanderij zijn verland, maar nog in tact. De verbinding tussen de brede 
sloten van de Zanderij en de Blikkenburgervaart, inclusief draaikom, zijn nog niet gedempt.

Afb.28. Delen van de kaart van 1927 geprojecteerd over de kaart van 1826.

De projectie van de paden en de zanderij van de kaart van 1927 over de kaart van 1826 heen maakt 
duidelijk hoe de nieuwe elementen passen in het oude park. (afb. 28) In donkergroen is de Zanderij 
aangegeven, en in rood-grijs de paden van 1927. De vergelijking mag niet al te letterlijk worden 
genomen, omdat er tussen een kadastrale kaart van 1826 en een topografische kaart sowieso al een 
flink aantal technische verschillen zitten, zoals de gebruikte projectie en het al of niet aanwezig zijn 
van een driehoeksmeting. Ook zijn de paden op de kaart van 1927 overdreven zwaar aangegeven. 



Opvallend is dat er een nieuw pad loopt aan de noordkant van de Zanderij, naar de Bunzinglaan. De 
andere paden lopen min of meer hetzelfde, althans op basis van deze kaarten kunnen er geen grote 
verschillen worden aangetoond. Er ligt een brug over de noordelijke uitloper van de vijver.

4.2.3.Het IVO-gebouw 1957

Afb. 29. Juli 1947: plannen voor het kantoorgebouw van het IVO, met een kaart van de bestaande situatie. (Archief Bouw en Woning Toezicht,  
Zeist)

De volgende grote verandering gebeurt in 1957. Dan worden er plannen gemaakt om het Instituut 
voor Veeteeltkundig Onderzoek in Zeist te vestigen. De boerderij De Bunzing met de landerijen van 
De Bunzing en de zanderij worden ingericht als proefboerderij. Op de verwerkingsplaats van de 
voormalige zanderij wordt een flatgebouw geprojecteerd.  Uit de kaart van de bestaande situatie 
(afb. 29) blijkt, dat de open plek op de kaart van 1927 als een kuil in het landschap lag. Aan de 
linker zijde liep een flauw talud op naar het oude parkbos, aan de andere kanten bestonden er steile 
taluds. Het nieuwe kantoorgebouw is in deze laagte gebouwd, met de voorkant op hoogte van het 
parkbos, en de achterkant 2 meter lager op het niveau van de laagte. Op de loop van de  paden zal 
later worden ingegaan.  In de Zanderij zijn de sloten die het kwelwater moeten afvoeren, 
gedetailleerd aangegeven. Ook op deze kaart zijn de vaarten van de zanderij nog in tact.
De kaart van het ontwerp van het kantoor met de toegangswegen, parkeerplaatsen laat het nieuwe 
ontwerp zien: een toegangsweg vanaf de Bunzinglaan, die doorgaat naar de Oude laan van het 
landgoed. Een open plek in het oude parkbos met parkeerplaatsen en een grasveld. (Afb. 30)



Afb. 30. Juli 1947: plannen voor het kantoorgebouw van het IVO, met een ontwerp van de nieuwe situatie. (Archief Bouw en Woning Toezicht,  
Zeist)

Afb. 31: Ivo-gebouw met wegen 2005,  geprojecteerd op de kaart van 1927, geprojecteerd op de kaart van 1826.

Ten opzichte van de kaart van 1826 
staat het IVO-gebouw op de rand van 
de grote akker, net buiten het 
parkbos.
Ten opzichte van de kaart van 1927 
staat het gebouw in de werkput van 
de zanderij, op de overgang van 
parkbos en afgegraven laagte, 
omringd door een aarden wal met 
beplanting erop.
Het voorterrein van het IVO-gebouw, 
met driehoekig grasveld, wegen en 
parkeerplaatsen, is uitgekapt in het 
oude parkbos. (afb. 31 en 32)



Afb. 32: Terreininrichting IVO-gebouw, 1962. Het voorterrein is zo gebleven tot aan de verbouwing van 2006.



4.2.4.Het Lyceum 1961

Afb. 33. Zeister Lyceum, eerste fase, februari 1961. (archief Bouw en Woningtoezicht Zeist)

In 1961 wordt het Lyceum van Zeist gevestigd op het landgoed, het begin van de huidige 
scholengroep Schoonoord. Op afbeelding 33 is de eerste fase te zien, waarop het oude huis het 
hoofdgebouw is, en er daarnaast een aantal barakken op het terrein zijn gezet. Op de tekening staan 
de hoogtelijnen ingetekend, waarmee een idee ontstaat van de manier waarop het huis op een 
hoogte ligt, en het terrein naar de vijver afloopt.
In 1962 zijn de definitieve plannen klaar, waarbij het oude huis wordt gesloopt, en de eerste 
nieuwbouw van de scholengroep staat ingetekend. (afb. 34)
De inpassing gebeurt behoorlijk subtiel. De oude  hoofdlaan van het landgoed blijft bewaard, net als 
de vijvers en enkele paden. Oude bomen blijven bewaard. (Afb. 35). Voor de bouw van de 
gymnastiekzalen op de plek van de moestuin is een deel van de vijver, die de overgang vormde 
tussen het hoge en het lage deel van het park, in de richting van de weilanden van de Bunzing 
verlegd.
Aan de kant van de Driebergse Weg is een tijdelijke brug over de 'sloot' gelegd; op het 'akkertje' is 
een plaats voor opslag en loodsen geregeld, en de toegang gaat over een tijdelijke weg met rijplaten.



Afb. 34. Nieuwbouw Lyceum, 1962.

Afb. 35. Nieuwbouw Lyceum met terreininrichting, 1962



Afb. 36. De gebouwen van de situatie van 2004, geprojecteerd op de kaart van 1826.

Afb, 36 De situatie van 2004, geprojecteerd op de kaart van 1927, geprojecteerd op de kaart van 1826.



5. De ruimtelijke structuur

In 1957 en 1961 zijn dus zeer ingrijpende ingrepen in het park gedaan. (afb. 36 en 37)  Het oude 
huis is afgebroken. Op het eiland van het huis is een nieuwe school gebouwd, die in later jaren nog 
uitgroeide tot de huidige scholengroep. Op het terrein van de boerderij de Bunzing is een veel 
grotere proefboerderij gebouwd. Aan de rand van het oude parkbos, in een laagte van de oude 
zanderij is een kantoorflat neergezet. Al eerder, rond 1900 , was de grote hoge akker afgegraven en 
in lage weilanden veranderd. (afb. 27 en 28)
Ondanks al deze ingrepen is het wezen, het karakter van het landgoed Schoonoord van 1826 blijven 
bestaan. De samenhangende ruimtelijke structuur is de basis daarvoor. 
− De hoofdopbouw van het park op de overgang van de heuvelrug naar het rivierdal is in tact 

gebleven. De gebouwen en het parkbos staan op de hoge droge kant, de open weilanden kiggen 
op de lage helft.

− De afwisseling van bos en open plekken is ongeveer hetzelfde gebleven: de weilanden, het 
parkbos, het akkertje.

− een aantal elementen zijn nog steeds authentiek aanwezig: de paden, de vijver, de hoofdlaan, het 
bos, het akkertje.

−  De nieuwe gebouwen zijn prachtig in het park ingepast. De schoolgebouwen staan op het oude 
eiland, verscholen in het groen. Het eiland is grotendeels intact gebleven, en de school ligt nog 
steeds aan de oude laan. Het IVO / WWF -gebouw ligt verscholen in het groen op de overgang 
van hoog naar laag.

− De boerderij op De Bunzing was weliswaar veel groter dan het oude boerderijtje, maar het 
vervulde wel dezelfde functie: blikpunt voor wie er maar vanaf de hoogte van het huis en het 
parkbos over de weilanden uitkeek. De woningen die op die plek nu gebouwd worden, 
vervullen nog steeds diezelfde functie.

De grootste schade die het landgoed in de twee eeuwen van z'n bestaan heeft opgelopen, is het feit 
dat er een flinke en lompe hap uit de subtiele overgang van heuvelrug naar rivierdal is gegraven op 
de zanderij. Het ergste daarvan is dan weer het feit dat er via de kwelsloten veel water aan de 
heuvelrug werd en wordt onttrokken.

6. Veldonderzoek

De beste bron over het park is natuurlijk de werkelijkheid buiten in het veld. Alle historische 
bronnen zijn alleen maar hulpmiddelen om de werkelijke situatie te duiden. In dit hoofdstuk wordt 
op een tweetal punten de verbinding tussen archiefstukken en de werkelijkheid gemaakt: de paden 
en de opbouw van het park uit 3D-schilderijtjes.

6.1. De loop van de paden

Door de kaart van 1826 te laten passen op de moderne grootschalige basiskaart van Nederland, 
kreeg de oude kaart plotseling moderne coordinaten, die voor moderne landmeters begrijpelijk zijn, 
en die ook ingevoerd kunnen worden in een GPS. De hoop was, om met een GPS-apparaat door het 
park te lopen met de kaart van 1826 op het display, om zo te controleren in hoeverre de oude paden 
er nu nog liggen. Maar helaas, zelfs met een steunzender bleek GPS nog niet nauwleurig genoeg om 
dit te doen. Bovendien werd de ontvangst ernstig gestoord door de bomen, ook al was de bladloze 
periode voor de opmetingen uitgezocht. Daarom is overgeschakeld op de traditionele manier van 
landmeten. De metingen zijn uitgevoerd door Bureau Meet uit Heteren.

Op de eerste plaats zijn de paden op de kaart van 1826 over de moderne grootschalige basiskaart 
gelegd, en van coördinaten voorzien. Die coördinaten zijn vervolgens in het terrein met piquetten 



uitgezet.

Theorie
Voordat de resultaten daarvan getoond kunnen worden moet de exactheid van deze methode 
gerelativeerd worden. Kaarten worden voor een bepaald doel gemaakt, en dat doel bepaald hoe de 
kaart gemaakt wordt. Er zitten dus grote verschillen tussen kaarten, en daarmee moet rekening 
gehouden worden bij de vergelijking. Het systeem van het maken van kadastrale kaarten is 
ontwikkeld in de periode 1815-1830, en vastgesteld in 1832.
Hoofdinteresse van de kaartenmaker was het bepalen van de oppervlakte en het grondgebruik, ten 
behoeve van belastingheffing. Men streefde niet een exacte weergave van de werkelijkheid na. Dat 
betekende onder meer, dat er geen driehoeksmetingen aan de kadastrale kaarten ten grondslag 
liggen. Praktisch gezegd: een individueel perceel klopt goed, een aantal percelen tot een sectie 
verenigd klopt redelijk, maar als je de bladen van de kadastrale kaart aan elkaar koppelt, wordt 
pijnlijk duidelijk dat het allemaal niet past. 

Fig. 38. De huidige kaart, in blauw, geprojecteerd op de kaart van 1825. De paden zijn rood geaccentueerd.

Het gaat alle kanten op, en past uiteindelijk nergens meer.
Dit in tegenstelling tot de topografische kaarten, waarvan het systeem ongeveer in dezelfde periode 
werd ontwikkeld. De basis voor de eerste topografische kaarten is een grote driehoeksmeting van 
heel Nederland, waarbij een groot aantal kerktorens door driehoeken aan elkaar vast verbonden 
werden. Alle verdere kaarten moesten opgehangen worden aan dit vaste net van driehoeken. Dat 
was nodig, om bijvoorbeeld de ligging van plaatsen ten opzichte van elkaar goed weer te geven, en 
afstanden ed te kunnen berekenen. 
Tot voor kort kende Nederland dus 2 kaartsystemen, die niet op elkaar pasten. Beide types kaarten 
moeten bovendien sjoemelen. De topografische kaarten, omdat je nou eenmaal een deel van een bol 
niet zonder fouten op een plat vlak kunt tekenen, en de kadastrale kaarten evengoed, omdat je nou 
eenmaal zonder driehoeksmeting als basis steeds weer discrepanties tegenkomt, die je moet 
wegwerken.
Op de kaart van Schoonoord zijn twee plekken aan te wijzen waar dat sjoemelen heeft plaats 
gevonden. De eerste plek is bij de dam waar de hoofdlaan de vijver oversteekt aan de achterkant 
van de schoolgebouwen, waar de toegang door een hek is afgesloten. Het mooie slingerpad op de 
kaart van 1826 is op die plek volgens de oude kaart in werkelijkheid veel te klein. De andere plek is 



in het parkbos met de hoge beuken aan de andere kant van de school, waar een kruispunt van paden 
in werkelijkheid vele meters van het punt op de kaart af ligt.
De oplossing voor dit probleem is overigens erg makkelijk. Zolang de bedoeling van de kaarten 
duidelijk is, kan met enig gesjoemel de juiste positie wel bepaald worden. 
De methode bleek een goed inzicht te geven in welke paden van het plan van 1826 in hoofdlijnen 
nog aanwezig zijn. De meeste paden lopen nog steeds op de goede plek, of zijn in het terrein nog als 
paden te herkennen. Enkele paden van de kaart van 1826 zijn klaarblijkelijk nooit uitgevoerd. Op 
enkele plekken zijn andere paden terug te vinden, maar die corresponderen dan weer met de kaart 
van 1927.

De grootste schade aan 
het padenstelsel is 
veroorzaakt door het 
onderhoud van de 
vijvers. Veel van de 
paden in de buurt van 
vijvers zijn een of meer 
keer onder de bagger 
gegooid bij het 
schoongraven van de 
vijvers. Op die plekken is 
de kaart van 1826 wel 
gevolgd.

Fig. 39 Kaart van het landgoed 
Schoonoord, 1960. Archief Bouw 
en Woningtoezicht, Zeist.

In de periode van de bouw van het IVO-gebouw en de scholen , omstreeks 1960, is er een nieuwe 
kaart van de bestaande situatie van het park gebruikt. (afb. 39) De datering van die kaart is niet 
bekend, maar hij komt bij de verschillende bouwtekeningen steeds terug. Aangenomen wordt dat de 
kaart de situatie van ongeveer 1957 weergeeft. Als de paden van 1826 over deze kaart worden heen 
geprojecteerd, blijken heel wat paden op beide kaarten voor te komen. (afb. 40) (Ongeveer – zie de 
paragraaf over sjoemelen).  Maar er staan ook nieuwe paden op de kaart. 



Afb. 40. Kaart van Schoonoord, 1960, met daarop geprojecteerd de huidige situatie (blauw) en de paden van 1826.

Afb. 41. Dateringskaart Schoonoord

De vergelijking van deze kaarten, samen met de opmetingen in het veld maken het mogelijk om een 



dateringskaart Schoonoord te maken, waarop van de verschillende onderdelen van het park de 
datum of de periode van aanleg is vermeld. (afb. 41)  Uit deze kaart blijkt dat grote delen van het 
oude park, en de meeste paden nog in het terrein aanwezig zijn. Een aantal van deze paden zijn niet 
meer in gebruik, maar liggen onder een dik pak bladeren te wachten op een bezem. Van de 
verdwenen paden is het trace met weinig moeite te reconstrueren.

6.2. De toestand van de paden
Afb. 42 Vervaagd pad: A op afb.45

De oude paden op Schoonoord zijn 
veelal vervaagd. Op druk gebruikte 
plaatsen (Afb. 42) zijn stukken pad 
nog ingebruik, maar worden 
bochten afgesneden, of het pad 
verlegd om een obstakel te 
vermijden.
Zulke paden moeten moeten 
geherprofileerd worden, om 
opnieuw een duidelijke route voor 
de wandelaar aan te geven. 

Afb. 43. Vervaagd pad: B op Afb.45

Op veel plaatsen zijn de oude 
paden compleet in onbruik geraakt. 
Aan het profiel onder de bladeren 
is te zien dat hier, onder het dode 
hout, het pad van 1826 ooit liep.
Zulke paden kunnen eenvoudig 
hersteld worden: in principe is een 
goede bezembeurt genoeg, omdat 
het oude profiel nog aanwezig is.



Afb. 44. Vervaagd pad: C op Afb.45

Paden kunnen soms ook helemaal 
verdwijnen. Bij werkzaamheden 
aan de gebouwen is dat op enkele 
plaatsen gebeurt. Maar het komt 
ook voor bij het beheer. Hier is een 
route vrijgemaakt om de machines 
die nodig waren voor het 
schoonmaken van de vijvers door 
te laten. Daarbij is het profiel van 
het pad geheel verdwenen.

Afb. 45 Kaart 1826, met aanduidingen afb.  
42,423 en 44.



7. Driedimensionale schilderijen

7.1. Theorie

De landschapsparken van de achttiende en de vroege negentiende eeuw zijn sterk door de 
schilderkunst beinvloed. In de achttiende eeuw vond een proces plaats waar eerst de schoonheid van 
het landschap door schilders wordt benadrukt. Aan de wanden van de huizen van de adel en de rijke 
burgers hingen dus al een eeuw  schilderijen van geidealiseerde landschappen, totdat men in 
Engeland op het idee kwam om zulke landschappen buiten in het echt na te gaan bouwen. De 
landschapsparken waren sterk visueel bepaald: de ruimtelijke samenhang was belangrijk, de 
verschillende sferen, een schilderkunstige opbouw met steeds wisselende gezichten en doorkijkjes. 
De inhoud was weer literair bepaald: in sommige parken, zoals Beekhuizen, hingen de gedichten 
over de gedachten die men verondersteld werd te overpeinzen, op bordjes aan de bomen gespijkerd. 
Net zo goed als de schilderijen ook vaak een literaire, zinnebeeldige betekenis hadden. 
Belangstelling voor 'natuur' zoals wij die hebben bestond nog niet. Die gedachten ontwikkelden 
zich pas in de loop van de 19de eeuw. Beplanting diende vaak een schilderkundig doel, om 
voorgrond en achtergrond in scenes te verdelen. 
Nou was Schoonoord niet bepaald een hoogdravend park wat de schilderkunst en de letterkunde 
betreft. Het is gewoon een goed in elkaar gezet park met alle kenmerken van de tijd, zonder verdere 
pretenties.
Het park bestaat uit een afwisseling van open ruimtes, bossen en bosjes, vijvers en uitzichten naar 
de verte. Om de verschillende aspecten goed te beleven werden er kronkelende paden in aangelegd. 
De kronkels waren evenwel verre van toevallig. Ze moesten de blik van de wandelaar richten op de 
scene die voor haar of hem als het ware werd klaar gezet. Het pad bepaalde of je met een laag 
gezichtspunt ver over een lange, in de verte verdwijnende rivier keek, of dat je vanuit de hoogte in 
de diepte een klein watertje zag. In beide voorbeelden gaat het om hetzelfde watertje, en bepaalt het 
pad welke scene je kunt beleven.
Traditioneel worden bij herstelplannen van landschapsparken zichtassen aangegeven. Dit is echter 
een te beperkte visie op wat er zich werkelijk afspeelt. Natuurlijk zijn er enkele hoofd-zichtlijnen, 
bijvoorbeeld vanuit en naar het huis. Maar in het park zelf gaat het om talloze kleine uitzichten en 
doorzichten. Deze vormen een soort continu veranderend beeld: door de beweging van de 
wandelaar verandert het beeld voortdurend en is er eigenlijk sprake van een 3-dimensionale film, 
geregisseerd door de ontwerper. Doordat ook lichamelijke gewaarwordingen veranderen 
(temperatuur, licht, wind) is het zelfs een 3D-film met zintuigelijke effecten.

Afb. 46 Kaart van 1826, met daarop aangegeven 
de afbeeldingen 47- 52



7.2. De schilderijen van Schoonoord

Afb. 47. Punt 1 op afb. 46 de kijker wandelt het pad naar 
beneden af.

Rechts op de foto loopt een bijna vervaagd 
pad. Het ligt tamelijk hoog ten opzichte van 
het water. De wandelaar ziet tussen de 
bomen door een schilderij van een riviertje 
dat in de verte verdwijnt.

Afb. 48. Punt 2 op afb. 46. De kijker wandelt nu de andere 
kant op, langs de vijver.

Het lage pad de andere kant op brengt de 
wandelaar tot vlak bij het water, het pad 
volgt de beek, waardoor de wandeling een 
ander karakter krijgt.
Links op de voorgrond is nog een begin van 
het tracé van het oude pad te zien; verderop 
is het vervaagt door opgebrachte moddert, 
en volgegroeid met struiken.

Afb. 49 Punt 3 op afb. 46. De kijker wandelt over het hoge pad en 
kijkt dwars op de rivier.

Dit was ooit een gezicht op het huis. Vanaf 
het hoge standpunt en dwars op de 
stroomrichting heeft de rivier weer een heel 
ander karakter.



Afb. 50. Punt 4 op afb. 46. Gezicht van de rivier af.

De wandelaar die van de andere kant komt 
krijgt in een heel ander tafereel 
voorgeschoteld. Een uitzicht diagonaal over de 
open plek in het parkbos, nu een schraal 
grasland, in 1826 een akker.

Afb. 51. Punt 5 op Afb. 46. Gezicht vanuit de hoogte over de rivier.

Het (nu vol gegroeide) uitzicht vanaf de 
'splitsing' van de 'rivier', vanaf een hoog 
standpunt, is een van de hoogtepunten van het 
park. Het pad op de kaart van 1826 maakte een 
speciale bocht om de wandelaar in de goede 
positie te krijgen om dit gezicht te genieten.

Afb. 52. Punt 6 op afb. 46.

De afwisseling van sferen is ook belangrijk. 
Het vervaagde pad op deze foto loopt door het 
midden van een donker bosje, ook op de kaart 
van 1826.
Het is de plek voor koelte, of voor somberheid, of voor 
beschutting, of voor intimiteit.

Afb. 53 Punt 7 op afb. 46.

Het donkere pad van de vorige foto komt op 
dit punt de bosrand uit, en betreedt een 
heldere, lichte, zondoorbakken plek, op een 
grote open vlakte, aan de rand van een helder 
korenveld, en met uitzicht op het grote huis. 
Het is ongeveer het punt waar de twee jagers 
staan op de prent van Lutgers (voorblad)



8. Archeologie

De ligging op een overgang van droge naar natte grond, direct aan een voormalige rivierarm geeft 
het park een bijzondere betekenis. Op de Indicatieve kaart van Archeologische Waarden van het 
ROB 2002 is het gebied dan ook aangeduid als ‘gebied met hoge archeologische potentie”. Uit het 
onderzoek naar de zanderij (zie hierboven) uit de periode 1872 – 1927 blijkt, dat het Ivo-gebouw 
destijds op vergraven grond is neergezet.  Er worden op de plek waar voor de nieuwe inrit van het 
WWF-terrein gegraven wordt, geen archeologische vondsten verwacht.

9. Herstelplan park
Kaarten herstelplan: zie de 5 bijlagen op A3-formaat: bos, paden, vaarten 1945, water en zichten

9.1. Uitgangspunten

In het park zullen 3 filosofieen over natuur worden gevolgd. De basis vormt het park van 1826, met 
zijn verhalene – schilderkunstige en literarire inspriratie. Vervolgens wordt de 
natuurbehoudsstrategie  die zich in de 19de en twintigste eeuw ontplooide, gevolgd: het behoud en 
het herstel van de bestaande waarden. Tenslotte zullen ook spontane processen, die een weerslag 
vormen van de omstandigheden op deze plek een kans krijgen voor zover dit past in het oude park.
Het park zal worden aangepast aan de moderne functie van publiekspark.

9.2. Behoud oude structuur

Het historische park is opgebouwd uit opgaand bos, lanen, laag bos, en open ruimtes. Die open 
ruimtes bestaan uit sier-graslanden, al of niet met bloemen en struiken, weilanden met koeien en/of 
paarden, en akkerland. Het grootste stuk akkerland is verdwenen door de zanderij. De ruimte voor 
een kleiner stuk ‘sierakkerland’, nabij de school, is nog aanwezig.  In principe moet deze  structuur 
van het park gehandhaafd blijven. Oude bomen zullen zo lang mogelijk gehandhaafd blijven, voor 
zover dat samen gaat met veiligheid voor de bezoekers. Er zal gebruik gemaakt zal worden van jong 
spontaan bos  voor de bosverjonging. Bosvakken tussen lanen zullen een historisch beheer van 
park-plenterbos krijgen.
Op te reconstrueren paden zal jonge beplanting verwijderd worden. Horsten naaldhout worden in 
principe verwijderd, er zal geprobeerd worden monumentale naaldbomen te laten staan. Op enkele 
plekken, met name langs de vijver, zal beplanting worden afgezet, zodat er een hakhoutbeheer kan 
volgen, om de doorzicht op en over de beek te herstellen.
Aangenomen wordt dat door het behoud van de oude structuur, en het herstel van de kwel, de 
bestaande waarden behouden blijven en zich verder kunnen ontwikkelen.

9.3. Behoud van oude elementen

9.3.1.Paden

De loop van de historische paden, wegen en lanen bepaalt in hoge mate hoe de afwikkeling van de 
opbouw in scènes van het park verloopt: ze zijn essentieel om de structuur bij de wandelaar tot 
beleving te brengen.  Er is een nauwkeurige analyse van het oude padenpatroon gemaakt. Het blijkt 
dat veel van de oude paden van de kaart van 1826 nog aanwezig zijn. Deze zullen op een sobere 
wijze worden schoongemaakt. Verdwenen paden in het park zullen worden teruggebracht volgens 
de oude loop en het oude profiel. Nabij de punt van de vijver bij de Driebergseweg zijn enkele 
paden ' onthoofd' door de verbreding van de weg. Toch zullen daar de oude paden gebruikt worden. 
Ter plekke van de afsnijding zal in overleg met de gemeente Zeist een aanduiding in het modernere 



plaveisel worden gegeven. Rond de school kunnen niet alle oude paden worden teruggebracht. Met 
name aan de kant van de vijver worden 2 paden hersteld. De loop wordt op een klein stukje iets 
anders dan op de oude kaart, vanwege de aanwezigheid van een hek ter plaatse.
Op enkele plaatsen bevinden zich paden uit de periode 1900-1927. Deze zullen worden hersteld, 
omdat ze goed in de infrastructuur passen.
Op enkele plekken zijn korte stukken nieuw pad nodig, omdat stukken van de oorspronkelijke 
paden niet meer aanwezig zijn, bijv. nabij het huis op de plek waar de hoofdlaan uitkomt bij de 
Driebergse weg. Het pad van 1826 zou door de huidige tuin lopen, en daarom is een nieuw trace 
voorgesteld buiten de tuin.
Het park heeft een nieuwe functie gekregen: openbaar wandelpark, en er zijn dan ook ingangen bij 
gekomen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden door een duidelijke afbakening van de ingang met 
palen ter weerszijde van de ingang, een inkadering door groen, een bord, en een duidelijk pad 
erachter.

9.3.2.sierelementen

Enkele markant sierelementen van het oude park zijn nog aanwezig, zoals het bergje voor de 
tuinkoepel/speelhuis, een verhoogd uitzichtpunt over de vijver, en, heel speciaal, de ruimte voor een 
kleine korenveld. Deze elementen blijven bewaard. In overleg met de opdrachtgever wordt nog 
bezien of op die plekken een bank geplaats kan worden.

9.4. Nieuwe elementen

De school en het IVO – nu WWF-gebouw zijn nieuwe elementen in het park, die de structuur 
evenwel niet om zeep hebben geholpen. 
In het WWF-gebouw zijn voorzieningen opgenomen voor diersoorten (gierzwaluwen, vleermuizen) 
die zich graag in een gebouw vestigen.
In principe zijn ze goed opgenomen in het park. Bij het schoolgebouw bij de vijver zal enige 
beplanting verwijderd worden om een beperkt zicht op het gebouw over de vijver heen en vice 
versa te openen. (kaart)
In de Zanderij is een gebied (de hoek met het parkbos) met veel kwel in de afgelopen jaren 
volgeschoten met jong elzenbos. Dat is bijzonder karakteristiek voor de omstandigheden ter plaatse. 
Het is evenwel wel een erg dicht bos, en verstoort daarmee de structuur van het oude park. Om dit 
stuk spontaan bos opener te maken en te veranderen in een mozaiek, zal het worden betrokken bij 
de begrazing.



9.5. Hydrologie

Afb. 54 Kaart De Bunzing en de zanderij met hoogtelijnen  2.50 NAP

9.6. De zanderij

In principe wordt het volgende voorgesteld: de kwelsloot langs de Zanderij wordt dichtgegooid tot 
het niveau gelijk met, of even onder  het grasland. De steilrand wordt gehandhaafd. 
De  sloten in het midden van de Zanderij blijven onaangetast, en mogen verder verlanden. Dat 
betekent dat de kwel zich zal verplaatsen van de slootbodems en de slootranden naar het hele 
gebied. In hoeverre dit ook een positieve invloed heeft op de waterstand in het achterland, wordt 
nog onderzocht. Op de natte plekken zal elzenbronbos tot ontwikkeling komen.
Door herstel van de kwel zullen delen van het gebied gedurende grote delen van het jaar zo drassig 
zijn, dat ze niet toegankelijk zijn voor grazers. In het gebied De Bunzing is een reliëf aanwezig van 
ca 50 cm. De hoogtelijn van 2.50 vormt enkele lobben in het gebied, langs de Blikkenburgervaart, 
en in de voormalige zanderij. (afb. 54) Het waterpeil van 2.00 meter veroorzaakt dus een prachtige, 
optimale gradient door het gebied: stukken zijn permanent drassig, sommige stukken zijn in natte 
tijden drassig, maar drogen in droge periodes op, en tenslotte zijn er stukken die altijd wel droog 
zijn. 
De Zanderij heeft de oude rand tussden het dal van de Kromme Rijn en de Heuvelrug onduidelijk 
gemaakt. Dit kan niet hersteld worden. Maar door langs de oude steilrand in het veld een kleine 
hoogte – 30 cm hoog, een meter breed, met flauwe taluds – aan te brengen wordt deze oude lijn wel 
weer zichtbaar in het landschap.

9.7. De vijver

De vijver rond het oorspronkelijke huis, nu de vijver rond de schoolgebouwen, is in 2005 
schoongemaakt. Voor zover de specie op de oevers is geworpen, zal deze alsnog worden verwijderd. 
Op sommige plekken zijn holle hellingen, zoals bedoeld in het park, bolle hellingen geworden. Hier 
zal het oude verloop hersteld worden, samen met de paden die er liepen.
Bij de opmeting in februari 2006, bleek dat de kwel uit het achterland nog een kweldruk van 25 cm 
ten opzichte van het peil in de sloten van De Bunzing opleverde. Voorgesteld wordt om zoveel 



mogelijk kwelwater vast te houden. daartoe moeten aan 2 kanten van de waterpartije een kleine 
damwand geslagen worden die het water op een zo hoog mogelijk peil tegenhoudt. Via een 
(verstelbare) overlaat wordt water uit het gebied gelaten, zodat de stroming blijft bestaan, de 
bronnen lopen, en het water ververst wordt.

9.8. Begrazing

De Bunzing vormt van oudsher een open weiland gebied. De Zanderij, oorspronkelijk een hoger 
stuk open akkerland, is in de loop der tijden een laag gelegen nat weiland geworden. Plaatselijk doet 
zich spontane bosvorming voor.
Voorgesteld wordt om hier de begrazing voort te zetten, met een dichtheid die hoog genoeg is om 
verbossing op de hoogste stukken  tegen te gaan, en laag genoeg om kruidenrijke graslanden te 
laten bestaan.Op de nattere stukken zal elzenbronbos  tot ontwikkeling kunnen komen.
Op afbeelding 52 is te zien, welk relief in het gebied aanwezig is. Dat relief, de vlaktegewijze kwel 
in de ondergrond, en de begrazing zullen samen uitmaken hoe het gebied zich verder zal 
ontwikkelen. Er zullen stukken zijn die nooit begraasd worden omdat ze veel te nat zijn, en daar zal 
zich elzenbronbos ontwikkelen. De droogste stukken zullen steeds begraasd worden, en daar zal 
zich grasland ontwikkelen. Daartussenin zullen zich talloze overgangen in tijd en ruimte voordoen. 
Bij en lage dichtheid is in het voorjaar zoveel voedsel aanwezig, dat de dieren het allemaal niet op 
kunnen. daar kunnen dan zelfs hooiland en gevoelige kwelsoorten tot bloei en reproductie komen. 
Voorgesteld wordt om De Bunzing in de geest van het oude park te begrazen met een historisch 
runderras. Tegelijkertijd kunnen moderne inzichten over natuurontwikkeling toegepast worden door 
de begrazing extensief toe te passen, en beperkte bosvorming toe te staan. Daardoor komt lokaal de 
sterke ‘Genius of the Place’, de neiging om elzenoerbos en open moerasland te worden, ook tot 
uiting. Het eindbeeld is een moziek van open ruimtes en bosschages, met een rijk scala aan 
vegetaties van hoog tot laag, maar allemaal gebonden aan kwel.
Het ras dat zowel historisch langs de Nederlandse Rijntakken thuishoort, als goed geschikt is voor 
extensieve jaarrondbegrazing, is het brandrode rund.
Het mozaiek van open plekken en bosjes versterkt de functie van het gebied voor reeën. Deze 
vinden hier niet alleen een migratie route, maar nu ook een goede biotoop om in te verblijven.



10.Ingrepen: beschrijving en motivering

Herstel paden.

Voor zover het tracé van de paden nog zichtbaar is, worden deze op eenvoudige wijze hersteld. Het 
profiel wordt  gehandhaafd of, indien nodig, duidelijker gemaakt. Het bestaat in principe uit een 
lichtelijk bol liggend pad, met aan weerszijde kleine randen omhoog.

In eerste instantie wordt er nog geen nieuwe verharding aangebracht.
Nieuwe paden worden in dezelfde stijl aangelegd.

Bosbeheer.

In principe worden oude bomen gehandhaafd, ook als deze gaan sterven. Waar gevaar voor de 
wandelaars optreedt, worden dode takken en bomen verwijderd. Op enkele plekken, zie 
beschrijving, worden struiken ingeplant. Zoveel mogelijk wordt uitgegaan van natuurlijke 
verjonging. Omgevallen bomen worden zonodig van de paden gesleept, en mogen in het bos blijven 
liggen.

Afb. 55. Aanwijzingen noordelijk deel van het park.

Aanwijzingen per vak

1. Hoogopgaand bos langs de Blikkenburgerweg

Dit oude beukenbos blijft in zijn geheel bewaard. De onderbegroeiing wordt gehandhaafd. 
Zaailingen van struiken en bomen mogen zich vestigen. Het bosbeheer is gericht op de veiligheid 
van de wandelaars. Bij windworp blijven de bomen liggen, voor zover ze niet op de aangrenzende 
wegen of paden liggen.

De oude paden worden deels hersteld.

2. Het ijzeren hek langs de weg naar de school wordt gehandhaafd. Het is daarom niet zinvol



 

Afb.56. Aanwijzingen noordelijk deel van het park.
de paden van 1825, die op die laan aansloten, te herstellen. Er wordt geen nieuw toegangspad 
gemaakt vanaf de Blikkenburgerweg, dat aansluit op de oude paden. Het pad dat op de kaart van 
1825 hier liep, van ongeveer 7 naar ongeveer 3-2, wordt niet hersteld. Het zou het verwijderen van 
de rhodo’s noodzakelijk maken, en daarvan wordt afgezien. 

3. Het enkele jaren geleden aangelegde voetpad langs de Blikkenburgerlaan is aangelegd op het 
terrein van park Schoonoord. Voorgsteld wordt dat de bermen tussen weg en voetpad door de 
gemeente worden hersteld, en met klimop worden ingeplant. De rand van het park op deze plek 
wordt ingeplant met klimop en rhodo’s. Voorlopig blijft de afrastering van paaltjes met een gladde 
draad gehandhaafd. Deze kan weggehaald worden als de beplanting aan de rand stevig genoeg is.

4. Hoog en laag pad langs de vijver. Het bovenste pad wordt weer onder profiel gebracht. Het 
onderste pad wordt hersteld. Tussen de twee paden wordt in principe plenterbos voorgesteld. Oude 
bomen blijven evenwel gespaard als overstaanders. 2 doorzichten naar de vijver, en 2 naar het 
open veldje worden opengehouden.. Waar het talud bol ipv hol is geworden door opgebrachte 
specie bij het reinigen van de gracht in het verleden, wordt het holle profiel hersteld, tenzij 
beplanting dat onmogelijk maakt.

5. Aan de kant van de school wordt het oude pad hersteld voor zover het er nog ligt, en  met stukken 
nieuw pad aangesloten op de bestaande verharding. De bomen op de strook worden behandeld als 
plenterbos: af en toe wordt een te groot exemplaar weggehaald over een lange periode. De 
bedoeling is dat hier een transparante rand van meest jonge bomen komt te staan. Enkele oude 
bomen worden gehandhaafd. Het talud wordt als grasveld beheerd. De regenwaterafvoer van het 
dak van de school wordt afgekoppeld van de vijver, en in infiltratiekisten geleid. De contouren van 
het oude huis zullen in het terrein worden gemarkeerd.

6. Op de plek van het oude speelhuis wordt het oude pad op dezelfde manier hersteld. Het hek blijft 
staan. Op de plek waar het huisje stond, wordt de vloer hersteld.



7. Het oude (sier)akkertje wordt als schraal grasland beheerd door maaien. De bosranden blijven 
onaangetast.

8. Het pad rondom wordt vrijgemaakt van ingeplante en gekiemde bomen, en hersteld, met behoud 
van zoveel mogelijk overhangende takken.

9. De ingang wordt in de stijl van het park met 2 palen gemarkeerd. Of de slagboom blijft staan is 
een zaak van de beheerder.

10. De brede ingang die is ontstaan toen hier een riool werd aangelegd, vervalt. Langs de weg 
worden schaduwverdragende struiken aangeplant. De oude paden worden hersteld.

11. Op deze plek is een deel van de oude paden ‘afgesneden’door de verbreding van de Driebergse 
weg. Het afgesneden steilrandje met de paaltjes wordt op dezelfde wijze hersteld. De ingangen 
worden met ieder 2 palen gemarkeerd. De oude paden worden hersteld. Het informele pad vlak 
langs de vijver vervalt. De 2 kolken die water van de Driebergse weg naar de vijver brengen, 
worden afgekoppeld in overleg met de gemeente Zeist.

12. Ook in overleg met de gemeente wordt bekeken of het ‘afgesneden’ stuk van het pad in het 
plaveisel van het voetpad evenwijdig aan de Driebergse weg duidelijk gemaakt kan worden, 
bijvoorbeeld door dit stuk in baksteen uit te voeren. Het eikenlaantje, dat in de vorige eeuw is 
opgeheven, wordt in ere hersteld.

13. Dit pad, met de uitzichten,  wordt hersteld, rekening houdend met het huidige pad. Er wordt een 
bank geplaatst.

14.De vijver is vorig jaar schoongemaakt. Er worden 2 eenvoudige stuwtjes geplaatst (15 en 16) die 
het water opstuwen zover dat kan, maar met een kleine overlaat zodat de sprengkoppen wel blijven 
lopen. De duikers worden opengemaakt.

15.stuwtje met overlaat

16. stuwtje met overlaat

17. Het pad dat op de oude kaarten naar dit punt leidt, wordt niet hersteld. Het gebied is een 
rustgebied voor reeën.

18. Het oude pad wordt hersteld. In dit stuk bos wordt de opslag van de Amerikaanse eiken 
verwijderd. Spontane opslag mag doorgroeien, net als de bomen die enkele jaren geleden zijn 
geplant.

19. De laan wordt ter weerszijde begrensd door een 15 m brede strook hakhout, dat gevormd wordt 
uit spontane opslag.

20. Bosbeheer: plenterbos, dat wil zeggen dat maar enkele bomen volledig uit mogen groeien, de 
andere worden in de loop der tijd met een of 2 tegelijk vervangen als ze te groot worden. In het 
dennenbosje wordt krachtig gedund, maar veelbelovende bomen mogen doorgroeien.

21. De paden worden hersteld.

22. De oude paden (eikenlaantje)  worden hersteld; een nieuw pad dat aansluit op het pad bij 25 
wordt aangelegd als een logische tussenverbinding. Herstel van de oude situatie is hier niet meer 
mogelijk, om dat het oude pad door de tuin van het huis zou gaan.

22. Het brede, informele pad wordt opgeheven. Om de bijenstal te bereiken blijft een smal 
doodlopend pad open.

23. Het grasveld uit de tijd van het IVO-gebouw blijft bewaard. Er mogen enkele essen die zich 
spontaan vestigen, doorgroeien tot solitaire bomen, rekening houdend met de parkopbouw, en de 
zichten op het nieuwe gebouw. Het asfalt wordt verwijderd, op de uitgangsweg na. Samen met de 
grasmat worden stinzenplanten ingezaaid en geplant. Er wordt een maaibeheer voor 
schraalgrasland gevoerd: maaien omstreeks 15 juni.



24. Het oorspronkelijke pad, dat verdwenen is bij de aanleg van het riool, wordt hersteld. Er wordt 
een nieuwe aantakking gemaakt in de richting van punt 22, buiten de particuliere tuin om.

25. Paden worden hersteld. Bestaand bos met spontane onderbegroeiing

Afb.57. Aanwijzingen voor het middendeel van het park.

26. Paden worden hersteld. Bestaand bos met spontane onderbegroeiing

27. Vanaf het terras wordt een pad aangelegd naar dit uitkijkpunt. Er worden 2 banken geplaatst.

28. Het pad door het bos wordt hersteld. De ingesneden stukken pad naar de nieuwe oprit worden 
verbeterd, en de taluds worden ingeplant met klimop. De route naar de overkant wordt duidelijk 
gemaakt.

29.Het asfalt wordt verwijderd. Het tegelpad langs de Driebergseweg wordt doorgetrokken. Het 
eerste stuk van de opgeheven weg wordt ingeplant met struiken. Het zicht op de inrit en de 
parkeerplaats met auto's wordt zoveel mogelijk verzacht door aanplant in het gekapte stuk bos.

30. Het bos in deze strook wordt als opgaand bos beheerd. De banken worden opgeknapt of 
vervangen. De uitzichten vanaf de bank worden opengekapt. Het pad wordt hersteld.

31. Het pad krijgt een logische doorgang naar de weg. De ingang wordt gemarkeerd met 2 stevige 
palen. Verderop langs de Blikkenburgerweg staat nog een bank. Ook deze wordt gerepareerd of 
vervangen. De omgeving wordt opgeknapt, en het uitzicht wordt opengekapt.

32. De wal rond het WWF-terrein wordt als een half transparant scherm gehandhaafd.

33. De grasvelden en taluds op het WWF-terrein worden met gras en stinzenplanten ingezaaid. Er 
wordt een schraalgrasland beheer met een bloeiende berm- vegetatie bereikt door 2x per jaar, 
omstreeks 15 juni en zonodig nog een keer eind augustus te maaien. Geen gazonbeheer !!



Afb.58. Aanwijzingen voor De Bunzing en de Zanderij

34. Om de werking van de kwelsloot te verminderen, wordt deze dichtgegooid tot op het niveau van 
het weiland, of iets daronder. Het bovenste stuk van het huidige steile talud gehandhaafd. Er wordt 
wat beplanting afgezet (hakhout) om zon toegang tot dit steilrandje te geven.

35.Om de kwel over de hele oppervlakte van de Zanderij te bevorderen, mogen de sloten 
verlanden. Greppels worden niet opengemaakt, omdat deze de effecten van kwel verminderen.

36. De Zanderij en de Bunzing worden samen extensief begraasd door een historisch runderras. 
Doelen: handhaving cultuurhistorische begrazing; ontstaan van een rijke biodiversiteit door een 
mozaïek van hoge en lage begroeiing; ontstaan van elzenbroekbos op de sterkst kwellende 
plaatsen.

37. De buitenste sloot rond het schoolterrein mag eveneens verlanden.
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Bijlage

Afb. 59. Zanderij aan het eind van de Bildtsche Vaart , om het terrein bij de gasfabriek op te hogen en te bestraten.

Er kon geen materiaal van de zanderij op Schoonoord gevonden worden uit de tijd dat deze werkte. 
Deze foto geeft een impressie hoe een zanderij in z'n werk ging en er uit zag.
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