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V O O R W O O R D
Het jaar 1988 wordt gemarkeerd door maar liefst vier jubilea.
De stad Wageningen is 725 jaar oud, de Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde, Afdeling Wageningen en Omstreken viert
haar eerste eeuwfeest, de Landbouwuniversiteit bestaat 70 jaar
en de Historische Vereniging 'Oud-Wageningen' is alweer 15 jaar
een begrip. Al met al een goede aanleiding om eens aandacht te
schenken aan de 'groene' historie van onze landbouwstad en haar
omgeving.
Wij zijn dan ook zeer verheugd over de publikatie van dit boek,
tot stand gekomen door samenwerking tussen de KMTP en 'OudWageningen '. De waarde van het boek zit overigens niet in het
terugblikken alleen. De groene elementen zijn in ons huidige
en toekomstige leefmilieu onmisbaar, maar dreigen geleidelijk
schaarser te worden. De voortreffelijke artikelen in deze uitgave
onderstrepen hoe zeer onze groene omgeving het waard is behouden
te blijven voor de toekomst.
Wij wensen elkaar en de andere jubilarissen nog vele goede jaren
toe, en de lezer veel plezier met dit kostelijke boek.
Th. Michels
voorzitter KMTP
Afdeling Wageningen
en Omstreken

W.J.P. Steenbergen
voorzitter Historische
Vereniging fOud-Wageningen'

Platanus x acerifolia
'De Wereld*, Wageningen

Platanus orientalis
Emmapark, Wageningen

BIJZONDERE BOMEN IN EN ROND WAG EN ING EN
H.A. van Haaren en G.J. Jansen
INLEIDING
Het schrijven van een bijdrage aan deze jubileumuitgave over 'bijzondere bomen in en rond Wageningen1 is zowel erg gemakkelijk
als heel moeilijk. Gemakkelijk, want in de Wageningse arboreta
staan vele bijzondere bomen, en moeilijk, want buiten de arboreta
komen die nauwelijks voor. Toch is besloten de bomen op f De .
Dreijen' en 'Belmonte1 in dit artikel buiten beschouwing te laten, maar de meeste van de hier besproken bomen zijn er wel te
vinden. Ook heel bijzondere soorten, meer struiken dan bomen en
uitsluitend in particuliere tuinen, worden hier niet besproken.
Er is gekozen voor het behandelen van gewone, veel voorkomende
boomsoorten, waarvan vaak veel meer bijzondere vormen bestaan
(en in de omgeving voorkomen) dan men zoal denkt. Wie wist bijvoorbeeld dat in Bennekom een 'eikebastbeuk' staat, in principe een gewone beuk, maar met een bast als van een eik? En
dat in Wageningen gewone Robinia's staan waarvan iedereen denkt
dat het Italiaanse populieren zijn? En dat van die slangedennetjes, die je zoveel in siertuinen ziet, grote volwassen
exemplaren voorkomen in Ede?
Over al die ongewone, gewone bomen gaat dit artikel.

1. PLATAAN
Langs de Generaal Foulkesweg, tussen 'De Wereld' en de aula van
de Landbouwuniversiteit staat een grote plataan, die op het
eerste gezicht heel gewoon is. Tot op zekere hoogte klopt dat
ook. Het is een exemplaar van Platanus x acerifolia, die alom
in ons land voorkomt. Van platanen is bekend dat zij meer dan
veel andere boomsoorten bestand zijn tegen de groeiomstandigheden
in de stedelijke omgeving en zij worden dan ook in groten getale
in de stad aangeplant.
De plataan bij 'De Wereld' is een zogenaamde tweeboiler, dat wil
zeggen, dat de zaadbollen in groepjes van twee bij elkaar aan een
vruchtdraadje zitten. Het aantal bollen per draadje is een van de
onderscheidende kenmerken van de in ons land voorkomende soorten:
Platanus occidentalis, de westerse plataan, heeft slechts ee'n bolletje per draadje; Platanus orientalis, de oosterse plataan, heeft
er drie tot zeven, en Platanus x acerifolia, de kruising tussen
die twee, heeft er een tot drie, echter over het algemeen twee.
Op het overzichtje hieronder staan de belangrijkste verschillen tussen de verschillende platanen aangegeven. Van belang is te bedenken
dat Platanus x acerifolia intermediair is tussen de beide andere.

Bast van Platanus x acerifolia

Bast van Platanus orientalis

Platanus occidentalis

Platanus x acerifolia
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De plataan bij 'De Wereld' voldoet volledig aan de beschrijving
van de gewone Platanus x acerifolia. Toch is hij bijzonder, want
deze zuivere intermediaire vorm van de plataan wordt tegenwoordig
niet of nauwelijks meer geteeld. Echte tweeboilers komen dan ook
alleen nog maar als grote, oude bomen voor. De huidige generatie
platanen staat morfologisch gezien niet in het midden tussen de
occidentalis en de orientalis, maar veel dichter bij de occidentalis. Het zijn dan ook vrijwel allemaal eenboilers.
Zuivere orientalis- en occidentalis-platanen zijn eveneens zeer
zeldzaam. Vrijwel alle platanen die als een van beide soorten
geboekt staan, zijn in werkelijkheid eveneens kruisingen. Zij hebben
dan echter veel meer T bloed' van de ene soort dan van de andere,
waardoor nauwelijks opvalt dat zij niet zuiver zijn. Zo'n 'onechte'
orientalis staat in Wageningen in het Emmapark (tegenover nr. 11).
Van het rijtje platanen dat daar langs de waterkant staat, heeft
het meest rechtse exemplaar morfologische eigenschappen, die bij
goede beschouwing afwijken van die van de andere. De andere zijn
allemaal duidelijke kruisingen, maar de meest rechtse heeft bijzonder veel orientalis-bloed. Toch zijn bijvoorbeeld de af schilf erende bastplaten te groot voor een echte orientalis, die in
zuivere, kleine rondjes afschilfert.
De vele verschillende kruisingen, met wisselende hoeveelheden
orientalis- en occidentalis-bloed, vinden hun oorsprong in het
feit dat de plataan,net als vele andere boomsoorten, verschillende
keren opnieuw is 'ingevoerd'. De platanen die op dit ogenblik in
de handel zijn, hebben over het algemeen veel occidentalis-bloed.
Nog een laatste bijzonderheid: boomverzorgers hebben een hekel aan
het werken in platanen. De bladharen veroorzaken namelijk veel
irritatie aan huid en luchtwegen.

Bloem van Catalpa ovata

Catalpa speciosa
'De Dorskamp', Wageningen

2. TROMPETBOOM
Van nature komt de trompetboom (Catalpa) zowel in de Oude als in
de Nieuwe Wereld voor. In China worden vier tot zes soorten
onderscheiden. Over het algemeen zijn het vrij lage, brede, sterk
vertakte bomen. Slechts zelden hebben zij een doorgaande spil.
Als straatboom zijn zij dan ook minder geschikt (hoewel ze daarvoor wel een enkele keer worden gebruikt). Het zijn echter mooie
parkbomen, die opvallen door hun grote groene bladeren. Bijzonder
fraai zijn de bloemen die pas verschijnen als de boom al in blad
staat.Ze bestaan uit grote, licht gekleurde kelken met donkere
spikkeltjes. De zaden zijn grote, hangende peulen.
Een van de meest bijzondere bomen in Wageningen is een reusachtige
trompetboom, Catalpa speciosa, op het terrein van f De Dorschkamp'
(Bosrandweg 20), pal voor de hoofdingang van het gebouw. Deze boom
behoort samen met een soortgenoot in Baarlo tot de grootste,
oudste en meest gezonde bomen van deze soort die in ons land voorkomen. Dat is voor de vermeerdering van belang, omdat het herkomstgebied van Catalpa speciosa (de Verenigde Staten) verschillende
klimaatgebieden kent. Bomen uit een gebied met een klimaat dat
afwijkt van het onze, hebben een kleinere kans om hier oud te
worden dan bomen uit een meer overeenkomstig klimaatgebied. Goed
groeiende, gezonde, oude bomen in Nederland komen dan ook eerder
in aanmerking om als uitgangsmateriaal voor de vermeerdering van
een soort te dienen dan import van vermeerderingsmateriaal uit
het land van herkomst, omdat dan nooit zekerheid bestaat over het
gedrag van de bomen op hogere leeftijd.
In Nederland komen verschillende soorten Catalpa voor. De bekendste
is de Catalpa bignonioides. Deze is onder andere te zien in Bennekom, Kierkamperweg / hoek Bovenweg. Catalpa bignonioides is van
nature een kleine, struikachtige, sterk vertakte boom, die echter
wel zware stammen kan vormen. De boom in Bennekom heeft zijn
maximale omvang bereikt.
Catalpa ovata komt in Nederland eveneens voor, maar is heel zeldzaam. Meer bekend is de Catalpa x erubescens, een kruising tussen
Catalpa bignonioides en Catalpa ovata. Catalpa ovata heeft bladeren
met puntige bladlobben en bignonioides heeft bladeren met gladde
randen. Bij de kruising tussen die twee komen beide bladvormen
naast elkaar voor. Waar deze bastaard in Nederland is geplant, blijkt
dit meestal de cultivar 'Purpurea' te zijn. Deze heeft bladtoppen
die in het voorjaar bruinpaars kleuren. In Wageningen staat een
Catalpa x erubescens 'Purpurea' op de terrein van 'De Dorschkamp',
bij de hoofdingang, vlak naast de al beschreven Catalpa speciosa.
De 'Purpurea1 is een mooie boom, maar hij groeit veel langzamer
dan de Catalpa speciosa.
Onderstaand schema geeft enige onderscheidende kenmerken van de
diverse in Nederland voorkomende Catalpa-soorten.

Catalpa bignonioides
Kierkampweg, Bennekom

Castanea sativa
Zijpendaal, Arnhem
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Castanea sativa 'Prolifera1
'De Dorskampf, Wageningen
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Als laatste bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de Catalpa
in Nederland in het voorjaar een van de laatste boomsoorten is
die in blad komt. In Amsterdam is het een keer gebeurd dat een
aannemer, die opdracht had om alle dode bomen in een buurt te
rooien, een paar springlevende Catalpa's omzaagde. Ze waren als
enige bomen in die buurt op dat moment nog niet uitgelopen.

3. TAMME KASTANJE
Het geslacht Castanea(kastanje) bestaat uit een tiental soorten,
maar de deskundigen zijn het niet eens over het exacte aantal.
Tamme kastanjes zijn gemakkelijk van andere boomsoorten te onderscheiden door hun opvallende, langwerpige, getande bladeren. Geen
enkele boomsoort (uitgezonderd een enkele eikesoort) heeft bladeren die op die van de kastanje lijken. De bloemen (katjes) zijn
onopvallend, maar als een boom in juni/juli vol hangt met die
katjes dan is dat een bijzonder mooi gezicht. De reuk ervan is
echter minder aangenaam. De vruchten zijn de bekende, in bolsters
(schijnvruchten) gevatte, eetbare kastanjes. De hoeveelheid en
kwaliteit van de vruchten verschilt echter sterk per boom. Alle
kastanjes hebben een stam die vaak sterk gedraaid is. Als straatboom is de kastanje niet geschikt. Niet alleen omdat automobilisten het vallen van de kastanjes op hun autodaken niet op prijs
stellen, maar ook omdat de grote bladeren slechts langzaam vergaan, dus lang op de weg blijven liggen en daar slipgevaar veroorzaken.
In Nederland is de tamme kastanje niet inheems. Hij is afkomstig
uit Zuid-Europa, Noord-Afrika en Klein-Azie. Er wordt vaak gezegd
dat hij hier door de Romeinen is ingevoerd. Wellicht door de
zuidelijke herkomst zijn kastanjes warmteminnend en droogteresistent. Van twee kastanjes in Park Zypendaal in Arnhem wordt wel
gezegd dat zij in 1545 zouden zijn geplant en dat zij de oudste
bomen van ons land zijn. Het is een feit, dat deze bomen al enkele
eeuwen oud zijn en daarmee in ieder geval de oudste kastanjes van
ons land. De maximale leeftijd die kastanjes kunnen bereiken wordt
op zo'n 500 jaar gesteld, zodat het einde van deze bomen langzaam
maar zeker in zicht moet komen.
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Fagus sylvatica !Bornyensisf
Generaal Foulkesweg, Wageningen
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Van Castanea sativa komen in Nederland verschillende cultuurvormen voor. Zowel op bladvorm als op bladkleur en boomvorm is in
het verleden geselecteerd. Een bijzondere cultivar is de
Castanea sativa 'Prolifera'. Er staat een fraai volwassen exemplaar in Wageningen, op het terrein van fDe Dorschkamp', achter
het hoofdgebouw naast het perceel Bosrandweg 24. De boom kenmerkt
zich door een lange, doorgaande spil, een vrij smalle boomvorm,
grote glanzende bladeren en een sterke groei. De vruchtdracht
is eveneens weelderig. De jongste bladeren zijn aan de onderzijde
dicht grauwwit, viltig behaard.
Een selectie op verscheidenheid in bladkleur is Castanea sativa
1Argenteovariegata'. De bladeren van
deze bontbladige cultivar
zijn zilverwit gerand, en soms geheel witachtig van kleur. Ook de
stekels van de bolsters zijn wit. Er staat een fraai exemplaar
van 'Argenteovariegata1 in Bennekom, aan de Heelsumseweg bij de
bejaardenwoningen Ericapark (bij de aansluiting op de Kerkhoflaan).
Over het algemeen Tverlopen' bontbladige klonen van de Castanea
zeer snel. 'Verlopen1 betekent dat in bontbladige cultivars steeds
meer takken met groene bladeren verschijnen. Deze groene takken
groeien sneller (meer fotosythese), waardoor zij op den duur de
bontbladige takken geheel verdringen. De 'Argenteovariegata1 in
Bennekom is een uitzondering op deze regel. Tot 1978 is geen enkel
verloop waargenomen, en pas de laatste jaren zijn er takken met
gewone, groene bladeren in verschenen. Het is zaak deze takken
bijtijds weg te snoeien, omdat anders de kans bestaat dat de boom
definitief verloopt. Veel oude, groene kastanjes waar een enkel
bont takje in zit, waren oorspronkelijk geheel bontbladige bomen.
Daarom worden bontbladige kastanjes tegenwoordig weinig meer
geplant. Kastanjes worden meestal van zaad gekweekt. Alleen
de klonen worden geënt.
4. BEUK
Het geslacht beuk telt zofn tien soorten, waarvan er in Nederland
slechts drie voorkomen. Een daarvan is de bekende Fagus sylvatica,
de gewone beuk, waar ook veel cultivars van in omloop zijn, zoals
de bruine beuken en de treurbeuken. Van de soort Fagus sylvatica
zijn veel cultivars in omloop. In Wageningen staat langs de Nijenoord
Allee, vlak bij de aansluiting met de Lawickse Allee een beukenbeplanting met afwisselend gewone en bruine beuken (Fagus sylvatica
'Purpurea' of 'Atropunicea'). Er zijn vele namen in omloop voor bruine beuken: vele kwekers teelden 'hun eigen' bruine beuk, maar over
het algemeen wordt de naam 'Purpura' gebruikt als verzamelnaam
voor alle bruine zaailingbeuken. Ook treurbeuken komen in en rond
Wageningen regelmatig voor. De gewone treurbeuk is Fagus sylvatica
'Pendula'. Er bestaan echter nog drie andere treurvormen:
'Bornyensis* ?Miltonensis' en 'Remillyensis' . Een van deze bijzondere
treurvormen staat langs de Generaal Foulkesweg (nr. 59) Dit is
13

Bast van Fagus Sylvatica
'Quercoides'

Fagus sylvatica !Fastigiata1
Oosterbeek
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Fagus sylvatica 'Bornyensis'. Deze is voor het eerst gevonden bij
een kerk in Borny (Frankrijk) en hij onderscheidt zich van de gewone
treurbeuk door zijn tot bovenaan rechtdoorgaande stam. Fagus sylvatica 'Pendula'vormt slechts een korte stam, die al snel over gaat
hangen. Soms wordt een der takken wat omhoog geleid om nog enigszins een doorgaande stam te krijgen. Bij ''Bornyensis1 is dit niet
nodig. De stam vormt een doorgaande spil. Alleen de zijtakken hangen
sterk omlaag.
In Bennekom (Selterskamp, hoek Prins Hendriklaan, tussen enige andere bomen) staat nog een bijzondere beukecultivar: Fagus sylvatica
'Quercoides'. Deze onderscheidt zich van de andere beuken doordat
hij een ruwe schors heeft, zoals die van een eik. Hij is voor het
eerst in 1799 gevonden in Gottingen (West-Duitsland). Aanvankelijk
dacht men dat een spontane kruising was tussen een eik en een beuk,
maar later bleek het een vorm van de gewone beuk te zijn. In beukenzaaiseüs komen af en toe afwijkende bomen voor, zoals bruine
beuken, en ook 'eikebastbeuken'. Ook in beukebossen treft men hem
af en toe spontaan aan. Merkwaardig genoeg schijnt hij, net als de
gewone beuken, wel gevoelig voor zonnebrand te zijn.
Van Fagus sylvatica 'Fastigiata1 (of TDawyck!) staat een exemplaar in Oosterbeek, achter de 'naald' tegenover het Airbornemuseum. Het is een zuilvormige beuk, die een enkele keer daarom wel als straatboom wordt gebruikt. Er zijn verschillende
fastigiate (zuilvormige) beukenklonen, zodat er geen zekerheid
bestaat over de juiste naam. De 'DawyckT is geselecteerd in
Dawyck, Peeblesshire (Engeland) en de 'Fastigiata' in Metz
(Frankrijk). Over het algemeen wordt de naam 'Fastigiata' gebruikt als verzamelnaam voor alle, zowel 'wilde' als gekweekte,
zuilvormige beuken
Als laatste willen we hier twee beuken met bijzonder diep ingesneden bladeren noemen: Fagus sylvatica 'Asplenifolia' en
'Laciniata'. In de Betuwe in de streek rond Lienden bijvoorbeeld,
komt bij boerderijen nogal eens de cultivar 'Asplenifolia' voor,
de varenbeuk. 'Laciniata1 heeft langwerpige, lancetvormige
bladeren. Datzelfde geldt voor de 'Asplenifolia', hoewel deze
soms wat meer variatie in bladvorm heeft. Soms komen zelfs verschillende typen blad aan een en dezelfde boom voor. Qua habitus
zijn beide cultuurvormen verschillend: 'Laciniata' onderscheidt
zich wat dat betreft niet van een gewone beuk, terwijl 'Asplenifolia' een zeer dichte betwijging heeft, die vooral in de winter
opvalt.
5. EIK
Het geslacht Quercus is een groot geslacht dat enige honderden
soorten telt, waaronder zowel bladverliezende als groenblijvende
soorten. Tot de meest voorkomende soorten in Nederland behoren:
Quercus robur (de zomereik), Quercus Rubra (de Amerikaanse eik),
15
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Quercus palustris
Mansholtlaan, Wageningen

S

Quercus robur 'Fastigiata'
Op den Berg, Ede
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Robinia pseudoacacia 'Bessoniana1
Diedenweg, Wageningen

Quercus palustris (de moeraseik) en Quercus frainetto (de Hongaarse eik). Behalve Quercus robur is ook Quercus petraea (de
wintereik) in Nederland inheems.
Op vrijwel alle bos- en tuinbouwkundige opleidingen in Nederland
worden de verschillen tussen Quercus robur en Quercus petraea
onderwezen. Dat is eigenlijk wat merkwaardig, want de wintereik
komt in Nederland maar zelden voor, veel minder dan bijvoorbeeld
Quercus rubra of Quercus palustris. Toch staan in Wageningen
enkele grote exemplaren. Langs de Dorskampweg, in het weiland
onderaan de heuvel waarop 'De Dorschkamp' ligt, staat een groepje van drie eiken: de twee buitenste exemplaren zijn Quercus
petraea, het exemplaar dat daar tussenin zit geklemd is een Quercus
robur (zie omslag). Ook op de Clauslaan in Bennekom staan robur en
petraea broederlijk naast elkaar. Als zaailing of jonge boom zijn
robur en petraea vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. Bij oudere bomen zijn de belangrijkste verschillen de volgende:

Q.robur
Q.petraea

bladvoet

bladsteel

bladvorm

eikels

geoord
niet geoord

kort
langer

vaak asymmetrisch
altijd symmetrisch

gesteeld
zittend

Van robur en petraea bestaan kruisingen. Die worden Quercus x
rosacea genoemd. Het zijn natuurlijke hybriden die intermediair zijn
tussen de beide ouders. Quercus robur is een van de meest voorkomende boomsoorten in Nederland. Na de populier is het de meest
voorkomende boom (solitair of rijbeplanting) in het Nederlandse
agrarische landschap. Er bestaan dan ook veel typen van. Vroeger
had iedere streek wel zijn eigen type, dat alleen daar voorkwam.
Zowel van robur als van petreae komen zuilvormige cultivars voor.
In Op de Berg in Ede staat een straatbeplanting van Quercus robur
'Fastigiata'. Daar zijn duidelijk tenminste twee verschillende
typen in te onderscheiden: één met vrij rechte opgaande takken,
en één met wat krullende, warrige takken, waarvan de onderste
duidelijk afhangen. Dat er diverse typen in omloop zijn komt omdat ze vaak uit zaaisels van fastigiate eiken worden geselecteerd. Daardoor komen ook slechter gevormde typen in de handel.
Vaak groeien deze op hogere leeftijd veel breder uit dan de bedoeling was van degene die ze heeft geplant. Enten is de enige manier om gelijkvormige nakomelingen te krijgen. Dit kan voor het
gebruik als straatbeplanting (in smalle straten) van belang zijn.
In Ede bij het oude gemeentehuis staat nog een bijzondere wintereik:
Quercus petreae 'Mespilifolia' . Deze komt in Nederland vrijwel uitsluitend voor in de streken tussen Utrecht en Twente. Hij wordt
gekenmerkt door zijn lange, zeer smalle bladeren, die niet zijn
ingesneden. De bebladering is opvallend dicht * de takken zijn vaak
wat afhangend.
Langs de Mansholtlaan in Wageningen, tussen de Hollandseweg en de
afslag naar Bennekom, staat een beplanting van Quercus palustris,
de moeraseik.
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Hoewel de naam anders suggereert voldoet hij uitstekend op zandgronden (maar niet in de moerassen). De moeraseik kenmerkt zich
door de diep ingesneden bladeren (dieper nog dan die van de
Amerikaanse eik), en de zeer regelmatige kroonvorm. De kroon is
vaak bijna zuiver driehoekig door de vrijwel horizontaal afstaande
zijtakken. Er komen echter verschillende typen Quercus palustris
voor, en niet alle typen zijn even regelmatig gevormd. Soms hangen
de onderste takken door, hetgeen problemen met het verkeer kan opleveren. Pas geplante moeraseiken hebben vrijwel altijd een wat
slingerende toptak. Dit trekt op den duur echter altijd vanzelf
bij. Het aanbinden van een lange stok, hetgeen men in de praktijk
nog wel eens ziet, is dan ook niet nodig. Er wordt wel gezegd dat
hij pas een goede, doorgaande spil krijgt als de penwortel is doorgegroeid.
De moeraseik is erg gevoelig voor gronden met een te hoog pH
(zuurgraad). Dan kleuren de bladeren citroengeel (ijzergebrek)
waarbij de nerven echter groen blijven. De moeraseik heeft, net
als alle rode eiken, fraaie herfstkleuren: vaak diep puperrood.
Een boomsoort die veel op Quercus palustris lijkt is Quercus
coccinea, te zien in Arnhem bij de oprit van de (oude) Rijnbrug.
Het blad is vrijwel identiek, maar de kroonvorm verschilt: Quercus
coccinea is veel minder regelmatig gevormd dan Quercus palustris.
Daar staat echter tegenover dat de herfstkleuren nog mooier zijn.
Hij heet niet voor niets: scharlaken eik.
6. (VALSE) ACACIA
De valse acacia (Robinia) is afkomstig uit Noord-Amerika. Het
geslacht telt ongeveer twintig soorten. In 1601 was Robinia
pseudoacacia, de gewone Robinia, de eerste boomsoort die uit
Amerika in Europa is ingevoerd. Vermoedelijk door Franse missionarissen is toen zaad opgestuurd naar Robin, de hovenier van
de Franse koning Henri IV. Naar deze Robin is het geslacht
vernoemd. Als boom is voor Nederland eigenlijk alleen de soort
Robinia pseudoacacia van belang. De andere soorten van het
geslacht zijn meer struiken dan bomen. De oudste Robinia in ons
land staat op de binnenplaats van Kasteel Doorwerth. In en rond
Wageningen komen verschillende cultivars van Robinia pseudoacacia voor. Langs de Ritzema Bosweg, vanaf de Bosrandweg tot
het Pieter Pauw Ziekenhuis, staat Robinia pseudoacacia 'Appalachia', vernoemd naar de Appalachen, de streek waar de Robinia
van oorsprong thuis hoort. Het is een vrij slanke boom met een
goed gevormde, doorgaande spil, een selectie van de zogenaamde
'scheepsmast-Robinia's. De 'Appalachia' is in 1948 door Houtzagers in Nederland ingevoerd. Het schijnt dat deze boom in
Noord-Amerika is geselecteerd in de tuinen van de Nederlandse
immigranten. Deze zouden hem bij hun emigratie als wortelstukken
hebben meegenomen om hem aan te planten voor de vervaardiging
van stelen van schoppen en harken of als wielspaken. Een aan18

wijzing hiervoor kan zijn dat in Amsterdam in het Oosterpark een
Robinia staat die exact dezelfde morfologische eigenschappen
heeft als de 'Appalachia', maar die veel ouder is (60 - 70 jaar)
en die daar dus al stond toen de eigenlijke !Appalachia' nog
niet eensgeselecteerd was. Dat zou dus betekenen dat het een
van oorsprong Nederlandse boom is die door Houtzagers opnieuw
is ingevoerd.
De meest aangeplante Robinia is de Robinia pseudoacacia
'Bessonianaf. Deze heeft geen doorgaande spil, maar een sterk
vertakte, onregelmatige bolvormige kroon. Bij oude bomen geeft
deze onregelmatige kroon, samen met de ruwe schors, de boom.
een schilderachtige uitstraling. Speciaal in de winter komt
deze karakteristieke vorm naar voren. Vermoedelijk is hij daarom
ook zoveel aangeplant. In Wageningen staat Robinia pseudoacacia
'Bessoniana' langs de Diedenweg, vlak bij de aansluiting met de
Ritzema Bosweg. Het zijn de bomen die vlak langs de rijweg staan,
en niet die in het grasveld. Die laatste zijn geen benaamde
cultivar, maar exemplaren van de soort.
Even verderop langs de Ritzema Bosweg, bij de Eekmolenschool
(hoek Oude Eekmolenweg), staan enkele zuilvormige bomen, die
sterk aan Populus nigra 'Italica1 doen denken. Het zijn echter
geen populieren, maar Robinia's, en wel: Robinia pseudoacacia
'Pyramidalis1. Het zijn sterke groeiers, die het ook redelijk
doen op ongunstige standplaatsen, zoals droge gronden.
In Bennekom, in de Prins Bernhardstraat, staat nog een bijzondere Robinia: Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga'. Over het
algemeen is de Robinia erg windgevoelig, maar bij 'Sandraudiga'
schijnt dit mee te vallen, Robinia pseudoacacia heeft normaal
9 - 1 9 blaadjes, maar !SandraudigaT heeft er slechts 3 - 7 .
De fwijgen zijn zeer doornig.

Robinia pseudoacacia 'Pyramidalisf
Ritzema Bosweg, Wageningen
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Davidia involucrata
Generaal Foulkesweg, Wageningen

Araucaria araucana
Stationsweg, Ede
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Sequoiadendron giganteum
Burgemeester van Dijkeplein, Ede

7. VAANTJESBOOM
De vaantjesboom, Davidia involucrata, is in Nederland zeldzaam. Langs de Generaal Foulkesweg (nr. 109) staat een van
de weinige exemplaren. Hij is afkomstig uit het westen van
China, en daar voor het eerst ontdekt door Pater David,
naar wie de boom dan ook is vernoemd. Het geslacht telt
slechts één soort.
In Nederland zijn alle oudere exemplaren meer struik- dan
boomvormig, met uitzondering van een grote boom in Breukelen
(Queekhoven). Bij de jongere generatie zijn echter enkele zeer
mooie, smalle piramidale groeivormen gevonden, vermoedelijk
ontstaan uit zaailingen. De oorzaak van de grote verscheidenheid aan groeivormen is vermoedelijk gelegen in de verschillende herkomsten van het zaad. Het is dan ook beter om uitsluitend
nakomelingen te kweken uit bomen die het in Nederland goed doen.
De boom langs de Generaal Foulkesweg is duidelijk struikvormig,
en daarom niet geschikt om als uitgangsmateriaal voor de vermeerdering te worden gebruikt. De vaantjesboom lijkt zeer geschikt voor gebruik als straatbeplanting, o.a. omdat hij een
hoge sierwaarde heeft. De fraaie bloemen hebben een opvallend,
hangend wit schutblad, dat acht tot zestien centimeter groot is.
Daar heeft deze soort dan ook zijn Nederlandse naam aan te danken.
De bomen bloeien in mei/juni. De vruchten (bolletjes aan een
draadje - ze lijken wat op een walnoot) blijven de hele winter
aan de boom zitten. Qua habitus lijkt de Davidia wat op een linde,
Een nadeel is dat de bomen onaangenaam ruiken.
8. SLANGEDEN
Vrijwel alle in Nederland aangeplante boomsoorten zijn afkomstig
van Noord-Amerika, Europa of Azië. Bomen afkomstig uit ZuidAmerika zijn een grote uitzondering. Zo'n uitzondering is de
Araucaria araucana, de slangeden, ook wel apeboom of apeplager
genoemd. Die laatste naam heeft hij ongetwijfeld gekregen van
iemand die zich probeerde voor te stellen welke moeite apen
zouden hebben om de boom met zijn grote, harde, scherpe, driehoekige naalden te beklimmen. De officiële naam is afgeleid van
die van een Indianenstam uit Chili, de Araucano's, in wiens
gebied de boom door de Spanjaarden in 1780 voor het eerst werd
gevonden.
Het geslacht telt ongeveer veertien soorten, waaronder de ook
in ons land veel 'aangeplante' Araucaria heterophylla, de kamerden, De slangeden heeft een doorgaande spil, waar de takken in
kransen omheen staan, iedere een tot twee jaar wordt een nieuwe
krans gevormd. De kegels, die drie jaar over hun ontwikkeling
doen, zijn ongeveer 20 cm hoog en 15 cm in doorsnede. De zaden
schijnen eetbaar te zijn. De Indianen brouwden er drank van.
Langs de Stationsweg in Ede (nabij hoek Eikenlaan) staan twee
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forse exemplaren die daar rond de eeuwwisseling zijn geplant.
In die periode was de slangeden 'in de modef en werd hij vrij
veel aangeplant. Jonge bomen, zoals men die veel in particuliere tuinen ziet, kunnen slecht tegen strenge vorst, en alleen
bomen die redelijk beschut staan, hebben goede overlevingskansen.
9. MAMMOETBOOM
In zijn natuurlijke verspreidingsgebied (Californië) kan de
mammoetboom, Sequoiadendron giganteum, tot 100 meter hoog
worden, met een takvrij stamgedeelte van wel 50 meter en
een diameter op borsthoogte van meer dan 10 meter. Het
grootste exemplaar dat gevonden is,was 135 meter hoog. (Overigens was dit niet de hoogste boom ooit ter wereld gevonden; dat was een Eucalyptus amygdalina in Australië van 155
meter ). Sequoiadendron giganteum is smal piramidaal van vorm
en heeft kleine, priemvormige groene tot blauwgroene naalden
(ongeveer 0,5 cm lang). De schors is zacht, fel roodbruin van
kleur en kan gemakkelijk worden ingedrukt. Bij grote, volwassen
bomen kan de bast in het natuurlijke verspreidingsgebied tot
wel 50 cm dik worden. Deskundigen nemen met vrij grote zekerheid aan dat er verschillende exemplaren in Amerika voorkomen
die 3000 tot 3500 jaar oud zijn. (Vroeger dacht men dat dit de
oudste bomen ter wereld waren, maar inmiddels heeft men in de
Rocky Mountains enige exemplaren van Pinus aristata gevonden
die maar liefst 4600 jaar oud bleken.)
Sequoiadendron giganteum wordt gewoonlijk vermeerderd door
zaad, maar de in Nederland voorkomende bomen zijn allemaal
gestekt. Het zaad van de Nederlandse mammoetbomen is namelijk
niet kiemkrachtig. Er komen verschillende typen voor met een
groot verschil in groeikracht en betakking. De bomen komen
vooral voor als solitairen op landgoederen en in parken. Ze
zijn in Nederland niet zeldzaam, zoals men vaak denkt.
Er staat een fors exemplaar in Ede, op het Burgemeester Van
Dijkeplein, achter de brandweerkazerne.
10. MOERASCYPRES.
De moerascypres, Taxodium distichum, is een bladverliezende
naaldboom, die vooral bekend is door de opvallende, holle
ademwortels (luchtwortels) die hij vormt als hij in moersachtige omstandigheden groeit. Deze wortels steken dan als
knieën enige tientallen centimeters tot een halve meter omhoog
uit het water of langs de waterkant. Het is overigens de vraag
of deze luchtwortels echt van belang zijn voor de zuurstofvoorziening van de wortelkluit, want onderzoek in Noord-Amerika,
waarbij men de ademwortels afkapte, gaf geen negatieve effecten
voor de betreffende bomen te zien.
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Taxodium distichum (op de voorgrond
Metasequoia gliptostroboides)
Kerkhoflaan/Heelsumseweg, Bennekom
In het voorjaar loopt de moerascypres uit met heel fijne lichtgroen gekleurde naalden. In de herfst worden de naalden diepbruin van kleur.
Ondanks de natuurlijke, vochtige groeiplaatsen doet de moerascypres het ook goed op drogere bodems, en zelfs als straatboom.
In Bennekom staat een flink exemplaar op het kruispunt Kerkhoflaan - Heelsumseweg. De grootste van de naaldbomen daar is een
Taxodium distichum, daarnaast staat een kleinere naaldboom, een
Metasequoia gliptostroboides (Chinese tempelboom), die erg op
een moerascypres lijkt. Toevalligerwijze is die Metasequoia de
boomsoort die, hoewel hij pas enkele tientallen jaren in Nederland in omloop is, de laatste tijd de Taxodium, die lange tijd
erg populair was in ons land, van de beplantingslijsten verdringt,
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Wageningen.
Noorderplantsarn

Noorderplantsoen

Wageningen
Noordrr Plantsoen

Noorderplantsoen. Kuipplanten en perkje viooltjes.

24

KAREL GEORG ZOCHER (1796 1863) EN DE LATE LANDSCHAPSSTIJL
IN DE STAD WAGENINGEN

C.S. Oldenburger-Ebbers.

DE LATE LANDSCHAPSSTIJL IN NEDERLAND
In 1814 werd het Koninkrijk der Nederlanden gesticht en werd
het volk geregeerd door een burgermaatschappij. Deze kwam op
voor het welzijn van zijn burgers, hetgeen zich onder andere *
uitte in het scheppen van gezonde wandelmogelijkheden in of
nabij de dicht bevolkte steden, zoals de wandelingen op de
voormalige vestingwallen van de steden. Het verbod tot begraven binnen de bebouwde kom - een Koninklijk Besluit uit
1825 - was eveneens een maatregel ter bevordering van betere
hygiënische leefomstandigheden in de steden ten gevolge waarvan zogenaamde buiten-begraafplaatsen werden ingericht.
In Wageningen resulteerden deze denkbeelden in het slechten
der wallen (1854), het aanleggen van het Noorderplantsoen
(1855) en later het Emmapark (1860) en het aanleggen van een
begraafplaats even buiten de stad aan de tegenwoordige
Generaal Foulkesweg (1828).
Ook buitenplaatsen werden in die tijd steeds meer voor de
burgers als wandelterreinen opengesteld of tot openbaar park
gereorganiseerd.
Tussen 1800 en 1870 werkten tuin- en landschapsarchitecten
in de zogenaamde late landschapsstijl. In Nederland kende men
vanaf ongeveer 1750 ook een vroege landschapsstijl die bijna, v
uitsluitend op particuliere buitenplaatsen werd toegepast
In tegenstelling tot het kleinschalige besloten karakter van
het vroege landschapspark in de 18e eeuw, werkte men in de
eerste helft van de 19e eeuw juist veel met open ruimten,
grote glooiende weiden en vergezichten over weiden en waterpartijen naar punten buiten de parkaanleg. In de open grasvlakten
werden boomgroepen of exotische solitaire bomen aangeplant.
Om van de vergezichten en van de schone composities te kunnen genieten, werden wandelingen door en rondom de parkaanleg gemaakt. De ruimten in de aanleg werden vaak afgesloten door een boomcoulisse van vele verschillende soorten.
In de vijvers moest liefst stromend water zijn, terwijl een
waterval de schoonheid van het park bijzonder deed vermeerderen. De grote waterval in Sonsbeek was daar een goed
voorbeeld van. Wanneer de ideeën van de Engelse tuinarchitect Humphrey Repton door de eigenaar of tuinarchitect werden geapprecieerd, resulteerde dit vaak in de toepassing
van bloeiende planten en bloemdragende heesters in bloembedden in de open gazons en wanneer de ideeën van de Duitse
tuinarchitect Hermann von Puckler Muskau meer werden gewaardeerd, kregen de omringende boom- en heestercoulissen
25

Noorderplantsoen met gebouw Junushof,

Noorderplantsoen met bank ter nagedachtenis aan D. Vreede,
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aan de rand van de aanleg meer aandacht wat betreft hun
hoogte-opbouw en kleurschakering.
Structuurelementen van de late landschapsstijl zijn bochtige
lanen, vergezichten, open weiden beplant met solitaire
exotische bomen of boomgroepen en omzoomd door boomcoulissen,
grote waterpartijen, watervallen en stromende beken, kunstmatige niveauverschillen en dierenweiden.
Sierelementen: neo-classicistische en neo-gotische tuinhuizen en oranjerieen naast tuinhuizen en dierenverblijven
in Zwitserse (Chalet-) stijl.
De belangrijkste ontwerpers van de 19e-eeuwse landschapsstijl in Nederland zijn : J.D. Zocher sr. en jr., J.P. Posth,
C.E.A. Petzold, L.P. Roodbaard, H. en S.A. van Lunteren.
Bekende voorbeelden van stadswallen die tot openbaar park
werden omgevormd, zijn de singels van Haarlem, Amersfoort
en Utrecht, de bolwerken van Middelburg en de wallen van
Zaltbommel, Wijk bij Duurstede, Deventer en Kampen.
DE FAMILIE ZOCHER
Zoals hierboven net. aangegeven zijn J.D. Zocher senior en
junior beiden belangrijke 19e-eeuwse tuin- en landschapsarchitecten.
Zij hebben echter beiden niet in de stad Wageningen gewerkt.
Dat waren de tuin- en landschapsarchitecten K.G. Zocher en
L.P. Zocher. Alle vier combineerden zij een architectenpraktijk met werkzaamheden van tuinarchitectonische aard.
Jan David Zocher sr. (1763-1817) is als Nederlandse stamvader van deze familie te beschouwen. Hij kwam in ongeveer
1780 naar Nederland, nadat hij zijn geboorteplaats Thurgau
in Saksen had verlaten. Zocher sr. trouwde met de dochter
van de tuinarchitect J.G. Michael, die in Nederland de vroege
landschapsstijl had geïntroduceerd. Vader Zocher's bekendste
werken zijn reorganisaties van Huis ten Bosch en Paleis Soestdijk. Jan David Zocher sr. kreeg twee zonen die hem opvolgden
in zijn eigen vak, Jan David Zocher jr. (1791-1870) en Karel
Georg Zocher (1796-1863).
Jan David jr. was zeker de bekendste tuinarchitect in Nederland in de 19e eeuw. Hij werkte ook in Wageningen (Oranje
Nassau's Oord ca. 1840) en op Sonsbeek en hij verzorgde de
aanleg van de plantsoenen langs de singels van Haarlem,
Utrecht en Alkmaar.
Karel Georg, zijn jongere broer is eigenlijk meer bekend als architect. Hij was de bouwer van de neo-classicistische kerk aan
de Oude Gracht in Utrecht en was de leider van de restauratie
van de Grote Kerk in Hoorn. Omstreeks 1840 heeft hij volgens
het naslagwerk van Immerzeel vier nieuwe buitenplaatsen aangelegd in Oostkapelle en omstreeks diezelfde tijd heeft hij de
stadswallen van Middelburg, Tiel, Hoorn en Purmerend omge27
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Noorderplantsoen en fontein, aangebracht door L.A.
Springer.

Noorderplantsoen met school.
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vormd tot plantsoenen. Verder werkte hij als tuinarchitect
nog op de buitenplaatsen 'Oudwijk' in Utrecht, 'Oldenaller'
in Putten en 'Blikkenburg' in Zeist.
De laatste Zocher, Louis Paul (1820-1915), was een zoon van
de bekende J.D. Zocher jr. Vanaf 1850 tot 1870 werkte hij
samen met zijn vader. Na de villaparken Frederikspark en
Kenaupark in Haarlem en het Vondelpark in Amsterdam, die
hij samen met zijn vader ontwierp, werden later door hem
alleen eveneens in Haarlem de villaparken Ripperdapark en
Florapark ontworpen. Hij was voornamelijk een architect van
bebouwingsplannen, zoals ook uit zijn Wageningse werkzaamheden bleek.
NOORDERPLANTSOEN
In Wageningen werd ten aanzien van het slechten van de
stadswallen en het aanleggen van een plantsoen op 21 februari 1853 een raadsbesluit genomen. Aan de noordzijde van de
stad en aan de zuidzijde van de noordelijke stadsgracht moest
een plantsoen gecreëerd worden. De architect J. Hogeweg
(1799-1881) uit Zutphen werd in Wageningen uitgenodigd om
de situatie eens te komen bekijken en om een plan te komen
bespreken. 18 september 1853 werd zijn plan voor kennisgeving
aangenomen.
De Raad bleek er echter niet erg tevreden mee te zijn, want
16 oktober van het volgend jaar (NAW inv.nr. 11) werd een
nieuw plan door de Raad goedgekeurd, en wel een ontwerp van
de architect K.G. Zocher (1796-1863) uit Utrecht.
Het plan van Zocher verdiende de voorkeur boven dat van
Hogeweg omdat het bestek, naar men oordeelde beter was uitgewerkt. Zocher had zijn sporen op het gebied van het aanleggen van walplantsoenen al verdiend in Middelburg, Tiel,
Hoorn en Purmerend, zodat hij zeker veel ervaring had op dit
gebied. Eveneens werd in deze raadsvergadering besloten
enige grond voor de aanleg van het park aan te kopen. Vooruitlopend op de goedkeuring van de plannen had de gemeente
op 11 september 1852 al het huis en erf gekocht van Gaspar
F.R. Ockerse, gelegen op de stadswal bij de Beuningpoort
(NAW inv.nr. 2160). Na de goedkeuring van Zochers plan probeerde men allereerst een deel van de tuin van mejuffrouw
Van Laar in eigendom te verwerven. In de vergadering van
2 december 1854 werd besloten een stuk grond van Erven van
Laar aan de noordkant van de Langewal te kopen, ter grootte
van 180 ellen voor ƒ 250,—. In de vergadering van 23 december 1854 besloot de Raad goedkeuring van Gedeputeerde Staten
te vragen voor de verkoop van vierendertig iepen in het
Sterrebos. Een sterrebos was een soort produktiebos dat in
Nederland sinds ongeveer 1700 werd toegepast vooral op
buitenplaatsen. Het betrof hier een plantsoen van opgaande
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Noorderplantsoen, huidige situatie.

Hotel La Cour de Gueldre. Aquarel door J. Goossen, 1863,
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bomen of hakhout waardoorheen kruisgewijs en diagonaalsgewijs
paden, begrensd door bomenrijen, werden aangelegd. Op het
kruispunt der paden kon men dan langs zes tot acht wegen uitkijken. Het einde van deze paden werd vaak afgesloten door een
tuinornament zoals een vaas of een bank,of de paden boden
uitzicht op belangrijke gebouwen in de omgeving. Hoe het
sterrebos ter plaatse van de noordwal gelegen heeft,is op dit
moment nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk ging het hier dus
om een samenstel van zes of'acht iepenlanen, met een centraal
snijpunt.
Tenslotte is wat betreft de gronden langs de noordwal nog
bekend, dat op 5 februari 1855 aan J.E. de Voogd vergunning
werd verleend om in zijn eigen tuin, maar vooruitspringend
in het aan^te leggen plantsoen, een koepel te bouwen.
In het bestek van K.G. Zocher (NAW inv.nr. 2475) staat te lezen
dat het gedeelte wal vanaf de Beuningstraat tot de toegang bij
de Bergpoort gemiddeld 1.90 el afgegraven zal worden en dat het
beloop van het water aan de landzijde zonder aankoop van grond
zal kunnen geschieden, terwijl aan de landzijde aflopend naar de
gracht een glooiing kan worden aangebracht, zoals K.G. Zocher
naar zijn eigen zeggen ook heeft gedaan in Middelburg, Hoorn,
Purmerend en Tiel. De kostenraming bedroeg ƒ 3800,— totaal.
Op 2 maart 1856 verzocht Zocher binnen drie weken volgens zijn
opgave de door hem opgegeven bomen en struiken te leveren. Hij
schreef in dezelfde brief dat hij aan de heer Kuiper, de opzichter van Zocher, een kuilhoek had aangewezen, waarvandaan het
materiaal op Zochers aanwijzingen zal worden uitgeplant (NAW
inv.nr. 2475). Bij deze nota is een visitekaartje in het archief
aangetroffen van D. Jager, boomkweker te Kesteren. Hij zal dus
hoogstwaarschijnlijk de leverancier van het Noorderplantsoen
zijn geweest.
De nota van Zocher vermeldt:
stekhout:

opgaande bomen:

1000
2000
500
500
100
20
25
50
15
20
15
10
3
4
5
5

esdoorn stekhout
eik
stekhout
iep
stekhout
els
stekhout
beuk
beuk
eik
iep
esdoorn
Canadese populier
Italiaanse populier
linde
zwarte beuk heesters
rood bloeiende kastanjes
ordinaire kastanjes
platanus
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AAN DL N U D E B R U G .

Deel Distelkamppark en deel Emmapark. Tekening door
J. Goossen, ca. 1860.

Emmapark met zicht naar de Rijn.
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l
l
l
l
1
2
2
l
l
l
1
15
2
150
40
25
25
20
15
25

goudbonte eik
goudbonte esdoorn
crataegus
roodbloeiende doorn (=meidoorn)
witbloeiende doorn (=meidoorn)
lijsterbes heester
tamme kastanje
treurbeuk
witte acacia
gleditschia
pluimes
treurwilg
treures
different gesorteerde bloeiende
struiken
laag geënte heestergewassen
bottelrozen struiken
zilversparren
ordinaire sparren
Wymouts dennen
pinus larix

Onder aan de lijst staat nog in zacht potlood bijgeschreven:
Catalpa en Lijm-acacia.
We mogen aannemen dat de aanleg van het Noorderplantsoen
dus in het voorjaar van 1855 daadwerkelijk is uitgevoerd.
In 1856 werd de openbare of algemene armenschool in het
plantsoen geopend.
Wanneer we nu prentbriefkaarten uit vroeger tijden bekijken,
valt ons, wat de plantsoenaanleg betreft, het volgende op:
de glooiende walkanten zijn beplant met groepen bomen met
tamelijk laag hangende takken met zicht er tussendoor of met
kleurige heesterpartijen, waardoor het zicht tussen het wandelpad en het water belemmerd werd. In het gras langs de
waterkant staan soms kuipplanten uitgestald. Ook zien we een
aantal gebouwen en kunstwerken in het park verschijnen, zoals
in 1880 de Toneelzaal Junushof op het voormalige Noorderbolwerk, de Vreedebank, die in 1887 werd onthuld en de Wilhelminafontein nabij de Junushof, die in 1898 door de tuinarchitect L.A. Springer werd aangebracht. De koningin Julianaschool werd in 1907 langs het plantsoen gebouwd.
Een foto van de huidige situatie laat duidelijk zien dat
het plantsoen behalve door bebouwing ook veel aan romantiek
verloren heeft doordat de overhangende lage boomtakken
en de heesterpartijen en treurvarieteiten voor een groot deel
verdwenen zijn. De keurig verzorgde walkanten verscherpen
dit strakke beeld.
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WAGENiNGEN, — Emmapark.

6198

Emmapark gezien naar de Rijn.

Emmapark met zicht naar de Nudebrug,
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PARKAANLEG IN DISTELKAMP EN LANGS DE KORTE WAL
Nu we in maart 1988 zo'n uitzonderlijk hoge waterstand van de
Rijn hebben meegemaakt dat het water tot bijna aan de Grebbedijk
opkwam, kunnen we des te beter begrijpen wat de dijkdoorbraak
in de Grebbedijk op 5 maart 1855 heeft betekend. Naar aanleiding van deze dijkdoorbraak werd door het dijkbestuur in juni
1858 besloten de Grebbedijk ter hoogte van de uiterwaard de
Distelkamp te verleggen, dat wil zeggen een nieuwe rechte
verbindingsdijk aan te leggen tussen de dijk langs de haven en
het gedeelte dijk ten zuiden van de stad. De voormalige doorgebroken dijk liep in een noordwaarts gebogen lus oostelijk
langs de binnenzijde van de Af weg naar de haven, zuidelijk
langs de binnenzijde van de Nudestraat en westelijk langs de
stadsgracht.
In 1857 kocht het dijkbestuur in verband met de komende dijkverlegging de gronden van het voormalige Hof van Gelderland,
een oorspronkelijk 16e-eeuwse herberg, gelegen in de hoek van
de Nudestraat ten westen van de Parkstraat (nu Niemijerstraat).
Dit Hof van Gelderland werd toen gesloopt en op een deel van
de gronden verrees het nieuwe Dijkstoelhuis. In 1859 werd een
nieuw logement gebouwd, dat toen een Franse naam kreeg, namelijk Hotel La Cour de Gueldre. Op 10 juni 1858 besloot de
Raad een perceel weiland te kopen, de vroegere uiterwaard
de Distelkamp van de heer S. Davids (NAW inv.nr. 2160).
Dit gebied was gesitueerd tussen de oude en de nieuw aan te
leggen Grebbedijk, waarin nu de Niemeijerstraat, de Dijkstraat
en de Havenstraat lopen.
De stadsarchitect A. van der Steur bood op 29 november 1858
twee verschillende plannen aan om de verlegging van de Grebbedijk tot stand te brengen. Deze plannen werden aan de Raad ter
inzage gegeven. Op 20 december 1858 besloot de Raad een nieuw
plan te laten ontwerpen door de architect van het Noorderplantsoen , K.G. Zocher.
Dit plan zou een combinatie moeten zijn van een parkaanleg op de
Distelkamp en een plantsoenaanleg langs de geslechte Korte Wal
(het Emmapark of Westerpark).
Op 29 januari 1859 besloot de Raad officieel het terrein van de
Distelkamp tot park te bestemmen, het plan van K.G. Zocher
goed te keuren en dadelijk tot uitvoering over te gaan. Hiertoe
werd allereerst in een acte van ruiling door" de gemeente Wageningen een stuk grond afgestaan aan de Dijkstoel van Wageningen
en Bennekom, in ruil voor een gedeelte ondergrond van de oude
geamoveerde Grebbedijk.
Vervolgens ging men in de winter van 1859/1860 over tot het
slechten van de Korte Wal. In het plan dat Zocher voorlegde,
werd voorgesteld zeven herenhuizen te bouwen aan de rand van
de parkaanleg op de Distelkamp, en wel zuidelijk van de Nudestraat tussen de Dijkstraat en de Nudebrug, en om de Korte Wal
langs de stadsgracht geheel tot wandeling aan te leggen. Burge35

Emmapark/hoek Marktstraat, met rozenperk en kuipplant.

Emmapark met jonge boomaanplant
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meester en Wethouders werden gemachtigd in onderhandeling te
treden met eventuele gegadigden voor de herenhuizen. Het betreft hier waarschijnlijk de huizen Nudestraat no. l, 3, 5 en 7
en Dijkstraat 1. Of deze huizen naar plannen van K.G. Zocher,
die overleed in 1863, gemaakt zijn, blijft twijfelachtig.
Van het Distelkamppark is weinig beeldmateriaal overgebleven.
Het nieuwe Hotel La Cour de Gueldre, gebouwd vanaf 1859, lag
aan de rand van het park. Verder werd de aanleg gekarakteriseerd door de zogenaamde eendenpoel, een overblijfsel van de
oude verlande Rijn en door de zogenaamde Krullenwal. Met deze
twee natuurlijke uitgangspunten is het park in de Distelkamp.
ontworpen. De structuur-elementen die het park verder getypeerd zullen hebben, zijn open gazons met ronde of ovale kleine bloem- of heesterperken, vergezichten naar punten buiten
het park en boomgroepen en solitaire exotische bomen, zoals
Zocher ook gebruikte bij de aanleg van het Noorderplantsoen.
Ook een muziekkoepel hoorde vaak in een dergelijke aanleg thuis.
In juli 1874 zou de parkaanleg echter alweer verdwijnen, toen
de Maatschappij Nieuw Wageningen met een bebouwingsplan voor
het park kwam. Hiertoe moest de Krullenwal geslecht en de eendenpoel gedempt worden. Uit deze tijd stammen de aanleg van de
Parkstraat (=Niemeijerstraat), de Dijkstraat, de Havenstraat, de
brug in het Emmapark en de bouw van de openbare lagere school.
De plannen voor dit uitbreidingsplan werden ontworpen door
Louis Paul Zocher 2) uit Haarlem, een neef van de in 1863
overleden K.G. Zocher.
Daar L.P. Zocher ook architect was van beroep, kunnen verschillende huizen aan de Dijkstraat, Havenstraat, Niemeijerstraat en
Nudestraat door hemzelf ontworpen zijn. Sinds 1981 is een groot
deel van deze huizen op de gemeentelijke monumentenlijst (Jongere Bouwkunst) geplaatst.
Wanneer we oude prentbriefkaarten bekijken van het Emmapark,
valt ons weer op dat de bomen langs het water in kleine groepjes of solitair geplant zijn en dat zij zeer laaghangend loof
hadden. Tussen de bomen en stammen door, blijft het zicht langs
het water richting Rijn echter open.
Verder waren er veel treurvarieteiten en heesters langs de kant
van de Dijkstraat aangeplant. Nu getuigen enkele treurwilgen en
een groep oude platanen nog van deze tijd.
In het grasperk aan het einde van het Emmapark, hoek Marktstraat (=Niemeijerstraat) zijn heel duidelijk bloemperken en
heesterperken op de prentbriefkaarten te onderscheiden. Ook
siert een kuip met een agave dit gedeelte van het park. Het
opsieren van grasvlakten met bloemperken van bijvoorbeeld
rozen en met kuipplanten is een modeverschijnsel van vooral
het laatste kwart van de 19e eeuw. Misschien toch wel een
aardiger oplossing dan onze bodembedekkers op deze plaats
tegenwoordig ?
Noorderplantsoen en Emmapark, beide aangelegd naar ontwerp
van de architect/tuinarchitect Karel Georg Zocher, zijn geluk37
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Brug aan einde van Emmapark, hoek Marktstraat,
Groep kastanjes.
kig voor Wageningen in essentie gespaard gebleven. Laten ze
niet hetzelfde lot als de Distelkamp ondergaan.
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'BELMONTE', VAN DOMEINBOS TOT ARBORETUM
R . A . Zakee

De titel van dit artikel geeft al aan dat het huidige
arboretum !Belmonte' en het gebied er omheen, dat gedeeltelijk ook deel uitmaakte van het voormalige landgoed
'Belmonte', een lange en vaak schilderachtige geschiedenis
achter de rug hebben.
Toen mij gevraagd werd dit artikel te schrijven, werd als
onderwerp ervoor het landgoed 'Belmonte1 opgegeven. Dit heeft
alles te maken met het feit dat speciaal over de geschiedenis
van dit gebied gedurende de laatste twee eeuwen veel bekend
is, daar het eigenlijke landgoed in het begin van de 19e eeuw
zijn landgoedkarakter kreeg.
Echter, om een volledig beeld te krijgen van de geschiedenis
van het landgoed en de omgeving ervan, zal aanmerkelijk verder
terug in de tijd moeten worden gegaan. Zoals impliciet in de
titel wordt aangegeven tot in de Middeleeuwen, waarbij doublures met andere hierbij gaande artikelen wellicht onvermijdelijk
zijn.
DE VROEGE GESCHIEDENIS.
Op de Wageningse Berg kwam in de Middeleeuwen een uitgestrekt
domeinbos voor, de Moft geheten, dat reeds in de charters
van 997 en 1129 werd genoemd 1). In dit domeinbos, een 'wildernis1 die de graaf (later Hertog) van Gelre zich had toegeëigend, golden nog steeds de gebruiksrechten van aangrenzende
buurtschappen. Zo hadden de bewoners van de buurtschappen
Wageningen, Bennekom en Renkum op de Moft het recht van 'uitdrift en uitslag van vee' 2).
Na het afzweren van de Hertog van Gelre in 1581 gingen de
domeinbossen over naar de Landschap en werden vanaf die tijd
tot 1795 beheerd door de Gelderse Rekenkamer te Arnhem. De
Moft zou in die tijd tot de Rekenkamervelden van de Zuid-Veluwe
hebben behoord.
Het meest oostelijke deel van het bos op de Wageningse Berg(rand)
(het gedeelte van de tegenwoordige voetbalvelden en oostelijk
daarvan) behoorde tot deze Rekenkamervelden en werd op diverse
oude kaarten, onder andere die van WITTEROOS uit 1570 en van
VAN GEELKERKEN uit 1649 aangeduid als de 'Munnicken Kuyl 1 .
De overige bossen waren kennelijk privé-bezit; het huidige
Oostbos-gedeelte, het bos ten oosten van de Holleweg, werd aangeduid als de 'Sallantse Hegge'.
Het Westberg-gedeelte was vermoedelijk gemeenschappelijk bouwland
van de hofmark 'Wageninger Buurtschap', welke op de Westberg
ter hoogte van het familiegraf van de Constant Rebeque moet
hebben gelegen.
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Huize 'Belmonte1 omstreeks 1862, getekend door J. Goossen
(G. Goossen Jzn, Geschiedkundige en plaatselijke Beschrijving
van Wageningen, 1862. Collectie Oud-Wageningen)

Frans Godard baron van Lynden van Hemmen, geboren Den Haag
16.2.1761, overleden aldaar 18.4.1845. (Coll. Oud-Wag.)

Thierry Juste baron de Constant Rebecque de Villars,
geboren Den Haag 3.3.1786, overleden Lausanne 9.10.1867.
Trouwde in 1825 Margaretha Johanna Wilhelmina barones van
Lynden van Hemmen, dochter van Frans Godard. (Coll. Oud-Wag.)

Willem Anne baron de Constant Rebecque de Villars, geboren
Den Haag 28.2.1827, overleden aldaar 29.11.1894. Begraven
te Wageningen op de Westberg. (Coll. Oud-Wag.)

Emma Eugénie Frederica gravin van Rechteren van Ahnem, geboren
Het Loo 18.9.1832, overleden Wageningen, Huize 'Belmonte1
9.2.1907. Begraven te Wageningen op de Westberg. (Coll.
Oud-Wag.)

De freules Cécile Alexandrine (r.), geboren Den Haag
24.6.1857, overleden aldaar 28.1.1941, en Justine Thérèse
Civile, geboren Wageningen, Huize TBelmonte' 3.9.1855,
overleden Velp 14.l.1951.Cécile A. trouwde 17.5.1900 te
Wageningen Hermann Ludwig Erdmann Carel Hugo Graf von Puckler
(1873-1915), een ver familielid. (Coll. Oud-Wag.)
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Gravin Cécile en freule Justine met de chauffeur Albert Bos
in de zomer van 1910. (Coll. Oud-Wag.)

Personeel van Huize !Belmontef. V.l.n.r.: 3. Jans Berger;
5. Willem Strube (later werkzaam in pension Rozenhage);
7. Ernst Strube. (Coll. Oud-Wag.)
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In de loop van de 17e en 18e eeuw nam het particuliere grondbezit sterk toe. Een zeer groot gedeelte van (en wellicht de
gehele) Oostberg en praktisch de gehele Westberg was volgens
een kaart uit 1722 (Rijksarchief Gelderland, Archief Huis
Keppel) in het bezit van Lubbert Adolf Torck.

HET LANDGOED 'BELMONTE1
De eigenlijke geschiedenis van de buitenplaats 'Belmonte' begint
eind 18e, begin 19e eeuw als Frans Godard van Lynden van Hemmen
de gronden waarop het huidige arboretum gelegen is, plus enkele
percelen op de Westberg aankoopt.
De aldaar gelegen gronden waren in die tijd voor een belangrijk
gedeelte beplant met eikenhakhout. Dit eikenhakhout had tal van
functies: de eikeschors werd gebruikt in de leerlooierijen, het
takhout werd gebruikt als brandhout, voor hekken en speciaal
in de omgeving van Wageningen werd het gebruikt als !tabakshout' of fbonenstaken? 3). De teelt van tabak op de Wageningse
Berg had vanaf de tweede helft van de 17e eeuw behoorlijke
vormen aangenomen, waarbij in topjaren zo'n 200 ha tabaksgrond
in gebruik was. Het tabakshout fungeerde bij deze teelt als
windscherm voor de tabaksplanten.
Baron van Lynden van Hemmen liet op zijn nieuw verworven bezit
een koepel bouwen om van daaruit te kunnen genieten van het
prachtige uitzicht op de Betuwe en de Rijn. Bovendien liet hij er
een woning bouwen, waar de bewaker/boswachter Peeters woonde.
De eigenlijke stichter van het landgoed 'Belmonte' is Thierry
Juste Baron de Constant Rebecque. Nadat deze in 1834 de krijgsdienst als generaal-majoor met pensioen had verlaten, kreeg
hij van zijn schoonvader Baron van Lynden van Hemmen de beschikking (doch niet het eigendom) over diens bezittingen op de
Wageningse Berg ten oosten van de Holleweg.
Nadat Baron de Constant Rebecque het huis van de boswachter
Peeters (in 1838) en de koepel (in 1843) uit eigen middelen
had laten vernieuwen, liet hij omstreeks 1844/1845 het grote
huis bouwen.
Met de bouw van het huis 'Belmonte1 en de overige bebouwing
veranderde ook het karakter van de in het gebied aanwezige
begroeiing. De houtproduktieve (en met name de hakhout-) functie, welke toch al in importantie afnam doordat zowel de tabaksindustrie langzaam maar zeker verdween, als door het feit dat
er in de leerindustrie alternatieven waren gekomen voor de eikeschors, begon plaats te maken voor een woon- en recreatiefunctie.
Het hakhout en de dennen liet men doorschieten, diverse boomgroepen werden aangelegd en inheemse en exotische planten werden aangeplant, wat het geheel een parkachtig uiterlijk gaf.
Wel werd de begroeiing voor het huis op een aantal punten laag
gehouden in verband met het uitzicht op de Rijn en de Veluwe 4).
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Huize 'Belmonte' oostzijde met de fraaie bloemperken,
(Coll. Oud-Wag.)

Ingang van het landgoed 'Belmonte' met de tuinmanswoning
waar onder andere tuinbaas van de Lugt woonde (Coll.Oud-Wag.)
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Na het overlijden van Baron van Lynden van Hemmen in 1845 kreeg
Baron de Constant Rebecque ook het eigendom over alle bezittingen op de Wageningse Berg. De toenmalige waarde van het gedeelte
ten oosten van de Holleweg inclusief de bebouwing werd getaxeerd op ƒ 4856,85 5).
In 1857, toen zijn kinderen meerderjarig waren geworden, deed
T.J. Baron de Constant Rebecque 'Belmonte' over aan zijn zoon
Willem Anne. Deze laatste was onder andere gemeenteraadslid in
Wageningen, maar hechtte meer belang aan zijn functie als kamerheer van Koning Willem III. Dat de familie de Constant Rebecque
goede banden met het Oranjehuis onderhield,mag blijken uit het
feit dat Prins Willem, de zoon van Koning Willem III, na jachtpartijen op onder andere de Veluwe,op huize 'Belmonte' logeerde 6)
Willem Anne de Constant Rebecque overlijdt in 1894, waardoor
'Belmonte' in handen komt van diens twee dochters, Justine
Thérèse Civile en Cécile Alexandrine. Deze twee laten in 1894
op de familiebegraafplaats op de Westberg, die hun vader al
rond 1860 had laten aanleggen, de nu nog goed zichtbare obelisk
plaatsen. Het familiegraf is aangelegd nabij de plaats waar de
oude parochiekerk van het Wageningse Kerspel zeker vanaf de
vroege Middeleeuwen had gestaan, en waarvan de fundamenten nog
aanwezig waren.
In 1936 verkoopt de laatste freule de Constant Rebecque het
landgoed f Belmonte1 en het oostelijk deel van de Westberg aan
de Stichting 'Het Geldersch Landschap'. De gemeente Wageningen draagt ƒ 30.000 bij aan de aankoopsom (van ƒ 125.000)
onder de voorwaarde dat het landgoed, dat vanaf dat moment
onder de natuurschoonwet valt, na overlijden van de freule
opengesteld wordt als wandelgebied voor het publiek.

DE AANLEG VAN HET ARBORETUM

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het landgoed dienst als
vrachtwagenpark voor de Duitse bezetter. Het terrein was, daar
het een half ondergronds park betrof, totaal omgeploegd en
bovendien waren er diverse loopgraven aangelegd.
In 1944-1945 werd het grote huis door oorlogshandelingen vernietigd. Ook de bomen op het landgoed liepen vaak zware schade
op door granaatvuur van geallieerde strijdkrachten vanuit de
Betuwe. De granaatinslagen zijn nog af te lezen uit de vorm van
de toppen van diverse oude bomen vlak ten oosten van de Holleweg 4).
Na de oorlog werd het zwaar gehavende landhuis afgebroken en
raakt het landgoed langzaam maar zeker steeds verder in verval,
Na een lange periode van onderhandelingen tussen de gemeente
Wageningen, de Stichting 'Het Geldersch Landschap' en de
Landbouwhogeschool koopt de Staat op 9 oktober 1951 het land45

De in 1843 vernieuwde Tuinkoepel omstreeks 1910 (Coll.
A.G. Steenbergen)

Landgoed 'Belmonte' in 1951 (Mededelingen Directie Tuinbouw
15(1952).)

Op het landgoed 'Belmontet
bevond zich deze, vrijstaande op het bouwland, Trompetboom. Hoogte 10 meter,
kruindoorsnee ruim 10 meter.
(Hartogh Heys van Zouteveen,
H.F,: Bomen en heesters in
parken en tuinen. Zutphen,
1908)

goed en wordt het toegewezen aan de Landbouwhogeschool.
Het oostelijke gedeelte wordt herbebost, het westelijke wordt
tot wat het nu is: een arboretum. Het arboretum is oorspronkelijk opgezet met de bedoeling een rijk gevarieerd sortiment
loofbomen te planten en op deze manier zowel een (natuur-)
wetenschappelijke en educatieve functie te krijgen, als dienst
te doen op de wijze zoals het gebied staat aangegeven in diverse
oude kadasterkaarten: Tterrein van vermaak1; in dit geval een
wandelgebied voor de inwoners van Wageningen en omgeving.
Het is duidelijk dat het arboretum aan deze doelstelling voldoet en zodoende weer een extra dimensie toevoegt aan de toch
al zo rijke historie van dit gebied.
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Lijst van eigenaren op de 'Oostberg' en 'Westberg'.
Uitg.: Wilderink en Zakee, 1985.
Nr. Eigenaar
l

Baron G. G. van Lynden van Hemmen,
rentenier
Erven van P.M. Thomas
A. Vander, weduwe van Koopmans

10
11
12
13

eind 18e eeuw
tussen 1832
en 1838

Mr. R. Crommelin van Oostenrijk,
advocaat

1838

Baron T. J. de Constant Rebecque de
Villars, rentenier

1847

Baron W. A. de Constant Rebecque
rentenier

7
8
9

Jaar van werving
eind 18e eeuw

C . A . Crommelin , grondeigenaar
De Wageningse Berg N. V.
Weijman, echtgenote van Tutein
Nolthenius
Baronessen J.T.C, en C. A. de Constant
Rebecque , renteniers
Gemeente Wageningen
J. R. Tutein Nolthenius, fabrikant
Amersfoort
F. J. Wirix, administrateur
suikerfabriek, Indonesië

1857
1873
1873
1877
1897
v.a. 1897
1904

?
?
?
H.H. Ten Cate, fabrikant Eibergen

1922
1927
1928
1931
1934

Stichting 'Het Gelders Landschap'
Arnhem

1937,

19

de Staat, min. van Landbouw en Visserij

1952, 197?

20

Familie Torck later Pallandt van
Rosendaal geheten *)
grootgrondbezitters
H. van Rennes, onderwijzer, Renkum
G. Vermeer Jz., arbeider, Wageningen
AMEV , Verzekeringsmaatschappij

15
16
17
18

21
22
23

vl

T. van der Horst, herbergier,
Wageningen

v2

H. Schuyl, winkelier, Wageningen

v3

W. van Rennes, landbouwer, Wageningen

v4
v5

?
?

17e eeuw
vóór 1832
vóór 1832
197?

vóór
vóór
vóór
1847
1897

1832
1832
1832
?
?

*) niet verder opgesplist naar erfgenamen, daar de
familierelaties niet erg duidelijk waren.
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Eigendomsverhoudingen op de V&Lgemngse Bergrand len ooslen van dcKoÜÊweg C' Ooslberg')
S32 tot op

1832

1922

1938

na 1965
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HET LANDGOED 'OOSTERENG' IN HISTORISCH PERSPECTIEF

J. Buis
Een eeuw of anderhalf geleden bestond het landgoed 'Oostereng'
nog niet. Op de topografische kaart van Wageningen-Arnhem
komen we niets tegen dat er ook maar in de verste verte op
zou kunnen duiden. Op het punt waar de weg van Bennekom naar
Arnhem over de Keijenberg die van Wageningen naar de Ginkel
kruist, bevond zich een heideveld, aan de zuidzijde begrensd
door de bossen van de 'Kortenburgh', het vroegere 'Grunsvoort1.
Dit wil in het geheel niet zeggen, dat Oostereng geen geschiedenis zou hebben. Integendeel !
DE OUDSTE TIJDEN
Reeds in de prehistorie heeft het huidige 'Oostereng1 bewoning
gekend. Onder andere treft men hier een urnenveld en enkele
grafheuvels aan. In de jaren 1929 en 1930 heeft Dr. F.C. Bursch
een archeologisch onderzoek gedaan, waarvan hij uitgebreid verslag deed.
Schriftelijke gegevens over wat nu 'Oostereng' is, beginnen te
verschijnen aan het einde van de 10e eeuw. Wat hiervoor ter
plekke aan de hand geweest zal zijn, daar kan men uitsluitend
naar gissen. Zeker lijkt het, dat het terrein van een Foreest*
deel heeft uitgemaakt. Uit een oorkonde uit het jaar 996 blijkt
tenminste van iets dergelijks sprake te zijn.
Een en ander wordt tevens bevestigd door het feit, dat in latere
eeuwen de terreinen waarop thans onder andere 'Oostereng1 gelegen is, zogenaamde Rekenkamervelden waren. Net zoals bijvoorbeeld
het Nederrijkswald onder Nijmegen, waren dit velden en terreinen
die onder beheer van de Hertogelijke (later Stadhouderlijke)
Rekenkamer vielen. Dit betekent dat deze terreinen oorspronkelijk de Hertog van Gelre toebehoorden. De rechten die deze landheer in vroeger tijden als ?eigenaar1 van Foreesten bezat, werden in de loop van de tijd overgedragen aan domeinbeheerders
als de Rekenkamer, Dat 'Oostereng' als Rekenkamerveld tot de
domeinen behoorde, betekent dan ook, dat het oorspronkelijk
een deel van een Foreest geweest zal zijn.

Een foreest ('forestis1) was een aan de landsheer toebehorend nauw omgrensd gebied, bestaande uit wel en niet in
cultuur gebrachte gronden, waaronder ook bossen. Het begrip
'forestis1 hield tevens een verzameling (bos-)gebruiksrechten in.
(Buis, 1985)
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GEBEURTENISSEN IN DE 15e TOT 18e EEUW.
Voor de 14e of 15e eeuw was 'Oostereng! zonder enige twijfel
bebost. Naar alle waarschijnlijkheid hebben er diverse soorten
loofhout gestaan. Ook mag niet worden uitgesloten dat er grove
dennen of wellicht nog ander naaldhout zal zijn voorgekomen.
Vanaf de 15e eeuw gaat het bergafwaarts met de bossen op de
Rekenkamervelden. Het bos ging snel in kwaliteit achteruit. In
relatief korte tijd verviel het tot heide met een aantal opgaande struiken. Daarvoor is een aantal oorzaken aan te
wijzen.
Een belangrijke oorzaak was de permanente geldnood van de
Hertog. Deze kon onder andere (gedeeltelijk) gelenigd worden
door onder andere op 'Oostereng', maar ook in het Nederrijkswald, veel te kappen. In ieder geval werd er in totaal meer
gekapt dan het bos jaarlijks produceerde.
Een andere oorzaak was, dat de bewoners van Wageningen,
Bennekom, Harten en andere vlekken en steden in de buurt
gebruiksrechten op het bos bezaten. Zij mochten vee weiden in
het bos, en waarschijnlijk enig hout kappen en bosstrooisel
weghalen. Hierbij was bijvoorbeeld het gebruik van vuur verboden.
Klachten over de gedragingen van Wageningers vinden we in onze
archieven te over. Een voorbeeld: in 1595 klaagt een Anthonis
van Renes, bosmeester van het Moftbos tussen Bennekom, Wageningen en Renkum (waaronder het huidige 'Oostereng'), dat hij
weinig hulp kreeg wanneer hij daarom vroeg. Wat was er gebeurd ?
Op zekere dag brak in het domein brand uit. Hijzelf had grote
moeite gedaan om, waar hij kon, hulp te krijgen voor de bestrijding van de brand. Zelf was hij 'soe hardt syn paerdt loepen
mochte na den Quaeden Oort gereeden' en hij had naar Wageningen
en Bennekom boodschappen om hulp gezonden. Ten lange leste
loofde hij zelfs een ton bier uit, indien de mensen die aan de
bestrijding deelnamen,er in zouden slagen het vuur tijdig te
doven. De opkomst bleef gering. Van Renes en zijn hulpen kregen
het zwaar te verduren. Hun 'cleyderen' waren 'thum deile
verbrant ende bedorven1 , waarvoor zij schadevergoeding vroegen
(en kregen).
Hier is een kanttekening over het gedrag van de plaatselijke
bevolking wel op zijn plaats. De bosmeester zelf was niet altijd
een even brave persoon van goeden wille. Hij en zijn collega's
wisten veelal op allerlei manieren hun medemensen af te zetten
en te benadelen. De onwilligheid van de plaatselijke bevolking
en de corruptie van de ambtenaren leidden bij de hertogelijke
regering zelfs tot de vrees, dat !die Veluwe mittertijt geheel
uuytgebrandt ende bedorven sal werden'.
Strengere wetten tegen gebruik van vuur in bos en heide waren
het gevolg. Het gebruik van vuur op heide, in venen en in bossen werd nu volledig verboden. Hield men zich niet aan dit
verbod, dan mocht men op openbare geseling rekenen, wanneer men
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zou worden betrapt. Mocht er onverhoopt alsnog weer brand uitbreken, dan was de schout verplicht de klokken te luiden. Hij en
de inwoners van omringende plaatsen moesten vervolgens 'miet
eemers, schuppen, spaeyen ende andere gereetschap als daer toe
dient' het vuur te lijf gaan. Op niet meehelpen kwam een boete
te staan. Of deze maatregelen werkelijk geholpen hebben weten
we niet. Veiligheidshalve wagen we het te betwijfelen.
De Rekenkamer heeft zich overigens in het verleden niet uitsluitend in negatieve zin met de Domeinen bemoeid. Zo kunnen
we over 'Oostereng' zeggen, dat de Rekenkamer van tijd tot tijd
de moeite nam om te proberen de bossen en heiden zogoed mogelijk te beheren en te exploiteren. Opmerkelijk zijn de activiteiten gedurende twee periodes. De eerste periode beslaat
de jaren tussen ca. 1560 en 1570, de andere de jaren tussen
ca. 1700 en het eind van het Ancien Régime in 1795.
Het is jammer dat in de jaren 1560 - 1570 de initiatieven
van de Rekenkamer vaak mislukking op mislukking opleverden.
Maar uit diverse bronnen wordt ons duidelijk, dat de Rekenkamer in principe wel het inzicht bezat om goede resultaten
te kunnen verkrijgen en deze ook te mogen verwachten. Een
voorbeeld: in de genoemde jaren treedt de figuur van een
zekere Dr. Matthias Melanelius op de voorgrond. Of deze nu
een zwetser, een geniaal ziener of een grenzeloze fantast is
geweest, daar durven wij ons niet over uit te laten. Onze
gegevens laten een afgewogen oordeel over Dr. Melanelius niet
toe.
Wat wilde deze Matthias Melanelius nu ? Een heleboel. Hij probeerde in 1560 eerst via een aantal slinkse wegen de Gelderse
Rekenkamer ertoe te bewegen hem tot Waldgraaf van het Nederrijkswald te benoemen. Hij zou dan dit domein tot grote bloei
brengen, niet in de laatste plaats om zichzelf een belangrijk
deel van de opbrengsten te laten uitbetalen. Zijn verzoek werd
afgewezen.
In 1561 diende hij achtereenvolgens bij de diverse instanties
soortgelijke, soms zelfs gelijkluidende verzoeken in. Ditmaal
richtte hij zich in eerste plaats niet tot de Gelderse Rekenkamer, maar tot de Algemene Rekenkamer voor de Nederlanden in
Brussel. Voor ons van belang is zijn request van oktober 1561.
Hij stelde daarin voor om 'desert, desolaet en onbebouwd' land
in Gelre (en ook in Brabant overigens) tot ontginning te
brengen door middel van landbouw en bebossingen. Daarbij liet
hij zijn oog vooral vallen op het Nederrijkswald en op de Rekenkamervelden op de Veluwe met daarbij 'Oostereng'.
In geheel Gelderland wilde Melanelius plantages aanleggen op
plekken waar vroeger bos gestaan had. Ook op 'Oostereng' was
hij dat van plan. Hij wilde populieren en beuken planten als
opgaand bos. Verder gingen zijn gedachten uit naar notebomen,
kastanjes en iepen. Tenslotte wilde Melanelius nog hakhoutbossen aanleggen van berken en elzen.
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De Rentmeester-Generaal in Brussel zal lang over het voorstel
hebben nagedacht. Aan de ene kant klonk het te mooi om waar te
zijn. Er waren voorbeelden waarin figuren als Melanelius door
hun familie wegens krankzinnigheid waren opgeborgen. Maar aan
de andere kant klonk het geheel plausibel en in financieel
opzicht zeker aantrekkelijk. Een optimistisch gestemde brief
ging onder andere uit naar de Gelderse Rekenkamer.
Het Gelderse college was niet zo enthousiast. Het wenste inzicht in de aangesneden problematiek voordat het instemming zou
betuigen of MelaneliusT voorstel zou afwijzen. De Gelderse
Rekenkamer formuleerde dan ook een aantal vragen waarop deze
van de rentmeesters antwoord verlangde. De Rentmeester van de
Domeinen op de Veluwe antwoordde het uitgebreidst. Zijn antwoord biedt ons zicht op de toenmalige toestand op 'Oostereng'
Hij had zelfs aan zijn bosmeesters, zoals die op de Mof t (waaronder 'Oostereng' viel) opdracht gegeven allerlei informatie
in te winnen. De Rentmeester antwoordde dat al eerder een dergelijk verzoek hem had bereikt. Op dat verzoek was destijds negatief gereageerd. Men had toen geargumenteerd dat van ontginningen van de 'heggen' onder Wageningen en Ede Tdreigingen!
uitgingen naar de nog resterende bossen. Men vreesde een te
grote beschadiging van deze bossen. Zowel het vele vee, als
het gebruik dat de ontginners ervan zouden maken, achtte men
onaanvaardbaar.
Maar ook het aanleggen van bossen stuitte op weerstanden.
De bezwaren spitsten zich toe op de ligging van de voor
bebossing geschikte terreinen, zoals 'Oostereng'. Deze
terreinen waren alle gelegen in directe nabijheid van steden,
dorpen of vlekken. Wanneer men zich daar toch aan bepoting
zou wagen, dan kwam daar niets van terecht. De bewoners van
Wageningen, Harten, Renkum, Bennekom en Manen zouden nog niet
één van elke tien boompjes laten staan. Dit gebeurde nu ook al.
Zelfs wanneer de bosmeesters toezicht hielden,moest men zich
haasten om goede opbrengsten uit het bos te verkrijgen. Bebossen was dus verloren tijd en geld.
De bosmeester op 'Oostereng' Frederick van Renesse hield zijn
superieur wel voor, dat het wellicht mogelijk was om slechte
stukken bos opnieuw in te planten. Maar ook hier moest men
bedacht zijn op de inwoners van Wageningen, Bennekom, Manen en
Harten. Immers deze bezaten vanouds het recht om hun vee in de
bossen te weiden. Het zou veel moeilijkheden geven indien men
gedeelten van de bossen zou willen sluiten voor die veeweiding.
Wilde men het bos verbeteren dan was dit echter onvermijdelijk.
Dergelijke afgesloten stukken kon men vervolgens rustig laten
liggen. De kraaien zorgden er dan wel voor dat de eikels over
het terrein verspreid zouden worden. Kennelijk kende men op
'Oostereng' een aantal opgaande, in ieder geval volwassen
eikebomen.
Het slot van het verhaal was duidelijk. Op !0ostereng' werd het
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plan van Melanelius niet uitvoerbaar geacht. Het Stadhouderlijk
bestuur hield onder andere de Wageningers hiervoor verantwoordelijk. Op de laatste dag van 1563 besloot men in Brussel dan
ook om de verzoeken van Melanelius niet te honoreren.
De behandeling van de aanvragen van Matthias Melanelius en de
afwijzing ervan, verkregen een precedentwerking. In latere jaren werd meer dan eens geprobeerd om zogenaamde woeste gronden
voor ontginning of bebossing van de autoriteiten in pacht of in
eigendom te verkrijgen. Steeds weer werd naar de uitspraak in de
zaak Melanelius verwezen. Het zou tot in de 19e eeuw duren voordat men ertoe overging 'Oostereng1 te bebossen.
In de 17e en 18e eeuw heeft men vanuit de Rekenkamer meerdere
malen geprobeerd om op 'Oosterengr bos aan te leggen. Ook
trachtte men de heide op een andere wijze te ontginnen. Steeds
weer mislukten deze pogingen. Aan het eind van de 18e eeuw
heeft men nog een poging gewaagd om de rechten van inwoners van
omringende steden en dorpen af te kopen. Ook dit probeersel
leverde geen resultaat op. De Franse tijd leverde op 'Oostereng*
evenmin veel op. 'Oostereng' was en bleef een domein, bestaande
uit heide met hier en daar wat struiken.

BENNtKOM

Qoster~Eng Voorzijde,

Voorzijde van het in 1911 door Mr. W. Insinger
gebouwde Landhuis.
Prentbriefkaart collectie vereniging OudBennekom.
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DE 19e EEUW
Bij de instelling van het kadaster omstreeks 1835 behoorden de
gronden waarop later het landgoed 'Oostereng' ontstond,tot de
Domeinen van de Staat. Zij ressorteerden toen onder het Amortisatiesyndicaat dat in feite belast was met de opdracht deze
terreinen 'aan de man te brengen1. Op de topografische kaart
van 1821 staan de genoemde terreinen aangegeven als heide. In
1835 echter werden ze door het kadaster bijna geheel als
'dennenbosch' of als 'opgaande boomen' beschreven. Toen in
1845 de meeste woeste gronden aan de gemeenten in eigendom
werden afgestaan, bleef 'Oostereng1 echter Staatseigendom.
Tussen de genoemde jaren 1821 en 1845 ging 'Oostereng' op de
schop.
De eerste opname van het kadaster werd in de jaren voor 1835
gemaakt. Het grootste gedeelte van het onder Wageningen vallende deel van 'Oostereng' werd toen aangeduid met de naam
'Boompjes-heide'. Het geheel maakte toen kennelijk deel uit van
een groter geheel met die naam. Wij vermoeden dat het terrein
'Boompjes-heide' werd genoemd omdat daar eikestruiken of daaruit voortgekomen opgaande bomen stonden. De aanwezigheid van
oude eiken in het hedendaagse landgoed wijst daar nog op.
Bij de opname in 1835 van de zowel onder Wageningen als Bennekom
gelegen gedeelten van het landgoed werden echter beschreven als
' dennenbosch'. Ook trof men daar opgaande bomen aan. Waarschijnlijk zijn dit dezelfde bomen als de oude beuken die we thans hier
en daar nog kunnen vinden.
Wij moeten ons nu de vraag stellen wat men destijds onder
'dennenbosch1 verstond. Bedoelde men een min of meer regelmatig
kunstmatig aangelegd bos ? Of dacht men meer aan een toevallige
natuurlijke begroeiing, bijvoorbeeld met vliegdennen ? Wij gaan er
van uit dat we met 'dennenbosch' te maken hebben met een aangelegd dennenbos.
Wat er tussen ca. 1821 en 1835 en vanaf dat jaar tot aan de
verkoop van het goed in de jaren 1847-1848 op 'Oostereng' gebeurd istkunnen we ongeveer reconstrueren. Een aantal terreingegevens en andere zaken lichten ons hierover in.
De als 'dennenbosch' aangegeven terreinen van 1835 zijn diep
gespit. Overal heeft men tot een diepte tussen de 50 en 70 centimeter de grond bewerkt. Een dergelijke diepe grondbewerking
treffen we ook aan in de terreinen waar we 'opgaande boomen'
vermeld zien staan. Daar staan en stonden beuken. De beukenbossen hebben tot ver in onze eeuw deel van 'Oostereng' uitgemaakt; zij bestaan ten dele nog. Maar ook een aantal delen van
het landgoed dat in 1944 uit heide met vliegdennen bestond,
heeft een diepe grondbewerking gehad. Toch is zeker dat deze
vanaf 1847 niet meer bebouwd zijn geweest. Van dennenbossen die
van vóór de verkoop in 1847-1848 dateren, weten we op papier
echter niets af.
Het is niet aannemelijk dat men op bepaalde stukken op de heide
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wel beukenbossen zou aanleggen en men elders bosaanleg achterwege heeft gelaten. Dergelijke geisoleerd gelegen percelen
beukebomen waren geen lang leven beschoren geweest. De Wageningers hadden de boompjes wel weggehaald of hun schapen hadden
ze wel af gevreten. Dit nog afgezien van de slechte mogelijkheid
om dergelijke afgelegen stukjes bos goed te exploiteren. Verdergaande bosaanleg ligt dus voor de hand.Maar ook uit andere
feiten kan men afleiden dat er bos gestaan heeft op de als
'dennenbosch' aangeduide delen van T0ostereng'.
In 1845 werd alle heide die nog domeingrond was aan de gemeente
afgestaan. In de akte waarin een en ander werd geregeld lezen
we: 'Onder dezen afstand zijn niet begrepen... zoodanige perceelen of gedeelten van dien, welke alsnog bij het kadaster als
heide bekend staan, doch thans tot bosschen zijn aangemaakt en
nog aan den Staat in vollen eigendom behooren en aan denzelven
verblijven met eene uitgestrektheid heide, loopende onmiddellijk
langs die bosschen ter breedte van l roede Nederlandsch'. Uit
het feit dat 'Oostereng' niet aan de gemeente Wageningen of

Personeel bij het koetshuis- links- en
één der bergschuren.
Collectie C. Burgsteyn, Renkum.
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Ede werd overgedragen mag men wederom concluderen dat
'Oostereng' in 1845 bebost geweest moet zijn.
Het ligt dan ook voor de hand te concluderen dat er gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig zowel dennen- als beukenbossen
werden aangelegd. Wij gaan er dan ook van uit dat we met
'dennenbosch' te maken hebben met a a n g e l e g d e
dennenbossen.
Als er rond 1835 op 'Oostereng1 dennenbossen stonden, waarom
stonden die er dan in 1847 niet meer ? Volgens het verhaal van
een nu overleden jachtopziener uit onze streek werden alle
dennenbossen in de veertiger jaren van de vorige eeuw ernstig
door een rupsenplaag geteisterd. Zó erg zelfs dat zij bijna alle
geveld moesten worden. Op 'Oostereng' bevindt zich momenteel
nog steeds een aantal grove dennen die op betrekkelijk geringe
hoogte van de stam een opeenhoping van takken en krommingen
vertonen.
Ook uit andere bronnen weten we dat onze streek in 1845 en
1846 door rupsen werd geplaagd. Dit kwaad was uit de Duitse
Landen en uit Polen naar onze streken komen overwaaien. Voor
sommigen was het optreden van de rupsen hét teken dat het met
de vaderlandse kennis over de bosbouw maar treurig gesteld was.
De rupsenplaag moet zó erg geweest zijn, dat men de rupsen in
een dikke laag op de grond zag liggen. Het was onmogelijk om
door het bos te wandelen of met paard en wagen er doorheen te
rijden zonder dat men vele rupsen vertrapte of met knakkende
geluiden uiteen hoorde spatten. Kleren werden met 'rupsenvuil'
besmeurd.
Maar niet alleen de menigte rupsen verontrustte de goegemeente.
Ook de snelheid waarmee de plaag zich verspreidde, verraste
onze voorouders. Binnen acht dagen nadat de eerste rups was
gesignaleerd waren alle naalden weggevreten. 'De rupsen begonnen toen de stammen te verlaten en deze waren van den voet tot
aan den top met dezelve bedekt' heet het in een verslag uit die
dagen.
Wat hiertegen te doen ? Ook toen al kende men voorstanders van
chemische middelen en mensen die een meer natuurlijke bestrijding
wilden. Men schudde de bomen en de rupsen die naar beneden
vielen trapte men dood. Men strooide ongebluste kalk uit omdat
men dacht dat opstijgende 'amoniakdampen' de rupsen wel zouden
doden. Men probeerde nog andere vormen van uitroken, maar die
bleken bosbranden te kunnen veroorzaken. Strooisel werd afgegraven, maar men ondervond dat dit alleen bij kleine plagen
doelmatig was. Ook het voeren van rupsen aan zwijnen en varkens
werd geprobeerd. Een werkelijke remedie vond men niet: de bossen
werden zwaar aangetast. Er restte niets dan de bomen te kappen.
Opbrengsten mochten niet meer worden verwacht. Het was nu beter
de terreinen te verkopen.
In 1847 wilde men dus toch tot verkoop van deze gronden over-
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gaan. Nu de dennen alle gekapt waren was het terrein voor de
Staat kennelijk niet zoveel meer waard. In 1847 of 1848 verkocht men ongeveer 280 ha aan de heren C. Dros en Adriaan
Tieleman en aan mevrouw Maria Wilhelmina de Moen, gehuwd met
Anthonie Brummelkamp en weduwe van de heer C. Tieleman. Zij
betaalden voor het geheel het toen astronomische bedrag van
ƒ 56.000,—. In 1850 ging het terrein geheel over in handen
van de genoemde heren Dros en Tieleman.
Door Dros en Tieleman werd in 1854 een boerderij gebouwd, ongeveer op de plaats waar later het landhuis zou verrijzen. Dit
pand werd in 1862 nog eens stevig uitgebouwd. Ook trokken zij
elders op hun landgoed nog een huis op.

Overzicht bedrijfsgebouwen achter het
Herenhuis Ooster-Eng.
Foto collectie C. Burgsteyn, Renkum,
In 1854 zag een opmerkelijk boekje het licht waarachter wij onder
andere de hand van de heren Dros en Tieleman vermoeden. Indirect biedt het geschriftje aanwijzingen over de plannen die de
beide heren bezaten en waarom zij 'Oostereng' hebben aangekocht.
Onder de titel !De Grove den (Pijnboom) Pinus Sylvestris, zijn
technisch en geneeskundig nut' verscheen een uitgave die men
kan opvatten als een vroeg voorbeeld van reclamedrukwerk. Het
geeft daarbij ook fraai weer welke verwachtingen men koesterde
van allerlei zogenaamde geneeskundige produkten.
Waarom nu deze activiteit ? Aan naalden van grove den schreef
men allerlei geneeskundige eigenschappen toe. Eén van die produkten was de zogenaamde dennewol. In Bennekom had men daarvoor
zelfs een speciale dennewol-fabriek opgericht. Uit dennenaalden
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vervaardigde men 'boswol'. Deze boswol kon gebruikt worden als
vervanging van alle andere stoffen die tot dan toe gebruikt
waren voor het vullen van matrassen, canapé's, stoelen en dergelijke. Een langdurig produktieproces deed de naalden zo zacht
worden dat deze Tgewone boomwollen watten' zouden kunnen vervangen. Maar !door hare bijzondere eigendommelijke scheikundige
bestanddelen1 verspreidde de boswol bovendien een frisse aromatische geur. De verspreiding hiervan zou weldadig op lichaam
en Tademhalingswerktuigen1 inwerken. Dezelfde dampen zorgden
ervoor dat allerlei ongedierte, zoals luizen en motten, niet in
met boswol gevulde matrassen zouden kunnen voorkomen. Boswol
was veerkrachtiger dan stro en het verpulverde niet.
De produktie van boswol leverde nog enkele nevenprodukten op.
Eén daarvan was een soort olie. Deze olie zou 'opwekkend prikkelend' zijn. Op de huid gewreven, zo geloofde men, kwam de
olie in de bloedbaan terecht. Vanuit de aderen deed de olie
vervolgens allerlei 'stagnatien' teniet. Gezwellen en verharde
klieren zouden verdwijnen. f Alle se- en excretien der huid, der
nieren en van het darmkanaal' zouden toenemen. Het geheel
leidde vervolgens tot een betere spijsvertering, opgeruimdheid
een vrolijke gemoedsgesteldheid, een frisse gelaatskleur en
'een rustige verkwikkende versterkende slaap'. De ziekten waartegen de boswol en de dennenolie werkzaam zouden zijn waren
onder andere 'klierziekte, j icht, rheumatiek, verlammingen,
chronische huidziekten, aambeien, bleekzucht en zenuwlijden'.
Voorwaar, hetgeen Dros en Tieleman geloofden was zeker de
moeite waard om te proberen ! Helaas bleek de realiteit hard.
De beloofde voordelen van dennewol en het gebruik van denneolie
bleven uit. De fabriek sloot binnen een aantal jaren. Het leveren
van dennenaalden aan deze Bennekomse instelling staakte. Dros en
Tieleman waren een deel van hun inkomsten uit 'Oostereng' kwijt.
In 1869 had een verdeling van het gemeenschappelijk eigendom
tussen de heren Dros en Tieleman plaats. Vier jaar later, in
1873 verkochten zij hun eigendom. Het is in de beschrijving van
deze verkoopakten dat de naam 'Oostereng1 voor de eerste maal
opduikt. De verkoop van het landgoed vond in het openbaar plaats
en geschiedde bij opbod. Voor deze gelegenheid werd het in drie
kavels verdeeld. Het eerste kavel werd omschreven als 'heerenhuis, annex boerenhoeve en nevengebouwen als opzichterswoning,
koetshuis, schapen- en bergschuren, bergplaatsen, moestuin,
kersen- en appel-boomgaarden en twee afzonderlijke daghuurderswoningen, bosschen en lanen, oude boschgronden!. Het tweede
kavel omvatte 'een huisplaats' (het desbetreffende huis was
enige tijd ervoor afgebrand, JB), 'schuurtje, weilanden, beukenlaan, dennen- e.a. hout, heide- of boschgrond, sprengen en
beken in deze gronden gelegen1. Het derde en laatste kavel
stond omschreven als 'woning, bouw- en grasland, eiken- en
beukenlanen, houtwallen, dennen en driesvelden'.
Het geheel werd verkocht aan Jhr. Joan Quarles van Ufford te
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Den Haag. Zijn grondgebied strekte zich toen uit aan beide
zijden van de Keijenbergseweg en werd begrensd door de landgoederen 'de Keijenberg' en !Quadenoord' en door de Hartenseweg.
Joan Quarles van Ufford heeft 'Oostereng' waarschijnlijk aangekocht als beleggingsobject. Dat viel hem niet mee. Diverse
zaken die de waarde van het goed moesten verhogen, vielen
tegen. Hij trachtte zijn investering wat rendabeler te maken
door een bessencultuur te beginnen. Maar op schrale bosgrond
is een uitgebreide bessencultuur geen onverdeeld genoegen.
Quarles van Ufford ondervond dat aan den lijve. Ruim acht jaar
gingen voorbij sinds de aanleg van de bessencultuur voordat hij
eindelijk van meer dan alleen een schrale oogst kon profiteren.
In 1882 wordt er op 'Oostereng' 12.000 pond bessen geoogst. De
bessenaanplant bevond zich westelijk van de Regentesselaan, de
huidige verbindingsweg tussen de Hartenseweg en de Keijenbergseweg.
In 1887/1888 kwam T0ostereng' wederom onder de hamer. Toen kon
de eenheid niet in stand gehouden worden. Het landgoed viel
toe aan twee kopers. Een gedeelte van 35 ha kwam voor de somma
van ƒ 4200,— in handen van G.C. Spengler uit Renkum, de rest
van ongeveer 61 ha in handen van Jhr. H.J. Quarles van Ufford
te Wageningen. De scheiding van deze twee gedeelten was
echter van korte duur.
RECENTE GESCHIEDENIS
Reeds in 1899 vond alweer verkoop plaats. Ditmaal kwam het gedeelte van Quarles van Ufford in handen van Mr. W.A. Insinger
die kort daarop de gelegenheid greep om ook het gedeelte van
Spengler aan te kopen. Mr. Insinger overleed in 1921. Zijn
weduwe, Mevr, C.A.S. Insinger geb. Everwijn Lange behield het
tot haar dood in 1941 in eigendom.
Onder leiding van Insinger, en later dus van diens weduwe,
vonden vrij ingrijpende veranderingen op het landgoed plaats.
In 1910 werden vele gebouwen afgebroken. In dat jaar werden
evenwel een aantal nieuwe arbeiderswoningen opgetrokken.In
1911 verrees het landhuis (dat in de laatste oorlogswinter
zo zwaar werd beschadigd, dat het na het einde van de oorlog
moest worden gesloopt). In 1912 verrezen enkele kassen, een
kippenhok, een schuurtje, in 1913 werd de bebouwing uitgebreid
met een zomerhuisje. In 1914 werd het landhuis vergroot en in
1915 kwam de garage gereed. In 1935 tenslotte werd de woning
gesloopt,waarin de twee freules Quarles van Ufford hun laatste
dagen hadden gesleten. Nadat de ene was overleden nam de ander
uitsluitend nog in de zomermaanden haar intrek in deze woning.
Na haar overlijden werd het besluit genomen de woning af te breken. Het enige wat nog aan deze woning herinnert., zijn enkele verwilderde seringenstruiken en een heuveltje waaronder de oude
61

waterput te vinden is.
In 1942 werd 'OosterengT door het Rijk aangekocht en onder beheer en later in eigendom van Staatsbosbeheer gesteld. Na
95 jaar in particuliere handen te zijn geweest kwam het terrein
weer in handen van de Overheid. Sindsdien heeft er grosso modo
geen verandering in eigendomsituatie meer plaatsgevonden.

*«*' —*'

Bij een verkoop in 1873 bevond zich op het
terrein ten noorden van de Keijenbergseweg
dit Herenhuis annex boerderij. De naam
Ooster-Eng werd toen voor het eerst gebruikt.
Eigenaar werd Jhr H.J. Quarles van Ufford.
Bij het rijtuig één der freules. Ooster-Eng
lag meer noorderlijk dan het Landhuis uit 1911
Foto collectie C. Burgsteyn, Renkum.

Het was in de periode Insinger dat de tuin- en landschapsarchitect Leonard Springer op 'Oostereng' zijn stempel drukte. Hij
adviseerde het echtpaar Insinger vanaf 1910. Vanaf 1921 tot
aan zijn dood in 1941 nam hij de leiding op zich van de werkzaamheden op !Oostereng!. Springer was dendroloog, geen bosbouwkundige en van dat feit getuigt 'Oostereng1 tot op de dag
van vandaag.
Springer zelf was ervan overtuigd dat zijn aanpak, en de aanpak
van velen die hun geld in de 'boschbouw' staken,bosbouwkundig
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een juiste was. Hij merkte hierover eens op dat hij verwachtte
dat zijn werk voldoende rente op het geïnvesteerde kapitaal zou
opleveren. Hierbij erkende hij wel dat die rente eerst zeer laat
zou komen en dat het pas de kinderen en kindskinderen zouden
zijn die die rente zouden innen. In een artikel over 'Oostereng'
uit 1936 merkte Springer op, dat het geheel 'als economisch
bosch aangeplant en beheerd' werd.
Het was het n i e t op bosbouwkundige wijze inrichten en
exploiteren van het landgoed dat de bosbouwers van Staatsbosbeheer opviel en irriteerde. In het bedrijfsplan voor de periode
1944-1953 lezen we: 'Voorts getuigt het van een niet-bosbouwtechnische verzorging. De opeenvolgende eigenaren -aan wie het
tegenwoordige bestaan van het bosch toch is te danken- waren
niet-boschbouwers. Onmiskenbaar bestond bij hen de neiging
landschapsschoon te scheppen; produktie werd door hen niet als
een dwingende noodzaak beschouwd'.

B E N N E KO M

Oost«r- E ng.

Het Landhuis Ooster-Eng, gezien vanuit het
zuid-oosten. Het Landhuis, sinds 1942 eigendom van de Staat, werd in 1944 zó zwaar beschadigd dat het afgebroken moest worden.
Op deze plaats staat thans het I.T.A.L.
'Van dit niet technische beheer en van de bijoogmerken die
richting hebben gegeven aan dat beheer legt Oostereng in zijn
tegenwoordige gedaante duidelijk getuigenis af. Onproductieve
percelen als heiden, vliegden-complexen, niets belovende exotenaanplantingen vindt men op tal van plaatsen. Een wirwar van
wegen en wegjes doet afbreuk aan de productie. Een systematische
indeeling zoekt men tevergeefs. Aan boekhouding is nooit gedacht,
63

alle opstanden moeten hun eigen geschiedenis maar vertellen.'
'Tenslotte valt nog op de weinige nauwgezetheid waarmede de
genomen maatregelen zijn uitgevoerd. De afzonderlijke opstanden
vertoonen bochtig verloopende begrenzingen, onbepaalde begrenzingen, soms bleven zij onaf geplant, het eene deel is van andere
samenstelling dan een ander deel, wat men kan pogen te verklaren uit het nu eens beschikbaar zijn van plantenmateriaal van
deze houtsoort en weinig later weer van een andere houtsoort1.
Tot zover het eerste Bedrijfsplan zoals dat onder het beheer van
Staatsbosbeheer gereed kwam.
'Oostereng' overleefde de oorlogsjaren niet zonder schade.
Door de oorlogshandelingen in de laatste oorlogswinter
1944-1945 werd het buitenhuis ernstig beschadigd. In de zomer
van 1945 werd tot afbraak besloten. De begroeiing overleefde
de laatste oorlogswinter evenmin ongeschonden. Een aantal
bomen in het park werd door rondvliegend metaal getroffen.
Tot op de dag van vandaag zijn houtkopers nog steeds alert op
de aanwezigheid van metaalsplinters in bomen afkomstig van
'Oostereng'.
Tenslotte betekende de bouw van het ITAL nog op een aanslag
op het schoon van 'Oostereng'.
Dwalend door de bossen van 'de Keijenberg' en 'Quadenoord' is
het maar een klein stapje om op 'Oostereng1 te komen. Velen
van ons hebben hier 's zondagsmiddags gewandeld. Maar slechts
weinigen zullen hebben gedacht dat er nog zóveel op 'Oostereng'
is gebeurd en dat er zóveel over is te vertellen.
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