
Landgoed Beerschoten
Een prachtige wandeling door het oude parkbos.

Vitens Natuurlijk

Een route van 4 ½ km uitgezet door Het Utrechts Landschap.

StartpLaatS vanaf dE parkEEr-
pLaatS Bij HEt paviLjoEn dE HoLLE 
BiLt 6 in dE BiLt.

LUiStErpUnt 1: Bij HEt StartpUnt.

Er zijn vanaf het koetshuis verschil-
lende wandelingen uitgezet. Deze 
worden duidelijk aangegeven door de 
witte getallen die op de bomen staan. 
Het landgoed Beerschoten, waar je nu 
bent, behoort tot de Stichtse Lustwa-
rande. Dat is een gebied dat vanaf De 
Bilt tot Rhenen loopt met zo’n 50 land-
goederen. Deze imposante verblijven 

hebben tuinen die vaak zijn aangelegd 
in de Engelse landschapsstijl en bezit-
ten indrukwekkende parkbossen. 
Beerschoten werd voor het eerst ge-
noemd in 1525 en was toen een Uithof 
van het vrouwenklooster in De Bilt. De 
Uithof is nu nog steeds een bekende 
naam in Utrecht.

Het Utrechts landschap heeft een infor-
matiecentrum, over de Stichtse Lustwa-
rande; in het oude Koetshuis. 

Loop het parkbos binnen en ga na het 
koetshuis op de kruising naar rechts. 

Kijk naar de witte getallen op de bo-
men en volg nummer 1. 
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LUiStErpUnt 2: dE BEELdEntUin. 

Aan de rechterkant is een prachtige 
beeldentuin, eigendom van de Provin-
cie Utrecht en deze is vrij toegankelijk. 
Hier zijn de beelden verzameld in 
een permanente tentoonstelling van 
de internationaal bekende beeldend 
kunstenaar Jits Bakker. Het JitsArt 
museum is het schitterende resultaat 
van meer dan 50 jaar beeldhouwwerk. 
De buitenbeelden van brons en steen, 
die overal in binnen- en buitenland te 
bewonderen waren, hebben hier een 
permanente plaats gekregen in dit 
romantische landschap van landgoed 
Beerschoten..
Het museum is aangepast aan rolstoel-
gebruikers en voor visueel gehandicap-
ten zijn er opschriften in braille.
Loop gerust door deze beeldentuin en 
vervolg daarna de route naar het witte 
bruggetje. 

LUiStErpUnt 3:  
Bij HEt wittE BrUggEtjE. 

Van hieruit zie je het fraaie landhuis 
Beerschoten. Veel van deze verblijven 
werden in eerste instantie uitsluitend 
gebruikt als zomerresidenties, omdat 
de wegen in de winter vaak onbe-
gaanbaar waren én vanwege de barre 

leefomstandigheden tijdens de koude 
wintermaanden. Beerschoten ligt vrij 
dicht bij Utrecht en daarom werd het 
toch al snel permanent bewoond. In 
1889 werd het huidige landhuis ge-
bouwd. 
In het begin werd een tuin met lanen 
aangelegd, die doet denken aan de 
formele stijl, een Franse barokstijl, met 
rechte lanen, een soort zichtlanen, die 
vanuit het landhuis leken te lopen. 

De mens voelde zich op deze manier 
dominant t.o.v. de natuur. Toen de 
invloed van de Fransen in ons land 
minder geworden was, had men ook 
genoeg van deze Franse stijl en zijn de 
meeste landgoederen omgevormd naar 
een wat meer Engelse landschapsstijl. 
Deze stijl is veel lieflijker. De rechte 
lanen maakten plaats voor kronkelige 
paden en beekjes. Je wordt erdoor 
uitgenodigd om naar buiten te gaan 
en geprikkeld om de natuur te ontdek-
ken. Hier op dit landgoed, zie je nu een 
mengeling van beide stijlen. Er werk-
ten destijds wel 35 tuinlieden. Er lag bij 
wijze van spreken geen takje verkeerd. 
Het bos zag er heel anders uit. Naast 
de rechte lanen had men bosjes met 
eiken hakhout. De stammetjes hiervan 
werden na 12 jaar gehakt en ontdaan 
van schors, dit gebeurde meestal in 
mei of juni. Deze schors werd eerst in 

een runmolen vermalen en vervolgens 
gebruikt door de leerlooierijen. 
De eiken hakhoutpercelen worden 
al lang niet meer geoogst, maar 
zijn nog steeds goed herkenbaar. 

LUiStErpUnt 4:  
op dE konijnEnBErg. 

Op dit heuveltje, de Konijnenberg 
genaamd,is goed de vorm te zien van 
een sterrenbos. Hier komen verschil-
lende lanen bij elkaar. De bossen zijn 
tussen de 100 en 200 jaar oud.
Op het heuveltje is destijds door de 
architect een linde geplant. Dat is een 
typisch element uit de landschapsstijl.
In Nederland zijn er meer sterrenbos-
sen, maar nergens een met een zo’n 
zandbult als middelpunt. Op dit punt 
komen de formele Franse stijl en de 
meer romantische Engelse landschaps-
stijl bij elkaar. Dicht bij het huis staan 
heel veel loofbomen, maar naar mate 
je verder het landgoed inloopt, komen 
er steeds meer naaldbomen. De grond 
wordt ook steeds schraler. 
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LUiStErpUnt 5: dE oUdE  
BErcEaULaan of Loofgang. 
Vlak bij het koetshuis bij de woning 
van boswachter Aalt van den Hoorn, is 
een mooi aangelegde en onderhouden 
berceau of loofgang. 

Een berceau is een pad waar aan beide 
zijden een heg staat, die aan de boven-
kant met elkaar verbonden is. Hierdoor 
ontstaat een soort plantentunnel waar-
onder je, zonder in de zon te komen, 
kan doorlopen. Zo’n loofgang was be-
doeld voor de adellijke dames, die ab-
soluut geen bruine kleur wilden krijgen 
wanneer ze buiten gingen wandelen. 
Met een blanke huid kon je immers 
benadrukken dat je van adel was en 
niet behoorde tot de landarbeiders, die 
een getinte huid hadden, omdat ze in 
de buitenlucht moesten werken. Nu zal 
onze boswachter datzelfde gevoel niet 
hebben, want hij is zijn hele werkzame 
leven al buiten. Op deze plek in het 
bos zie je goed het resultaat van wat er 
gebeurt met een loofgang, als die zo’n 
80-90 jaar niet meer in de goede vorm 
gesnoeid wordt en zijn gang kan gaan.

LUiStErpUnt 6: dE viSSEnkom

Deze kuil wordt de vissenkom ge-
noemd en is in 1777 al aangelegd. Op 
het landgoed zijn er meerdere van 
dit soort kommen. Vroeger was de 
grondwaterstand veel hoger. In deze 
kuil stond permanent water, waarin 
zoetwatervissen zwommen bestemd 
om de bewoners van verse vis te 
voorzien. Deze landgoederen waren 
echte lusthoven, alleen bestemd voor 
de bewoners en bedienden. De heren 
gingen er ook op jacht. 
Het doel is om de vissenkom weer in 
ere te herstellen, zodat er permanent 
water in komt te staan. Dat zou ook 
fijn zijn voor het wild, de vogels en de 
natuur, en het heeft dus, behalve een 
historisch, ook een natuurbelang. 

LUiStErpUnt 7:  
Bij dE niEUwE watErwinpUttEn. 
Er zijn twee nieuwe winputten ge-
maakt ter vervanging van de oude 
winputten 

Reden? Grondwater bevat van nature 
ijzer, maar het ijzergehalte in het 
grondwater in dit gebied nam in de 
afgelopen jaren toe. Dit betekende een 
zware belasting voor het zuiverings-
proces om van grondwater, drinkwater 
te maken. Daarom zijn de winputten 
verdiept en vernieuwd.
De winputten zijn uitgerust met een 
alarmsysteem. Als het deksel van de 
winput door derden wordt geopend, 
gaat er een alarm in het bedrijfsvoe-
ringcentrum van Vitens af en tegelij-
kertijd valt de pomp stil.

Vitens is ook duidelijk aanwezig in 
Beerschoten voor waterwinning. De 
grondwaterstand is hierdoor wel 
veranderd en dat heeft nadelen, maar 
van de andere kant is het begrijpelijk 
dat wij allemaal het liefst fris en zuiver 
water willen. Vitens is daarom aan-
wezig in veel natuurgebieden. Het is 
belangrijk om zuinig met drinkwater 
om te gaan. Vitens draagt zorg voor de 
kwaliteit van het water. Monsters van 
het water worden regelmatig gecon-
troleerd door een ultramodern labora-
torium en als dat nodig is, worden er 
nieuwe putten geslagen, zoals je hier 
enkele voorbeelden kunt zien. 
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LUiStErpUnt 8: Bij HEt opEn vELd. 
Dit is een zichtveld vanuit het landhuis. 

Kleinschalig is er ook enige landbouw. 
Hier zie je een voorbeeld van bouw-
land, waarbij geen kunstmest gebruikt 
wordt, hooguit wat stromest. Het 
Utrechts Landschap gaat hier dwars 
door de akker een wandelpad aanleg-
gen, zodat je door het roggeveld heen 
kunt lopen. Bovendien gaan ze zorgen 
dat er ook korenbloemen en klaprozen 
komen, zodat je weer helemaal door 
een oud cultuurlandschap kunt lopen. 

Je hebt een adellijke wandeling 
gemaakt, je hebt van de sfeer van vroe-
gere tijden kunnen proeven. We hopen 
dat je ervan genoten hebt.

400 meter van het koetshuis, waar je 
begonnen bent met de wandeling, is 
een picknickplaats en een speelveld 
voor de kinderen. Er staat een richting-
bordje. Lekker om even na te genieten.
  


