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uiteindelijk een nieuwe eigenaar. Die nieuwe 
eigenaar was Adriana Voet van Winssen.
De boerderij werd in 1770 vervangen door 
een buitenhuis, waarschijnlijk heeft ze dat 
zelf gedaan. Ook het park werd aangelegd in 
een landschappelijke stijl. Dit park werd in 
1833 heel erg veranderd door een lid van de 
familie van Lunteren. In 1854 komt Sandwijck 

Oorspronkelijk was Sandwijck een uithof van 
het klooster Oostbroek. In 1644 werd het 
landgoed verkocht aan jonkheer 
C. Utenhoven. Nadat jonkheer Utenhoven 
overleed verkochten zijn nabestaanden 
Sandwijck aan de familie van Hattum. Als Frans 
van Hattum overlijdt blijft zijn vrouw Metgen 
Versteech er wonen. In 1759 kreeg Sandwijck 

SANDWIJCK
Luna Voors, Dulcie Bovenlander, Joyce Ndagijimana en Franka Willemars.

Huize Sandwijck.
(Foto J.W.H. Meijer)
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uiteindelijk in het bezit van mevrouw Both 
Hendriksen en haar man, Vincent Lodewijck 
van Boetzelear.  In datzelfde jaar wordt het huis 
verkocht aan de stad Utrecht, en daarna wordt 
het in 1967 doorverkocht aan de Universiteit 
Utrecht.

De Universiteit wilde het huis gaan gebruiken 
als huisvesting voor gasten. Ook wilde men 
dat de tuin onderdeel werd van de Botanische 
Tuinen. Van die plannen kwam niets terecht, 
omdat de A28 werd aangelegd tussen de 
Uithof en het huis Sandwijck. Daarna stond 
het huis Sandwijck 16 jaar lang leeg, waarbij 
het landgoed verwaarloosd werd. Daardoor 
raakte het in verval, en bovendien werd bijna 
alles van waarde meegenomen en of gestolen. 
Tenslotte werd er zelfs een sloopvergunning 
aangevraagd. Dat ging gelukkig uiteindelijk 
niet door, doordat in maart 1980 het huis werd 
gekraakt en door de bewoners werd opgeknapt. 
Ook werd door de werkgroep het achterstallige 
onderhoud van het landgoed aangepakt.

In 1834 heeft de familie van Boetzelear 
tuinarchitect J.H.J. van Lunteren de 
opdracht gegeven om de tuin in een Engelse 
landschapstijl aan te laten leggen.
In 1984 werd de werkgroep Sandwijck 

opgericht. Die enthousiaste groep vrijwilligers 
ging het pand opknappen. Het terrein is 
uiteindelijk door het Utrechts Landschap in 
1989 gekocht. Door de werkgroep en het 
Utrechts Landschap is het prachtige landschap 
een hele mooie plek geworden.

Sandwijck is een heerlijke plek, met een mooie 
omgeving om te gaan wandelen. Terwijl je 
geniet van de natuur kun je je gedachten 
loslaten en bij iedere stap nadenken over de 
prachtige geschiedenis die het huis –en de 
omgeving- met zich meedraagt.
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De duiventil landgoed Sandwijck.
(Foto J.W.H. Meijer)


