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Kees Floor

De grens met Abstede
De gemeente Utrecht meende in 1835 aanspraak te kunnen maken op bijna 60 hectare Bilts
grondgebied. De claim tot gebiedsuitbreiding werd niet gehonoreerd. Aan het eind van dat
jaar ging zelfs een klein stukje grond over van Utrecht naar De Bilt.

Tussen 1812 en 1832 werden als voorbereiding op de oprichting van het Kadaster van
alle Nederlandse gemeenten voor het eerst
de grenzen nauwkeurig opgemeten en vastgelegd in een proces-verbaal van grensbepaling (1). Aan de processen-verbaal werden ter
verduidelijking en als geheugensteuntje bij
het opstellen ervan, situatietekeningen toegevoegd, de zogeheten figuratieve schetsen
der grensscheiding (figuur 1). Meestal, zoals
bijvoorbeeld in het geval van De Bilt, Maartensdijk, Achttienhoven en Westbroek, ging
het om evenveel schetsen als er grensgemeenten waren (2). Bij kleinere gemeenten,
zoals Abstede, een deel van Utrecht dat van
1818 tot 1823 een zelfstandige gemeente
vormde en destijds grensde aan De Bilt, werd
soms volstaan met één schets voor alle grenzen met aanliggende gemeenten (2, 3).
Bij de instelling van het Kadaster in 1832
werden de volgens deze procedure vastgelegde gemeentegrenzen officieel vastgesteld
bij Koninklijk Besluit (4). Eventuele bezwaren
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konden nog ingediend worden tot uiterlijk 30
juni 1833, daarna waren de grenzen definitief. Wijzigingen die later om wat voor reden
dan ook nog wenselijk of noodzakelijk waren,
moesten worden geregeld bij Koninklijk Besluit of, vanaf 1851, bij wet.
De Bilt en Abstede
De grenzen van de gemeente Abstede, en
daarmee ook een stukje van de gemeentegrens van De Bilt, werden vastgelegd op 22
augustus 1820 (3). Voor de juistheid ervan
tekenden schout P.A. van Schermbeek van
Abstede en zijn collega’s van de aangrenzende gemeenten, waaronder schout (vanaf
1825 burgemeester) P.A. Muntendam van
De Bilt. In 1823 was De Bilt aan de beurt;
opnieuw werd de grens tussen de beide
gemeenten vastgelegd en ondertekenden
de genoemde betrokkenen het Biltse procesverbaal (5). In 1821 werd bovendien nog een
kadastrale kaart van de gemeente Abstede
(figuur 2) vervaardigd. Op de kaart is onder

Figuur 1. Gedeelte van de figuratieve schets van grensscheiding van de gemeente Abstede, 1820. De grens
met De Bilt begint in het midden van de Kromme Rijn en loopt vervolgens langs de Vossegatsedijk, het
Absteder Zandpad en de Minstroom (8). Het huis De Meent van Andries Oortman is aangegeven in rood.
Het land ten noorden van de Minstroom is eigendom van jhr. Diderik Willem Jacob Strick van Linschoten,
ambachtsheer der gemeente Abstede en vanaf 1832 eigenaar van het landgoed Arenberg in De Bilt. Bron: Het
Utrechts Archief (3).

andere aangegeven dat dit gebeurde onder
de administratie van de eerdergenoemde
schout Van Schermbeek. De grenzen tussen
Abstede en De Bilt op die kaart zijn in lijn met

wat in de beide processen-verbaal van grensbepaling is beschreven.
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Figuur 2. Kaart van de gemeente Abstede uit 1821. De inham rechtsonder in het gebied van Abstede valt
onder De Bilt. Later is op de kaart een grenswijziging ingetekend als gevolg van de verlegging van het
Absteder Zandpad (Abstederdijk). Bron: Het Utrechts Archief.
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Stadsvrijheid van Utrecht
Wat bij het bestuderen van deze grenzen
opvalt, is dat ze afwijken van de grenzen van
de zogeheten ‘Vryheyd der stadt Utrecht’,
het gebied rond Utrecht waar de stad het
voor het zeggen had (figuur 3). Die grenzen
waren in 1539 vastgesteld door Maria van
Hongarije, zuster van Karel V en van 15301555 landvoogdes van de Nederlanden. Ze
zijn terug te vinden op verscheidene oude
kaarten, bijvoorbeeld die van Caspar Specht
uit 1698, een kaart die in het begin van de
achttiende eeuw nog een aantal malen werd
herdrukt. De noordgrens van Abstede ligt
op die kaarten niet bij het Vossegat, een
gedeelte van de Minstroom (6), zoals in het
proces-verbaal van 1820, maar loopt langs
de Hoofddijk/Oostbroekselaan. Ook is een
gedeelte van de Minsweerd tussen de Minstroom en de Vossegatsedijk bij De Bilt gekomen. De nauwe verbindingszone tussen de
landen onder De Bilt ten noordoosten van de
Minstroom enerzijds en de ten zuidwesten
daarvan anderzijds, is verbreed. De wijzigingen, die neerkomen op een vergroting van
het grondgebied van De Bilt ten koste van
dat van Abstede, vonden plaats tussen 1811
en 1820 (7); ze zijn aangegeven op een ‘Kaart
van een gedeelte van de Gemeente de Bildt’
uit de periode 1825-1830 (figuur 4).
Gemeentebestuur van Utrecht
De verschillen tussen de ‘klassieke’ kaart van
de Vrijheid van Utrecht van voor 1800 en
een kaart die de afspraken uit de processen-

verbaal van grensscheiding van rond 1820
weerspiegelt, bleven niet onopgemerkt. Eind
1834 drongen ze ook door tot het gemeentebestuur van Utrecht, dat kennelijk niet
de beschikking had over kadastrale kaarten
zoals figuur 2 uit 1821 en figuur 4 uit de periode 1825-1830. De gemeente bestempelde
de door het kadaster gehanteerde grenzen,
in dit geval voorheen van de gemeente
Abstede, maar sinds 1823 weer van de gemeente Utrecht (8), zonder meer als onjuist
en ondernam actie om de oude situatie te
herstellen (9). Dat was het begin van een
uitvoerige correspondentie over de zaak in
1835 tussen het gemeentebestuur van de
stad Utrecht enerzijds en gouverneur L. van
Toulon van de provincie Utrecht anderzijds.
Overigens leidde die, zoals zo vaak, aan geen
van beide kanten tot een verandering van
het aan het begin ingenomen standpunt.
Het gemeentebestuur van Utrecht bleef aandringen op teruggave van de zijns inziens ten
onrechte aan De Bilt overgedragen gronden
van Abstede. De gouverneur weigerde daarin
mee te gaan, vond het te veel gedoe en was
bang voor een golf van nieuwe verzoeken tot
grenscorrecties.
Gebiedsaanspraak
De gemeente wilde de ongeveer zestig hectare grond niet kwijt omdat grond belastinggelden oplevert. Bovendien voorzag ze problemen voor de rechtsgang als niet duidelijk was
voor welke rechtbank betrokkenen moesten
worden gebracht die in het betwiste gebied
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Figuur 3. Detail uit de “Caerte vande Vryheyd der Stadt Utrecht volgens decisie van den Iare 1539” van
Caspar Specht, uitgegeven door Joachim Ottens, 1698; ongewijzigde heruitgave 1708-1719. Noord is
linksboven.

een misdrijf zouden begaan. De grens tussen
Utrecht en Maartensdijk enerzijds en die van
De Bilt anderzijds was namelijk tegelijkertijd de grens tussen de kantons Utrecht en
Amersfoort. Utrecht wilde dan ook de grenzen aanhouden zoals aangegeven op de kaart
van Specht (figuur 3), die altijd als referentie
had gediend voor het grondgebied van de
Vrijheid van de stad Utrecht. Een verwijzing
naar deze grenzen klinkt uit de mond van het
Utrechtse gemeentebestuur overigens uiterst ongeloofwaardig. Toen eerder, in 1829,
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met het gemeentebestuur van Maartensdijk
overeenstemming werd bereikt over een
grenswijziging, waarbij bijvoorbeeld het buiten de Vrijheid van de stad Utrecht gelegen
Fort De Bilt en de grond van de latere katholieke begraafplaats Sint Barbara overgingen
van Maartensdijk naar Utrecht, bleek men in
het geheel niet gehecht te zijn aan die oude
grens.
Het Utrechtse gemeentebestuur voerde
verder aan dat Abstede in feite altijd tot
Utrecht had behoord. Het gemeentebestuur

had gekend moeten zijn in een zo belangrijke
zaak als de verandering van gemeentegrenzen. Ook wilde Utrecht niet de dupe worden
van wat voor beslissing dan ook die geheel
buiten het stadsbestuur om was genomen.
Utrecht kreeg bijval van jhr. Diderik Willem
Jacob Strick van Linschoten, ambachtsheer
der gemeente Abstede, die zich in de discussie mengde nadat hij zich er in het voorjaar
van 1835 van bewust geworden was dat
zijn heerlijkheid aanzienlijk in omvang was
geslonken. Strick van Linschoten, die in
1832 het landgoed Arenberg in De Bilt had
gekocht, wendde zich tot Van Toulon om te
bewerkstelligen dat de grenzen weer zouden
worden teruggebracht naar de situatie van
1539.
Geen medewerking
De gouverneur voelde er echter niets voor
om op de Utrechtse verzoeken tot grenswijziging in te gaan. De gemeente Utrecht had
volgens hem gewoon zitten slapen. Als er bij
de vaststelling van de gemeentegrens in 1820
al fouten waren gemaakt, dan hadden de
vertegenwoordigers van Utrecht of Abstede
daar met hun neus bovenop gezeten, zoals
onder andere uit de ondertekeningen van de
processen-verbaal van grensbepaling blijkt.
De kadastrale kaart van Abstede van figuur 2,
waarop de nieuwe grenzen staan en waarop
in de tekst linksonder wordt gerept over de
betrokkenheid van de schout van Abstede
bij het tot stand komen van de kaart, vormt
aanvullend, zij het niet door de gouverneur

genoemd bewijs van de betrokkenheid van
het Absteder bestuur. Als Abstede destijds
onder Utrecht viel, zoals het gemeentebestuur beweerde, hadden de bestuurders van
die stad zelf de onderlinge communicatie en
de afbakening van ieders bevoegdheden niet
op orde. Verder had de gemeente kunnen
weten dat er een grensbepaling zou gaan
plaatsvinden; ze had het kunnen lezen in de
Staatscourant en op de talloze plakkaten die
de activiteit hadden aangekondigd.
Bovendien had het stadsbestuur al in 1823
bij de vereniging van de stad Utrecht met de
buitengemeenten bezwaar kunnen maken tegen de foutief geachte grens. Ook nadat het
kadaster in 1832 de stukken met betrekking
tot de gemeentegrenzen aan alle gemeentebesturen had toegezonden, liet de gemeente
Utrecht niets van zich horen. Van de verlenging van de periode waarin bezwaar kon
worden aangetekend, tot 30 juni 1833 (10),
had de gemeente evenmin gebruik gemaakt.
Over de aan Utrecht onttrokken grond moest
het stadsbestuur niet zeuren; in 1830 was
Utrecht er bij de grenswijziging met Maartensdijk zeker niet bekaaid afgekomen. De
percelen in Abstede waar het nu over ging,
waren onbebouwd en zouden per jaar hooguit 13 gulden aan belasting opbrengen.
Het juridische argument dat de gemeente
aanvoerde, was achterhaald. Sinds een recente herindeling van de kantons, hoorde
De Bilt niet langer bij het kanton Amersfoort, maar bij het kanton Utrecht. Voor de
plaats waar eventuele misdadigers berecht
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Figuur 4. Kaart van een gedeelte van de Gemeente de Bildt met aanduiding van de grensscheiding met de
stadsvrijheid van Utrecht, zoals deze in 1539 is vastgesteld in een rode kleur en een kleine grenswijziging uit
1811 in verband met de aanleg van Fort Vossegat in een gele kleur. Noord is rechtsboven. De kleuren zijn op
het origineel niet goed zichtbaar en hier beter zichtbaar gemaakt met behulp van (10). In groen is een gedeelte
van de grens tussen De Bilt en Abstede aangegeven volgens de processen-verbaal van grensbepaling van
Abstede uit 1820 en van de Bildt uit 1823. Onderin volgt de grens het midden van de Kromme Rijn. Bovenin
loopt de grens langs de Minstroom. Datering 1825-1830. Bron: Het Utrechts Archief Cat. nr. 216098.

moesten worden, maakte het dus niet meer
uit of de gronden bij De Bilt hoorden of bij
Utrecht.
Van Toulon was dus niet te vermurwen.
Mocht de gemeente toch terug willen naar
de oude grenzen van Abstede, dan moest zij
het maar hogerop zoeken.
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Het huis genaamd de Meent
In dit stadium van de discussie deed zich
een nieuw feit voor. Andries Oortman, eigenaar van het in De Bilt buiten het geclaimde
gebied tegen de grens van Utrecht gelegen
buitengoed ‘De Meent’, wilde zijn huis uitbreiden en verder van het Absteder Zandpad

af komen te zitten. De Abstederdijk, zoals
die weg ook wel werd genoemd, liep vanuit
Utrecht bezien eerst een stukje langs de Minstroom en maakte vervolgens een bocht naar
rechts. Het huis lag bij die bocht aan de Minstroom en is onder andere in rood aangegeven op de figuratieve schets der grensscheiding van Abstede (figuur 1, tekst: Huis gen de
Mint) en op de ‘Kaart van een gedeelte van
de Gemeente de Bildt’ (figuur 4, tekst: de
Heer Oortman). Om zijn wensen te kunnen
verwezenlijken moest het Absteder Zandpad,
dat tevens als grens diende tussen De Bilt
en Abstede, worden verlegd (figuren 2 en
5). Het gedeelte waarmee Oortman zijn tuin
op deze manier vergrootte, was reeds zijn
eigendom, maar lag volgens het nog steeds
geldige proces-verbaal van grensbepaling in
de gemeente Utrecht. Zijn verzoek was om
het geheel onder te brengen bij de gemeente
De Bilt.
Laatste pogingen
Om een en ander te kunnen regelen, was
overleg nodig tussen de beide betrokken
gemeentebesturen, in aanwezigheid van de
gouverneur van de provincie Utrecht. Dat
bood het gemeentebestuur van Utrecht een
goede gelegenheid om de gewenste grenswijziging nog eens ter sprake te brengen. De
overeenkomst over de wijziging van de grens
tussen Utrecht en Maartensdijk, die in 1830
leidde tot de eerder genoemde annexatie
van delen van die buurgemeente, was immers ook in een dergelijk overleg tot stand

gekomen.
De bijeenkomst vond plaats in november
1835 en liep voor Utrecht uit op een teleurstelling. Over de door Oortman gewenste
minimale grenswijziging konden de betrokken gemeentebesturen het gemakkelijk eens
worden. De gemeente De Bilt weigerde echter de aanspraken van Utrecht op een deel
van haar grondgebied te erkennen en zat dus
op één lijn met de gouverneur.
Ten einde raad zocht het gemeentebestuur
van Utrecht het hogerop en verzocht Gedeputeerde Staten zich over de zaak te buigen.
Ook nu weer kreeg Utrecht nul op het rekest.
Berusting
Na deze nieuwe tegenslag legde het gemeentebestuur van Utrecht het hoofd in
de schoot. De gemeenteraad werd op 31
december 1835 geïnformeerd over het mislukken van de pogingen om de onder Bilts
bestuur gebrachte grond weer terug te brengen naar Utrecht. Op 12 januari besloot de
raad de zaak voorlopig te laten rusten, maar
behield zich het recht voor er later bij een
geschikte gelegenheid nog eens op terug te
komen.
De door Oortman gewenste nieuwe gemeentegrens werd in 1836 bij Koninklijk Besluit
vastgelegd (11). In de ‘Kaart van de Gemeente Abstede’ uit 1821 (figuur 2) is later
de nieuwe positie van het Absteder Zandpad
ingetekend.
Bij een grenswijziging in 1896, waarbij De Bilt
het grondgebied tussen Minstroom,
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Figuur 5. Schets van de door Andries Oortman in 1835 gewenste verlegging van het Absteder Zandpad en
van de grens tussen de gemeenten Utrecht en de Bilt. Noord is links. Bijlage bij het Koninklijk Besluit (9)
waarin een en ander werd goedgekeurd.

Vossegat, Vossegatsedijk en Absteder Zandpad moest afstaan aan Utrecht, kwam een
gedeelte van de betwiste gronden weer
binnen de gemeentegrenzen van Utrecht te
liggen. Het restant volgde later en behoort
sinds een grenswijziging van 1954 bij Utrecht.
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Wim Krommenhoek

Eeuwelingen en andere
monumentale bomen in
De Bilt
Over de oudste bomen in De Bilt
Onze gemeente is groen. Er staan ruim
25.000 geregistreerde bomen en dat betekent één boom per 1,7 inwoners tegen één
op twee inwoners als landelijk gemiddelde.
Er zijn 624 laanbomen bekend die voor 1900
zijn aangeplant, dat is drie procent van het
totaal. Uit de periode 1900-1950 stamt achttien procent van de aangeplante bomen,
de rest is allemaal van na die tijd. Dit grote
aantal jongere bomen is het gevolg van de
ontwikkeling van een groot aantal nieuwe
wijken zoals La Plata, Weltevreden, de Leijen
en Centrum II.
Oude bomen worden vaak als monumentaal
beschouwd, maar wanneer is dit predikaat
eigenlijk van toepassing? In veel gemeentelijke beleidsnota’s over het boombeheer
worden allerlei criteria genoemd waaraan
een boom moet voldoen om monumentaal
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te mogen heten. Zo dient hij beeldbepalend
te zijn, op een markante lokatie te staan,
een belangrijke cultuurhistorische waarde te
bezitten, of dendrologisch, landschappelijk of
ecologisch van betekenis te zijn. Soms wordt
daar nog een minimum leeftijd aan verbonden. In onze gemeente zijn er verscheidene
bomen te vinden die aan deze criteria voldoen. Veelal zijn dit beuken (Fagus sylvaticus), de bruine beuk (Fagus sylvaticus var.
rubra) en de treurbeuk (Fagus sylvatica var.
pendula); zomereiken (Quercus robur), Amerikaanse eiken (Quercus rubra) en minder
vaak platanen (Platanus x acerifolia), lindes
(Tilia x vulgaris), paardenkastanjes (Aesculus
hippocastanum), essen (Fraxinus excelsior),
iepen (Ulmus carpinifolia), haagbeuken
(Carpinus betulus) en valse acacia’s (Robinia
pseudoacacia). Bovendien treffen we in de
landschapstuinen van de buitenplaatsen en
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Oude bomen langs de weg
De oudste aangeplante laanbomen dateren
van rond 1850. Het zijn de eiken langs de
Kerklaan ter hoogte van het Van Boetzelaerpark en op Zorgvliet, waar ze in het park
van het voormalige buiten Zorgvliet stonden.
Ook de bomen langs het zuidelijk deel van de
Soestdijkseweg dateren voor een groot deel
uit deze periode. Op de Bongerdlaan staat
een haagbeuk die eveneens
het plantjaar 1850 heeft. De
eiken langs de Dorpsstraat en
de Holle Bilt dateren van rond
1880. Waarschijnlijk zijn de
twee enorme beuken die achter
de rij eiken in het midden van
de Dorpsstraat op particulier
terrein staan, ouder. De twee
grote Amerikaanse eiken langs
de Anthonie van Leeuwenhoeklaan hebben als plantjaar 1890,
de eiken en beuken langs de
Leijenseweg dateren van rond
1900, evenals de eiken langs de
Koldeweylaan en het oostelijk
deel van de Groenekanseweg.
De oude eiken en de nieuwe
Koldeweylaan in de Leijen lijken
moeilijk met elkaar te rijmen,
maar deze eiken stonden vele
decennia lang langs een UMO
(Utrecht met Omstreken) fietspad dat liep vanaf de Groenekanseweg ter hoogte van de KoEiken langs de Kerklaan ter hoogte van het Van Boetzelaerpark.
metenlaan naar het verlengde
landgoederen ook exotische soorten als de
ginkgo of Japanse notenboom (Ginkgo biloba), moerascypres (Taxodium distichum),
mammoetboom (Sequoiadendron giganteum), tulpenboom (Liriodendron tulipifera)
en de trompetboom (Catalpa bignonioides).
Al deze bomen zijn geregistreerd door de
Bomenstichting die hun ontwikkeling nauwkeurig bijhoudt.
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Beuk langs fietspad bij vroegere
boerderij Welgelegen.

Eiken langs de Tuinstraat, ooit de
afscheiding van een boomgaard.
Groepje
lindebomen bij
Jagtlust op de
plaats van de
vroegere boerderij
Jagtlust.

Groep rode beuken op het terrein van het
appartenmentencomplex de Akker.

Linde op het
Emmaplein.

Het verlengde van de Leijenseweg in westelijke
richting in 1975. Later wordt dit de Rietveldlaan.
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Goudiep en rode beuk
op het dr. Letteplein,
geplant rond 1900.

De hoogste es van Nederland op
Oostbroek dateert uit 1867.

Mammoetboom op Sandwijck.

Zomereiken in Houdringe.

Treurbeuk op
Sandwijck. De
boom is ruim 150
jaar oud.

Beukenlaantje in de Leijen.
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van de Leijenseweg. Een deel van dit fietspad
is nu opgenomen in de Koldeweylaan. Ook
een aantal andere grote bomen aan de
zuidkant van de spoorlijn hebben langs dit
fietspad gestaan. Ook de eiken en beuken
langs Boslaan, Jachtlaan, Kortelaan, Kruislaan, Prins Hendriklaan, Rembrandtlaan, Jan
Steenlaan, Julianalaan en hier en daar langs
andere lanen, dateren uit de tijd rond 1900.
Ditzelfde geldt voor de valse acacia’s langs
de Hoflaan en Noord Houdringelaan en de
tweestijlige meidoorns langs de Berlagelaan.
De monumentale bruine beuk en goudiep
op het Dr. Letteplein zijn ook omstreeks die
tijd geplant. Dat de rode beuk de status van
monumentaal bezit, mag blijken uit het feit
dat de geplande rotonde op het kruispunt Dr.
Letteplein/Groenekanseweg/Brandenburgerweg geen doorgang heeft gevonden, omdat
zonder kappen van deze boom onvoldoende
ruimte beschikbaar was.
Een rijtje negentiende-eeuwse eiken langs de
Tuinstraat markeerde ooit een boomgaard,
daarna het terrein van een rijtuigfabriek en
tenslotte dat van de weegschaalfabriek van
Olland. Het beukenlaantje naast het industrieterrein Larenstein en de onverharde Eijckensteinselaan, die loopt van het Leijensepad
naar het Verloren Kerkhofje op de hoek van
het recreatieterrein De Leijen, zijn ook fraaie
voorbeelden van door monumentale beuken geflankeerde lanen. Dit geldt ook voor
de Twisslaan die verder westwaarts van de
Groenekanseweg naar het noorden loopt en
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Beukenlaantjebij Larenstein.

nu eindigt bij de afgesloten spoorwegovergang. Een afsluiting om veiligheidsredenen
waarover veel ophef is geweest omdat diverse doorgaande wandelwegen nu geblokkeerd geraakt zijn. Ook langs het noordelijk
deel van de nog verder westwaarts gelegen
Beukenburgerlaan staan monumentale beuken die ooit geplant zijn in de tuin van het
voormalige buiten Beukenburg.
Oude bomen op vreemde plaatsen
Vervolgens moeten nog een aantal eeuwelingen vermeld worden die op een schijnbaar
vreemde plaats staan, maar ooit ergens hebben bijgehoord. Zo stonden de beuken langs
de Rietveldlaan ooit langs het verlengde

Eeeuwelingen en andere monumentale bomen in De Bilt

van de Leijenseweg, een onverharde weg
die naar enkele boerderijen liep waarvan er
nog één, de Voorst, resteert. Tussen de oude
overweg en de Rietveldlaan bevindt zich nog
een oorspronkelijk stukje van dit pad, eveneens geflankeerd door oude beuken. Het verlengde van de Rietveldlaan is het Leijensepad
en ook dit is geflankeerd door monumentale
beuken. Naast het voormalige politiebureau
aan de Leijenseweg zijn nog drie beuken en
een eik te zien die het oprijlaantje naar de
boerderij Leijenhoeve flankeerden. Deze
boerderij is in 1975 afgebroken.

Deze eiken stonden achter de hooischuur van de
vroegere boerderij Weltevreden.

In Weltevreden, iets ten westen van de
bushalte Blauwkapelseweg/François Mauriacweg staan twee oude beuken langs de
weg, en een derde exemplaar staat langs het
fietspad van de Biltse Rading, niet ver van de
sporthal. Zij vormen de laatste herinneringen
aan het beukenlaantje dat liep van de Blauwkapelseweg naar de zeer oude uit de middeleeuwen stammende boerderij Weltevreden,
die eeuwenlang stond op de plaats waar nu
de sporthal staat. Ook twee eiken vlak achter
de sporthal stonden bij deze boerderij achter
de hooischuur.
Regelmatig vinden we monumentale bomen,
die voor de realisatie van woonwijken in de
tweede helft van de twintigste eeuw, hebben
gestaan langs akkers, sloten en weilanden en
die gespaard zijn gebleven voor de kap. Enkele voorbeelden zijn een reusachtige plataan
op de hoek Burgemeester de Withstraat/Jasmijnstraat die ooit langs de voorloper van de
Burgemeester de Withstraat, de Achterdijk,
zal hebben gestaan; een eveneens indrukwekkende plataan langs de Pluvierenlaan die
ooit buiten de bebouwde kom heeft gestaan;
een enorme wilg langs de Herenweg, net
ten westen van de oude bebouwing; een rij
zware paardenkastanjes langs het zuidelijk
deel van de Buys Ballotweg; een kolossale
populier langs de Buys Ballotweg bij het
Stratusplein, één langs de Akker op de hoek
met de Henrica van Erpweg, en één langs de
Soestdijkseweg naast de Witte Swaen; en
vier enorme berken achter de basisschool
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de Rietakker aan de Abt Ludolfweg. Ook een
reusachtige linde aan de zuidkant van het
Emmaplein is een vreemde eenling. Enkele
vrijstaande grote beuken in Houdringe en de
Leijen zijn al sinds mensenheugenis bekend
als kabouterboom.
Oude bomen op landgoederen en buitenplaatsen
In de tuin van Jagtlust, dat na een lange en
bewogen geschiedenis tegenwoordig als
gemeentehuis fungeert, staan enkele zeer
fraaie monumentale eiken. Aan de noordkant
staat een groepje grote lindebomen. Zij markeren de plaats waar ooit de boerderij van
Jagtlust heeft gestaan. Later is op deze plaats
het administratiekantoor van de gemeente
gebouwd.
De meeste van onze
Biltse landgoederen zijn
ontstaan door verkoop
van delen van Oostbroek. Op de plaats van
het huidige landgoed
Oostbroek bevond zich
in de middeleeuwen de
Sint Laurensabdij die
een belangrijke positie
had in de ontginning
van de moeras- en
veengebieden ten oosten van de stad Utrecht.
Het huidige landgoed
Oostbroek is sinds 1978
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eigendom van de Stichting Het Utrechts
Landschap. Na de sloop van het oude huis
in 1887 en de bouw van het huidige landhuis op het voormalige abdijterrein, is door
Hendrik van Lunteren een landschapspark
ontworpen waarin nu vele monumentale
bomen staan. Het park wordt gedomineerd
door veel zware eiken en beuken, waaronder
een beuk van 38,5 meter hoogte en rode
beuken en een eik van 36 meter hoog. Deze
zouden dateren uit 1877. Ook zijn hier nationale recordhouders te vinden in de vorm
van ’s lands hoogste es die met 39,5 meter
en een stamomvang van 3,7 meter op 1,30
meter hoogte werkelijk imponerend is, en
een haagbeuk die met ruim 32 meter hoogte
de hoogste is. De es zou dateren uit 1867, de
haagbeuk uit 1930.

Ginkgo biloba op Sandwijck. De boom is ruim 150 jaar oud.
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De eerste aanleg van het park bij
het landgoed Sandwijck dat tegenwoordig in bezit is van de Stichting
Het Utrechts Landschap, dateert uit
het eind van de achttiende eeuw.
In 1833/34 werd het park door Van
Lunteren in Engelse landschapsstijl
aangelegd met slingerende waterpartijen, glooiingen, boomgroepen
en paadjes. Op dezelfde wijze werd
de tuin van het nabij gelegen landgoed Vollenhove ingericht. Het park
van Sandwijck is rijk aan exotische
soorten met als blikvangers een
Japanse notenboom of ginkgo, een
monumentale moerascypres, een
treurbeuk en een mammoetboom
van ruim 33 meter hoog met een
stamomtrek van bijna vijf meter. Alle
vier zijn deze monumentale bomen
ruim 150 jaar oud. Ook een 28 meter
hoge zomereik, een bruine beuk en
een indrukwekkende paardenkastanje zijn in het oog springend.

Paardenkastanje op Sandwijck.

Voor Sandwijck, aan de overkant van de
provinciale weg Utrecht - Zeist, ligt het zeven
hectare grote Carel van Boetzelaerpark. Dit
deel van de bezittingen van Sandwijck werd
in 1931 in het kader van een werkverschaffingsproces onder leiding van de firma Copijn
aangelegd als Engels landschapspark met
behoud van de reeds aanwezige bomen die
rond 1850 zijn geplant. Het werd later aan
de gemeente geschonken op voorwaarde dat

het terrein park zou blijven. Behalve monumentale beuken, eiken, paardenkastanjes en
lindes kent het park een aantal opvallende
blikvangers waaronder een grote groene
treurbeuk, een fraaie zeer grote tulpenboom
en een reusachtige paardenkastanje, ieder
ruim 150 jaar oud, het meest opvallen. Ook
zijn hier een moerascypres en een ginkgo te
vinden, zij het aanzienlijk minder monumentaal dan op Sandwijck.
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landgoederen beuken en eiken van meer dan
twee eeuwen oud. Ook vindt men hier het
zogenoemde paraplulaantje, een berceau
van beuken die ooit met hun takken het pad
overhuifden, en nu nog een knik vertonen in
hun stam op de hoogte waarop ze vroeger
gesnoeid werden. Men zou dit een botanisch
monument kunnen noemen.

Monumentale eiken op landgoed Houdringe.

Het landgoed Houdringe met het in 1779
gebouwde huis, tegenwoordig hoofdzetel
van de Grontmij, is ontstaan uit een boerderij die behoorde bij het klooster Oostbroek.
De voorzijde van de tuin vertoont nog een
formele aanleg, maar de achterzijde werd
al begin negentiende eeuw ingericht als
landschapstuin door J.D. Zocher. We vinden
er vele zeer oude eiken, beuken en paardenkastanjes, waarvan er verschillende
monumentale afmetingen hebben bereikt.
Beeldbepalend is een groepje van drie 22
meter hoge bruine beuken uit de periode
1880-1890 naast de kruising Soestdijkseweg/
Holle Bilt. Een tweede groepje staat dichter
bij het huis en een derde op het terrein van
het appartementencomplex De Akker aan
de overzijde van de Soestdijkseweg. Het
naastliggende Beerschoten vormt één geheel
met Houdringe. Het huis dateert uit 1889 en
het oudere parkbos is eveneens aangelegd
door J.D. Zocher. Naar men zegt staan in deze
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Veel gegevens zijn ontleend aan het Boombeheerplan van de gemeente De Bilt (2008);
Overzicht van bomen met plantjaar voor
1900 van de gemeente de Bilt; En de boom,
hij leefde voort, Biltse Grift, 14e jrg., nr. 3, p.
66/72.
Auteur :Wim Krommenhoek is een
gepensioneerd bioloog die bijna
40 jaar docent is geweest aan Het
Nieuwe Lyceum te Bilthoven. Na zijn
studie en promotie aan de RU Utrecht
bracht hij eind jaren 60 met zijn
gezin enkele jaren door in Uganda
voor onderzoek en onderwijs. Naast
zijn onderwijsbaan had hij een reisbureau dat excursies en expedities
voor biologen en natuurliefhebbers
organiseerde naar bijzondere natuurgebieden in de tropen. Ook schreef
hij enkele boeken voor het onderwijs.
Na zijn pensionering hield hij zich
actief bezig met de lokale geschiedenis hetgeen resulteerde in een aantal
publicaties in de Biltse Grift.
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