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Doel van het onderzoek
Wat is het belang van een tuinhistorisch onderzoek en waarom is het noodzakelijk een historische tuin
te verklaren?
Voor de mensen die zich professioneel bezig houden met dergelijke tuinen een volstrekt overbodige
vraag. Helaas is deze groep maar klein, de overgrote meerderheid weet de werkelijke waarde nauwelijks te waarderen.
Wanneer we de historische tuin waarderen zien we de diepere bedoeling van- en het verhaal achter,
de aangebrachte elementen verschijnen.
Of de historische tuin nu is aangelegd om de status en rijkdom van de eigenaar te accentueren of vanwege het creëren van een levend schilderij, de verklaring van de tuin is onontbeerlijk in de zoektocht
naar het ontdekken van zijn geheimen.
Zo ook op De Viersprong.
In dit historisch onderzoek gaan we proberen te verklaren wat de diepere gedachte van het park moet
zijn geweest en waarom het park juist hier is aangelegd.
Het onderzoek is een onmisbare schakel in het herstel of reconstructie van een historische tuin, het
is een onmisbare schakel in het nemen van beslissingen aangaande dergelijke historische plekken in
Nederland, ….en daarbuiten.
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Algemene beschrijving

1

1.1 .Algemene gegevens
Adres:
Buitenplaats de Viersprong
Zeisterweg 82
3931 MG, Woudenberg

Eigenaren:
Dhr. P.G.A.M. Hemels en mevr. D.A.H. Prieckaerts
Woonachtig op de buitenplaats Het Regelink
Regelinklaan 3
7255 DA, Hengelo GLD

Bewoners:
Het hoofdgebouw, chalet en koetshuis bieden momenteel onderkomen aan het
Reclame- Communicatie bureau Hemels van der Hart
www.hvdh.nl

Monumentgegevens1:
Het buiten staat geregistreerd bij de RACM onder.
Registratienummer 518692 voor het hoofdgebouw
Registratienummer 518693 voor het koetshuis

Het Zwitsersch huisje2, thans aangeduid als Chalet uit 1870 is geen geregistreerd monument
De schuur3, thans aangeduid als boswachtershuis is geen geregistreerd monument.
Gebouwen en park zijn niet geregistreerd als complex monument.

Kadastrale gegevens:
Het terrein is geregistreerd onder Woudenberg sectie F nr. 697 groot 4.24.00 m2.
Het terrein is geregistreerd onder Woudenberg sectie F nr. 720 groot 0.82.30 m2.
De grond is uitgegeven onder erfpacht van het Landgoed Den Treek-Henschoten BV.

9

Rangschikking:
Het terrein is gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928.
Het terrein valt onder de Ecologische Hoofdstructuur.
De directe omgeving is door de provincie Utrecht aangewezen als archeologisch zeer waardevol gebied.
Op het terrein, nog in het plangebied, zijn geen archeologische waarden aangeduid.

1.2 .Planologisch kader

Kaart plangebied Utrechtse heuvelrug.

Buitenplaats De Viersprong bevindt zich aan de westelijke zijde van de gemeente Woudenberg.
Gelegen aan het kruispunt “Quatre Bras” waar de provinciale wegen N224 en de N226 elkaar kruisen.
Reeds voor de bouw van de buitenplaats was hier een kruising van wegen.
In de waardering van de RACM wordt de waarde van de buitenplaats omschreven als:

Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk - functionele en visuele relatie van de
complexonderdelen onderling en landschappelijke waarde vanwege de beeldbepalende ligging,
nabij de kruising van de Zeisterweg en Doornseweg.
Een belangrijke toevoeging daar dit de enige monumentaal omschreven landschappelijke waarde is
voor de parkaanleg rond De Viersprong.
Het feit dat De Viersprong zich in de gemeente Woudenberg bevindt is naar alle waarschijnlijkheid, een
belangrijk gegeven in de relatieve onbekendheid van het buiten.
De Viersprong maakt onderdeel uit van de landgoederenzone op de Utrechtse Heuvelrug, maar maakt
geen onderdeel uit van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Voor de gemeente Woudenberg bevindt de
buitenplaats zich in een uithoek en is nauwelijks onderzocht of gewaardeerd.
Mogelijk een belangrijke reden waarom De Viersprong in het onderzoek van dhr. Smink wordt aangeduid als ‘een vergeten buiten’.

10

bron: google earth

Kaart plangebied topografische kaart 2008
Bron: www.rdnap.nl

In het planologisch kader dienen wij De Viersprong te plaatsen bij de landgoederenzone op de oostflank van de Utrechtse Heuvelrug. Meer hierover in de historische ontwikkeling van het gebied. Het terrein, dat is uitgegeven onder erfpacht, omvat ca. 5 ha.
In het onderzoek verruimen we het gebied naar de oorspronkelijke grootte van de parkaanleg; te weten: 30 ha, 79 are en 50 ca. 4

1.3 .Omschrijving van de gebouwen
Op het terrein, dat is uitgegeven in erfpacht, bevinden zich vier gebouwen te weten; het chalet, het
hoofdgebouw, het koetshuis en het boswachtershuis.
Net boven de Oude Utrechtsche weg, maar wel in het plangebied, bevinden zich momenteel twee
woningen, deze zijn gesitueerd op de plek van de oude arbeiderswoning.
Geheel ten noorden van het plangebied stond van oudsher een arbeiderswoning (later Bergzicht), met

Woningen op de plek van de oude arbeiderswoning noord van de oude Utrechsche weg 2009.
11

een opvallende perceelverdeling van kleine akkers. Dit huis krijgt na 1921 diverse horecabestemmingen en is tegenwoordig voorzien van nieuwbouw en wordt gebruikt als pannenkoekenrestaurant.

Bergzicht anno 2009.
Oude schuur is behouden bij Bergzicht.

1.3.1

Het chalet

Chalet na herstelwerkzaamheden in 2009

In 1870 is het chalet gebouwd in opdracht van Jhr. Matthias Margaretus van Asch van Wijck
( 1816 – 1882).
De architect van het pand is onbekend.
Het chalet is een redelijk gaaf bewaard gebleven gebouw, wat opmerkelijk te noemen is, daar het
geen geregistreerd monument is. De voornaamste reden hiervoor is waarschijnlijk omdat het, zoals
door de vorige bewoners omschreven, ‘een heerlijk huis is om in te wonen’.5
Het chalet is een fraai en vriendelijk huis en een smaakvol gebouw naast het hoofdgebouw.
Vorig jaar is het gebouw, in opdracht van de huidige eigenaren, verbouwd ten behoeve van kantoorbestemming. Hierbij zijn uitwendig de oude waarden behouden gebleven.
Het pand is gerenoveerd naar de huidige isolatiewaarden en klaar gemaakt om onderkomen te bieden
aan high tech apparatuur.

Werkzaamheden aan het dak van het chalet
2008, aanbrengen isolatie.
12

Het gebouw doet nog onverminderd aan, als een Zwitsersch huisje uit 1870, maar de oorspronkelijke
detaillering is door de jaren helaas deels verloren gegaan.
Met de jaren zijn hoofdzakelijk de detaillering van de windveren en de schoorsteen ingrijpend veranderd. Op de oude foto’s was deze nog redelijk herkenbaar. Dit doet niet af aan de kwaliteit van de restauratie welke, zeker voor een niet geregistreerd monumentaal pand, uiterst zorgvuldig is uitgevoerd.
Aardig detail is, dat het balkon aan de zuidzijde is hersteld met plankhout gewonnen op het landgoed
Het Regelink in Hengelo (gld), een ander bezit van de familie.
Het chalet, voorheen huisnummer 84, wordt in 1895 voor de onroerendgoed belasting omschreven als:

Het Oude Heerenhuis, bevattend vijf kamers welke achter merendeels klein zijn,
aldus C. Van Elven, schatter bij de onroerendgoed - belasting 6

1.3.1
1.3.2 .Het

hoofdgebouw

Hoofdgebouw na restauratie 2009

Het hoofdgebouw is rijksmonument.
Het pand is gebouwd in opdracht van Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck ( 1848 – 1921).
Het gebouw is in 1893 aanbesteed door architect P.J. Houtzagers uit Utrecht en opgeleverd door
gebr. Koudijs te Doorn voor 13.936 gulden.7 Het pand wordt omschreven als een gebouw in eclectische stijl met middeleeuwse, gotische en renaissance elementen.8
De RACM waardeert het pand als een redelijk gaaf bewaard voorbeeld van een hoofdhuis met
watertoren en koetshuis. In 2008 is het gebouw gerestaureerd in opdracht van de huidige eigenaren.
Zeker aan de buitenzijde is zorgvuldig werk afgeleverd door de firma Legemaat en Van Elst uit Woudenberg. Maar ook inpandig zijn door diverse bedrijven veel herstelwerkzaamheden verricht om de authentieke elementen, waar mogelijk te restaureren, of anders te reconstrueren. Met name de klassieke
13

vloer in het souterrain is zeer zorgvuldig gereconstrueerd. Deze vloer is met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid aan de architect P.J. Houtzagers toe te schrijven. Houtzagers werkte namelijk veel
met bloemmotieven ( zie ook het gebouw Sic Semper te Utrecht, waarover later meer) en in deze vloer
is duidelijk zijn hand te herkennen.
Kosten nog moeite zijn door de eigenaar gespaard en de historische waarden zijn veelal zeer zorgvuldig hersteld.
Gegevens aangaande de verbouwing zijn ondergebracht bij de eigenaren.

1.3.2 .Het
1.3.3

koetshuis

Koetshuis met herstelde historische belijning
vanaf het hoofdhuis gezien.

Het koetshuis is zeer waarschijnlijk een ontwerp van de Utrechtse architect P.J. Houtzagers, gezien de
overeenkomsten in bouwstijl van de gevels van beide panden. Ondanks het feit dat het koetshuis als
rijksmonument gewaardeerd is, heeft het pand deze uitstraling al lang niet meer.
Zowel inpandig als uitpandig zijn veranderingen aangebracht die bij een monument niet zouden mogen plaatsvinden. Zo zijn de ramen voorzien van kunststof kozijnen,
Boven de voordeur is een wapen aangebracht, dit is bedoeld als grap, aldus de vorige bewoners. Het
wapen met de aanduiding “Braat” ziet er op het eerste gezicht redelijk authentiek uit, men zou makkelijk op het verkeerde spoor gezet kunnen worden.
Het koetshuis was met de bouw in 1894 in gebruik voor paarden en koetsen.9
Tijdens de tweede wereldoorlog is het gebouw omgebouwd voor bewoning, onder leiding van bouwkundige H. van Ingen.10
Later wordt het pand wel degelijk omgezet naar een woning welke onderdak biedt aan jeugdigen voor
het Luthersch Buitencentrum.

Enige correspondentie aangaande het Luthers buitencentrum in 1939, Utrechts archief de Beaufort.
14

Thans is het koetshuis in gebruik als bedrijfsrestaurant. De eigenaar is voornemens het pand in oude
stijl te herstellen.
Op de plaats van het koetshuis is op de topografische kaart van 1871 al bebouwing te zien.

1.3.3 .Het
1.3.4

boswachtershuis

Boswachtershuis in gebruik als opslag en werkschuur, situatie 2009

Tot eind 2008 lag de arbeiderswoning , of boswachtershuis, verscholen tussen de begroeiing.11
Het vocht en het uitblijven van noodzakelijk onderhoud hebben het pand gemaakt tot een bouwval.
Het gebouw heeft dringend behoefte aan een nieuw dak en reparatie van slecht houtwerk.
Door het gebouw weer in het zicht te brengen wordt het momenteel meer gewaardeerd als een bijzonder bouwkundig element. Het boswachtershuis is een klein juweeltje in het bos.
Er is goede hoop dat ook dit gebouw in de toekomst gerenoveerd gaat worden.
Thans is het pand in gebruik als opslag voor de kuipplanten, hout en tuingereedschap.
De naam boswachtershuis is een verzinsel, het was oorspronkelijk een schuur.

1.4 .Toegankelijkheid en openstelling
Het terrein van De Viersprong is, net als de overige gronden van Den Treek-Henschoten BV, gerangschikt onder de natuurschoonwet 1928. Deze wet brengt fiscale voordelen met zich mee. Wanneer
het terrein wordt opengesteld voor publiek heeft dit een positieve invloed op de voordelen van deze
regeling. Momenteel is De Viersprong niet opengesteld, maar er is geen bebording krachtens artikel
461 aangebracht.
Toch zien we weinig wandelaars, door de onstluiting van de wegen N224 en N226 is een doorgaande
wandeling niet voor de hand liggend. Enkele paden zijn ingericht als ruiterpad.
Het terrein is uitsluitend door natuurlijke begroeiing afgeschermd voor bezoekers.

15
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Geomorfologie, bodem en waterhuishouding

2

2.1 .Bodemgeografie

stuwwal/bodemdoorsnede, bron De Klapperman; Een historisch-geografische blik rond Quatre Bras en de Veenkampen

Door opstuwing in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, zijn in het gebied grote hoogteverschillen ontstaan. Het hoogteverschil tussen de Piramide van Austerlitz en De Viersprong varieert van resp. 40 m
boven NAP tot 11 m boven NAP.
De dekzanden, gevormd door windafzetting, uit de laatste ijstijd, het Weichselien, liggen tussen De
Viersprong en de Woudenbergse Grift. Deze variëren in hoogte tussen resp. 11 m boven NAP en 2.5 m
boven NAP.
Onder invloed van menselijk handelen in de late middeleeuwen is er dekzand verstoven en hebben
zich zandruggen gevormd.

Dekzandruggen op terrein van Heidezigt
17

Doordat het pakket dekzand zich tegen de gestuwde laag bevindt, komen er in perioden met veel
neerslag, verhogingen in de grondwaterstand voor.
Deze zgn. kwelgebieden laten op ca. 500 m ten oosten van De Viersprong de grondwaterspiegel tussen de 6 en 9 meter stijgen. 12
Rond deze plek vinden we het huidige Henschotermeer, een druk recreatie gebied met een gegraven
natuurlijke waterpartij.

Henschotermeer omstreeks 2005, image03.webshots.com/.../93224391aIjsVU_fs.jpg

Tegenwoordig is het Henschotermeer een drukke toeristische attractie in de regio.
Ten noorden van het Henschotermeer vinden we ook een spreng, vrij uniek aan deze kant van de
Utrechtse Heuvelrug.

2.1.1 .Historisch

geografische benadering

Waar de vorming van de Utrechtse Heuvelrug een natuurlijk proces is geweest, is het overgrote deel
van de verdere bodemvorming beïnvloed door menselijk handelen.

2.1.2 .De

Bronstijd 2000-800 v. Chr.

Grafheuvel direct ten zuiden van De Viersprong
18

Ten zuiden van De Viersprong vinden we een grafheuvel, daterend uit de Bronstijd.
Bekend is dat de mens op het hogere deel van de Gelderse vallei sporen heeft nagelaten.
De grafheuvel toont aan dat er vanaf deze tijd menselijk ingrijpen in de natuur heeft plaatsgevonden
namelijk primitieve akkerbouw en veeteelt. Hoewel De Viersprong niet specifiek is aangemerkt als
archeologisch waardevol gebied, bevindt het terrein zich wel in de zone waar archeologische elementen uit deze tijd niet uitgesloten mogen worden. Een terughoudende opstelling ten aanzien van groot
grondverzet is zeker op zijn plaats.

2.1.3 .De

Merovingsche tijd 447-725

Nabij De Viersprong wordt, al dan niet onder het stuifzand, een cultuurlaag met landbouwactiviteit
aangetroffen. Van deze cultuurlaag is een bodemmonster genomen en onderzocht aan de Universiteit
van Utrecht. Hieruit kwam na onderzoek volgens de zgn. C 14 methode een datering naar voren tussen 647 en 674 na Chr.
Omstreeks de 7e eeuw was er dus al sprake van akkerbouw op De Viersprong.
Het bodemprofiel laat zien dat we te maken hebben met een daluitspoeling van afgegleden bodem
materiaal. Deze uitspoeling bevindt zich boven een storende laag. Wellicht is het in die tijd mogelijk
geweest het water in de kom van de heuvelrug op te vangen? Via een gegraven put tot op de storende laag, waarna het regenwater zich over een groot gebied hier verzamelde. 13
Het zou de ligging van de hofstede, uit de middeleeuwen, mogelijk kunnen verklaren.

situatie hofstede Henschoten omstreeks de 7e eeuw, bron: De Klapperman;
Een historisch-geografische blik rond Quatre Bras en de Veenkampen
2.1.4 .De

tweede helft van de Middeleeuwen 1100-1500

Waar de plaatsen Maarn en Maarsbergen al in de 11e eeuw een toename van de bevolking kenden,
werd het terrein rond De Viersprong nog gezien als onontgonnen gebied.
In 1131 schonk bisschop Andries van Cuyk, aan de benedictijner monniken van Sint Laurens te Oostbroek, een gebied genaamd Henschoten.
Direct ten oosten van De Viersprong wordt een hofstede gebouwd welke in 1240 bekend staat onder
19

de naam Hengestcaerte. Delen van deze 12e eeuwse omwalling van de hofstede zijn heden ten dagen nog zichtbaar in het landschap.
Het park van De Viersprong in zijn oorspronkelijke grootte komt overeen met de oude akker of eng van
de hofstede.
Ten noorden van de eng lagen twee plaggenvelden voor de bemesting van de eng.
Het park van De Viersprong blijkt in zijn geheel geprojecteerd op deze vlakke bodem.
De omwalling van de eng, grondwal tegen de zandverstuiving beplant met inlandse eik, is voor een
groot deel onaangetast in het landschap herkenbaar.

Omwalling van de oude eng, een met eik beplante bantuin.

Deze, met eiken beplante, en omwalde eng noemde men bantuinen en dienden om de akkers tegen
het vee en de wind te beschermen. In de omgeving komen veel van deze bantuinen voor en dateren
uit de oudere kamp ontginningen tussen de 13e en 18e eeuw.
Helaas is onlangs, midden in het plangebied, aan de noordzijde van het park een deel van de oude
omwalling vernield voor het herstel van een ruiterpad.
Dit geeft aan hoe kwetsbaar deze elementen in het landschap zijn. Door het hedendaagse gebruik van
grote graafmachines en Harvesters in de bosbouw staat het voortbestaan van deze elementen onder druk.

2.1.5 .De

jongere ontginningen ca 1800- 1850

Ontginningsgeschiedenis in kaart gebracht. bron De Klapperman;
Een historisch-geografische blik rond Quatre Bras en de Veenkampen
20

In het begin van de 19e eeuw, de Franse tijd, werd de ontginning van heidegronden naar akkergronden sterk bevorderd. De gemeenten werden door de fransen verplicht de braakliggende gronden op
te geven.

Ontginningsgeschiedenis in kaart gebracht. bron De Klapperman; Een historisch-geografische blik rond Quatre Bras en de
Veenkampen

Indien de bevolking meewerkte met de ontginning, ten gunste van de bezetter, gaf dit voordelen.
De gronden rond de piramide van Austerlitz en de eng van De Viersprong werden uitgegeven aan drie
Franse soldaten die getrouwd waren met Nederlandse vrouwen.
Louis Faivre, Jean Baptiste La Rouche en de Nederlandse soldaat Barend Philpsz hadden het vruchtgebruik van de Hofstede Henschoten en de grond. 14
Kenmerkend voor deze tijd is dat de bodem van de akkers dieper geroerd werd dan voorheen, en een
gunstige ligging hadden ten opzichte van het grondwater.

2.1.6 .De

jongste ontginningen ca 1850 tot begin 20e eeuw

Op de kadastrale kaart van 1832 zien we dat de gronden van De Viersprong en de Piramide in bezit
zijn gekomen van de burgemeester van Utrecht, Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck
(1774 – 1843)
De omliggende heidegronden rond De Viersprong, worden grotendeels in gebruik genomen als bosbouwpercelen. In die tijd wordt veel naaldbos aangeplant.
Met de aanleg van het park rond De Viersprong, eind 19e eeuw, wordt een dik pakket rijke grond
opgebracht, met name rond het hoofdgebouw. Dit alles ten behoeve van de parkaanleg door de Jhr.
Hubert Jan Margerethus van Asch van Wijck (1848-1921). In het hoofdstuk over de geschiedenis van
de familie Van Asch van Wijck wordt verder ingegaan op het bosbouwkundige aspect.

2.1.7 .Bodemprofiel

van de akker

In samenwerking met dhr. D.A. Eilander, gewezen veldbodemkundige, is er een bodemprofiel gegraven en zijn de lagen in het veld verklaard.
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Verspoelde helling afzetting
(met vorstspleetzicht, zie A )

Formatie van Twente

WEICHESELIEN

------ Oud boomplantgat.
humus-arm, leem-arm
tot leemhoudend,
grindhoudend grofzand

------ Leem-arm tot
leemhoudend grindhoudend
grof zand

Eolisch peri-glaciaal
(dekzand)

PLEISTOCEEN

------ Oud ontginningsdek
met duidelijke ploegvoren; humeus leemarm tot leemhoudend,
grindhoudend grofzand

A

------ Leem-arm
matig grof zand

A C
C

Formatie van Drenthe
Glaciale Stuwing ( zie B-C-D)

SAALIEN

B

------ Leemhoudend
grindhoudend
grofzand

D

------ Leemhoudend
overwegend
fijnzand

------ Bodemgroeve
Stichting Oud Woudenberg 2009
D.A. Eilander, oud veldbodemkundige
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Gegraven grondprofiel in de akker. Het gegraven profiel bevind zich op de hoogtelijn van ca. 10m1 boven NAP.

Historische ontwikkeling
van gebied en buitenplaats

3

3.1 .Vroegste ontwikkeling
Het voornaamste aspect waarin de vroegste ontwikkeling van het terrein zich in historisch opzicht
onderscheid van de latere ontwikkelingen, is het gegeven dat er dan nog geen sprake is van menselijk ingrijpen. Toch is deze ontwikkeling, of beter, vorming van de bodem door de stuwing van ijs, van
groot belang voor de latere invulling van het terrein.
De dikke laag dekzand die tegen de gestuwde laag is gestoven heeft invloed op de grondwaterstand.
De kwel of stuwende werking van het water maakt het terrein geschikt om te ontginnen.
Daar de bodem rond De Viersprong relatief vlak te noemen is, is deze geschikt voor bewerking en de
eerste vormen van akkerbouw.

3.2 .6e tot 19e Eeuw
Steeds meer mensen vestigen zich op de Heuvelrug en zo zijn er steeds meer monden om te voeden. Niet allen de vraag naar voedsel, maar ook naar bouwmaterialen en stookhout is reden dat de
heuvelrug steeds meer ontbost. De loofbossen verdwijnen en maken plaats voor uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen.

Heidevelden in de omstreken van de piramide, bron Den Treek – Henschoten in kaart gebracht, Drs. Jan Carel van Dijk, Amersfoort 2008
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De bodem, hoewel we hier eigenlijk moeten gaan spreken over de teellaag, wordt gevormd door
menselijk ingrijpen. Het voorzichtig ontginnen en bewerken van de teellaag, in de tijd van de hofstede,
en het intensiveren van de landbouw en grondbewerking in de Franse tijd laten hun sporen na in het
terrein.
De gronden rond De Viersprong worden steeds een beetje rijker en beter te bewerken.
Wanneer de Franse bezetter vroeg in de 19e eeuw het land verlaat, komen de gronden snel weer in
handen van invloedrijke Nederlanders.
Doordat de Nederlandse staat dringend geld nodig heeft worden deze onontgonnen gronden tegen
een zeer aantrekkelijk tarief verkocht. 15
Dit maal niet meer aan de kerkelijke macht maar aan politici als burgemeesters, rijke kooplieden en
bankiers.
In het hoofdstuk over de familie Van Asch van Wijck wordt deze ontwikkeling nader omschreven daar
het van grote invloed zal zijn op de ontwikkeling van de buitenplaats en de historische tuin.

3.3 .1816 tot heden
Na verkoop van de woeste gronden door de Nederlandse staat aan particulieren komt het gebied
verder in ontwikkeling. Met name bosbouw activiteiten worden opgezet om de gronden rendabel te
maken. Aan de zuidzijde van het plangebied vinden we grote gebieden in eigendom van de bankier
Johannes Bernhardus Stoop ( 1781 – 1856). Stoop probeerde in eerste instantie de gronden te benutten voor akkerbouw, hetgeen niet erg van de grond kwam. 16

Geschikt maken voor akkerbouw betekende werken met de ossenploeg. Bron De Treeker eik – jubileum uitgave te gelegenheid van
de 250 jarige Treeker eik, Wim Schipper, 2004,

De familie Van Asch van Wijck heeft van meet af aan de gronden met bosbouw en verkoop van gronden te gelde gemaakt. Als de gronden in 1882 in handen van jhr. H.J.M. van Asch van Wijck komen
zien we de eerste vormen van tuinaanleg in het plangebied. Vanaf 1890 vinden we voor het eerst de
vermelding van de naam Constantia’s Hoeve, het gaat om houtverkoop van bosbouwpercelen. 17

Bron Eemland archief, digitale krantendata base
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In 1894 komt het tot de bouw van een buitenplaats, Constantiahoeve. 18
De Constantiahoeve maakt deel uit van een zone buitenhuizen op de oostflank van de Utrechtse Heuvelrug, deze zone loopt vanaf de Piramide van Austerlitz tot Doorn.
Voorwaarde voor het tot stand komen van deze buitens was de groeiende mobiliteit van de mensen.

3.3.1 . Buitenplaatsen

en buitenhuizen op de oostflank van de Utrechtse Heuvelrug 19

In de jaren dertig van de 19e eeuw wordt de zandweg van Doorn
naar Amersfoort aangelegd, in 1853 is deze noord - zuid verbinding voorzien van een grinddek. In 1845 was het baanvak
Driebergen-Veenendaal gereed en reed de Rijnspoorbaan langs
Maarn. De trein rijdt inderdaad letterlijk langs Maarn, want
slechts op verzoek aan de conducteur kon er een stop gemaakt
worden bij de Plattenberg in Maarn. Dit is de buitenplaats Groot
Plattenberg welke in 1861 gebouwd werd door de baron W.H.
Van Lynden uit Zeist. In 1875 wordt Groot Plattenberg verkocht
door baron Van Lynden van Sandenburg. Pas in 1892 krijgt
Maarn zijn eigen station, wat tot dan slechts aan Maarsbergen was voorbehouden.
Het kruispunt Quatre Bras, direct vòòr de Constantia Hoeve, die inmiddels het eigendom is van
H.J.M. van Asch van Wijck, is voorzien van grindverharding en door de aanwezigheid van het station
in Maarn, is er een prima verbinding met de stad Utrecht.
Reeds in 1893 wordt de opdracht verstrekt voor de bouw van de buitenplaats Constantiahoeve.
Op de route van- en rond het station Maarn naar de Constantiahoeve komt de volgende bebouwing
tot stand.
De Laagt 2, niet te verwarren met De Laagt zoals we die nu kennen als het chalet van Zocher, 1895 met koetshuis, Johannes Bernardus de Beaufort ( 1847 - 1924) laat hier een bestaande arbeiderswoning verbouwen tot een ruim woonhuis met badkamer en
zicht op het Berghuisje van Zocher. Samen met het koetshuis en
naastgelegen arbeiderswoning is het duidelijk dat hier niet zomaar
en arbeiderswoning wordt neergezet, De Laagt mag niet bestempeld worden als een buitenplaats maar is wel van belang daar het
in de directe omgeving van de Constantiahoeve ligt. De Laagt 2
moet ongeveer gelijktijdig met de Constantiahoeve zijn gebouwd.
Huize Stameren, 1903, met koetshuis, ten zuiden van het station
Maarn en op slechts een kleine kilometer van het station gelegen.
Eigendom baron Van Lynden van Sandenburg.

Huize Stameren, Maarn geschiedenis en architectuur,
Hans Lägers en Karen Veenland-Heineman
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´t Stort, Maarn geschiedenis en
architectuur, Hans Lägers en Karen
Veenland-Heineman

’t Stort, 1905, met koetshuis, direct ten noorden van het station
gelegen op loopafstand. Gebouwd in opdracht van de Amsterdamse bankier Daniel David Stuten. Met betrekking tot ’t Stort zijn
de invloeden van Willem Hendrik de Beaufort groot. Vermoedelijk
was hij toen al eigenaar van de grond waarop de bebouwing tot
stand kwam. Het terrein was oorspronkelijk in eigendom van
baron Van Lynden van Sandenburg.

Huis te Maarn 1906, met koetshuis en later met chauffeurswoning,
ten zuidoosten van het station Maarn en min of meer gelegen tussen de station Maarn en Maarsbergen. Eigendom van de Amsterdamse bankiersfamilie Blijdestein. Zij bouwde een buitenhuis van
hout en riet. In 1915 wordt de oorspronkelijke bebouwing tot stand
gebracht als een permanent bewoonbaar buiten. Belangrijk detail
is dat de gronden rond Huis te Maarn tot 1849 in eigendom waren
van jonkheer Hubert Alexander Maurits van Asch van Wijck ( 1815
- 1868). Dit is de oudere broer van M.M. van Asch van Wijck. De
parkaanleg is van Wattez.
De Hoogt, 1908, met chauffeurswoning (1917). Buitenplaats De
Hoogt is gebouwd in opdracht van Joachim Ferdinand de Beaufort , zoon van J.B. de Beaufort. Ook J. F. de Beaufort was bankier
te Amsterdam. Evenals bij ’t Stort en De Laagt 2 waren ook de
gronden van De Hoogt ondergebracht in eigendom bij de N.V
Woudenbergse Bosch- en Land exploitatiemaatschappij van J.B.
de Beaufort. Later zal De Viersprong hier ook toe behoren. De
parkaanleg is van Tersteeg.

Amersfoortseweg 54, ongenaamd, daterend uit 1909, het buitenhuis is gebouwd in opdracht van de weduwe Palache en architect
van Arkel, ook deze bewoners komen uit Amsterdam. Oorspronkelijk zijn deze gronden aangekocht van baron Van Lynden van
Sandenburg.

In 1910 wordt er in Maarn een
nieuw station gebouwd.

Nieuwe station te Maarn omstreeks
1910, Maarn geschiedenis en
architectuur, Hans Lägers en Karen
Veenland-Heineman
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Zonnekanje 1910, in eigendom van baron W.H. Taets van
Amerongen. Verbouwd in 1928 als de burgemeesterswoning,
gelegen langs de grindweg tussen Maarn en de Constatiahoeve.
Deze laatste woning werd voorzien van een chauffeurswoning.

Landhuis Landeck 1910, in eigendom van de baron W.H. Taets van Amerongen, die de gronden in
1899 verwierf. Het pand was een houtsysteembouw en had een garage voor de automobiel, waarin
trots voor de foto werd geposeerd. In 1936 komt Landeck in eigendom van de baron Floris Carel
Bentinck.

Landeck, Maarn geschiedenis en architectuur, Hans Lägers en Karen Veenland-Heineman

Buitenplaats “Het Berghuisje”, beter bekend als De Laagt, 1914. Het oorspronkelijke berghuisje is
omstreeks 1838 gebouwd naar mogelijk ontwerp van J.D. Zocher jr. Naar het zich laat aanzien is
hierin inderdaad de hand van Zocher zeer herkenbaar. Het Berghuisje wordt gebouwd in opdracht van
J.B. Stoop en komt tot stand in dezelfde tijd als de koepel van Stoop en het landschapspark van J.D.
Zocher jr. De kleinzoon van J.B. Stoop, J.B. de Beaufort, laat het Berghuisje in 1914 verbouwen en
aanmerkelijk vergroten.

Berghuisje (situatie 1838), De Treeker eik – jubileum uitgave te
Berghuisje (situatie 1914), Maarn geschiedenis en architectuur,
gelegenheid van de 250 jarige Treeker eik, Wim Schipper, 2004) Hans Lägers en Karen Veenland-Heineman
Berghuisje van Zocher voor de verbouwing.
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3.3.2 .Na

de bouw van de buitenplaats

Omstreeks 1910 is de tuin of parkaanleg op zijn hoogtepunt en is het gehele plangebied voorzien van
een rondwandeling voor de eigenaar.
Na veiling van de buitenplaats in 1921, worden de gebouwen gebruikt voor het onderbrengen van
groepen mensen, met een veelal sociaal karakter.
In 1920 zijn er sterke geruchten
dat De Viersprong gekocht gaat
worden door Prins Heinrich, broer
van de gewezen Duitse Keizer.

Bron: Eemland archief, digitale krantendata base

In 1923 vinden we artikelen over het Comité Nieuwenhuis dat 34 jongeren opvangt.

Bron: Eemland archief, digitale krantendata base
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In de dertiger jaren van de 20e eeuw zien we dat veel buitenhuizen omgebouwd worden naar hotel /
pension, voorbeelden hiervan met betrekking tot de landgoederenzone van De Viersprong, zijn:
• Huize Stameren
• Constantia hoeve
• Plattenberg
• Woudenbergseweg 49, pension TWED
(Tegen Wil en Dank)
• Bergzicht

3.3.3 .Den

Treek

Bergzicht als Cafe, collectie Petit restaurant het Raadhuisje te
Maarn

Onduidelijk is wanneer het terrein over gaat naar het Hotel Restaurant Quatre Bras, het moet halverwege de dertiger jaren zijn geweest. De naam Constantiahoeve verdwijnt en op de toegangshekken
vinden we nog steeds de aanduiding Quatre Bras, de stenen poeren melden de naam De Viersprong.
Hiermee mag de vermeende authenticiteit van deze poeren in twijfel worden getrokken. Op de oude
foto’s uit deze tijd zien we dat de tuinmuur aan de zuid oost zijde is veranderd van een hoekige muur
met ezelsruggen naar een ronde muur, als in de huidige situatie. De foto kent de aanduiding hotel De
Viersprong in Woudenberg.

Kruispunt Quatre Bras met rechthoekigen en afgeronde muur. Huiscollectie De Viersprong

In het utrechts archief bevinden zich ontwerptekeningen uit 1937 voor grootschalige verbouw van het
pand met een enorme uitbreiding van de kamercapaciteit.
Ontwerptekening uitbreiding hoofdgebouw van
De Viersprong, Utrechts archief de Beaufort
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Deze plannen zijn niet uitgevoerd en waarschijnlijk is het hotel kort hierna opgeheven en over gegaan
naar het Luthersch Buitencentrum.
Omstreeks 1938 vinden we veel correspondentie van en over het Luthersch Buitencentrum. Een vakantie huis voor kinderen uit de stad. 20
Opvallend en belangrijk detail is dat we er vanaf deze tijd uitsluitend nog de aanduiding ‘De Viersprong’ tegenkomen. De grote vraag blijft helaas wanneer de cartouche is ingemetseld bij de voordeur en waar de oorspronkelijke cartouche en de toegangshekken met poeren gebleven zijn? De
huidige poeren bij de entree met aanduiding De Viersprong hebben wel erg veel gelijkenis met de
hekpijlers van de oude tuinmuur.
Aannemelijk is, dat een gedeelte van de oude muur is herbruikt om de nieuwe poeren te realiseren. Op
de Utrechtse heuvelrug waren dergelijke vakantiehuizen erg in trek. Vooral in de omgeving van Austerlitz komen zij veel voor.

Buitenverblijven voor jongeren komen in de veertiger en vijftiger jaren
veel voor in de omgeving van De Viersprong. Een sfeerbeeld van
een kamp uit Leusden. Bron Den Treek – Henschoten in kaart
gebracht, Drs. Jan Carel van Dijk, Amersfoort 2008,

In de oorlogstijd is het geheel nog steeds in
eigendom van het Luthersch Buitencentrum;
correspondentie uit 1941, geeft aan dat men
op goede voet stond met de militairen. Er is
sprake van schade aan hout en meubilair,
waarvoor schadevergoeding wordt geëist.
In de afhandeling van deze kwestie zal het
meubilair worden vergoed maar het hout niet,
omdat deze grondstof in de oorlogsjaren nauwelijks voorhanden is. De brief zegt ook veel
over kleine toevoegingen aan de gebouwen;
in de oorlogsjaren waren er miltairen ingekwartierd op De Viersprong

Na de oorlog, 1945, werden op De Viersprong gerepatrieerden uit voormalig Nederlands- Indië ondergebracht.21 Er is contact geweest met een bewoonster, mevrouw Hilde Zitzmann die in deze periode
in het koetshuis heeft gewoond. Mevrouw Zitzmann heeft veel informatie kunnen geven over de toestand en gang van zaken in deze tijd. Foto’s en schilderijen, die in haar bezit zijn, zijn gedigitaliseerd.
Vanuit tuinhistorisch oogpunt zijn deze perioden niet van belang, de tuin raakt slechts verder in verval.
Mevrouw Zitzmann heeft de moeite genomen kort te beschrijven hoe de omstandigheden destijds
waren en hoe zij het huis ervaart, deze zijn in de bijlage 1 opgenomen.

Prive-collectie Mevr. Zitzmann

In 1963 komt het huis weer in particulier eigendom, en blijft dit, ofschoon met wisselende eigenaren.
Op de topografische kaarten zien we de padenpatronen langzaam verdwijnen met de tijd. We mogen
hieruit concluderen dat er vanaf 1923 geen toevoegingen meer zijn gedaan aan de tuinaanleg.
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Tot 1963 was het er gewoon de tijd niet voor, de opvang van kinderen en vakantiehuis bestemming
zijn geen voorwaarden om een tuinaanleg op te bouwen. De aanleg van H.J.M. van Asch van Wijck
kwam tot wasdom. Het park zal prima hebben voldaan als speelplek en gezonde boslucht. In de tijd
dat De Viersprong is gebruikt als hotel zijn er wel degelijk wijzigingen doorgevoerd, veelal direct rond
het hoofdgebouw. Voor de serre wordt een rechthoekig verhoogd terras gemaakt en in de zichtlijn
naar het kruispunt komen paden en wordt een natuurlijk terras gevormt met tafels en stoelen.

Hotel Quatre Bras, collectie Petit restaurant het Raadhuisje te Maarn

De ingrepen zijn wel zichtbaar maar niet van dien aard dat er sprake is van een nieuwe laag, of aanleg.
Als het terrein in 1963 voor het eerst weer wordt gebruikt voor particuliere bewoning is het oorspronkelijke padenpatroon nog zichtbaar op de topografische kaarten. Wel zien we, wanneer we de topografische kaarten door de tijd volgen, een uitholling van de aanleg plaatsvinden. Hieruit mag afgeleid
worden dat het onderhoud van een dergelijke tuin niet op te brengen is voor een particuliere eigenaar.
De tuin raakt langzaam in verval.
In 2006 starten de huidige eigenaren, de heer
Hemels en mevrouw Prieckaerts, de procedure om
over te gaan tot aankoop van De Viersprong. Het
wordt een lang traject van vergunningen en (ambtelijke) besluitvorming. In 2008 is de zaak beklonken
en wordt gestart met een ingrijpende renovatie van
gebouwen en park. Tot op heden is de renovatie
nog niet geheel voltooid, maar het hoofdgebouw en
het chalet zijn dermate gerenoveerd en gerestaureerd dat er sprake is van zeer zorgvuldig ingrijpen.
Op 29 december 2008 om 08.00 uur, 14 dagen na
de voorgenomen ingebruikname op 15 december
10.30 uur neemt het buro Hemels Van der Hart het
pand in gebruik als kantoor.
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Familie Van Asch van Wijck

4

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling en de parkaanleg van De Viersprong is het noodzakelijk aan te
geven hoe de familie Van Asch van Wijck genealogisch en sociaal in elkaar stak. Het schetsen van een
beeld van de bezitters van de gronden van De Viersprong is hiervoor van groot belang.

4.1 .Kleine ontstaansgeschiedenis Den Treek
In 1712 verkoopt de weduwe van Johan van den Treeck de boerenhoeve Den Treek aan Everard van
Weede, Heer van Dijkveld.
Waarschijnlijk heeft Van Weede de boerenhoeve Den Treek uitgebouwd met een zogenaamde ‘Herenkamer’. Hierna wisselt de buitenplaats nog enkele malen van eigenaar en verloedert enigszins ten tijde
van de Franse bezetting.
Wanneer de Franse bezetter vroeg in de 19 e eeuw het land verlaat, komen grondgebieden snel weer
in handen van invloedrijke Nederlanders, zoals politici, bestuurders, kooplieden en bankiers. Zo komen
de gronden rond De Viersprong in 1816 in handen van Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van
Wijck (1774 – 1843)
In 1807 wordt Willem Hendrik (I) de Beaufort ( 1775 – 1829) liefhebber van het buitenleven en de
landbouw, eigenaar van Den Treek, samen met zijn vrouw Cornelia Anna van Westreenen. Onder hun
‘bewind’ wordt het landgoed enorm uitgebreid en als Willem Hendrik in 1829 sterft, laat hij een groot
landgoed na aan zijn zoon Arnoud Jan (1799 – 1866) Deze had een bosbouwkundige opleiding in
Duitsland genoten en wilde vooral een hoog rendement van zijn landgoed. Arnoud Jan was getrouwd
met Anna Aleida Stoop, enig dochter van Johannes Bernardus Stoop. Schoonvader Stoop had veel
bezittingen in de omgeving van Zeist en Austerlitz, welke na de dood van Stoop in 1856, in het bezit
van Arnoud Jan kwamen.
Na zijn dood in 1866 kwam zoon Johannes Bernardus de Beaufort ( 1847 – 1924) in het bezit van
een deel van het landgoed Henschoten. Door zijn huwelijk met Cornelia Maria van Asch van Wijck (
1849 – 1915) kleindochter van de Utrechtse burgemeester H.M.A.J. Van Asch van Wijck, nicht van
H.J.M. van Asch van Wijck, kwam hij in het hele bezit van Henschoten.22 Om versnippering van het
landgoed te voorkomen werd in 1908 de N.V. Woudenbergse Bosch en Land Exploitatie Maatschappij
opgericht. De aandelen zijn in handen van Johannes Bernardus en zijn kinderen. De N.V. exploiteert
bossen en gronden van het landgoed Henschoten, de hofstede De Meent en het logement en monument De Piramide. Omstreeks dezelfde tijd werd Willem Hendrik (III) beheerder van het landgoed Den
Treek. Toen in 1918 zijn oom Willem Hendrik (II) overleed, werd het landgoed ondergebracht in de N.V.
landgoed Den Treek.
W.H. de Beaufort is dan directeur van twee familie vennootschappen, Henschoten en Den Treek.
In de periode 1933/1935 worden er gronden aangekocht zodat er een aaneengesloten gebied ontstaat.
In de jaren erna gaan de twee N.V.´s samen en ontstaat er Landgoed Henschoten Den Treek B.V.
Terug naar het grondgebied waar later De Viersprong wordt gebouwd; In 1843 overlijdt H.M.A.J.
van Asch van Wijck en laat zijn bezittingen na aan zijn kinderen. Het stuk grond ten westen van de
Doornseweg en ten noorden van de weg Woudenberg – Austerlitz komt in het bezit van Matthias
Margaretus van Asch van Wijck ( 1816 – 1882). Hij laat rond 1870 een Zwitsers chalet bouwen op dit
stuk grond.
Als door zijn dood in 1882 dit stuk grond in handen komt van Hubert Jan Margarethus, luidt dit een
nieuwe fase in. H.J.M. van Asch van Wijck en zijn vrouw stichten de buitenplaats Constantia’s Hoeve.
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4.2 .Jonkheer Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck
(1774-1843) en Kenau Hasselaar (1786-1827)
Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck werd op 14 oktober 1774 in Utrecht geboren als zoon van Michiel Antony van Asch
van Wijck, regent, en Cornelia Snoeck. Hij trouwt op 17 oktober
1807 in Amsterdam met Kenau Hasselaer. Het echtpaar krijgt tien
kinderen. H.M.A.J. van Asch van Wijck overlijdt op 16 juli 1843 in
Woudenberg. Hij is afkomstig uit een aanzienlijke Betuwse familie,
die naar eigen zeggen, in de zestiende eeuw deel uitmaakte van
de Gelderse ridderschap.
Op 26 februari 1833 wordt H.M.A.J. van Asch van Wijck door
koning Willem I in de adelstand verheven, een koninklijke gunst,
echter met de mogelijkheid dat de oude aanspraken later zouden
worden erkend. Hij verkrijgt hierdoor de titel jonkheer. Hij woont in
de Regenboog van Sint Pieter (Kromme Nieuwegracht) en behoort
H.M.A.J. van Asch van Wijck,
volgens de belastingkohieren zelfs in deze exclusieve buurt tot
foto Utrechts archief, familiearchief
de hoogstaangeslagenen in de directe belastingen. Op een klein
De Geer van Jutphaas, toegansnummer
68, inventarisnummer 345
aandeel in een buskruitmolen na is zijn geld volledig op traditionele
wijze belegd in huizen en grond. In de Gelderse Vallei bezit hij
aanzienlijke, aaneengesloten landerijen en hofsteden.

Brief van de dochter van H.J.A.M. aan haar vader waarin zij beschrijft hoezeer hij het Gelders landschap kent. Een mooi sfeerbeeld
van de omgangsvormen zoals die destijds gebruikelijk waren. foto Utrechts archief, familiearchief De Geer van Jutphaas, toegansnummer 68, inventarisnummer 342
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Van Asch van Wijck wordt geboren in een typisch, welgesteld regentenmilieu en debuteerde al op
negentienjarige leeftijd als raad van de vroedschap van Gorinchem, waar zijn grootvader van moederszijde lid van de stedelijke regering was. Bij de zuivering van 1795 moesten de orangistische families,
zo ook de Van Wijcks, onder het revolutionaire bewind hun politieke ambten neerleggen. Na zijn rechtenstudie in Utrecht maakt Van Asch van Wijck carrière als advocaat. Bij de terugkeer van de Prins
van Oranje als soeverein vorst in 1813 herneemt Van Asch van Wijck de politieke loopbaan waarvoor
hij bestemd was, als lid van het provisioneel bestuur van de stad. Kort daarop wordt hij benoemd tot
advocaat-fiscaal voor de middelen in de provincie Utrecht.
In 1816 koopt Hubert M.A.J. de boerenhofstede Henschoten met ca. 30 morgen bouw – en weiland
en ruim 800 morgen heide onder Woudenberg en Zeist, waarop de piramide van Austerlitz gelegen is,
direct afkomstig van August Louis Marmont. 23
In 1826 passeert Van Asch van Wijck de wethouder W.R. van Heeckeren van Brandsenburg bij de
vervulling van de vacature van burgemeester van Utrecht.
Tijdens zijn twaalfjarige ambtstermijn (1826 – 1836) legt H.M.A.J. van Asch Van Wijck veel nadruk
op de aanpak van de stadsuitleg. De verdedigingswerken van de stad zijn overbodig geworden, de
stad kampt met slechte hygiënische toestanden en woningnood, economische neergang en beperkte
bereikbaarheid. Als burgemeester streeft H.M.A.J. Van Asch van Wijck naar uitbreiding, verfraaiing en
betere ontsluiting van de stad Utrecht.
H.M.A.J. Van Asch van Wijck krijgt plannen onder ogen van de zeventiende-eeuwse burgemeester H.
Moreelse en weet in 1828 de stedelijke Raad te overreden zijn, overigens van dit ontwerp nogal afwijkende, ideeën te aanvaarden.
Een jaar later wordt onder het mom van een prijsvraag de architect J.D. Zocher in de arm genomen,
die na het slechten van de muren een aanvang mocht maken met de aankleding van de bolwerken tot
plantsoenen, de aanleg van loskaden, het doorbreken van straten en de bouw van bedrijfsgebouwen
en stadsvilla’s.
Zocher krijgt eveneens opdracht voor de aanleg van begraafplaats Soestbergen, waar H.J.M. Van
Asch van Wijck later wordt begraven, op een prominente plek naast van Boetzelaer.

Begraafplaats Soestbergen met ontwerp van J.D. Zocher jr. bron Begraafplaats Soestbergen historie en beheervisie, Albers adviezen en Guinée landschapsarchitectuur, Utrecht 2005. Graf van Jhr. H.J.M. van Asch van Wijck, prominent naast het praalgraf van
de familie Van Boetzelaer, voorzien van het familiewapen.

Daarnaast is Van Asch van Wijck van grote betekenis geweest voor het behoud van het culturele erfgoed
van de stad. H.M.A.J. Van Asch van Wijck stelt in 1838 de stedelijke kunstcollectie, de basis voor het latere Centraal Museum, open voor het publiek. Op zijn initiatief wordt bovendien aan het archief een vaste
ruimte in het stadhuis toebedeeld, waar het geïnventariseerd kon worden.
Behalve burgemeester is H.M.A.J. Van Asch van Wijck lid van de Tweede Kamer (1822-1840). Hij pleit
hier vooral voor evenredige verdeling van de grondbelasting, stimulering van ontginningen en verbetering
van de waterhuishouding. Hij publiceert hierover geregeld door middel van brochures van zijn Kamerredes. In september 1830 spreekt hij zich uit tegen de dreigende scheiding van Nederland en België, om
de opstandige Belgen niet te belonen. Als orangist blijft Van Asch van Wijck de onverzettelijke koning
Willem I in de jaren van de volhardingspolitiek tegen België ondanks de financiële tol steunen.
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Door vast te houden aan grondeigendom als criterium voor het kiesrecht en aan vertegenwoordiging
door middel van standen verdedigt hij de politieke orde, zoals die voortvloeide uit de grondwet van
1815. In zijn ogen was de grondwetsherziening van 1840, met de invoering van een minimale vorm
van ministeriële verantwoordelijkheid, eigenlijk overbodig: het kwam er slechts op aan de bestaande
constitutie nauwkeuriger uit te voeren. De ministers waren als bewakers van de grondwet reeds
persoonlijk door een eed gebonden. Deze stelling name weerhield de volksvertegenwoordiger echter
niet voor alle onderdelen van het herzieningsvoorstel te stemmen. Zijn poging door middel van een
amendement de positie van de Provinciale Staten in het getrapte kiesstelsel te behouden - door J.R.
Thorbecke, de man van 1848, met vooruitziende blik gekwalificeerd als ‘een dood paard aan een
boom gebonden’ - werd door een royale meerderheid van de Tweede Kamer ondersteund.
In september 1840 beloont Willem I, Van Asch van Wijck met de benoeming tot lid van de Eerste
Kamer, toen nog een prerogatief van de koning.
Van zijn vader erfde hij het huis en landgoed De Prattenburg buiten Rhenen, hij bewoonde dit landgoed echter niet.24 Op Henschoten, een van zijn andere buitenhuizen, overleed Van Asch van Wijck vrij
plotseling; hij werd bijgezet in het familiegraf op het kerkhof van de hervormde gemeente van De Bilt.
Van Asch van Wijck was een exponent van een regentenstand uit adel en patriciaat, die het door zijn
economische onafhankelijkheid een plicht achtte de maatschappij te dienen en de maatschappelijke
welvaart te bevorderen. ‘Besturen’, zo stelde hij in zijn afscheidsrede als burgemeester, ‘is niets anders
... dan met kracht en gemakkelijkheid wel te doen; niet voor zich zelven eer of onderscheiding, veel
min, hetgeen verachtelijk zoude zijn, zijn eigen belang te bejagen’. Het is echter aannemelijk dat het
één het ander niet behoeft uit te sluiten en tot wederzijds voordeel kan strekken. 25
Kenau Hasselaar ( 1786 – 1827)
Zij is dochter van Pierre Alexander Hasselaer en Anna Margaretha Lijnslager,26 ver verwant met Kenau
Simonsdochter Hasselaer ( 1526 – 1588) en zal ongetwijfeld zijn vernoemd naar deze vrouw. Kenau
Simonsdochter Hasselaer was een scheepsbouwer en houthandelaar en is vooral bekend geworden
door haar felle verzet bij de verdediging van Haarlem tijdens de Tachtigjarige oorlog.
Kinderen:
Jhr. Mr. Anthony Michiel Cornelis van Asch van Wijck, 1808-1874
( Anna Alexandra Louis Cornelia van Asch van Wijck, 1810-1811)
Jkvr. Jeanne Henriette Hubertine van Asch van Wijck, 1811-1849
Jhr. Mr. Lodewijk Henrick van Asch van Wijck, 1812-1890
Jkvr. Cornelia Kenau van Asch van Wijck, 1814-1840
Jhr. Mr. Hubert Alexander Maurits van Asch van Wijck, 1815-1868
Jhr. Mr. Matthias Margaretus van Asch van Wijck, 1816-1882
(Johan Adriaan van Asch van Wijck, 1820-1826)
( Frederik van Asch van Wijck, 1822-1822)
Jkvr. Cornelia Anna Alexandrina Louisa van Asch van Wijck, 1825-1900 27
Na het overlijden van H.M.A.J. van Asch van Wijck op 16 juli 1843 worden zijn bezittingen verdeeld
onder zijn erfgenamen. De gronden rond Austerlitz, waaronder ook het grondgebied rond de latere
Constantiahoeve, komen in het bezit van zoon Matthias Margaretus. M.M. is dan 26 jaar oud.
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4.3 .Jonkheer Matthias Margaretus van Asch van Wijck (1816-1882)
en Constantia Margaretha Maria van der Poll (1818-1892)

M.M. van Asch van Wijck
bron www.parlement.com/9235000/
p/000/00041mr.jpg

Matthias Margaretus wordt op 28 december 1816 in Utrecht geboren. 28 M.M. Van Asch van Wijck is op 7 mei 1846, te Utrecht,
gehuwd met Constantia Margaretha Maria van de Poll. 29 Het
echtpaar krijgt 8 kinderen. M.M. studeert Romeins en hedendaags
recht en promoveert op 3 oktober 1843. Hierna is hij drie jaar lang
commiesgriffier bij het kantongerecht in Utrecht. Van 1846 tot 1875
bekleedt hij diverse functies bij de Rijksmunt en is van 1878 tot 1882
secretaris en voorzitter van het Muntcollege. Van 1874 tot 1882 is hij
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict
Amersfoort. 30 M.M. is van 1874 tot 1882 antirevolutionair lid van
de tweede kamer ,waar hij vooral spreekt over het muntwezen,
het onderwijs, justitie en de spoorwegen.
Op 12 oktober 1880 wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde
van de Nederlandse leeuw. 31 M.M. is Nederlands Hervormd. Hij
overlijdt in Utrecht op 21 september 1882. M.M. is lid van het collegium themis in Utrecht. 32

Nadat de gronden rond Austerlitz door vererving in het bezit zijn gekomen van M.M. verkoopt hij al
snel de gronden rond de piramide aan Gerrit van Haeften, blijkens een akte van toewijzing uit 1867. 33
Op 4 oktober 1845 verkoopt M.M. de gronden rond de piramide:

‘Zaterdagmiddag te één ure’, verkocht jhr. mr. Matthias Margarethus Van Asch van Wijck, advocaat te Utrecht, openbaar via het kantoor
‘van publieke verkoopingen der notarissen te Utrecht, achter Sint Pieter: 84 bunders 71 roeden
38 ellen bouw- en boschland, heidegrond en weg, waarop de piramide staat, benevens een
huis, stal en erf, zijnde eene herberg’;
belend noord en west de heer Stoop, zuid gedeeltelijk de Woudenbergse straatweg, Stoop en
de ‘Oude Utrechtsche weg’; oost het derde te verkopen perceel.
‘Zijnde de herberg met circa drie bunders bouwland verhuurd aan Willem van Garderen voor één
honderd gulden jaarlijks.’
De ‘schaapsweide’, in bovenstaande gronden gelegen, was verhuurd aan Stoop voor ƒ28,-- per
jaar. De volgende personen hadden recht om ‘heide en plaggen te halen voor eigen gebruik’;
Gerrit en Gijsbert Dorrestein, Dirk van der Haar en Gerrit Lagemaat. Ze betaalden daarvoor gezamenlijk ƒ25,-- per jaar. De eigenaar had het verkregen uit de nalatenschap van zijn vader, Jhr.
mr. Hubert M.A.J. van Asch van Wijck d.d. 16.9.1844 voor notaris Martinus Wigman te Utrecht.
Het werd gekocht door Jhr. Gerrit van Haeften, ontvanger der directe belastingen en accijnzen
te Lopik en wonende te Utrecht, voor ƒ11.300,--. 34
M.M. verkoopt deze gronden, waarschijnlijk, om financiële redenen, zijn zuster ‘Keetje’, Cornelia Anna
Alexandrina Louise, schrijft hem op ‘26 augustus 1845, Landlust (hiermee wordt waarschijnlijk een
buiten in Westbroek bedoeld), ‘Lieve Titus’ ( dit is waarschijnlijk een bijnaam van Matthias, hij heeft
immers Romeins recht gestudeerd (Titus is een Romeins keizer) en is nog niet zo heel lang geleden
gepromoveerd.
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Er is nog geen Titus in de familie; zoon Titus van M.M. moet nog geboren worden) en vraagt hem de
verkoop van de piramide nog eens goed te overdenken en uit te stellen, ’ gij had laatst zulke goede

vooruitzigten ter verkrijging van een ambt, zijn die weder geheel vervlogen?’
Aan het eind van haar brief schrijft zij ‘adieu lieve Titus’ . 35
In die tijd zal M.M. ongetwijfeld trouwplannen gehad hebben; in het voorjaar van 1846 treedt hij namelijk in het huwelijk met C.M.M. van de Poll. Het gezin M.M. Van Asch van Wijck heeft in elk geval een
adres in de stad Utrecht; in de nalatenschap van zijn vader, gedateerd 16 september 1844, wordt het
woonadres van M.M. aangeduid met Ganzenmarkt. 36
Na de dood van zijn vader erft M.M. eveneens de gronden rond De Viersprong ( toen uiteraard nog
niet aanwezig) deze blijven in zijn bezit.
M.M. leeft in een tijd waarin de ‘tering’ (TBC) volksziekte nummer 1 is. In de correspondentie van M.M.
met zijn nicht Cornelia Maria ( de echtgenote van J.B. de Beaufort) wordt de gezondheidstoestand
uitgebreid besproken. Men probeert gezondheid en kracht op te doen in kuuroorden in Zwitserland en
de Veluwe. M.M. beschikt over een zwakke gezondheid. 37
In 1870 (M.M. is dan 54 jaar oud) laat hij het ‘Zwitsersche huisje’ bouwen.38 Geheel volgens de
mode van die tijd, maar ook in de naaste omgeving van de familie. Zwitserland stond symbool voor
de woeste, ongerepte, pure natuur en wordt in die tijd geassocieerd met puur en gezond leven. De
familie Van Asch van Wijck bracht veel tijd door in Zwitserland blijkens meerdere krantenberichten uit
de Utrechtse Courant. H.J.M. overleed in Gersau aan het Vierwoudstedenmeer ( Zwitserland), nu,
maar ook toen al een geliefd vakantieoord. Mogelijk heeft de familie hier zeer veel inspiratie voor hun
tuinaanleg opgedaan. De wandelpromenades langs dit meer, zoals zij er nu nog zijn, hebben hun oorsprong in het eind van de 19e eeuw. Ook nu ademen zij de sfeer van weleer, de mozaïekvakken van
toen kunnen model hebben gestaan voor de mozaïekvakken op De Viersprong.
Zeer waarschijnlijk liet M.M. dit huis bouwen voor zijn zoon H.J.M. Deze zoon treedt namelijk in 1871
in het huwelijk en zal dit huis met zijn vrouw bewonen, waarschijnlijk ook als buitenhuis. M.M. en
H.J.M. hebben namelijk ook huisadressen in de stad Utrecht.
De ligging van het Zwitsers huisje, tussen de naaldbossen op de heuvelrug was een ideale locatie voor
het imiteren van het Zwitserse berglandschap.

25 jarig huwelijk M.M. van Asch van Wijck en C.M.M van der Poll, Utrechts archief de Beaufort
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Topografische militaire kaart met daarop Heidezigt van omstreeks 1847
( gerefereerd aan de topgrafisch militaire klaart van Maarn e.o.) Parkaanleg moet
nog tot stand komen wat erop wijst dat het huis recent gebouwd was. Bron archief
eemland digitaal kadastrale onderlegger 1832

In de 40 –er en 50-er jaren van de
19e eeuw ziet men op kaarten
het buiten Heidezicht of Heidezigt
verschijnen, met een tuinaanleg
van betekenis. De gronden van
dit buiten, grenzen aan die van de
latere Viersprong. Heidezigt komt
in 1845 in het bezit van Johannes
van Emden, blijkens een akte van
toewijzing aan Anna Aleida Stoop
uit 1876 afkomstig uit de veiling
van onroerende goederen van
Johannes van Emden. In deze
akte is dan alleen nog maar
sprake van een boswachterswoning ‘Heizigt’. 39

Tussen Heidezigt en het chalet is lange tijd een verbindingspad geweest. Ook nu is dit pad nog te
herkennen in het park en is er duidelijk sprake van bewuste aanplant van tamme kastanjes. Het pad
slingert zich liefelijk van het buiten naar het chalet en er wordt bewust gebruik gemaakt van het
natuurlijk reliëf. Men mag aannemen dat deze aanleg Zwitserland moest verbeelden. Na het verdwijnen van Heidezigt wordt het pad afgebroken en wordt ook aan deze zijde van het park het karakter
gesloten. Tot die tijd zijn kennelijk nauwe betrekkingen tussen beide huizen en hun bewoners geweest.
Over de buitenplaats Heidezigt is nauwelijks iets bekend, nader onderzoek is noodzakelijk.
Hoewel het huis van dit buiten reeds lang is verdwenen, zijn er van de tuinaanleg nog duidelijk structuren en beplanting te zien in het huidige landschap. Omdat er zéker een relatie tussen De Viersprong
en Heidezigt is geweest, maar deze nog niet ‘ in kaart’ kan worden gebracht, is historisch onderzoek
met betrekking tot Heidezigt onontbeerlijk. Beide ‘buitens’ kunnen niet los van elkaar worden gezien!
Constantia Margaretha Maria van de Poll (1818 – 1892)
Zij wordt in Amsterdam geboren 40 als dochter van Jan Jacobus van de Poll en Jonkvrouwe Constantia Agatha Calkoen. 41
Kinderen:
( Jhr. Hubert Henrick Jan Constantijn 1847-1847)
Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck 1848-1921
Jhr. Mr. Titus Anthony Jacob van Asch van Wijck 1849-1902 (latere minister van kolonien, werkzaam
in suriname)
Jhr. Jan Jacobus van Asch van Wijck 1851-1913
( Jhr. Karel Lodewijk Zeger van Asch van Wijck 1852-1853)
( Jkvr. Constantia Clara van Asch van Wijck 1854-1864)
Jhr. Johannes Marie van Asch van Wijck 1856 – 1929
( Jkvr. Kenau Cornelia van Asch van Wijck 1858 – 1863) 42
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4.4 .Hubert Jan Margarethus Van Asch van Wijck ( 1848 – 1921)

afbeelding H.J.M. bron www.geheugenvannederland.nl

Hubert Jan Margarethus wordt op 21 mei 1848 in Utrecht geboren.
H.J.M. huwt Clara Helena Maria Susanna van de Poll, geboren
1849, te Samarang, op 8 juni 1871.
Hij is directeur van de Hypotheekbank in Utrecht, lid van de Ridderschap van Utrecht en commandeur in de Christusorde van Portugal. Hij overlijdt op 27 augustus 1921 in Gersau, Zwitserland. 43
Op woensdag 7 september wordt hij begraven op de Oude
Begraafplaats te Utrecht, vanuit het sterfhuis, Kromme
Nieuwgracht 6. 44
H.J.M. lijkt op politiek gebied wat minder actief te zijn als zijn grootvader en vader. Toch is hij antirevolutionair lid van de Provinciale
Staten. 45 H.J.M. is directeur van N.V. Goemoel – Djogonallan en
de N.V. Klattensche cultuurmaatschappij. 46

Clara Helena Maria Susanna van de Poll ( 1849 – 1949)
Zij wordt als dochter van Gerrit van de Poll en Maria Catharina Güfsgen geboren te Samarang. in 1849
of 1850. 47
Voor zover tot nu toe bekend is zij geen directe familie van haar schoonmoeder.
Kinderen:
(Jkvr. Clara Constantia Kenau van Asch van Wijck 1872-1872)
Jkvr. Margaretha Susanna van Asch van Wijck 1873-?, echtgenote van dhr. Klaas de Vries, woonachtig
Wilhelminapark 4 Haarlem.
Jhr. Hubertus Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck 1875-?, Zandvoort
(Jkvr. Constantia Clara van Asch van Wijck 1877-1877)
Jhr. Constant Matthias Margarethus van Asch van Wijck 1881-?, Bankdirecteur, Heerengracht Amsterdam
Jkvr. Johanna Maria van Asch van Wijck 1881-?, Woudenberg
Titus Margarethus , 1882 - ?, Rijswijk Zuid Holland 48
In 1882 komen de gronden van het huidige buiten in bezit van H.J.M. van Asch van Wijck . Hij erft de
grond, met daarop het Zwitsers chalet, van zijn vader Matthias Margaretus van Asch van Wijck (1816
– 1882) 49 In datzelfde jaar richt H.J.M. samen met Lambertus van Lier de Utrechtsche Hypotheekbank op. Zij spelen in op de groeiende behoefte aan hypothecaire voorzieningen. De bank is vooral
bekend door het pand waarin zij gevestigd is. Het adres van de bank is Drift 17 te Utrecht. In 1918
wordt de zoon van L. van Lier, A.J.S. van Lier adjunct directeur van de bank, na het overlijden van
zijn vader ( rond 1921) wordt hij directeur. De bank blijft aan Drift 17 gevestigd tot aan de fusie met de
Westlandsche hypotheekbank in 1969. 50
Het gezin Van Asch van Wijck wil kennelijk, zoals in die tijd erg gebruikelijk, naar ‘buiten’ . Al in 18441845 wordt de spoorlijn Utrecht – Keulen voortgezet, met diverse stations, in Maarn komt het station
pas in 1892, het buiten was dus in elk geval per spoor bereikbaar. Ook de nu nog aanwezige Zeisteren Doornseweg waren toen reeds aanwezig. In de dertiger jaren van de 18e eeuw wordt de weg via
Quatre Bras aangelegd als zandweg, in 1853 wordt deze met grind verhard. De route uit Utrecht, via
Zeist, was al omstreeks 1840 bestraat.
In 1887 zijn er op De Prattenburg in Rhenen, in bezit van een neef van H.J.M., L.H.J.M. van Asch
van Wijck, bouwactiviteiten. Het tot dan toe eenvoudige, agrarisch gebruikte huis Prattenburg, uit de
nalatenschap van grootvader H.M.A.J., wordt door de architect E.G. Wentink tot een kasteelachtig
landhuis verbouwd. 51
Heeft H.J.M. zich door deze bouwactiviteiten laten inspireren? Feit is dat op 5 augustus 1893 de
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bouw van de Constantiahoeve door de architect P.J. Houtzagers wordt aanbesteed aan de gebroeders Koudijs in Doorn. 52 De gronden zijn op dat moment in handen van H.J.M.
Uit naaststaande advertentie mag men
concluderen dat Houtzagers de architect is
geweest van het huis De Viersprong, toen
Constantiahoeve.
Het huis wordt op 18 mei 1894 door het gezin
Van Asch van Wijck betrokken. 53 Het huis is
voorzien van een watertoren en in alle ruimtes
van een vuurplaats, hieruit zou men kunnen
afleiden dat het huis permanent bewoond
werd. Hoewel H.J.M. voor zijn werkzaamheden bij de hypotheekbank, zeker naar Utrecht
Aanbesteding advertentie Eemland archief digitale kranten database
toe moest.
Vóór de bouw van de buitenplaats wordt bij de verkoop van bospercelen door jhr. H.J.M al gesproken
over Constantia´s Hoeve. In 1890 worden in de Amersfoortsche Courant percelen eiken en sparren
aangeboden bij Constantia´s Hoeve. Bovenstaande rechtvaardigt met een kritische blik te kijken naar
de totstandkoming van de naam Constantiahoeve. Is dit inderdaad een verwijzing naar Constantia van
der Poll, de moeder van H.J.M. of, is dit een ode aan de twee te vroeg overleden kinderen?
In het Utrechts Nieuwsblad van 5 mei 1898 staat een bericht:

‘Woudenberg- Voor 1898 zijn 5 gesubsidieerde proefvelden aangelegd: 1 door jhr. Van Asch
van Wijck ( bemesting aardappels) 2 door gebr. Meerveld ( id. grasland en id. aardappels) 1
door D. Van Olfschoten ( kunstmest en groenmest) en 1 door G. van de Lagemaat ( idem)’54
Het is niet duidelijk waar deze proefvelden zich precies hebben bevonden, maar het geeft aan dat Van
Asch van Wijck, waarschijnlijk H.J.M. zich interesseerde voor de landbouw en zijn grondgebied ook op
rendabele en productieve wijze wilde benutten.

4.5 .Sic Semper
De Utrechtse Sociëteit Sic Semper is de oudste sociëteit van Utrecht en heeft bestaan van 1775 tot
1914. Zij werd beschouwd als de voornaamste sociëteit, had de meeste leden en men betaalde de
hoogste contributie. Er werden buitensociëteiten gehouden in Park Tivoli. 55

Sic Semper anno 2009 oude opname bron Utrechts archief beeldmateriaal stuknummer 25599, situatie anno 2009.

In 1900 wordt in het gebouw Trans 19 ( het gebouw van Sic Semper) de vrijmetselaarsloge No. 9
Astraea opgericht. ‘entree en interieur van deze in 1775 opgerichte sociëteit waren bijzonder

bekoorlijk en indrukwekkend en de behandeling door het sociëteitsbestuur was steeds zo
welwillend en tegemoetkomend, dat de loge- leden zich op hun gemak gevoelden en derhalve
41

niet naar een andere vergaderplaats verlangden. Toen evenwel deze aristocratische sociëteit van
eerbiedwaardige ouderdom begon te wankelen, en eindelijk met ingang van 1914 werd opgeheven, kwam het pas in 1892 vernieuwde perceel onder de hamer’ 56 Op de website van deze
loge wordt vermeld dat enkele jaren later een loge Sic Semper wordt gesticht, toeval of? Bovendien
meldt deze website dat de tegeltableaux van het Sic Semper- gebouw sterk doen denken aan die van
William Morris, een Engelsman die zijn tegels onder andere in Utrecht ( dit zou de tegelfabriek van J.W.
Mijnlieff of van de gebr. Ravesteijn kunnen zijn) liet bakken. William Morris (1834 – 1896) wordt gezien
als de geestelijk vader van de Arts & Crafts beweging. 57 Voorwerpen die industrieel gecreëerd werden, waren in zijn ogen van slechte kwaliteit en zielloos. Hij was voorstander van de heropleving van
het ambacht (!) Hij probeerde dit te realiseren door een werkgemeenschap op te richten op basis van
de middeleeuwse gildes (!), Morris & Company.
Vooral in het gebouw van Sic Semper zijn de Jugendstilelementen duidelijk te zien, de Jugendstil
heeft haar wortels, zeker waar het het kunstnijverheidsaspect betreft, in de Arts & Craftbeweging. Het
gebouw Sic Semper is een ontwerp van de Utrechtse architect Petrus Johannes Houtzagers ( 1857 –
1944) Over deze architect hieronder meer.
In de ledenlijst van Sic Semper uit 1880 58 komen enkele Van Asch van Wijcken voor met voorletters:
jonkheer T.A.J. (dit is waarschijnlijk Titus Anthony Jacob, broer van H.J.M.) jonkheer H.J.M. ( dit is zeer
waarschijnlijk Hubert Jan Margarethus) Jonkheer J., jonkheer J.M. (waarschijnlijk Johannes Marie een
broer van H.J.M.) jonkheer A.T.M. en jonkheer J.M. In de handgeschreven versie (waarop met potlood het jaartal 1890 wordt vermeld): Mr. T. M. ( dit is zeer waarschijnlijk Titus Margarethus, zoon van
H.J.M.) A. of H. (H is waarschijnlijker) en J.
Op de ledenlijst van Sic Semper komt men vele namen van buitenplaatseigenaren uit de omgeving
tegen. De invloed van dit sociale netwerk mag men niet onderschatten; het hele netwerk van de leden
van deze sociëteit vereist nader onderzoek. Ook J.B. de beaufort is lid van deze sociëteit, H.J.M.
en J.B. zullen ongetwijfeld vaker contact hebben gehad met elkaar, ook binnen deze club; beide zijn
trouw lid en zijn tot de opheffing van Sic Semper gebleven.
Op 24 mei 1906 komt H.J.M. al met J.B. De Beaufort overeen, dat J.B. het recht van eerste
koop zal krijgen, van zijn bezittingen rond de Constantiahoeve, indien zijn kinderen en erfgenamen hier geen aanspraak op willen maken.
Bij de veiling van de nalatenschap van H.J.M. op 19 november 1921 wordt het bezit verkocht aan
C.A. de Hoop te Nieuwland, 59 2 dagen later op 21 november 1921 wordt het geheel toegewezen
aan de N.V. Woudenbergsche houtvesterij en grondbezit voor fl 58150,=. 60

De Eemlander 19 en 21 november 1921 bron archief eemland digitale kranten database

42

4.6 .Petrus Johannes Houtzagers ( 1857 – 1944)
Houtzagers’ eerste werk van belang in Utrecht is het gebouw Sic Semper ( 1889) Trans 19, Utrecht.
Zijn meest kenmerkende toepassingen zijn; een grote voorkeur voor het toepassen van baksteen gecombineerd met een gevarieerd materiaalgebruik met natuursteen en bijvoorbeeld smeedijzer, het gebruik van
decoratieve elementen als tegeltableaus, houtsnijwerk, smeedijzer en schilderingen.61 Voor de bouw van
Sic Semper werd door de Utrechtse hypotheekbank, waarvan H.J.M. mededirecteur was, een hypotheek
verstrekt. H.J.M. en Houtzagers zullen zeker onderling contact hebben gehad. Bovendien krijgt Houtzagers
rond 1899 – 1900 opdracht van de Utrechtse Hypotheekbank voor een woonhuisrestauratie aan De Drift.
Dit is de bank waarvan H.J.M. op dat moment, zeer waarschijnlijk, nog directeur is. H.J.M. is kennelijk
tevreden met en gecharmeerd van het werk van Houtzagers. De gevel van De Utrechtse Hypotheekbank
is namelijk rond 1900 ook door Houtzagers gereconstrueerd, waaronder de trapgevel, waarbij ook allerlei
neo-elementen werden toegevoegd. Dit deed hij ook in het interieur: bestaand en nieuw zijn gecombineerd.
De hal in Art Nouveau stijl is samen met zijn leerling Gerrit Rietveld ontworpen. 62

Utrechtse hypotheekbank met gevel en interieur van architect Houtzagers

H.J.M. en Houtzagers delen overigens ook dezelfde politieke ideeën, Houtzagers is van 1896 – 1913
lid van de Utrechtse gemeenteraad voor de ARP. 63 Zowel Houtzagers als H.J.M waren in zekere zin
pioniers en hadden een eigenzinnige opvatting. Het is niet juist in een tuinhistorisch onderzoek een
architect te waarderen. Houtzagers was zeker begaan met het aanbrengen van symboliek in ontwerpen. Diverse door hem gerealiseerde panden tonen sterke gelijkenis met de gehanteerde bouwstijl van
De Viersprong. De bouwstijl laat zich door experts moeilijk definiëren en lijkt in eerste instantie op een
vroege vorm van de Jugendstil. (bijlage 4)
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Indeling van de deelgebieden
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.Ontwikkeling

van het park

5

Na de omgeving van De Viersprong en de familie Van Asch van Wijck te hebben toegelicht gaan we
nader in op de parkaanleg en vooral de ontwikkeling van deze door de tijd. Aan de hand van topografische kaarten en veldonderzoek zijn er fasekaarten ontwikkeld.
Door deze kaarten over elkaar te plaatsen krijgen we een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het
park. Om de beschrijving van de onderdelen en de uitleg hierbij duidelijk te houden hebben we ervoor
gekozen het park op te delen in vier deelgebieden met een eigen karakter.
Deelgebied 1: Gebied rond de hoofdbebouwing met de hoogste dynamiek
Deelgebied 2: Gebied ten westen van gebied 1 tot de oude Utrechtsche weg
De oude Utrechtsche weg vormt de scheiding tussen de deelgebieden 1-2 en 3-4. Deze weg doorsnijdt het park en is door de hele ontwikkelingsgeschiedenis ongewijzigd gebleven.
Deelgebied 3: Gebied ten Noorden van de oude Utrechtsche weg over de gehele breedte
Deelgebied 4: Gebied uiterst Noord behorende bij de bebouwing van Bergzicht.
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fasekaart 1871
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5.1 .Kaart 1871
De eerste kaart van tuinhistorisch belang op De Viersprong is een
topgrafische kaart uit 1871.
Hierop zien we hoe het plangebied doorsneden is door de oude
Utrechtsche weg. We kunnen het terrein grofweg indelen in vier
elementen.

Deelgebied 1, 1871

5.1.1 .

Het overgrote deel van het gebied omvat de aanduiding akkerland
en wordt aan de noordkant van de akker afgesloten door een
beukenlaan. Als bebouwing vinden we hier het zojuist gebouwde
topografische kaart 1871
Zwitsersche huisje in 1870, net ten noorden hiervan zien we twee
volumes met bebouwing, een arbeiderswoning met een schuur.
Het Zwitsersche huisje en de arbeiderswoning zijn visueel van elkaar gescheiden door een laan of eng
het loofbomen. Jonkheer M.M. Van Asch van Wijck had het Zwitsersche huisje duidelijk los gekoppeld
van de arbeiderswoning. Ten noorden van de beukenlaan een heideveld met twee “clumbs” loofbomen en een driehoekig volume met eikenhout.
5.1..2 .Deelgebied

2, 1871

Het hele gebied omvat een productiebosperceel beplant met naaldhout, met in het zuiden een verbindingsweg (bospad) naar het ten westen gelegen Heidezigt. De huidige benaming voor dit pad is “het
pad naar de buren” terwijl Heidezigt al lang verdwenen is. Op het naastgelegen Heidezigt zien we in
deze tijd een eenvoudige landschappelijke aanleg in ontwikkeling met wat afgeronde paden.
De aanleg van J.D. Zocher jr. bij de koepel van Stoop en het Berghuis is fraai ingetekend op de topografische kaarten uit die tijd.
5.1.3 .Deelgebied

3, 1871

Ten noorden gerekend vanaf de
oude Utrechtse weg een strook
eikenhakhout .
Het beplanten van deze strook
met eik impliceert dat deze strook
rijker was dan de gronden beplant
met naaldhout. Ten noordoosten
van de strook eiken zien we nog
een kwartronde vorm met aanduiding akker. Opvallend is een pad
Het werken met en aan eikenhakhout eind 19e eeuw. Bron De Treeker eik
vanuit de weg Maarn / Amersfoort
– jubileum uitgave te gelegenheid van de 250 jarige Treeker eik,
Wim Schipper, 2004,
richting het westen. Het pad wordt
onderbroken met een cirkel en
gaat vervolgens over in de heide. Relatie van dit pad met het, ten oosten gelegen Heihuis, lijkt er niet
te zijn. Het overige gebied wordt nog aangeduid als heide en is nog niet ontgonnen, enkele vlekken
loofhout zijn zichtbaar in het heideveld.
5.1.4 .Deelgebied

4, 1871

Geheel noord van het plangebied is een boerderij later Bergzicht met een strook rechthoekige akkers.
In 1871 zijn bij deze boerderij een akker en twee percelen loofhout, vermoedelijk beuk.
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5.2 .Kaart 1885

topografische kaart 1885

5.2.1 .Deelgebied

Na het overgaan van eigendom van M.M. van Asch van Wijck
naar H.J.M. van Asch van Wijck, in 1882, zien we de eerste aanzet van parkaanleg.
Deze kaart omvat de eerste tuinaanleg en dateert van 1885, de
buitenplaats is nog niet gebouwd maar er is een tweede arbeiderswoning gebouwd ten westen van de eerste arbeiderswoning.
De indeling in de vier volumes is nog steeds gehandhaafd maar er
zijn ontginningen van de gronden geweest. Het gehele plangebied
is in 1885 in cultuur gebracht. Opvallend is dat er verbindingspaden zijn aangelegd in sierlijke lijnen. Het lijnenspel is duidelijk voor
een rondwandeling ontwikkeld en zijn geen functionele lijnen meer
om van A naar B te komen.

1, 1885

De akker uit 1870 is ontwikkeld tot een parkachtige aanleg waarin, in de directe omgeving van de
arbeiderswoningen en het chalet, kleine nutsgronden zijn opgenomen. De percelen kadastraal 512
huis, 558 huis en 559 bouwland waren uitgeven onder erfpacht aan Teunis van der Kamp, koopman
te Woudenberg.64
In dit deelgebied zien we het zwaartepunt van de parkaanleg tot stand komen. Logisch, daar het dicht
bij het huis is. De beukenlaan wordt ingepast in de aanleg en de Oude Utrechtsche weg blijft ongewijzigd de tuin doorsnijden.
Het deelgebied heeft grotendeels invulling gekregen met loofbomen. In het midden is een heideveldje
gespaard omgeven door een wandelpad. De aangegeven laanbeplanting is vermoedelijk eik geweest.
Het heideveld heeft de vorm van een “Ui” en is omgeven met laanbeplanting van inlandse eik.
Ten westen van het Zwitersche huisje is een padenpatroon in de vorm van een acht, een kleine rondwandeling dicht bij huis.
Zeker is dat hier een landschap wordt gecreeërd, afwisseling tussen open ruimte en dichte beplanting,
begeleid door laanbeplanting bij enkele hoofdpaden.
Ten noorden van de beukenlaan, uit 1870, loopt een slingerpad door een dennenbos en gaat vervolgens over in een loofbos. Een mooi voorbeeld van de afwisseling donker/licht in de landschappelijke
aanleg.
De wandeling geeft een prachtige afwisseling vanaf het heideveld door het donkere dennenbos en
weer uitkomend in het lichte eikenhout. De invulling van vlakken op de tekening laat zien dat hier met
zekerheid geen landschapsarchitect aan het werk is geweest. De lijnen hebben iets over zich alsof het
een uitproberen of onderzoeken is. De invulling lijkt nog steeds bosbouwkundig en daarom ook winstgevend. De functie sier of tuin komt hier om de hoek kijken, maar er is met zekerheid geen sprake van
uitsluitend tuin of parkaanleg. De functie nut en sier wordt zeer praktisch gecombineerd.
5.2.2 .Deelgebied

2, 1885
Het naaldhoutperceel is ongewijzigd, gezien de leeftijd van de bomen welke nu nog aanwezig zijn,
is het mogelijk dat hier een perceel
beplant met douglasspar heeft gestaan. Opvallend, daar vrijwel alle
percelen in de omgeving beplant
werden met grove den.

Foto 64 a Aanplant van percelen grove den op de arme gronden eind 19e eeuw. bron De Treeker
eik – jubileum uitgave te gelegenheid van de 250 jarige Treeker eik, Wim Schipper, 2004,
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5.2.3 .Deelgebied

3, 1885
5.2.3 .Deelgebied 3, 1885
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5.2.4 .
5.2.4 . Deelgebied

4, 1885
Deelgebied 4, 1885
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5.3.1 .Deelgebied

1, voor 1908

Op de topografische kaart van, voor 1908, zien we een doorontwikkeling van de parkaanleg.
Belangrijkst verschil is de bouw van de buitenplaats Constantiahoeve in 1894. Op de plaats van de
eerste arbeiderswoning met schuur verschijnt het huidige koetshuis. Gezien stijl en kaartmateriaal mag
aangenomen worden dat buitenplaats en koetshuis in dezelfde periode zijn ontwikkeld en door de
zelfde architect zijn aangebouwd. Ook de tweede arbeiderswoning is verdwenen en iets meer noordelijk is een schuur ( huidige boswachtershuis) gebouwd.
De woningen in het park, schuur en koetshuis worden omsloten door rechte functionele wegen. De
bouwlanden tussen het koetshuis en de schuur zijn nog intact.
In het deelgebied worden, behoudens de bebouwing, nauwelijks wijzigingen in het park aangebracht.
Gezien het ontbreken van de verbinding tussen het koetshuis en het hoofdhuis is het aannemelijk deze
kaart verder terug in de tijd te dateren. Het lijkt zeer onlogisch een koetshuis te laten bouwen en dit
vervolgens, de eerste tien jaar niet te verbinden met het hoofdgebouw. Met enige zekerheid mogen
we daarom stellen dat we hier met een op tekening van de situatie omstreeks (1895) te maken hebben. Het afwijkende karakter van deze topografische kaart met betrekking tot de intekening van de
opmeter als het ontbreken van metrieke juistheid, bij overeenkomstige lanen uit een eerdere fase, maken deze kaart onbetrouwbaar. De beplanting in dit deelgebied is perceelsgewijs opgetekend met loof
en naaldhout, zoals gebruikelijk op topografische kaarten. In werkelijkheid kende dit deelgebied een
hogere dynamiek en was er een behoorlijke afwisseling in beplanting. Het onderscheidt zich duidelijk
van de overige deelgebieden.

5.3..2 .Deelgebied

2, voor 1908

Het deelgebied is nog steeds ingevuld met productiebos. Een verandering is dat de bebouwing van
Heidezigt is verdwenen. Hiermee wordt het pad naar de buren abrupt afgekapt. Gezien de ontwikkeling van de begroeiing op Heidezigt, wanneer we deze volgen op de topografische kaarten, wordt
er aan de parkaanleg van Heidezigt geen aandacht meer besteed. Het open heideveld van Heidezigt
groeit langzaam dicht met dennen. De ontwikkeling in dit deelgebied en het verloop van de ontwikkelingen op voormalig Heidezigt onderschrijven het vermoeden dat, de in 1882 overleden vader van
H.J.M. van Asch van Wijck, M.M. van Asch van Wijck Heidezigt als buiten heeft gebruikt. Een andere
plausibele reden voor het afkappen van het verbindingspad naar Heidezigt is moeilijk denkbaar.

5.3.3 .Deelgebied

3, voor 1908

Het onontgonnen gebied ten westen van het plangebied is in cultuur gebracht en beplant met naaldbos.

Ontginnen van de woeste gronden bron De Treeker eik – jubileum uitgave te gelegenheid van de 250 jarige Treeker eik, Wim Schipper, 2004
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De rechte indeling van paden wijst op productiehout maar gaan geen binding aan met het noordelijk
gelegen deelgebied 4, met de akkertjes. Met betrekking tot de parkaanleg zien we een sterk landschappelijk padenpatroon verschijnen. Wederom is het terrein in ontwikkeling en worden, met behoud van veel van de oude structuren, slingerpaden aangelegd. De eerder aangebrachte slinger ten
noorden van de ‘ui’ krijgt een vervolg in het slingerpadenpatroon. Er wordt duidelijk een verbinding
tot stand gebracht van landschappelijke paden over de Oude Utrechtsche weg. Maar ook deze keer
wordt geen contact gemaakt met de omgeving, het park blijft naar binnen gericht.
De windwijzer ondergaat een metamorfose, de eerdere strakke vorm wordt omgezet naar een intensief padenpatroon wat duidelijk afwijkt van de overige parkaanleg. Het gehele deelgebied wordt als
park in gebruik genomen en dient niet meer strikt als productiebos. Met inachtneming van de constatering dat de opmeter van de kaart niet erg zorgvuldig te werk is gegaan, lijkt het waarschijnlijk dat de
“Windwijzer” onveranderd is gebleven ten opzichte van de vorige fase.
Onduidelijk is of de boom, geplant in het hart van de “ windwijzer”, is gespaard. Gezien de vorm en de
open ruimte in het hart van dit element lijkt het logisch te concluderen dat deze boom is behouden.

5.3.4 .Deelgebied

4, voor 1908

Rond Bergzicht is nog steeds een kleine akker, de overige vakken zijn verder uitgebreid en beplant
met loofhout.
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fasekaart 1927
Tuin in Baden, Zwitserland (1866). Hier zijn
veel architectonische overeenkomsten met
De Viersprong te zien. Bron Historische
Gärten der Schweiz, H-R. Heyer
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5.4 .Kaart 1927
Op deze kaart is de parkaanleg tot volle wasdom gekomen. Jonkheer H.J.M. Van Asch van Wijck is overleden en het bezit geveild.
Tussen 1895 en 1921 ( overlijden van H.J.M. en veiling van het
park) is de parkaanleg tot stand gekomen.
De architectuur van het park is er één die zijn evenbeeld niet kent.
De tuin lijkt op het eerste gezicht voorzien van een gardeneske
aanleg.

topografische kaart 11927

Deze gardeneske elementen kunnen ook zijn gebaseerd op de
tuinen, promenades en mozaïekvakken met palmen zoals de
familie Van Asch van Wijck ze ongetwijfeld moet hebben gezien
tijdens haar verblijf in Zwitserland.
De overeenkomsten van het park op De Viersprong en de afgebeelde ontwerptekening van een tuin uit Baden, Zwitserland uit
1866 zijn groot. De combinatie van een landschappelijke aanleg,
met sterk geometrische vormen is ook zichtbaar op De Viersprong. H.J.M. was duidelijk in voor experimenten, gezien de
eigenzinnige bouwstijl van het huis, en de soms wat ondefinieerbare vormgeving van de tuin, waarin zich naar alle waarschijnlijkheid de proefvelden van de aardappelen bevonden.
Over de eerdere aanleg wordt weer een nieuwe laag aangebracht,
opvallend is dat hier strakke elementen worden aangebracht.
De aangebrachte elementen laten zich op het eerste gezicht het
best definiëren als symboliek.
De indeling van het plangebied blijft wonderwel intact. De Oude
Utrechtsche weg is hiervoor in grote mate bepalend.
De verkoopakte geeft inzicht in de beplanting van de afzonderlijke
vakken en de eigendomsverhouding.
Op 8 december 1921 maakt notaris Huender in de akte van verkoop de volgende toespelingen betreffende het park:

Aankondiging van veiling van de Constatiahoeve, archief eemland digitale
kranten database

Sfeerbeeld van mozaïekvakken en promenade in Zwitserland, zoals zij misschien als inspiratiebron voor familie VAvW dienden. Promenade aan een meer in Zwitserland met mozaïekvak. Bron Historische Gärten der Schweiz, H-R. Heyer
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indeling vakken notariële acte, archief De Beaufort

56

Perceel nummer 1.
Het landgoed “Constantiahoeve”gelegen onder de gemeente Woudenberg en aan den Rijksstraatweg van Zeist naar Woudenberg en aan den grindweg van Amersfoort naar Doorn, bestaande in Heerenhuis, Zwitsersch Huisje, Koetshuis met stalling, tuin, schuur, park, moestuin
met vruchtbomen, broeibakken, opgaand geboomte, hakhout, bouwland, lanen en wegen
uitmakende de percelen bekent bij kadaster der gemeente Woudenberg sectie F nummers 644643-511-539 en 540, allen geheel, en nummers 501 en 247 beide gedeeltelijk, te zamen groot
10hectaren,negenenzestig aren, negentig centiaren, met de beplanting op de noordelijke berm,
van de Rijksstraatweg en op de bermen aan weerszijde van den grindweg tot aan het koetshuis
en op de westelijke berm van het koetshuis af.
Perceel nummer 2.
Een perceel Dennenbosch gelegen onder de gemeente Woudenberg, aan den Rijksstraatweg,
ten westen van perceel nummer één met de beplanting van de Noordelijke berm, uitmakende
de percelen bekend bij het kadaster der gemeente Woudenberg in sectie F nummer 247 en
501, beide gedeeltelijk en tezamen groot acht hectaren, tachtig aren, zestig centiaren.
Het houtgewas staande op ongeveer drie en halve Hectare parkgedeelte van “Constantiahoeve”
evenals de beuken en de grove dennen aan den Straatweg van Woudenberg naar Zeist mogen
niet gekapt worden dan na overleg met het Staatboschbeheer.
Perceel nummer 3.
Een Arbeiderswoning met tuin en veldgroen, gelegen onder de gemeente Woudenberg aan
de grindweg van Amersfoort naar Doorn ten noorden van perceel nummer één en ten oosten
van na te melden perceel nummer vier, uitmakende de percelen, bekend bij het kadaster der
gemeente Woudenberg in sectie F, nummers 645, 538 en 535, allen geheel en nummers 466,
467 en 501 allen gedeeltelijk, te zamen groot vier hectaren, achtendertig aren.
De op dit punt staande dennenbomen zijn het eigendom van den Heer Wils te Eindhoven, terwijl
het daarop gevestigde geweest zijnde kapverbod is opgeheven.
Wils verkoopt de opstand van het perceel op 24 december 1921 aan de NV Woudenbergse
Bosch en Landexpliotatie. Voor de som van drieduizend vijfhonderd en vijftig gulden, voor perceel nummer 3.
Perceel nummer 4
Een perceel Dennenbosch en veldgroen, gelegen onder de gemeente Woudenberg ten noorden van perceelsnummer twee en ten westen van perceelsnummer drie, uitmakende de percelen bekend bij het kadaster der gemeente Woudenberg in sectie F nummers 467, 501 en 466.
Allen gedeeltelijk, tezamen groot zeven hectaren, één en negentig aren.

Perceel nummer 5, 6 en 7 worden nader omschreven maar zijn niet relevant voor het onderzoek

5.4.1 .Deelgebied

1, 1927

Rond het hoofdhuis en dus in het eerste deelgebied zien we het zwaartepunt van de aanleg tot stand
komen.Opvallend detail is dat er voor het eerst contact met de omgeving wordt gemaakt, vanaf het
kruispunt wordt een zichtlijn aangebracht. Het contact met De Viersprong wordt gemaakt.
De zichtlijn wordt voorbij het huis getrokken en loopt, met een sterke perspectiefwerking, door tot een
donker naaldbos. Er wordt met de begeleidende boomkeuze van deze perspectiefzichtlijn “gespeeld”
met de bladkleuren en vormen zodat het perspectief nogmaals versterkt wordt.
In de zichtlijn worden mozaïkvakken aangebracht en is er een mooie collectie palmen en Agave. Vanaf
het kruispunt zien de voorbijgangers een Gardeneske invulling van het terrein rond het hoofdhuis,
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welke in die tijd zeer gebruikelijk was. Op de oude foto’s zien we in de directe omgeving van het huis
diverse oudere bomen, die dan al een zeer respectabele leeftijd moeten hebben. Veel van deze bomen
zijn nu nog aanwezig op De Viersprong.

Mozaïkvakken en palmen, huiscollectie De Viersprong

De oude ingang naar het Zwitsersche huisje is omgebogen naar de buitenplaats en vervolgt zijn weg
met een fraaie ronding richting koetshuis, waar een tweede ingang is gerealiseerd. Vanaf het hoofdgebouw naar het koetshuis is de laan aan weerszijden beplant met Lindebomen.
Er is een rondwandeling aangelegd die om alle bebouwing heen gaat. Het pad maakt gebruik van
de eerder aangebrachte begroeiing en lijkt daarom wat onzuiver. De jonkheer heeft vrijwel alle oude
bomen gebruikt in zijn nieuwe invulling. Ook op de stukken waar geen paden zijn aangebracht zien
we fragmenten van oude structuren. De leeftijd van de begroeiing varieert daarom behoorlijk maar
met de fasekaarten wordt duidelijk wat er gebeurd is. Oude paden die vervallen, worden veelal ingeplant met Amerikaanse eik en zo gemaskeerd. Vanuit het eerste deelgebied worden maar liefst vijf
verbindingen aangebracht met deelgebied 2, wat tot dan slechts in gebruik was als bosperceel.
Bij de schuur ( boswachtershuis) komt een vierkante moestuin en boomgaard van ca. 50x50 meter.
Aan de westzijde van het Vierkant staan Suikeresdoorns geplant, de noord en zuidzijde zijn afgebakend door de oude eiken daltuinen ( waarschijnlijk nog uit de tijd van de hofstede, 1132). De oostzijde is beplant met esdoornhakhout. Snelgroeiend geriefhout, gebruikt voor rijshout en stookhout.
Een opvallende keuze daar eik veel meer voor de hand had gelegen. Het vierkant heeft nu aan twee
zijden eik en twee zijden esdoorn.
Aan de zuidzijde van de moestuin is geëxperimenteerd met het manipuleren van bomen. Drie
tamme kastanjes zijn gesneden en gebogen en groeien daardoor met hun kroon naar het Noorden.
Bomen zullen vanuit de natuur slechts scheef groeien richting het licht. Hier groeien de bomen van
het licht af.
Waar op de vorige kaart tussen de oude beukenlaan uit 1871 en het boswachtershuis nog een heideveld lag, is deze nu gedeeltelijk beplant met dennenbos. Om het bos is een cirkel, welke gedeeltelijk
eenzijdig beplant is beuk. Fragmenten van de cirkel uit 1885 ( oostzijde) zijn beplant met eik en dateren uit 1885. De jonkheer heeft de structuren benut en ingepast in het nieuwe ontwerp.
Door de cirkel zijn paden getrokken die telkens een andere beleving hebben, er wordt gespeeld met
donker / licht verhouding in beplanting en met open dicht verhouding in begroeiing. Het deel is er
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dynamisch van opzet. Met krenten (Amalanchier) werd kleur aangebracht, deze vormen nu nog een
verrassend contrast met de donkere dennen.
Opvallend is dat we ook hier zien dat er met bomen is geëxperimenteerd. Een douglasspar is gesplitst
en later weer aan elkaar gezet waarna de boom als één doorgaande top verder gaat. Er is een ‘oog’ in
deze boom gemaakt welke tot op heden nog duidelijk zichtbaar is.
De beukenlaan is, als in alle andere lagen
gehandhaafd. Ten noorden van de beukenlaan
zien we een opvallend geometrisch patroon.
Het gedeelte tussen de beukenlaan en de
Oude Utrechtsche weg is voorzien van twee
vierkanten beplant met eik (west) en naaldhout
(oost). Tussen de vakken loopt, haaks op de
beukenlaan, een nieuwe laan die als een as
door het ontwerp lijkt te lopen.
In het eikenperceel (west) loopt een diagonaal
pad, net ten zuiden van de weg uit de vorige
fase is een opvallende cirkel aangebracht. Deze
cirkel is beplant met beuk en heeft een invulling met naaldbomen. Het plantverband van de
bomen komt bijzonder goed overeen met een
deel van de onderscheiding behorende bij de
Christus orde van Portugal. Hiermee is jonkeer
H.J.M. Van Asch van Wijck onderscheiden.
Het doel van de paden is onduidelijk en er
hangt een zweem van symboliek in dit deel van
het park.
De oogboom
5.4.2 .Deelgebied

2, 1927

Het bosbouwvak is voorzien van een padenpatroon gelijkend op een “schild”. De naaldbossen zijn
doorgeplant met tamme kastanjes, niet als begeleidende laanbeplanting, maar meer doorgeplant in
wildverband. Het gehanteerde lijnenspel is te vreemd om doelloos te zijn. “De oude weg naar de buren” vervalt en er worden nieuwe paden aangebracht in het gehele terrein. In het deelgebied 2 wordt
duidelijk contact gemaakt met het park van gebied 1. Het park blijft verder geheel naar binnen gekeerd, relatie met de, reeds lang bestaande, paden in de omgeving wordt niet gemaakt. Ook niet daar
waar dat logisch zou lijken.

5.4.3 .Deelgebied

3, 1927

In het uiterste zuidoosten van het deelgebied, net boven de Oude Utrechtsche weg is een arbeiderswoning gebouwd. De woning heeft binnen de aangebrachte padenpatronen een eigen nutstuin
gekregen. Nut en sier zijn ook nu nog aan elkaar verbonden.
Ten noorden van deze nutstuin ontstaat er een “kaarsenstandaard” met een ruitvorm erboven. Deze
ruit komt overeen met het kleine cirkeltje uit 1871. Ook dit element is opgepakt en gebruikt in de
patronen.
De bosbouwkundige indeling aan de westzijde van het deelgebied is ook afwijkend van vorm. Logisch
zou het zijn wanneer de verticale indeling van de vakken doorgezet zou worden zoals in het terrein ten
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westen van het plangebied. Nu wordt een strook bos aangeplant, in het noorden parallel verlopend
aan de Oude Utrechtsche weg. Aan weerszijden, aan de kop van het vak, zien we twee lanen aangeplant met een dubbele rij amerikaanse eiken. De korte en op zichzelf staande lanen lijken doelloos
aangeplant.

5.4.4 .Deelgebied

4, 1927

De indeling van de nutsvakken bij Bergzicht zijn ongewijzigd gebleven.

5.4.5 .Symboliek

De architectuur van het park in combinatie met de gefaseerde aanleg geven voldoende aanleiding te
onderzoeken of we hier te maken hebben met het aanbrengen van symboliek in de parkaanleg.
Concluderend kunnen we voorlopig, voorzichtig, stellen dat H.J.M. een filosofische wandeling heeft
willen creeëren. Waarschijnlijk is Van Asch van Wijck geïnspireerd geraakt door de architect Houtzagers en zijn reizen naar Zwitserland. De toepassing van nutsvelden binnen de sieraanleg van het park
en het experimenteren met beplanting geven aan dat de eigenaar in planten en hun toepassing is
geïnteresseerd. Maar deze ook zeker vanuit economisch oogpunt wilde exploiteren. Een biografische
studie naar zowel M.M. als H.J.M. van Asch van Wijck was helaas binnen het tijdsbestek van dit onderzoek niet mogelijk. Bovendien het familiearchief Van Asch van Wijck op dit moment niet toegankelijk. Studie naar deze beide personen kan bovenstaande stelling onderschrijven of ontkrachten, maar
in elk geval meer inzicht geven over hun persoon en levensbeschouwing.
Hieronder volgt een korte, voorlopige interpretatie van de parkaanleg, gebaseerd op het vermoeden dat
zowel H.J.M. als Houtzagers sympathie koesterde, of wellicht zelfs lid waren, van een vrijmetselaarsloge.
De parkaanleg blijft een wonderlijk en eigenzinnig ontwerp wat zo uitgesproken van vorm is dat het
niet toevallig kan zijn. Alle elementen die in deze laatste fase worden aangebracht zijn op enige wijze te
herleiden naar de symboliek welke gehanteerd wordt door de vrijmetselaar. Of het toeval is of dat we
hier werkelijk te maken hebben met een vrijmetselaarspark is een vraagstuk dat te beantwoorden is bij
het volgende hoofdstuk, de waardering van het park.
Op het eerste gezicht zijn de volgende elementen, weerlegbaar naar vrijmetselaarssymbolen, in de
aanleg aangetroffen. De verklaringen van de onderstaande symboliek komt voor uit vele bronnen,
meestal is het een samenvoeging van deze bronnen die tot een bepaalde verklaring hiervoor komen.
Zie hiervoor de literatuurlijst met geraadpleegde bronnen.
Aangetroffen symboliek:
De Piramide met oog, aangeplant met amerikaanse eik aan de zuidzijde, en met gebruik van de oude
eng aan de noordzijde van de piramide. Zichtbaar op de luchtfoto. Element aangebracht omstreeks
1912. Nu parkeerterrein.

Parkeerterrein op De Viersprong, geprojecteerd met
gebruik van oude laan structuren in het terrein.
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Afbeelding van de piramide met het alziend oog als gebruikt op het jubileumboek
200 jaar vrijmetselarij. bron: Vrijmetselarij 1756-1956, uitgegeven in opdracht van het
Hoofdbestuur der Orde van vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan dier Orde op 26 december 1956

De Ruwe steen, akker van 50x50 meter, uitgezet aan de hand van de oude ploegvoor. In de akker
groeien 3 tamme kastanjes, de bomen zijn speciaal voor dit doel gemanipuleerd, ze groeien van het
licht af. De oostzijde wordt onderbroken door esdoornhakhout. Aan de westzijde zien we suikeresdoorn aangeplant. De noordzijde is zuiver recht. Indien de akker beplant is geweest met koren,
hebben de korenaren ook weer een eigen betekenis.
De Zon, onderbroken paden maar
in beplanting wel degelijk rondgemaakt. Opgezet met gebruik van
elementen uit de aanleg van 1885,
daarom wisselingen in boomsoorten, beuk en hollandse eik. Binnen
in de zon zien we de elementen
ster en maan.
Piramide, Ruwe Steen en Zon vormen
samen
de combinatie;
vormen
samen
een combinatie;
Driehoek, Vierkant en Cirkel vormen
weer een symbool op zich.
Vierkant en Driehoek vormen
samen de tegenstellingen, man/
vrouw, hemel/aarde, geest/stof.
Driehoek en vierkant zijn weer in
hetzelfde deel van het park aangebracht.
De Maan, midden door de zon is
het symbool maan aangebracht.
Restanten van beplanting laten
zien dat het symbool mogelijk was
aangeplant met krenten. Absoluut
Gemanipuleerde tamme kastanjes langs de akker
zeker mag dit niet gesteld worden.
Duidelijk is wel op de luchtfoto dat er geen sprake is van en begeleidende beplanting van bomen.
De Sterren, omgeven door loofbomen is binnen de zon het symbool ster aangebracht door de aanplant van naaldhout, op topografische kaarten aangegeven met een ster symbool, strikt van boven
gezien geeft de vorm van de boom het effect van sterren.
De Oogboom of het alziend oog, kijkt uit over de sterren, zon en maan. Zie afbeelding oogboom.
De Christusorde van Portugal, het bovenste deel van de onderscheiding is strikt aangeplant met sparren in het hart en beuken in de omgang. Het element is net naast een bestaand pad uit 1885 aangebracht. De onderscheiding heeft een sterke binding met de tempelieren en de vrijmetselarij.
De Passer, samen met de winkelhaak de meest gebruikte elementen om de arbeid weer te geven.
Vanuit het hart van de Christusorde, verkregen door arbeid, gaan de uitlopers van de passer richting
het Oosten.
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De Winkelhaak, in hetzelfde vak aangebracht met de passer. Symbool volgt het pad naar de Oude
Utrechtsche weg noord, naar het oosten loopt het pad dood. Het kruispunt van paden dateert van
1885.
Het element van de Christusorde staat zuiver in het midden van een vierkant eikenperceel. De vorm en
de beplanting heeft veel weg van een kubiek. Ook de kubiek staat voor arbeid, de constante arbeid
van de mens aan zichzelf, geen kubiek is gelijk, maar wel gelijkwaardig.
In het westelijke vak is een groot kruis aangebracht. Wanneer we hier strikt bosbouwkundig naar
kijken is het een onlogische vormgeving. Hoewel het aan de zuidzijde niet puntig is, mag er aangenomen worden dat het hier gaat om een afbeelding van het schild van de tempelieren. De aanduiding
naaldhout is hier niet op zijn plaats, in het terrein staan nog steeds grote tamme kastanjes. Vermoedelijk staan hier douglassparren doorheen geplant.
De Twee Zuilen, ten noorden van het tempelieren schild zien we twee gelijkwaardige maar korte lanen
van amerikaanse eik. Volstrekt onlogisch in de parkaanleg maar wel te verklaren als de Twee Zuilen,
Joachim en Boaz.
De Drie Kaarsen, Geloof, Hoop en Liefde. Normaal zijn deze drie bosbouwkundige vakken gelijk
aan de productievakken ten westen. Maar de vorm van de productievakken is niet doorgezet en de
vakken beginnen ten noorden van de Zuilen. De vorm strookt niet met een zuivere bosbouwkundige
aanpak.
Het Labyrint. De ruit in het noord oost vak is een kruising van gelijkwaardige wegen. De parallel met
het Labyrint is aannemelijk. De kruisingen zijn in alle gevallen gelijkwaardig, als de keuze in het leven.
Het symbool is aangebracht op een plek wat, als zodanig, al in gebruik was op de kaart uit 1871.
De Waterpas, onder het labyrint wordt de rechte lijn gevormd door de noordzijde van de akker, hierboven lopen de twee paden in de vorm van het waterpas.
De acacia´s aan de noord west zijde van het huis. De acacia zegt zoveel als ”ik ken het geheim of het
symbool van het onvergankelijk leven.”
Duidelijk is dat er geen toevoegingen zijn in de aanleg die niet naar een symbolieke waarde te herleiden zijn. Daarbij is het niet ondenkbaar dat het gebouw en interieur mede is voorzien van symboliek.
Uit eerder werk van de architect P.J. Houtzager is bekend dat hij bedreven was in het verwerken van
diverse symboliek in zijn gebouwen. Dat de jonkheer bijzonder gecharmeerd was van het werk van
Houtzagers lijkt duidelijk gezien het feit dat deze het bedrijfspand ook grondig heeft aangepast. Dit
bevestigt het vermoeden dat jonkheer H.J.M. van Asch van Wijck uitsluitend (vrijmetselaars) symboliek aan de bestaande tuin heeft toegevoegd. Onlangs is een poging ondernomen de schouw van de
openhaard in de salon te verklaren hierbij is duidelijk naar voren gekomen dat de gehanteerde symbolen alles behalve toevallig waren.
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Wat is er toch
met deze schouw?
Er wordt een tuin historisch onderzoek uitgevoerd maar natuurlijk komen we zo langs de zijkant
nog meer wetenswaardigheden tegen. Deze proberen we zo volledig mogelijk op te schrijven en
kenbaar te maken. Het is natuurlijk leuk te weten dat deze plek bijzondere elementen bevat. De
openhaard is er één van. De viersprong is gebouwd door de Jonkheer Hubert Jan Margarethus
van Asch van Wijck en zijn vrouw Jonkvrouw Clara Helena Maria Susanna van de Poll. Het
echtpaar krijgt 7 kinderen, waarvan er twee bij geboorte overlijden, Clara Constantia en
Constantia Clara. Natuurlijk een drama maar in die tijd niet ongebruikelijk. Clara Constantia overlijdt in 1872 en Constantia Clara in 1877.
Wanneer we naar de schouw van de openhaard kijken zien we eigenlijk een gedenkmonument
aan de twee overleden kinderen. Aan de zijkant zien we de twee leeuwenkoppen, de symbolen
van Adel en kracht. Bij de Leeuwenkoppen zien we de Papaver ( klaproos) afgebeeld samen
met de vruchten. De klaproos verwijst naar het kortstondig leven, de klaproos verwelkt snel, de
eeuwige slaap. De vruchten van de papaver vertellen dat het een gelukzalige tijdelijke slaap is.
De achterplaat vertelt de rest van het verhaal. Van onder naar boven vinden we eerst de Lelie, de
onschuld, zuiverheid en eenvoud. Dan daar boven de engelen, de engelen staan voor de te vroeg
overleden kinderen. Er staan twee engelen afgebeeld, Clara Constantia en Constantia Clara. De
engelen houden trompetten in hun handen, op de dag van de wederopstanding, uit de gelukzalige tijdelijke slaap, wordt men gewekt met trompet en hoorngeschal. Tussen de trompetten
een lauwerkrans symbool voor overwinning en roem. Maar hier afgebeeld als gesloten Lauwerkrans waarmee het duidelijke grafsymboliek wordt. Boven de haard vinden we nog de pijnappel,
vriendschap en broederschap.
Duidelijk is dat de openhaard een herinnering is aan de twee
te vroeg overleden kinderen. In die tijd hete de buitenplaats
Constantia’s hoeve, volgens de Rijksdienst voor Archeologie
Cultuur en Monumenten, genoemd naar de moeder van
H.J.M. van Asch van Wijck, Constantia Maria Margaretha van der Poll, zij overleed in 1892. Omstreeks
1880 wordt de plek met het Chalet al aangeduid als
Constantia’s hoeve. Vernoemd naar de moeder van
de jonkheer H.J.M. van Asch van Wijck die toen nog
leefde? Of naar de juist overleden kinderen Clara
Constantia en Constantia Clara?
Dergelijke vraagstukken maken het werken op een
historische buitenplaats toch weer anders dan een
pandje in Utrecht.
Richard

Verklaring van de schouw.
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Inventarisatie van de
historische elementen in 2009

6

De parkaanleg in de meest verfijnde vorm van jonkheer Van Asch van Wijck en zijn vrouw heeft bijna
honderd jaar geleden plaatsgevonden. Momenteel herbergt het park nog veel beplanting en profilering
uit die tijd. Het park is verwilderd met de jaren, maar oude structuren, profilering en bomen bepalen,
in grote lijn, nog immer de indeling van het terrein. Vanuit de voorgaande hoofdstukken is duidelijk
geworden dat het park zich in fasen heeft ontwikkeld, zoals dit het geval is met veel historische tuinen.
Elementen uit een eerdere fase zijn veelal gebruikt in de volgende fase. Doordat er, relatief, weinig is
veranderd in het park is het mogelijk deze, vroegere elementen, te herkennen. Het geeft veel inzicht hoe
men het park heeft ontwikkeld naar haar meest verfijnde vorm. Daarnaast wordt duidelijk wat er met een
historische tuin gebeurd wanneer het beheer hiervan stopt. De cultuurwaarden maken plaats voor hele
andere waarden, de natuur. Het verwilderen van een parkbos heeft voor de natuur zo zijn voordelen.
Op buitenplaatsen zijn veelal de natuurwaarden hoog door de hoge mate van verscheidenheid in het
landschap. Grote diversiteit in beplanting, open / dicht verhoudingen en veel variatie in groenblijvende en
bladverliezende beplanting. Voorwaarde voor een waardevolle natuurontwikkeling, ofwel een sterk ecosysteem, is diversiteit. Niet alleen planten en dieren maar ook schimmels en andere micro organismen
zijn bepalend voor de veerkracht van een ecosysteem. Dat De Viersprong deze veerkracht heeft en grote
ecologische waarde herbergt, is onderzocht, in juli 2007 door de heer H.J.V. van den Bijtel van de firma
van den Bijtel ecologisch onderzoek uit Driebergen. De aanleiding van het natuurwaarden onderzoek in
het zuidelijk deel van het plangebied, was de zogenaamde Nee, tenzij-toets. Deze Nee, tenzij-toets is
uitgevoerd om de effecten van, een bestemmingswijziging van woonfunctie naar kantoorfunctie, op de
ecologische hoofdstructuur (EHS) te onderzoeken. Omdat De Viersprong onderdeel uitmaakt van de
EHS mogen deze waarden niet onderschat worden. Zeer actueel hebben de provincie Utrecht en Henschoten den Treek in de nabije omgeving een aantal zaken ondernomen om de EHS te versterken. Een
onderdeel hiervan is het aanbrengen van een Ecoduct twee kilometer ten noorden van het plangebied.
Reden te meer in het plangebied verantwoording te nemen voor de natuur.

Nieuw ecoduct over de Doornseweg.

6.1 .Inventarisatie van de natuurwaarden op De Viersprong
In juli 2007 zijn, voor aanvang van de herstelwerkzaamheden aan terrein en gebouwen, de toen
geldende natuurwaarden geïnventariseerd. Onderzocht is een oppervlakte van 15 ha in relatie met het
plangebied van dit tuinhistorisch onderzoek komt dit overeen met de deelgebieden één en twee. Het
onderzoek omvat een planologisch kader, inventarisatie van natuurwaarden, wet- en regelgeving en
de mogelijke effecten van de plannen. Voor dit tuinhistorisch onderzoek gebruiken we het deel van de
inventarisatie, mede omdat deze inventarisatie zeer zorgvuldig is uitgevoerd en dhr. Van den Bijtel in
deze regio bekend staat als een zeer bedreven onderzoeker met grote gebiedskennis.
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6.1.1 .Flora

De inventarisatie van de aanwezige flora leverde een resultaat van 178 plantensoorten. Van de aangetroffen vegetatie is uitsluitend de Brede Wespenorchis beschermd krachtens de Flora- en Fauna wet.
Voor deze beschermde soort geld in het gebied een vrijstelling ondergebracht in de AmvB artikel 75.
Naast de natuurwaarden die zijn beschermd krachtens de Flora- en Fauna wet, kennen we ook nog de
zogenaamde rode lijst. Op de rode lijst komen planten, dieren, schimmels enz. voor die bedreigd worden
in hun voortbestaan in Nederland. 65
Het grote verschil tussen de rode lijst en de Flora- en Fauna wet is dat de soorten, voortkomend op de
rode lijst, niet wettelijk beschermd zijn. Soorten op De Viersprong
voorkomend op de rode lijst zijn; bosaardbei, dwerg viltkruid en het
hondsviooltje. Daarnaast komen er nog negen soorten voor van de
oranje lijst. Met de inventarisatie van de vegetatie zijn de cultuurwaarden nauwelijks gewogen. De onderzoeker was is het bezit van
het tuinhistorisch onderzoek (Smink) maar heeft deze, buiten de
bronvermelding, niet gewaardeerd. Zo is de bosvegetatie aangerekend tot droog wintereiken- beukenbos, Fago- Quercetum
petraeae. Het verband tussen de rijke natuurwaarden en een historische parkaanleg blijkt niet uit het, verder zeer waardevolle, onderzoek. De boomsoorten als bijvoorbeeld de suikeresdoorn zijn niet
geconstateerd. Het zijn met name deze, honderd jaar oude, bomen
die veel holten bevatten en een sterke coulissen waarde hebben.
Honderd jaar oude Suikeresdoorns
aan de westzijde van de akker

6.1.2 .Zoogdieren

Boommarter bron www.censusnature.nl

Dwergvleermuis bron www.oknochok.nl

bron www.appelseheide.blogspot.com/
2007/12/fotos-appel...
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Aangetroffen zoogdieren op De Viersprong zijn; Egel, Gewone /
tweekleurige bosspitsmuis, Mol, Gewone baardvleermuis, Gewone
dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Gewone grootoorvleermuis,
Vos, Boommarter, Ree, Eekhoorn, Rosse woelmuis, Bosmuis en
Konijn.
Van deze aangetroffen dieren vallen met name de boommarter en
de vleermuizen op. De vleermuizen vallen onder het zwaarste beschermingsregime, bijlage 4 van de habitatrichtlijn. De boommarter
is opgenomen in tabel 3 van de AmvB art 75 (toelichtende brochure ministerie LNV 2005) en is minder streng beschermd. Van de
aangetroffen soorten staat alleen de boommarter op de Rode lijst.
Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de onderzoeker veel kennis
heeft aangaande de vleermuizen. Zo worden zijn waarnemingen
uitvoerig omschreven in het rapport. De jagende vleermuizen
worden uitsluitend aangetroffen in de openruimte (de akker) en
de lanen. Het zijn juist deze elementen die een historisch park
laten verschillen van een willekeurig bos. Hoge en oude lanen zijn
uitstekend jachtgebied voor de vleermuis die jaagt door middel van
zijn sonar. Het versterken van het leefgebied van de vleermuizen
dient dan ook gezocht te worden in het behouden van voldoende
nestruimte en het herstellen van open / dicht verhoudingen met
een sterke conservering van de cultuurhistorische waarden. Op De
Viersprong is het terreinbeheer sinds 2008 gericht op het behoud
van de vleermuizenpopulatie en de cultuurhistorische waarden. Het
is vaak onbekend hoe goed deze waarden elkaar kunnen verster-

ken. De boommarter valt onder een lager beschermingregime dan de vleermuis, maar schept daarbij
een morele verplichting door zijn plaatsing op de rode lijst. Naar grote waarschijnlijkheid bevind de
boommarter zich net ten zuiden van de oude beukenlaan uit 1870, in het afgeronde naaldbos beplant
met douglasspar.

6.1.3 .Vogels

Op De Viersprong zijn 45 vogelsoorten aangetroffen waarvan er 39 soorten broeden en 6 soorten het
gebied als foerageer gebied gebruiken. Vogels in Nederland zijn, ondermeer, beschermd krachtens de
vogelrichtlijn en de Flora en Fauna wet.
Aangetroffen soorten in het plangebied; Havik, Sperwer, Buizerd, Holenduif, Houtduif, Bosuil, Ransuil,
Groene specht, Zwarte specht, Boerenzwaluw, Boompieper, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Gekraagde roodstaart, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis,
Goudhaantje, Vuurgoudhaantje, Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Staartmees, Glanskop,
Matkop, Kuifmees, Zwarte mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Kauw,
Zwarte kraai, Spreeuw, Vink, Groenling, Goudvink en Appelvink. Opgenomen in de Rode lijst zijn zes
soorten; Ransuil, Groene specht, Boerenzwaluw, Grauwe vliegenvanger en Matkop.
Ook hier is het beheer erop gericht de voorwaarden voor het leefgebied voor deze vogels te versterken. Staand dood hout wordt,
waar mogelijk gespaard. Waardbomen die onverhoopt wegmoeten
worden zorgvuldig aan een inspectie onderworpen en uitgeklommen. Zo zijn in 2008, bij aanvang van de herstelwerkzaamheden
drie beuken, aangetast met reuzenzwam, gekapt.
Bosuil bron www.members.home.nl/
jankees/bosuil_.jpg

Zwarte specht bron www.natuurlijkbrabant.
nl/.../Zwarte_specht.JPG

Er was een gerichte aanwijzing dat hier een bosuil in verbeef. De
boom is hierop zorgvuldig in delen weggehaald, waarbij de bosuil niet is aangetroffen. De stamdelen met holle ruimten hebben
nog enige weken gelegen om eventuele vleermuizen, die moeilijk
waarneembaar zijn, de mogelijkheid te geven uit te vliegen. Voor
de boerenzwaluw wordt momenteel een nieuwe verblijfplaats
gerealiseerd in de knepelhouten hut. Daarbij worden kleinschalig
kleine projecten opgezet als “Project vogelhuisje” waarbij straks
ieder personeelslid van HvdH de mogelijkheid krijgt een vogelsoort
te adopteren en een nestgelegenheid voor deze soort te plaatsen.
Hiermee wordt een bewustwording van deze plek, en met name
van de natuurwaarden, tot stand gebracht.

Boerenzwaluw met jongen bron www.i40.
photobucket.com/.../zwaluwmetjongen1.jpg
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6.1.4 .Reptielen

In het plangebied zijn twee reptielensoorten aangetroffen het betreft hier de Hazelworm ( Rode lijst)
en de Zandhagedis ( Oranje lijst). Beide soorten zijn opgenomen
in tabel 3 van de AmvB art. 75. Voor de Hazelworm is het parkeerterrein elders gesitueerd.

Hazelworm in grasland bron www.lh5.
ggpht.com/.../Anguis+fragilis+29+Eys.JPG
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Conclusie
Met betrekking tot dit tuinhistorisch onderzoek is het rapport van
dhr. van den Bijtel een zeer waardevolle aanvulling. De overige
natuurwaarden als schimmels , insecten, amfibieën, en overige
micro organismen zijn niet geïnventariseerd. In combinatie met
het huidige beheer biedt het rapport van, van den Bijtel een grote
toevoeging voor het bepalen van de beheersvisie. 66
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Kaart met aanduiding nu nog aanwezige historische elementen
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6.2 .Inventarisatie van de cultuurhistorische elementen resterend in 2009
Met behulp van de topografische kaart van 1928 kunnen we de aanleg van het park, omstreeks 1910,
beschrijven. Wat er anno 2009 nog herkenbaar is in het terrein wordt hieronder zo goed mogelijk
omschreven. In het terrein zijn de ontwikkelingsfasen van het park nog in hoge mate zichtbaar. Het
ontdekken en waarderen van deze oude elementen in het huidige terrein is dermate complex dat er,
zeer waarschijnlijk, nog veel in het terrein verborgen is. Het plangebied wordt wederom ingedeeld in
haar vier deelgebieden, aan de hand van deze deelgebieden zullen we de historische waarden op de
kaart aanduiden en beschrijven.

Deelgebied 1

6.2.1 .

Het eerste deelgebied, rondom het hoofdhuis, is de hoogste
dynamiek in het padenpatroon herkenbaar. Ook de beplantingskeuze is in dit gedeelte zeer divers.

A; De oude lindelaan is zeer gaaf bewaard gebleven door de tijd en we mogen de laan dateren naar
1910, mogelijk is dit eerder. De lindelaan verbindt het in 1894 gebouwde hoofdhuis met het koetshuis.
Begin 2008 was deze laan nog voorzien van klinkerbestrating en ten opzichte van het oude nivo ca 50
cm opgehoogd met zand, puin en verharding. Na het terugbrengen van deze laan naar de historische
belijning zijn de fragmenten van de oude weg inzichtelijk gemaakt en geconserveerd.
Tussen de lindelaan en de Doornseweg was een grondwal aangebracht van ca. 1000 m3 zwarte
grond. Deze grond is verwijderd en met gesloten grondbalans verspreid over de akker.

Oude verharding en historische belijning
richting het koetshuis

Lindelaan in de situatie van 2007, zelfs tussen
de oude lindebomen vond men ruimte een
porta cabin te plaatsen!

Na herstel van de historische
belijning staat de oude laan
weer in juiste verhouding in het
landschap.

B; De zichtlijn naar het kruispunt Quatre Bras.

Situatie omstreeks 1900

2007

2009
71

De zichtlijn is zeer bepalend voor de ensemble waarde tussen het hoofdgebouw en het kruispunt,
dermate belangrijk dat deze wordt omschreven in de redengevende omschrijving van de RACM. De
zichtlijn is het meest gefotografeerde onderdeel van het park en in grote mate leidend hoe men een
dergelijke historische tuin beleeft. Van oudsher was dit het meest dynamische gedeelte voorzien van
mozaiekvakken, palmen, agave, bloeiende heesters en diverse coniferen. Door herstel van de tuinmuur en de serre en het openbreken van de zichtlijn is en grote stap gezet in het herstel. De zichtlijn
als historisch element mogen we dateren op 1910 of eerder. De ( gerooide) groep van drie zware
groene beuken, ten westen van de zichtlijn was bij benadering 130 jaar oud, deze bomen zijn herplant.
Tevens ten westen van de zichtlijn staat een markante bruine treurbeuk, deze boom stamt uit de tijd
dat het pand in gebruik was als hotel De Viersprong of hotel Quatre Bras, omstreeks 1930. Net als in
de lindelaan zijn ook voor het huis en langs het chalet de oude belijningen teruggevonden en gereconstrueerd. Waar mogelijk blijven de oude verhardingsmaterialen gehandhaafd.

Opnieuw inzichtelijk maken van historische lijnen

2008 Conserveren van de oude bestrating en veiligstellen voor
bouwverkeer

C; Vanaf de bouw van het chalet (1870) is deze laan, beplant met inlandse eik, op de kaarten waarneembaar. De bomen laten zich met gemak
dateren naar 1870 en mogelijk eerder. Op deze
route heeft eerder een weg gelopen welke het
plangebied over de zuidoost zijde heeft doorsneden. De laan, haaks op het chalet gericht, is
nog zeer gaaf en vitaal.
Oude laan naar het chalet, beter bekend als het Zwitsersche
huisje, is minimaal 130 jaar oud en zeer vitaal.

D; Een gewone strook met inlandse eik, dat is wat we er nu nog aan zien. In werkelijkheid is dit een
daltuin of een begeleiding van de oude eng. De strook met eikenhakhout is gebruikt in de parkaanleg en her en der doorgeplant
met rode beuken en linde. Momenteel staat deze strook, welke
we als volume mogen dateren naar de 7e eeuw ( behorend tot de
hofstede Henschoten), onder druk door aanplant van een dubbele
beukenlaan door de provincie Utrecht. De beuken, aangeplant
aan de zuidzijde van de eng, zijn dermate dominant dat deze binnen 20 jaar de eiken eng laten afsterven.

Nieuwe lijnen als begeleiding van de provinciale weg zijn belangrijk genoeg om deoude eiken daltuin uit de 7e eeuw te verdrukken. Gebrek aan specifieke gebiedskennis
ontbreekt vaak bij de hedendaagse landschapsarchitecten.
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E; De rondwandeling chalet – koetshuis. Een laan aangeplant met diverse boomsoorten. Startend
vanaf het chalet treffen we achtereenvolgens een beplanting van beuk, amerikaanse eik ( tot het
boswachtershuis) naar wederom beuk. Aan het begin van de laan is, door het verplaatsen en ophogen
van de inrit omstreeks 1970, veel uitval geweest in het beukenbestand. De beuk kan slecht omgaan
met werkzaamheden en bodemverandering in de kroonprojectie. Aan het eind van de rondgang is
de laan grotendeels verdwenen. Waarschijnlijk is dat deze vanaf de noordkant van de zichtlijn (J) is
beplant met eik, mogelijk uit een eerder stadium van de aanleg.

F; Niet aangegeven op de kaart maar in het terrein een goed waarneembare driehoek, of piramide
vorm. In de piramide een tamme kastanje als, mogelijk, oog. De piramide was aangeplant aan de
zuidwest zijde met amerikaanse eik. Door het invullen van dit gebied als parkeervoorziening is de laan
gekapt. De oude amerikaanse eiken domineerde een gebied van 25 are en vormde daarbij een ernstige bedreiging voor het voorbestaan van de groepen linde en tamme kastanje aan de westzijde.
Voor noordzijde van de piramide is gebruik gemaakt van, wederom , een oude daltuin met eikenhakhout (G). De gerooide amerikaanse eiken zijn omstreeks 1900 te dateren, na telling van de jaarringen.
De groepen linde en kastanje zijn omstreeks 1910 te dateren, gelijk met (A), en vertonen sterke overeenkomst met de, gehanteerde en tot op heden zichtbare, beplanting op Heidezigt.

G; Wederom een oude daltuin, ook deze is te dateren naar de hofstede Henschoten in de 7e eeuw.
De eng is beplant met eikenhakhout en door de jonkheer gebruikt in de parkaanleg.

H; De akker of moestuin. Een zuiver vierkant volume van 50x50 meter is gereconstrueerd aan de
hand van de oude ploegvoren.

Blootleggen van de ploegvoor om de oude belijning van de akker te bepalen.

Als nutsgrond is dit volume zichtbaar op de kaarten vanaf 1132. De akker had op de topografische
kaart 1928 de functie moestuin en boomgaard, in de advertentie van de veiling in 1921 is er sprake
van broeibakken en rietmatten, hetgeen de functie moestuin bevestigd. Als moestuin is het volume
momenteel niet te beheren, de hiervoor benodigde mankracht is te hoog. Als volume is het terrein
weer hersteld en krijgt het wederom de functie akker. Hier komen de cultuurhistorische waarden en
de natuurwaarden weer samen, het herstel van een open volume levert een enorme bijdrage aan de
natuurwaarde. De akker wordt aan de noord- en zuidzijde geflankeerd door eikenhakhout. Aan de
oostzijde staan suikeresdoorns aangeplant in wildverband, deze bomen zijn ca. 100 jaar oud. Aan de
westzijde staat esdoornhakhout. Dateren van deze stoven is lastig. Opvallend is het verschijnen van
de gewone esdoorn in dit deel van het plangebied. Verder komen we nergens opslag van de, sterk uitzaaiende, esdoorn tegen. Mogelijk is de esdoorn gebruikt als rijshout voor de moestuin en geriefhout
om te stoken. Een snelgroeiende boomsoort waarvan de stobbe na hakken snel inrot, in tegenstelling tot het hiervoor gebruikelijke eikenhout. Mogelijk is dit een experiment geweest. In de noordwest
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hoek van de akker bevindt zich het boswachtershuis, de laan van amerikaanse eik stopt hier en wordt
geaccentueerd met aanplant van een paardenkastanje.

De herstelde akker in 2009

I; Uiterst west van deelgebied 1 loopt een oude weg. Op de kaart van 1871 is deze weg al in gebruik.
De weg wordt wederom begeleid door een
oude daltuin van de hofstede Henschoten en
vormt de grens tussen het akkerland en de
woeste gronden uit de 7e eeuw. We hebben
hier te maken met een belangrijke en oude
structuur welke goed herkenbaar is. De daltuin
is beplant met eikenhakhout en heeft een bolle
profilering, aan de westzijde liep de oude weg.
De weg is vanaf de Zeisterweg tot het middenpad van het schild (T) niet meer aanwezig,
ten noorden hiervan is de weg herkenbaar en
in gebruik als ruiterpad. De gehele daltuin en
weg zijn nog redelijk gaaf gebleven, ten noorVergraving van een historisch element ter herstel
van een ruiterpad in 2008
den van deelgebied 1 is onlangs een gedeelte
vergraven ten behoeve van het herstel van het
ruiterpad. Hetgeen aangeeft dat het gebied onder druk staat.
De jonkheer heeft de zoom met eikenhakhout langs de weg doorgeplant met fijnspar en douglas. Het
zijn momenteel prachtige 100 jaar oude exemplaren en zeer vitaal. Ook de sparren zijn 100 jaar oud,
de eiken zijn van wisselende leeftijd waarbij veel bomen de 150 jaar makkelijk halen.

J; De zichtlijn (B) gaat langs het huis en loopt, met een sterke perspectiefwerking, door tot het
naaldbos(K). De zichtlijn wordt ter hoogte van de oude weg uit 1885 (rechte geel onderbroken lijn op
de fasekaart) doorgeplant met diverse boomsoorten. Vanaf het hoofdhuis wordt aan weerszijde van
de lijn gebruik gemaakt van rode beuk, de bomen kunnen beide met gemak gedateerd worden naar
1885. Hierna zijn drie lindebomen aangeplant waarna de lijn uiteindelijk tegen het donkere dennenbos
eindigt. De ontwerper haalt alles uit de kast om de zichtlijn zo lang mogelijk te laten lijken. Perspectiefwerking, bladkleuren en zelfs het door laten lopen van de zichtlijn in een donker pad door het noordelijk gelegen naaldbos. Zowel de zichtlijn als het spel met de boomsoorten zijn bijzonder gaaf bewaard
gebleven. De oude weg uit 1885 is nog steeds zichtbaar en was destijds beplant met beuken. De
jonkheer heeft de bomen gebruikt en een laan fragment met beuk toegevoegd, deze bomen zijn
duidelijk jonger. De laan is bij het boswachtershuis dicht geplant met rode beuk. Het dichtplanten van
een oude laan met een afwijkende boomsoort is een techniek die we nog vaak zullen aantreffen in het
park. De zichtlijn is, naar alle waarschijnlijkheid in de tijd dat De Viersprong hotel was, voorzien van
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een tennisbaan. Deze tennisbaan is aangetroffen onder het blad en is op onduidelijke wijze gesitueerd
in de zichtlijn.

Door het verplanten van enkel rododendrons is een historische zichtlijn hersteld.

K; Het middensegment van deelgebied 1 is gelegen noord van de zichtlijn (J) en zuid van de beukenlaan (L). Met gebruik van de zgn. “Ui” daterend van voor 1908 is hier een min of meer cirkelvormig pad
aangebracht. De padenstructuur is slechts in fragmenten zichtbaar. In het plangebied bevinden we
ons, in tegenstelling tot alle voorgaande elementen, op grondgebied wat niet onder erfpacht is uitgegeven aan de eigenaar van
De Viersprong. Henschoten Den Treek beheert deze gronden als
bos. De ronde vorm van het naaldbos ( binnen de cirkel) is zo
afwijkend van vorm ten opzichte van de reguliere bosbouwvakken
dat de blesser hier in het verleden terughoudend is geweest ten
opzichte van het bomenbestand. Hierdoor is redelijk veel behouden en zijn bodem- en laanstructuren nog redelijk gaaf bewaard
gebleven. Op de fasekaart is te zien dat fragmenten van de “Ui”
zijn gebruikt voor de nieuwe aanleg, hetgeen in het veld wordt
bevestigd door de laanbeplanting. De cirkel is, waar deze afwijkt
van de “Ui”,beplant met beuk. Oost zijn de fragmenten van de
“Ui” nog zichtbaar en beplant met inlandse eik. Deze structuren
zijn vrij gaaf bewaard gebleven en dateren omstreeks 1885.
Wanneer we vanuit het boswachtershuis het pad met de klok mee
bewandelen, treffen we de volgende historische elementen aan.
Na 50 meter, direct rechts een zeer oude douglasspar, vooralsnog
heeft de auteur nog geen ouder exemplaar op de heuvelrug aanDetail van de “Ui”
getroffen. Gezien de kaarten is het wel mogelijk dat de jonkheer
hier in 1885 reeds een vak douglassparren heeft geplant.

Zeer oude douglasspar met een afwijkend
patroon op de bast en vergroeiingen.

Vervolgens treffen we, na het passeren van het verbindingspad
west, wederom een douglasspar met een vreemde bewerking.
Deze boom is gesplitst en hierna weer verbonden zodat de stam
een “oog” laat zien. Deze oogboom is mogelijk een experiment
van de jonkheer. De boom is zeer vitaal en kent zijn evenbeeld niet.
Dat we ons hier bevinden in een bosbouwkundig beheerd gebied
wordt snel duidelijk, de boom is in het verleden drie maal geblest.
Hetgeen betekent dat deze gekapt mag worden met het doel de
drie omliggende vliegdennen veilig te stellen. Ten westen van het
pad, tussen de cirkel en de daltuin (I) staan krenten aangeplant.
Deze zijn zeker oud en mogelijk 100 jaar. Aan de oostzijde van
het pad zien we ook nog kleine fragmenten van, zij het dode,
krenten. Aangekomen bij het eerste kwart van de cirkel start een
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begeleidende beukenlaan, deze loopt door tot de cirkel half rond is. Een deel van de laan beplanting is
verdwenen en daarop doorgeplant met productiebos. Hetgeen het vermoeden onderschrijft dat men
werkelijk geen benul heeft van de historische waarden. Op de helft van de cirkel heeft vroeger een pad
gelopen vanuit de zichtlijn (I) naar de beukenlaan (L). Dit pad, wat liep door het donkere naaldbos, is
geheel verdwenen. Ten oosten van het verdwenen middenpad liep parallel nog een pad, de structuren
van dit pad zijn nog geheel herkenbaar in de profilering. Zelfs de karrensporen, afkomstig van transport vanaf de plaggenvelden naar de eng, zijn nog zichtbaar in het mosdek.
Het laan fragment tussen de twee laatstgenoemde paden lijkt wederom afkomstig van de “Ui”, hetgeen wordt bevestigd door de begeleidende eiken van ca. 130 jaar oud.
Het pad met de karrensporen is aan de westzijde beplant met gesloten naaldbos en aan de oostzijde
met heide. In het midden staat een rond element met beuken aangeplant als een soort cabinet vert.
De cirkel vervolgend, vanaf het pad met de karrensporen, tot op drie/vierde van de cirkel, komen we
een laan beplanting van beuk tegen. Dit element wijkt af van de “Ui” en is beplant met beuken van
ca. 100 jaar. Het laatste deel van de cirkel komt wederom overeen met de “Ui” en is beplant met eik
van ca 130 jaar. Het deelgebied is in de historische waarden redelijk gaaf en prima reconstrueerbaar.
Als tuinhistoricus is duidelijk waarneembaar dat hier is getracht verschillende sferen te beleven op
kleine schaal. Het oostelijke pad toont lieflijke krenten met witte fragiele bloemen en prachtige herfstkleur met aan de ander zijde een donker naaldbos. Het middenpad, vanuit de zichtlijn (J) gaat in zijn
geheel door het donkere bos, spanning, kilheid, vocht en stilte, waarbij het pad door haar maanvorm
niet direct het eind laat zien ( geen licht aan het eind van het pad). Het pad met de karrensporen heeft
het donkere bos aan de westzijde en ziet uit over de heide, de oorspronkelijke begroeiing voor de
ontginning van het terrein door de familie. In het midden een rustplaats als een cabinet vert strategisch gesitueerd. Het meest westelijke pad, de rondgang, is naar binnen gericht. Aan de westzijde
eikenhakhout waarna men op de grindweg kwam, de blik werd duidelijk naar binnen getrokken door
het heideveld. Los van de aanwezige elementen uit de omschreven aanleg van de jonkheer zijn in het
terrein nog veel bomen herkenbaar die de structuren van 1885 begeleiden.

Fragment van de beukenlaan uit 1900,
situatie 2009

Geheel gave laan uit 1885, het fragment
van de “Ui”is gebruikt in de nieuwe
aanleg.

Oude karrensporen tekenen zich in 2009
nog steeds af in het mosdek. De sporen lopen midden tussen de recentere wielsporen

L; De beukenlaan als, allée double, is vanaf de kaart van 1871 aanwezig in het terrein. De markante
laan is nog immer zichtbaar maar heeft zwaar te lijden door bodemverstoring van zware machines. de
bodem is op veel plekken zo verdicht dat een laan fragment geheel verdwenen is.
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Onlangs is de laatste hoekboom aan de oostzijde van de laan gekapt in het kader van een verkeersveiligheid project van de provincie Utrecht en Henschoten Den Treek.
De ongeveer 140 jaar oude boom ( tellen van de jaarringen) was het laatste element wat de laan in het
veld herkenbaar maakte.
De topografische kaarten van 2001 en 2008 of ( mogelijk2009) laten het effect hiervan zien. Verder van
het hoofdhuis staan de historische elementen steeds verder onder druk .

Topografische kaart 2001 de beukenlaan
was in zijn geheel herkenbaar.

M; Een vierkant, bijna kubiek met eikenhakhout. Het slingerpad, daterend voor
1908, is nog zichtbaar in het terrein. Het slingerpad is bij de Oude Utrechsche weg
dicht geplant met amerikaanse eik. Het vak wordt diagonaal doorsneden met een
pad, deze kent geen begeleidende beplanting maar is wel goed zichtbaar in de
profilering. In het midden van het pad is een cabinet vert geplant met beuken, de
invulling van het cabinet is ditmaal fijnspar. Het lijkt hier te gaan om een fragment
van de Christus orde van Portugal waarmee de jonkheer onderscheiden was.
We mogen dit niet met zekerheid stellen. Neemt niet weg dat het een zeer markant punt is, dergelijke elementen tonen aan dat we hier te maken hebben met
tuinkunst. Vanuit het kabinet loopt, als een winkelhaak een pad naar het oosten
welke een kruispunt vormt met een hoofdas. Ook deze profilering is zichtbaar
in het terrein.
fAfbeelding van de christusorde van Portugal de ster met punten lijkt te zijn aangeplant in het cabinet vert.
bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_Christus_(Portugal)

N; Wederom een vierkant vak, gespiegeld van de westzijde, ditmaal beplant met naaldhout. Het pad,
de beplanting en de structuren zijn geheel verdwenen. Er rusten nog twee vrijstaande beuken welke
op het eerste gezicht in het patroon kunnen passen. Indien het tot reconstructie komt is het noodzakelijk hierop verder veldonderzoek te doen.

O; Een trapeziumvormend vak met naaldbos. Doorsneden door de middenas. Als volume redelijk gaaf
bewaard gebleven. Niet de beplanting maar juist de belijning of indeling van de vakken is de historie
nog goed herkenbaar.
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P; De Oude Utrechtsche weg, ongewijzigde oost / west doorsnijding van het park. De weg is op het
kadastraal minuutplan uit 1832 reeds zichtbaar in het terrein. De historische beplanting langs de oude
Utrechtsche weg is met name buiten het plangebied groot. Richting voormalig Heidezigt staan langs
de weg stroken hakhout en enkele vrijstaande beuken die de ouderdom van zich af stralen. Conserveren van dergelijke elementen zou meer aandacht mogen verdienen.
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6.2.2 .Deelgebied

2
Deelgebied 2 lijkt op het eerste gezicht een verloren gebied. Toch
blijken ook hier nog veel historische elementen zichtbaar in het terrein en laten deze de gecreëerde schoonheid van het Zwitsersche
ideaalbeeld nog redelijk goed zien.

R; De wandeling naar Heidezigt is tot omstreeks 1885 intact gebleven. Wanneer Heidezigt wordt gesloopt verdwijnt ook het pad naar de buren. Toch is het pad nog zichtbaar in het terrein door de vele
tamme kastanjes, te volgen tot aan het huis van Heidezigt. Oude
bomen langs een lieflijke wandeling, het moet heerlijk zijn geweest
hier te lopen. Ook deze bomen staan, om op het eerste gezicht,
volstrekt onduidelijke reden enorm onder druk. Veel bomen zijn
ook hier in 2009 aangemerkt om te worden gekapt. Het pad naar
de buren is verdwenen en doorgeplant met rode beuken van ca.
100 jaar oud. Direct naast de huidige entree, vanaf de Zeisterweg,
staat nog een enorme tamme kastanje te pronken onder de rode
beuken. De tamme kastanjes zijn veelal ca. 130 jaar.

Het lieflijke Zwitsersche pad naar de buren kronkelde langs de tamme kastanjes.
Gezien de oranje markering is het de bedoeling deze elementen te laten verdwijnen.
Ook zonder kennis van de historische waarde van deze bomen blijft het op het eerste
gezicht een raadsel waarom dergelijke oude bomen moeten worden uitgenomen.

S; Het nieuwe pad naar de buren. Na de sloop van Heidezigt was de oude route overbodig geworden. Vanuit de beukenlaan (E) werd een nieuwe wandeling aangelegd, wederom met gebruik van tamme kastanjes, de bomen langs de route zijn duidelijk jonger ( 100 jaar). Een groot deel, met name het
gedeelte in de omgeving van de lanen R en I, zijn in profiel nog goed zichtbaar. Meer naar het noordwesten hebben de machines hun verwoestend werk voltooid en zijn de paden niet meer te volgen.

T; Het schild, een eigenzinnig padenpatroon door een , naar alle waarschijnlijkheid ook toen al, productie bos. Met name in het deel parallel aan laan (I) staan nog veel tamme kastanje’s. Waarschijnlijk
is dit een mix van tamme kastanje’s en naaldhout geweest, ten behoeve van een goede compostering. Door de vele verbindingen met deelgebied 1 hoort het deel zeker bij de tuinaanleg. Verder naar
het westen is het alleen de Oude Utrechtsche weg die verbinding aangaat met het westelijk gelegen
gebied. Slechts fragmenten van het schild zijn nog herkenbaar, waarbij niet zeker is of de gehanteerde
belijning juist is.

79

6.2.3 .Deelgebieden

3&4
Buiten enkele oude paden zijn in dit gebied slechts fragmenten
over van de historische tuin.

U; Twee korte lanen van amerikaanse eik, aan twee zijden beplant. De lanen zijn redelijk intact,bij
de laan aan de westzijde loopt het pad inmiddels niet meer tussen de bomen maar naast de bomen
hetgeen de belevingswaarde sterk doet afnemen. De elementen U en V omvatten wel een historische
indeling, vanaf 1871 is het volume al op enige wijze zichtbaar in het terrein. Momenteel is de vlakverdeling nog goed bewaard.

De korte lanen met amerikaanse eik zouden veel beter tot hun recht komen wanneer het pad hier weer onderdoor zou lopen.

V; Twee vakken, waarvan de meest oostelijke in gebruik is geweest als akker. Zichtbaar is nog de afwijkende beplanting op de oude akker douglas spar en het heidevak beplant met vliegden. Het ogenschijnlijke toeval is ook hier bepaald door het historisch gebruik van de gronden. De gehele strook
behoorde tot de arbeiderswoning ten westen, welke het vruchtgebruik had.
W; Vak W wordt gedomineerd door de “kandelaar”. Slechts kleine fragmenten van de kruispunten van
paden zijn herkenbaar in het terrein. De ruitvorm was beplant met beuk en had een invulling met fijnspar,
gelijkend op het cabinet vert in vak M, maar ditmaal een rechthoekige vorm. Als laan is de oost west
verbinding door de ruit nog zichtbaar in boomfragmenten en profilering. Op de driesprong van paden, de
voet van de “kandelaar” staat een vermoedelijk
rond element met beuk, ook hier een cabinet
vert achtig element maar dit maal gelijkend op
het element in van K, het pad met de karrensporen. Het bosbouwkundig beheer heeft hier
zijn sporen nagelaten. Geheel ten noorden van
dit vak is op de scheidslijn met Bergzicht een
beukenhaag geplant. Restanten hiervan zijn
zichtbaar en staan wederom onder druk.
Oude laan met fragmenten van de Ruitvorm.
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X; Ver van het hoofdhuis waren deze vakken als productiebos in gebruik, de beplanting van naaldhout. Wonderwel is dit element geheel gaaf gebleven. De reden hiervoor moet zijn dat de vorm overeenkomt met de hedendaagse indeling van bosbouwpercelen. Continuering van het huidige beheer is
helemaal juist. Al zou de invulling van de vakken minder divers mogen.

Restanten van een beukenhaag van Bergzicht,
tekens in het landschap

Y; Verrassend maar rond Bergzicht is nog veel van de oude indeling behouden. De vierkante vakken
zijn inmiddels begroeid met oude beuken. Deze indeling is zeer gaaf bewaard gebleven.

Z; Deze beukenlaan is goed bewaard gebleven en omzoomd de gronden van de familie Van Asch
van Wijck in de situatie als het rond 1850 moet zijn geweest. Dat zowel Constantiahoeve als Heidezigt
binnen deze laan vallen is alles behalve toeval. De laan is vanuit cultuur historisch perspectief en de
ontwikkelingsgeschiedenis van enorm belang.

De oude beukenlaan als afsluiting van de gronden van jonkheer Van Asch van Wijck
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Waardering

7

De door H.J.M. Van Asch van Wijck aangelegde tuin bij het buiten De Viersprong is van algemeen
cultuurhistorisch belang. In het bijzonder vanwege zijn tuinhistorische en ensemblewaarden, maar ook
vanwege zijn unieke rol binnen het gebied van de Utrechtse Heuvelrug.
• Het gebouw is niet meer als ‘buiten’ aan te merken maar ook nog geen ‘villa’ en luidt min of meer
het villatijdperk op de oostflank van de heuvelrug in . Enkele jaren na de bouw van De Viersprong ontstaan dan de villa’s rondom. De Viersprong heeft hierdoor een heel eigen, op zichzelf staand karakter.
• Ook de omliggende tuin luidt het tijdperk van de architectonische tuinstijl in en is een voorbeeld
van een aanleg met vroeg architectonische kenmerken, gelet op de aanwezigheid van de bakstenen
bloembakken in de serre en het stenen muurtje ten zuidwesten van de zichtlijn, maar heeft ook nog
steeds een gardeneske en landschappelijke uitstraling, zoals in die tijd gebruikelijk. Hiermee moet De
Viersprong worden aangemerkt als een voorbeeld van een vroeg- architectonische landschapstuin en
is daarmee van tuinhistorisch belang.
• In het omliggende park bevinden zich vele elementen, die van zodanig eigenzinnige architectuur
zijn, dat deze gerespecteerd dienen te worden. De tuinaanleg is geen typisch landschappelijk aangelegde tuin, maar heeft veel strakker geometrische vormen als men in die tijd zou verwachten. Omdat
deze eigenzinnige stijl nog niet te benoemen is, is zij juist hierdoor uniek. Dit sluit naadloos aan bij de
eigenzinnige architectuur van het hoofdgebouw, waarmee de ensemblewaarde van huis en tuin hoog
gewaardeerd dient te worden.
• De tuinarchitectonische compositie is nog in grote delen aanwezig.
• De aanleg is op de Heuvelrug, en wellicht ook in Nederland, uniek in zijn soort en dient daarom hoog
gewaardeerd te worden

7.1 .Huidige beheer en onderhoud.
Het huidige beheer van het park is gesplitst in twee patijen. De wil van de partijen, Henschoten Den
Treek ca. 25 ha. en de beheerder van De Viersprong, Amazing Gardens ca. 5 ha., om tot elkaar te
komen is zeker aanwezig. Moeilijk blijft de overgang van een historische tuin naar bosbouwkundig beheer. De voorbeelden hiervan staan momenteel, zoals op enkele afbeeldingen is te zien, in het terrein
geschilderd, in de meest letterlijke zin. Toch is het niet de onwil maar de miscommunicatie die hieraan ten grondslag ligt. Vooralsnog is de juiste beslissing gemaakt dat beide partijen pas op de plaats
maken tot dit tuin historisch onderzoek is afgerond. In de directe omgeving van het hoofdgebouw
gaan de herstelwerkzaamheden gestaag verder. Waarbij het hoofdzakelijk gaat om een verfijning van
de eerder doorgevoerde herstelwerkzaamheden.

7.2 .Sterkte/zwakte analyse, kansen en bedreigingen
7.2.1 .Sterke

punten zijn:

• Zeer veel historische elementen herkenbaar in het terrein;
• Grote natuurwaarde;
• Grote tot zeer grote historische waarde van de gebouwen;
• De gehele ontginning geschiedenis vanaf de franse tijd is zichtbaar;
• Een eigenaar die het nut van behoud van een historisch tuin inziet;
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• Zeer oude ontwikkelingsgeschiedenis met de hofstede Henschoten uit de 7e eeuw;
• De mogelijkheid het terrein in grote mate bosbouwkundig te beheren;
• Zichtbaar voor veel mensen vanaf de kruising Quatre Bras;
7.2.2 .Zwakke

punten zijn:

• Verkeersdruk en geluidsoverlast van de provinciale wegen;
• Veel lichtvervuiling door straatverlichting;
• Onderwaardering van het pand en de tuin;
• Bodemverstoring door gebruik van de zware bosbouw machines;
• Meerdere belangen binnen hetzelfde terrein;
• Veel werk te verrichten voor een reconstructie;
7.2.3 .Kansen

zijn:

• Sterke verbindingszone binnen de EHS;
• Voorbeeldfunctie voor omgang met een particulier historische buitenplaats;
• Toevoegen van een stinzen flora;

Streefbeeld stinzen flora
bron http://hetreestdal.nl/wp/wp-content/
uploads/2009/01/in-april-bloeit-de-holwortel.jpg

Streefbeeld werkpaarden op de akker bron http://www.schouwen-duiveland.nl
/filmbestanden/fotoalbums/2005_11/werkpaarden.jpg

• Herstel van de belevingswaarden van een historische tuin;
• Traditioneel beheer van akkers en bosbouw in deelgebied 1, rogge, spelt, bloemrijk grasland, werken met paarden;
• Binding bij de bevolking door openstelling op monumentendagen en het verzorgen van rondleidingen;
• Het betrekken van het terrein van Heidezigt in het bosbouwkundig beheer op De Viersprong en hiermee een zeer waardevol gebied te creëren in nabijheid van de piramide;
• De Viersprong, Koepel van Stoop en de Piramide van de Marmont laten de gebiedsgeschiedenis in
een klein landschappelijk gebied tot leven komen.
7.2.4 .Bedreigingen

zijn:

• Miscommunicatie tussen de partijen;
• Te kort aan financiële middelen;
• Te hoge betredings druk na herstel.
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7.3 .Ruimtelijke analyse
Het plangebied van De Viersprong is naar binnen gekeerd en kent, buiten de zichtlijn en de Oude
Utrechtsche weg geen verbinding met het omliggend terrein door zichtlijnen of belangrijke paden.
Binnen de parkaanleg zijn diverse open plekken en laan structuren aangebracht. Deze zijn zeer waardevol en dienen als zodanig te worden behandeld. Open plekken als de zichtlijn, akker en heideveld in
deelgebied 1 zijn belangrijk voor natuur en belevingswaarde.

7.4 .Cultuurhistorische waarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pand van de architect P.J. Houtzagers;
Zwitserse beleving van eind 19e eeuw;
Sterke symbolieke toevoegingen;
Unieke gardenske tuinstijl met mozaïkvakken, palmen en agave;
Invloeden van de familie Van Asch van Wijck en de familie De Beaufort;
Oude structuren uit de 7e eeuw in het terrein zichtbaar aanwezig;
Onderdeel van de buitenplaatszone op de oostflank van de Utrechtse Heuvelrug;
Duidelijke laan structuren met zware bomen;
Zowel de cultuurhistorische waarden als de tuinhistorische waarden zijn hoog.

7.5 .Natuurwetenschappelijke waarden
Op De Viersprong zien we veel soorten voorkomend op de rode en oranje lijst, het aantal niet geïnventariseerde schimmels, micro organisme en overige planten zullen eveneens zeer hoog zijn. Met name
de grote diversiteit aan vogels en vleermuizen maken De Viersprong tot een natuurwetenschappelijk
gebied van grote importantie. Als onderdeel van de EHS kunnen deze waarden enorm toenemen.

7.6 .Belevingswaarden
De belevingswaarden zijn momenteel laag.
Rond het hoofdgebouw is het terrein nog in renovatie, de belevingswaarden zijn toegenomen maar nog lang niet optimaal.
De belevingswaarde van het bos is laag door een aantal factoren, sterk
bepalend hierin zijn het veelvuldig en overvloedig gebruik van markeerverf hetgeen desastreus is voor de natuurbeleving.
Door het verdwijnen van veel naaldbos in deelgebied 1 zijn de belevingswaarden een verrassing, zoals bedoeld door de maker sterk afgenomen.
In het verleden zijn veel historische elementen als cabinet vert en laan
segmenten verdwenen. Doordat deze niet zijn gewaardeerd als zodanig
ontbreekt draagvlak deze te herstellen. Hierdoor is de belevingswaarde
strek afgenomen.
Ook door de druk van de provinciale wegen en het openmaken van de
coulissen is de belevingswaarde sterk afgenomen.

De belevingswaarde van een park neemt
sterk af door het aanmerken van nestbomen met markeerverf, 2009
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Visie

8

De tuinaanleg op De Viersprong kent, vooralsnog, geen evenbeeld en is in stijl nauwelijks te omschrijven. Het zelfde probleem had de schatter van de onroerendgoed belasting C. van Elven, op 2 oktober
1895, schreef hij in zij brief aan gedeputeerde staten;

Het leek mij uiterst moeijelijk, zoo niet onmogelijk, om deze percelen te schatten bij vergelijking
met andere perceelen in deze gemeente of in aangrenzende gemeenten, uit hoofde van de
eigenaardige standplaats en bouworde der geschatte perceelen.
Hieruit wordt duidelijk dat huis en tuin een zeer sterke ensemble waarde hebben. Het restaureren van
het hoofdgebouw heeft tot logisch gevolg dit ook met het park te doen.
De padenstructuur van de totale parkaanleg is onlosmakelijk verbonden met het gebouw en de plek.
De paden dienen gereconstrueerd te worden aan de hand van de situatie van ca. 1910. Deze reconstructie dient te geschieden met gebruik- en conservering van de nog aanwezige historische elementen. Deelgebied 1 dient in zijn geheel te worden ondergebracht bij het beheer van De Viersprong,
met daarbij de sterke aanbeveling het gehele deelgebied in erfpacht of eigendom te verbinden aan
de buitenplaats. De deelgebieden 2, 3, en 4 dienen, na herstel van de historische padenstructuur,
beheerd te worden voor bosbouwkundige doeleinden, waarbij de oude lanen structuren dienen te
worden geconserveerd en waar nodig hersteld. Het park behoort, buiten de zichtlijn naar Quatre Bras
geheel naar binnen gekeerd te zijn en te blijven. Als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur is
het terrein waardevol en dienen deze waarden te worden versterkt door het behouden van; variatie in
beplanting, historische open/dicht verhoudingen, rust en zeer terughoudende opstelling ten opzichte
van openstelling voor publiek. De gronden in het gehele plangebied dienen door de partijen te worden
beheerd naar dezelfde visie waarbij onderling overleg tussen Henschoten Den Treek BV. en de eigenaar van De Viersprong van doorslaggevend belang is om het park als geheel te conserveren. Door
het verder ontwikkelen van de gardeneske stijl rond het hoofdgebouw en door open te staan voor
kleinschalige experimentele projecten blijft rond de buitenplaats de dynamiek behouden, waarbij een
actief bosbeheer in de zone 2, 3 en 4, met oog voor de natuurwaarde en bodemgesteldheid, deze
dynamiek nogmaals zal versterken. De Viersprong heeft voldoende mogelijkheden een voorbeeld te
zijn van een stuk levende geschiedenis op de Heuvelrug en daarbij een prachtige corridor in de EHS.
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Streefbeelden

9

Vanuit de hiervoor beschreven visie komt het streefbeeld tot stand. Het streefbeeld moet beherend
bereikt worden en is op een buitenplaats , met al zijn dynamiek, geen schilderij als zijnde “en nu is het
dus af”. Een terrein van 30 ha beheren is nooit gereed, maar met het juiste onderhoudsnivo is wel een
totaalbeeld te realiseren. Dat totaalbeeld wordt hieronder geschetst en is bepalend, samen met de
visie voor het hierna te ontwikkelen beheerplan.

9.1 .Ruimtelijke structuur
De ruimtelijke structuur omvat de ruimtelijke indeling van de
bosvakken, zichtlijnen en historisch juiste invulling van deze. Open
structuren, naald of loofhout, intensief of extensief beheerd. De indeling als aangegeven op de topografische kaart van 1927 dienen
bepalend te zijn voor de invulling van de vakken, verder uitwerking als teeltwisselingen enz. worden in het beheerplan verder
omschreven. Naald en loofbossen dienen regelmatig te worden
geoogst om een jong en vitaal bos te houden, het vrijzetten van
oude exemplaren met voldoende ruimte voor een nieuwe ondergroei is een prima methode, mits de laan structuren hier geen
hinder van ondervinden.
Topografische kaart met indeling die
leidend moet zijn voor de invulling.

Streefbeeld naaldbos

9.2 .Padenstructuur
De padenstructuur dient hersteld te worden aan de hand van de topografische kaart 1927 en veldonderzoek. Een topografische kaart is een optekening van een landmeter, in werkelijkheid heeft de
belijning van de paden soms iets afgeweken. De bodem op De Viersprong laat in veel gevallen nog
de oude lijnen zien in haar profilering. De paden dienen naar de profilering hersteld te worden. Tekens
uit het veld als profiel en bomen dienen leidend te zijn voor reconstructie. Door de bospaden met
gebieds-eigen zand af te strooien ontstaat een duidelijke afbakening van de paden en een juiste
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Streefbeeld padenstructuur

beleving van deze. In het gedeelte rond het hoofdhuis zijn reeds
enkele paden op deze wijze hersteld, waarbij de reeën dankbaar
gebruik maken van de herstelde paden.
Het aanbrengen van ruiterpaden is wenselijk, ruiterpaden zijn, relatief, makkelijk te onderhouden en gaan de betreding door wandelaar en mountain bikers tegen. Verder zijn de paden zeer geschikt
voor het toelaten van de bosbouwmachines. Het opzetten van een
hoofdstructuur met ruiterpaden en een fijne structuur met wandelpaden, in samenspraak met de bosbeheerder zou veel winst op
kunnen leveren.

9.2 .Lanen

In 2008 herstelde beukenlaan waarbij
het pad is verlegd naar de juiste belijning en afgestrooid met gebiedseigen
zand.

De jonkheer heeft her en der in het park geëxperimenteerd met
lanen van inlandse eik, beuk, tamme kastanje en amerikaanse eik.
De beplantingskeuze zegt veel over het tijdspad waarin de laan is
toegevoegd aan het ontwerp. Soortechtheid en instandhouding
van deze lanen is van groot belang voor de cultuurhistorische
waarde, de natuurwaarde en de belevingswaarde. Het verleggen
van de zandpaden door de lanen, waar ze horen, en het vrijzetten
van lanen zodat deze in hoogte domineren boven het omringende
gewas, zal de waarde van deze lanen enorm verhogen. Het beheer
dient afgestemd te worden op instandhouding en herplant hiervan.

9.3 .Beplanting
De oude afbeeldingen van De Viersprong laten veel zien over het gebruik van historisch plantmateriaal rond
het huis. Direct rond de buitenplaats is de invulling meer van belang in het kader van stijlkenmerken en wordt
daarom hierna beschreven. Elders op het terrein moet het beheer zich erop richten de oude bomen die onverhoopt uitvallen soortecht te herplanten. In het begin van de 20e eeuw was bijvoorbeeld de vliegden geen
boom om in het park te planten met de functie sier, maar wel als invulling van een bosbouwvak met zeer arme
grond. De douglasspar was daarentegen een, toen nog, aparte exoot die snel groeit en werd daarom dicht bij
het huis geplant. Het is volstrekt overbodig al deze bomen te beschrijven met de aangetroffen plek, direct inboeten na uitval is de beste manier het park op een dynamische wijze instand te houden. Er staan, met name
in het eerste deelgebied, nog ruim voldoende oude bomen om na uitval historisch juist te kunnen herplanten.
De historische beplanting in het park richt zich hoofdzakelijk op de boomvormers, er is weinig aanleiding te
vermoeden dat er een rijke heester beplanting of kruidenlaag is ontwikkeld. We zien, buiten enkele groepen
oude krenten, geen restanten van sierheesters of coniferen. Verder ontbreken in het bos stinzen planten in de
kruidenlaag wat kan wijzen op een historische beplanting van de kruidenlaag.
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9.4 .Stijlkenmerken
De gardeneske stijl en het bijbehorende streefbeeld laat zich in één keer verwoorden door de afbeelding
van de tuin en het pand van omstreeks 1910. Rond het hoofdgebouw is dit de stijl en beplanting die
gehanteerd dient te worden. Mozaïkvakken, exoten en bloeiende heesters etalerend aangeplant. Geen
gemaaid gazon (hoewel dit helemaal niet in de gardeneske stijl past) maar ruw bloeiend grasland met
hierop een collectie met kuipplanten.

Streefbeeld voor de buitenplaats gezien vanaf Quatre Bras

9.5 .Belevingswaarde
Al is het park bosbouwkundig van opzet en mist het de verfijndheid van veel andere historische parken, het blijft een buitenplaats en dient daarom met bijbehorend onderhoudsnivo beheerd te worden.
Regelmatig onderhouden paden en het opruimen van het dode hout. Een onderhoudsnivo wat het
verschil tussen een parkbos en een bos laat zien. Het is van belang dat de rondwandeling met bijbehorende wisselingen van donker/licht, open/dicht, hoog/laag, bladhoudend/bladverliezend op waarde
wordt geschat. De waarden zijn zeer van belang voor het park daar ze het gedachtengoed van de
eigenaar met bijbehorende beleving nieuw leven inblazen. Er zal door het erkennen en behouden van
deze waarde een enorme dynamiek ontstaan in het park.
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Nawoord
Het onderzoek naar De Viersprong is grondig uitgevoerd door de onderzoekers, daarbij hebben zij
veel hulp gehad, met name van twee mensen. Op het gebied van bodemkunde heeft dhr. D.A Eilander, oud- of in zijn eigen woorden beschreven, gewezen bodemkundige, een zeer waardevolle bijdrage aan het onderzoek geleverd waarbij hij menig maal naar De Viersprong is getrokken om veldwerk te verrichten. De onderzoekers en de eigenaren van De Viersprong zijn we hem hiervoor veel
dank verschuldigd en mag hij, in onze optiek, voor de komende tien jaar de “toevoeging” oud- of
gewezen weglaten want de passie voor zijn vak is enorm. Daarnaast heeft mevr. Ing. L.M Fokkema, met
haar veelvuldige bezoeken, gediend als een zeer waardevol klankbord en kritisch toehoorder, met verstand van tuinhistorische zaken. Daarbij heeft Laura een, hell of a job, gehad aan het ontwikkelen van de
fasekaarten voor een veeleisende opdrachtgever. Tot slot is namens de buitenplaats de Viersprong een
groot woord van dank op zijn plaats aan de huidige eigenaren, Daphne Prieckaerts en Pieter Hemels, die
de voorwaarden scheppen een historische buitenplaats in oude glorie te laten herleven.
Bij hun visie sluiten wij ons graag aan; We zijn hier slechts te gast!

Constantiahoeve Woudenberg omstreeks 1900 huiscollectie De Viersprong

Het Regelink Hengelo gld omstreeks 1900 huiscollectie Het Regelink
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Over de auteurs
Het tuinhistorisch onderzoek van De Viersprong is uitgevoerd door Arinda van der Does en Richard
Zweekhorst. Beiden hebben zij een eigen bedrijf dat zich bezig houdt met historische tuinen in de breedste zin van het woord. Arinda iis eigenaar van TuinTerTijd, bureau voor tuinhistorie, en richt zich vooral
op onderzoek; Richard is eigenaar van Amazing Gardens en neemt vooral de praktische kant van de
historische tuinen voor zijn rekening. Beiden hebben aan de Hogeschool Utrecht de opleiding ‘Tuinkunst
en Parken’ doorlopen; Richard heeft zich van hovenier, grotendeels autodidact, over een breed terrein
doorontwikkeld tot zijn huidige nivo, waarbij moet worden toegevoegd dat het huidige nivo slechts een
momentopname is ; Arinda is aan de Technische Universiteit in Wenen haar studie begonnen en volgt
momenteel colleges ‘Erfgoed van monument, tuin en landschap’ aan de VU in Amsterdam. Beiden
hebben zij onlangs zitting genomen in een onderzoeksgroep welke de relatie tussen tuinkunst en
vrijmetselarij in kaart probeert te brengen.
Daarnaast verzorgt Arinda de eindredactie voor Cascade bulletin voor tuinhistorie, een uitgave van het
tuinhistorisch genootschap Cascade. Richard is, naast actief lid van Cascade, ook aangesloten bij het
Gilde van Tuinbazen.
TuinTerTijd doet, zelfstandig en in opdracht, onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse tuinen landschapsarchitectuur in de breedste zin van het woord. Op grond van onderzoek, zowel in archief,
als in het veld, inventariseert en waardeert TuinTerTijd historische tuinen en parken. Dit onderzoek vormt
de basis voor het beheerplan van het monumentale groen en is voor verantwoord beheer absoluut
noodzakelijk.
Zie ook www.tuintertijd.nl
Voor informatie en vragen: info@tuintertijd.nl
Amazing Gardens is een meer uitvoerende partij die daarnaast ook tuinhistorisch onderzoek verricht
aan de zijlijn. Het hoofdbestanddeel van de werkzaamheden wordt in beslag genomen door werkzaamheden die zich het best laten omschrijven als ‘Tuinbaas’. Het dagelijks beheer van de buitenplaats met
al zijn randverschijnselen. Daarbij onderscheidt Amazing Gardens zich van de “gewone” tuinbaas door
het uitvoeren van historisch onderzoek, adviseren door veldwerk en het opstellen van beheerplannen. De
praktijk en de theorie ondergebracht in dezelfde partij, is vrij uniek in Nederland.
Huidige email: amazinggardens@hetnet.nl
Medio 2009 moet het bedrijf verder gaan onder de naam: Tuinen van Vroeger, www.tuinenvanvroeger.nu
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Bijlage 1
Brief van maart 2009 naar aanleiding van het afronden van het tuinhistorisch onderzoek van De Viersprong. Mevrouw Zitzmann heeft net na de tweede wereldoorlog gewoond in het koetshuis van De
Viersprong.
Beste Richard,
Je wilde nog het e.e.a. weten over hoe wij in het Koetshuis terecht zijn gekomen. In 1950 kwam mijn
moeder met 4 kinderen vanuit de DDR naar Nederland. Hier was een betere toekomst voorde kinderen. Eenmaal in Nederland werden de kinderen echter verspreid over verschillende adressen. Mijn
moeder is toen op zoek gegaan naar een woning zodat wij weer allemaal samen konden zijn.Uiteindelijk kon zij het koetshuis huren.
Wij waren allemaal heel blij dat we weer bij elkaar waren. Het Koetshuis was pure armoede maar wij
voelden ons de Koning te Rijk. Destijds had je nog hele strenge winters. “´t Koetshuis” was 1 steens
dus het was er verschrikkelijk koud. Het ijs stond op de muren! Wij sliepen op zolder en konden door
het dak naar de lucht kijken. Onze adem bevroor gelijk op de dekens.
Jammer dat het koetshuis niet meer zoals vroeger is.
Die deuren zijn verschrikkelijk. Achter was er ook nog een wc aangebouwd.
In het kasteel hebben trouwens nog 2 oude dames met 13 angora katten gewoond. Ze hielden pension voor mensen die uit Indonesië waren gekomen. We hebben daar vanaf het voorjaar 1952 tot het
voorjaar 1961 gewoond.
De foto´s zijn in die tijd gemaakt.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Mocht je nog meer willen weten kun je me altijd bellen!

Groetjes Hilde
Hilde Zitzmann
De Brink 70
3703 AT Zeist

Door de familie van Mevr. Zitsmann
vervaardigd schilderij, omstreeks 1950
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Bijlage 2 Verloop van het onderzoek.
Zoal bij ieder onderzoek wordt er veel meer, vaak waardevolle informatie, aangetroffen dan uiteindelijk
beschreven word. Het tuinhistorisch onderzoek van De Viersprong is hierin niet anders.
In het onderzoek is geen toegang verkregen tot het familiearchief van de familie Van Asch van Wijck
op het landgoed De Prattenburg in Rhenen. Na contact met Mevr. Van Asch van Wijck is uiteindelijk
de toezegging verkregen dat merv. Van der Does eind 2009 de archieven mag inzien. Wel zijn van
het familiearchief de inventarislijsten doorgenomen. Het is niet met zekerheid vast te stellen dat het
persoonlijk archief van H.J.M. van Asch van Wijck zich op de Prattenburg bevind waarop is besloten
het onderzoek af te ronden. Er is tot op heden niets van het archief van H.J.M. teruggevonden. Voor
de hand had gelegen dat het archief, na het overlijden van H.J.M. in 1921 mee was gegaan met zijn
vrouw C.H.M.S van der Poll. Zij is uiteindelijk 100 jaar geworden en in 1949 overleden 1. Ook bij de
van der Poll stichting in Zeist is niets van de persoonlijke archieven aangetroffen. Toch menen de
onderzoekers dat het archief er nog moet zijn. De verwachting is dat deze zeer waardevolle informatie
zou moeten bevatten.
In het historisch onderzoek zijn de symbolieke waarden van de parkaanleg en de mogelijke betekenis
van deze kort vermeld als zijnde een mogelijke verklaring voor de eigenzinnige patronen. Er is door de
onderzoekers grondig onderzoek verricht naar de mogelijke verklaring van maçonnieke elementen in
het park. Daar beide onderzoekers zitting hebben genomen in de werkgroep Tuinkunst en Vrijmetselarij, van het tuinhistorisch genootschap Cascade, en hiervoor wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
naar maçonnieke invloeden in de tuinkunst, is De Viersprong zeer geschikt voor nader onderzoek. De
vrijmetselarij, vooral de tijdspanne eind 19e eeuw, is een onontgonnen gebied. Met enige hulp van drs.
Andrea Kroon, van de stichting OVN, is gericht onderzoek verricht naar de Jonkheer H.J.M. Van Asch
van Wijck de oorspronkelijke eigenaar en de architect van het pand de heer P.J. Houtzagers.

Sic Semper
Directe aanleiding voor het onderzoeken waren de eigenzinnige padenpatronen in het park en de aangetroffen ledenlijsten van de Sociëteit Sic Semper te Utrecht 2 en 3. Sic Semper is in het onderzoek kort
beschreven en gewaardeerd op de sociale netwerken en de bouw door de architect P.J. Houtzagers.
Voor architect Houtzagers geld dat; over het algemeen de artistieke avant-garde rond de 19e eeuw lid
was van de vrijmetselarij 4. Sic Semper is een vervolgonderzoek op zich waard wat mogelijk in 2010,
met een beurs van de stichting OVN, wordt uitgevoerd. Onderhandelingen hierover zijn tijdens het
onderzoek in gang gezet.

De vrijmetselaars
De vrijmetselarij is een gesloten genootschap die haar geheimen en rituelen niet prijs geeft aan niet leden van het genootschap. In bijlage 3 wordt bondig een beeld geschetst van de vrijmetselarij en haar
gebruiken. Bij het verrichte onderzoek in het CMC archief Prins Frederick in Den Haag wordt duidelijk
dat men, zoals verwacht, niet het achterste van de tong laat zien. In het CMC zijn de kaartenbakken
met personen, die lid waren van de orde der vrijmetselaren, doorlopen. In deze kaartenbakken kwamen de namen van H.J.M. van Asch van Wijck en de architect P.J. Houtzagers niet voor. Wel werd
uit dit archief ongeveer de helft van het ledenbestand van de sociëteit Sic Semper als vrijmetselaar
aangetroffen. Leden van de familie van der Poll zijn wel aangetroffen als lid van de vrijmetselaars, het
betrof leden die niet in de eerste graad verbonden konden worden aan de vrouw van H.J.M., C.H.M.S
van der Poll 6. Daarbij was op de bovenverdieping van Sic Semper de loge Astraea gevestigd. Zoals
gebruikelijk heeft een loge wel een vast gebouw maar wordt deze voor meerdere doeleinden gebruikt.
Het pand van Sic Semper en het interieur, naar ontwerp van Houtzagers zijn uitermate geschikt voor
het aanbrengen van verborgen maçonnieke elementen. Resultaat van het onderzoek bij het CMC is
dat H.J.M. en Houtzagers niet direct aantoonbaar vrijmetselaar zijn geweest. Hetgeen op geen enkele
wijze uitsluit dat de heren, of één van hen, vrijmetselaar is geweest. Met enige zekerheid mag worden
gesteld dat de bewoners van De Viersprong niet vreemd waren van de maçonnieke symbolen,
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hetgeen niet bevestigd dat zij ook de directe betekenis van de symboliek eigen waren. De opmerking van de heer van Keulen, conservator van het maçonnieke archief CMC prins Frederick, dat het
uitgesloten moet worden dat H.J.M Van Asch van Wijck, gezien zijn geloofsovertuiging, vrijmetselaar
is geweest gaf aanleiding het onderzoek te verleggen naar een andere organisatie, de orde der Goede
Tempelieren of Good Templars.

The Good Templars
De Good Templars is een organisatie die zich vanaf het eind van de 19e eeuw bezig hield met de
rijzende problematiek rond drank misbruik en verdovende middelen. De Good Templars waren geheelonthouders die zich inzetten voor de maatschappij 7. De organisatie had een sterk maçonnieke achtergrond en organisatie structuur. Directe aanleiding het onderzoek te verleggen van de vrijmetselaars
naar de Good Templars waren; De Geloofsovertuiging van H.J.M., de Christusorde van Portugal en
het schild (aangebracht in het park in deelgebied 2). In het onderzoek zijn “snippers” aangetroffen over
betrokkenheid van de familie de Beaufort 8 en 9 . Het hele plaatje van de Tempelieren past bij de geloofovertuiging van H.J.M. De onderscheiding van de Cristusorde van Portugal heeft een sterke binding
met de Tempelieren. Daarbij het vreemde “schild”in het park wat sterk op een kruis van de Tempelieren lijkt en de maçonnieke symboliek aangebracht in de padenstructuur. Het paste allemaal zo goed in
het verhaal dat er uitgebreid onderzoek werd opgezet in het Sociaal Historisch Archief in Amsterdam.
De eerste bevindingen werden versterkt door de invloed van de Zwitserse professor Forel 10. Met Zwitserland, de Beaufort, een nieuwe loge in Amersfoort 11 ( vlak bij het nieuwe kantoor van de hypotheekbank) gaf dit voldoende aanleiding het park hierop te gaan waarderen. Hetgeen werd ontkracht na het
aantreffen van de eerste ledenlijsten 12 en 13 . In het Eemland archief en het sociaal Historisch archief in
Amsterdam zijn diverse ledenlijsten gevonden, hierop staat geen enkele adellijke titel vermeld. Wat een
nieuw inzicht gaf hoe deze loges te waarderen. De adel begeeft zich in geheel eigen kringen en gaat
niet de verbinding aan met het “gewone” volk die in de ledenlijsten zijn aangetroffen.
Terug naar Sic Semper, en de loge Astraea.

The Odd Fellows
Met het opheffen van Sic Semper ( 1914) gaat de vrijmetselaars loge Astraea over naar een organisatie genaamd The Odd Fellows. Ook the Odd Fellows hebben een maçonnieke organisatie en houden
zich bezig met het helpen van mensen op breed sociaal gebied. De organisatie laat zich goed vergelijken met de hedendaagse Lionsclub. Geleerd van het voorgaande onderzoek naar The Good Templars
is het onderzoek direct naar ledenlijsten gericht. Hier kon de conclusie worden getrokken dat ook hier
geen adel voorkwam op de ledenlijst. Het is bij de Odd Fellows, zoals het zich op het eerste gezicht
laat beoordelen, meer de gegoede burgerij. De Odd Fellows laten zich het best plaatsen tussen de
vrijmetselaars en The Good Templars. Op het eerste gezicht laat H.J.M. zich ook niet plaatsen bij The
Odd Fellows.

Conclusie
De aanleg van de viersprong en alle randvoorwaarden geven voldoende aanleiding het park als mogelijk maçonniek te waarderen. Daar een directe link tussen H.J.M. en de vrijmetselarij niet is aangetoond
hebben de onderzoekers besloten dat de vermoedens nog steeds weerlegbaar zijn. Wetenschappelijk
gezien onvoldoende bewijs het park hierop te waarderen. Neemt niet weg dat vervolgonderzoek naar
de familie archieven, Sic Semper en Astraea gaat plaatsvinden in de nabije toekomst.
1
2

3
4
5

6

Eemland archief digitale ktanten database
Utrechts archief (UA), Sic Semper,
toegangsnummer (TN) 37, inventarisnummer (IN) 732
UA, Familie Boellaard, TN 280, IN 256
Email contact, Drs. Andrea Kroon, Stichting OVN
CMC Prins Frederick, maçoniek archief, ongenummerd,
kaartenbak met leden Orde der Vrijmetselaren
Stadsarchief Amsterdam, van der Poll Wolters Quina,
TN 1499, inwijdingsbrief W. van der Poll

7

Internationaal Archief Sociale Geschiedenis,
inventaris I.O.G.T., diverse nummers
8
UA, TN 53, IN 1127
9
UA, TN 53, IN 905
10
Zie noot 6
11
Zie noot 1, zoekopdracht “loge”
12
Eemlandarchief, TN 0152, Loge Immer Voorwaarts
13
Zie noot 7
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Bijlage 3
De Vrijmetselarij
Wat houdt het in?, waar gaat het over?, de eerste vraag die er gesteld wordt wanneer het onderwerp
ter sprake komt. Voor velen is het onderwerp vrijmetselarij een groot onbekend terrein en wordt al snel
geassocieerd met een sekteachtige instelling. Mede door de, in de oorlogsjaren, overvloedig verspreide antipropaganda aangaande de vrijmetselarij, is er veelangst en onbegrip over dit onderwerp.
In werkelijkheid is het niet van dit alles, maar wat is het wel…
Zelfs de meest doorgewinterde vrijmetselaar kan het niet in twee woorden samenvatten, hoe verder
men zich in de materie verdiept, hoe gecompliceerder het wordt.
De jonkheer H.J.M. van Asch van Wijck heeft, al dan niet zo bedoeld, maçonnieke symboliek in het
park van De Viersprong aangebracht.
Voor de vrijmetselaar heeft deze symboliek een grote waarde.
De symboliek in de vrijmetselarij is algemeen toegepast, de betekenis van deze is voor iedere vrijmetselaar anders.
Dat houdt in dat wanneer men zou proberen de gedachtegang van de maker te verklaren men in het
binnenste van het hoofd van de bouwer zou moeten kunnen kijken. Daarbij heeft de bouwer zich door
de jaren heen ook doorontwikkeld en is in een andere levensfase gekomen waarbij de toegepaste
symboliek voor de bouwer ook een mogelijk andere betekenis zal hebben gekregen.
Het is voor dit tuinhistorisch onderzoek eigenlijk onbelangrijk wat de maker er voor gevoelens bij had.
Wat wel van belang is, is welke symbolen zijn aangebracht in de tuin, in het pand en in het interieur.
Deze symbolen zijn heden ten dagen nog altijd actueel, wat de cultuurhistorische waarde van deze
bijzonder groot maakt.
De landschapsparken zijn aangelegd met het idee het ideale landschap of het arcadisch landschap te
scheppen. Het is de bedoeling dat men deze parken beleefd met alle zintuigen.
Het vrijmetselaarspark is hiervoor buitengewoon geschikt. Iedere wandelaar kan hier zijn eigen fantasie
de vrije loop laten. Iedere vrijmetselaar kan dit park zien als een inspiratiebron voor zijn of haar leefwijze.
Inmiddels is er nog op geen enkele wijze uitgelegd wat de vrijmetselarij nu eigenlijk inhoudt.
Het is een geheim genootschap maar voor iedereen toegankelijk.
Iedereen ongeacht afkomst, geloof of status mag toetreden als vrijmetselaar. De vrijmetselaar verplicht
zich vooraf tot geheimhouding, dat is wat veel niet vrijmetselaars tegenstaat, waarom moet alles zo
geheim!
Vrijmetselaars zijn allen broeders, en geven symbolisch bij aantreden hun geld en bezitting af om te
accentueren dat deze middelen geen invloed hebben op het functioneren of deelnemen aan de Loge.
Het is de vrijmetselaar bij statuut verboden elkaar te bevoorrechten bij zakelijke transacties of maatschappelijke benoemingen ed. elkaar te bevoordelen.
Op het eerste gezicht is dit een nobel streven maar in de praktijk natuurlijk niet haalbaar.
Zakelijk gezien moet, wanneer bijvoorbeeld een loge gebouw wordt gerenoveerd, het werk door een
vrijmetselaar worden uitgevoerd of iemand moet bereid zijn toe te treden tot de loge. De geheime kennis van symbolen zou anders op straat komen te liggen en dat mag in geen geval gebeuren. Daarbij
moeten de leden voor het bereiken van een hogere graad stevig in de buidel tasten, bij de hoogste
graden zo stevig, vooral vroeger, dat deze graden strikt aan de adel of rijke kooplieden waren voorbehouden. Zo houd men de schijn op dat iedereen kan toetreden tot de hoogste vrijmetselaarsgraden.
De vrijmetselaren verenigen zich in een loge en komen samen in een logegebouw.
De loge werkt naar een bepaalde leer, de ritus.
De loge´s worden aangestuurd door een Grootoosten. Verder zijn de uitwisselingen van kennis en inzicht over de hele wereld verspreid. Aan het overgrote deel van de bevolking gaat dit allemaal voorbij.
Toch heeft iedereen, ongemerkt te maken met invloeden van de vrijmetselarij. Deze hoeven niet per
definitie negatief te zijn, wat veel onwetenden vermoeden.
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Wat schrijft een vrijmetselaar hier zelf over?
Willem Brandt

Het Geheim
Hij zijde: zeg mij hun geheim, maar ik
-die het reeds kende zoveel wondre jarenik zocht een woord, aarzeld` een ogenblik
en trachtte tevergeefs het te verklaren
Toen zij ik: liefde, maar ik wist meteen
dat het veel meer was, een mystieke waarde,
ongrijpbaar en toch ook van deze aarde,
zowel van allen als van mij alleen.
Het is muziek, een woord, een handgebaar,
een teken; en het schijnt in iemands ogen,
het is zijn hart zijn en `t mijne, `t is het hoge
verbond om al wat schoon is, licht en waar.
Hij vroeg mij, wijs mij hun geheim, maar dit
Kon ik niet duiden in duizend gesprekken.
Alleen hij zal het ooit kunnen ontdekken
die het geheim reeds in zichzelf bezit.
Toch geeft Willem Brandt ons enkel handvatten om de zaak iets te verduidelijken.
Ook voor de niet vrijmetselaar geldt, degene die begrijpt wat er met het gedicht bedoeld wordt, snapt
in grote lijnen wat de vrijmetselarij inhoud. Waarbij een verklaring weer overbodig wordt.
Dit gedicht van Willem Brandt is opgenomen in een jubileumuitgave; Uitgegeven in opdracht van het
Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden ter gelegenheid
van het 200-jarig bestaan der orde op 26 december 1956. In deze uitgave staan teksten van enkele
grootmeesters, de gedichten van Willem Brandt verklaren heel goed waar de vrijmetselarij in grote lijn
om gaat en hoe complex de materie is.
Iedere poging het te verklaren is onvolledig en het volledige begrip is niet bekend en eigenlijk zal de
ultieme verklaring voor de vrijmetselarij onhaalbaar zijn.
Waar een vrijmetselaar als Goethe, die veel teksten voor ons heeft nagelaten, het nog steeds niet kort
heeft kunnen verklaren lijkt het mij zinvol geen poging meer in deze richting te ondernemen. Ook
Goethe heeft tot het einde toe volgehouden en uitgedragen dat de arbeid aan het innerlijk, de
ruwe steen, nooit is voltooid.
Een ononderbroken groeiproces:

Und solang du dies nicht has
Dieses storb und werde
Bist du nu rein trüber Gast
Auf der dunklen Erde
Goethe
Voor De Viersprong is belangrijk dat de vrijmetselarij is opgebouwd in graden, leerling, gezel en meester. De meestergraad is de 3e graad als vrijmetselaar. Hierna kan de meester zich doorontwikkelen
naar de hoogste graad, de 33e graad in het Schotse gradenstelsel. In het Franse stelsel kan men zich
ontwikkelen tot de 7e graad.
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Bij aantreden van een nieuw lid worden de eerste drie graden doorlopen, leerling, gezel en meester. Na de meestergraad start de doorontwikkeling, het gradenstelsel van de 3e t/m de 33e graad is
onduidelijk en een onderzoek op zich. De symboliek en de te bereiken graden worden steeds beter
afgeschermd. De leerling, gezel en meestergraad kent een algemene symboliek, kennis hiervan is voor
de niet vrijmetselaar redelijk goed toegankelijk.
Ter verduidelijking heeft Willem Brandt (9) een gedicht geschreven over de Leerling vrijmetselaar.

De Leerling Vrijmetselaar
Gestadig werkend aan de ruwe steen
voelt hij zijn zware taak steeds zwaarder worden,
hij wanhoopt soms zich weder aan te gorden
tot deze plicht voor hem voor hem alleen.
Het stof verblindt zijn ogen, en de hand
tot bloedens toe gewond, met eelt en schaven,
weet hij zich tot de needrigste der slaven,
aanschouwt hij bukkend enkel steen en zand.
Maar als het licht plots op zijn arbeid speelt
gaat onverwacht en edele vorm verschijnen,
de zuivere kubiek, en alle pijnen
verzoeten en de diepste wonden heelt.
Hij kijkt omhoog, ontdekt de tempelboog
en weet opeens de Koninklijke waarde
van `t rusteloos buigen over stof en aarde
en ziet zijn bouwsteen in de hoogste toog.
Zo is de vrijmetselaar vanaf zijn toetreding druk met de arbeid aan zijn innerlijk. Stap voor stap ontwikkelt hij zich hoger in de orde niet met de bedoeling status te bereiken maar om een beter mens te
worden.
Toch mag men stellen dat er zich onder de vrijmetselaren zeer veel invloedrijke en aansprekende
personen bevinden. Markante mensen uit de geschiedenis zijn vaak vrijmetselaars, de vrije denkers.
Invloedrijke politici, geleerden, musici, militairen, schrijvers en leden van het koningshuis.
De tegenstanders van de vrijmetselarij zien hierin een groot complot en een geheime wereldorde.
Al met al een boeiend onderwerp waar heel veel boeken over geschreven zijn, welke ook allemaal
weer een andere insteek hebben en waarvan ook vele, op hun eigen manier, weer juist zijn.
Op zoek naar de waarheid, het hoogste, het licht. Altijd maar werken aan schaven aan het innerlijk.
Waarom al die moeite ondernemen?
Willem Brandt schrijft hierover:

Het onblusbare licht
Hoezeer verslagen en door donkere krochten
gedwongen,neergestoten in de nacht;
verlaten, tot de aarde uitgevochten
gloeit in zijn binnenste nog de witste kracht
Wie kan dit deren in de felste kampen,
ook als het moegestreden lichaam zwicht;
onblusbaar draagt hij door de diepste rampen
het weten van een triomferend licht.
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Boven de chaos stijgt zijn ziel omhoog
in vast geloof aan een beslissend teken:
eens zullen alle muren rond ons breken
en zijn wij één onder de hemelboog.
Dit is het eerste en het laatste woord
en het zal komen; zijt gij de behoeders,
dat het gebeden blijft en wordt gehoord:
kindren van mensen,- weest elkander broeders
Wees broeders, een duidelijke sociale insteek van de vrijmetselarij blijkt hieruit. Maar ook het gegeven
dat vrijmetselaars onder elkaar spreken over; broeder (vrijmetselaar).
In de tijd rond 1900 waren de vrijmetselaars o.a. druk met onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
In binnen en buitenland was men actief bezig met de minder bedeelden te helpen. Talloze liefdadigheidsorganisaties zijn opgericht.
Bij de watersnoodramp in 1953 had een vrijmetselaarsloge in zeer korte tijd, als broeders, f.100.000
bij elkaar gezameld voor hulp en werd het logegebouw opengesteld voor het rode kruis.
Ook dit is een belangrijk gegeven in de vrijmetselarij, samenleving, broeders, hulpverlenen.

Broeders
Broeder, is er iets tussen u en mij?
Het oosten gloort in gouden kaarsenstralen,
wij horen mozart; denken duizend talen,
en toch versta ik u, verstaat gij mij.
Ik ken uw plaats niet in de maatschappij,
uw naam niet, welke god gij zoudt belijden,
misschien wel duizend dingen die ons scheiden.
Broeder, is er iets tussen u en mij?
Gij maakt het teken en gij kent het woord.
Ik ken u niet, gij komt uit verre oorden,
een vreemdeling in de kolom ten noorden;
ik heb uw stem ternauwernood gehoord.
Broeder, is er iets tussen u en mij?
Wij zijn in `t eendere geheim besloten.
Ik heb uw hart gehoord, mijn hart omsloten,En van voor duizend jaar herkennen wij.
Willem Brandt omschrijft het begrip vrijmetselarij in zijn gedichten voor een goed lezer bijzonder goed.
De teksten zitten vol met symboliek en diepere bedoeling, het uitleggen van deze teksten zal een klein
boek omvatten en dan toch niet volledig zijn.
De symboliek is duidelijk, de bedoeling en de gedachten zeer complex.
Zie hier de vrijmetselarij...
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Bijlage 3
http://www.hetutrechtsarchief.nl/files/bestuurders/260.pdf
Bron: M.J. Dolfin, ‘P.J. Houtzagers, architect’, doctoraalscriptie UU, 1984. J.N. van der Meulen, ‘Museum en school van Kunstnijverheid te Utrecht’, ...

PETRUS JOHANNES HOUTZAGERS (1857-1944)
architect

Petrus Johannes Houtzagers werd op 13 april 1857 in Utrecht geboren als oudste
zoon van Dirk Houtzagers, ‘vleeschhouwer’ en Anna Geertruida Ludwig. Op 19 juni
1885 trad hij in Delft in het huwelijk met Carolina Wilhelmina Cornelia de Bruijn. Uit
dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, van wie er twee op jonge leeftijd zijn
gestorven. Houtzagers overleed op 21 januari 1944 op de buitenplaats Vegt-Lust in
Loenen aan de Vecht.
Houtzagers’ carrière als architect nam een aanvang in 1882. In dat jaar vestigde hij
zich als zelfstandig architect in Utrecht. Hieraan voorafgaand studeerde hij aan de
Polytechnische school in Delft. In Delft had hij onder anderen professor E. Gugel en
A. Lecompte als leermeesters. Zoals velen in die tijd maakte hij de opleiding niet af.
Hij vertrok voor enige tijd naar Parijs, waar hij vermoedelijk de Ecole Polytechnique
bezocht. Omstreeks 1880-1881 was hij weer terug in Utrecht. Hij trad toen voor
ongeveer een jaar in dienst bij de architect Ferdinand Jacob Nieuwenhuis, de latere
directeur Gemeentewerken.
Als zelfstandig architect leidde Houtzagers een lang en werkzaam leven, dat zich
in hoofdzaak in en om Utrecht heeft afgespeeld. Zijn oeuvre omvat ontwerpen van
badhuizen tot scholen en van villa’s tot kerken. In totaal zijn er van zijn hand zo’n 40
uitgevoerde werken bekend. De meeste daarvan liggen in de stad Utrecht. Daarnaast
zijn er nog bladen met tekeningen en aquarellen met ontwerpen van zowel
gebouwen als van kunstnijverheidsvoorwerpen. Een persoonlijk archief is echter niet
bewaard gebleven.
Houtzagers’ eerste werk van importantie in Utrecht is het gebouw Sic Semper
(1889) op de hoek van de Nieuwegracht en de Trans. Het sociëteitsgebouw is het
resultaat van een prijsvraag waarin Houtzagers de eerste prijs won. In dit gebouw
vinden we veel terug van hetgeen Houtzagers in zijn beste en meest eigen werk
kenmerkt: een grote voorkeur voor het toepassen van baksteen, gecombineerd met
een gevarieerd materiaalgebruik met natuursteen, hout en bijvoorbeeld smeedijzer,
het gebruik van decoratieve elementen als tegeltableaux, houtsnijwerk en
schilderingen. In stilistisch opzicht kenmerkt het gebouw Sic Semper zich door een
eigen verwerking en interpretatie van de op dat moment gangbare neo-stijlen.
Hierdoor is het vrijwel onmogelijk er een van de bekende stijletiketten aan te
verbinden. Zelfs de term ‘eclecticisme’ voldoet hier niet.
Dat deze eigenheid ook door tijdgenoten werd waargenomen, blijkt uit de kritiek
op Houtzagers’ ontwerp voor het gemeentehuis van Soest (1892). De recensent
meende dat het gebouwtje ‘uit het gewone genre’ viel en getuigde van een ‘artistieke
tic’. Dat artistieke blijkt ook een beetje uit zijn verschijning: hij was klein van stuk
maar wist op te vallen door zijn voorliefde voor paarden. Hij werd regelmatig gezien
in een ‘napoleonkoets’
waarvan hij de paarden zelf mende.
Hoewel er enerzijds duidelijke invloeden in het werk van Houtzagers zijn aan te
tonen van onder meer Berlage, de Fransman Viollet le Duc en Engelse architecten,
lijkt het vooral ook Houtzagers eigenzinnige karakter dat hem geleid heeft in zijn
stilistische ontwikkeling. Ter illustratie van deze eigenzinnigheid werd uit de mond
van Dirk Houtzagers, kleinzoon van de architect, de volgende anekdote opgetekend.
‘Houtzagers was de eer te beurt gevallen een rondleiding te verzorgen voor Koningin
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Wilhelmina. Toen de Koningin enige opmerkingen plaatste bij het tentoongestelde,
had Houtzagers de euvele moed om haar daarin tegen te spreken.’ Wat de reactie
van Hare Majesteit geweest is vertelt het verhaal helaas niet.
Van de ontwerpen die Houtzagers in de jaren die volgden afleverde, sieren er nog
steeds zeer veel het Utrechtse stadsbeeld. Twee herenhuizen aan de Ramstraat
(1892), een blok winkelwoonhuizen op de hoek Nobelstraat-Lucasbolwerk (1895), het
kantoor van de verzekeringsmaatschappij Kosmos op de Stadhuisbrug (1896),
herenhuizen van de levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht aan de
Emmalaan/Ramstraat (1898) en een blok winkelwoonhuizen op de hoek Korte
Jansstraat-Achter St Pieter (1906) zijn het meest kenmerkend voor ziijn stijl en
worden dikwijls als zijn beste werken aangeduid. Opmerkelijke ontwerpen zijn voorts
een villa aan de Museumlaan in een soort italianiserende klassieke stijl in baksteen
uitgevoerd (1894), de Engelse kerk en pastorie aan het Van Limburg StirumpleinHoogendorpstraat (1911-1914) in een zeer late neogotische stijl en tenslotte een
voorbeeld van een zeer vroege woonhuis-restauratie (1899-1900) aan de Drift in
opdracht van de Utrechtse Hypotheekbank. Niet onvermeld mag blijven de
verbouwing en de uitbreidingen die Houtzagers voor de firma Vroom en Dreesman
aan hun pand aan de Oudegracht/Stadhuisbrug uitvoerde (1904, 1909, 1914 en
1923).
In later werk is een sterke versobering te zien. Historiserende elementen
verdwijnen geheel en het materiaalgebruik beperkt zich dan in hoofdzaak tot
baksteen. Decoratieve elementen komen te vervallen. Tot het expressionisme van de
Amsterdamse School heeft Houtzagers zich niet bekeerd, hoewel hij ook in die
periode nog volop werkzaam was. Zijn werk vertoont eerder een lineair geometrisch
karakter. Voorbeelden uit deze latere periode zijn: het badhuis aan de Thorbeckelaan
(1925) en het badhuis aan het Willem van Noortplein (1926).
Overigens hield Houtzagers er naast zijn praktijk als architect ook een van
‘eigenbouwer’ op na. Dat wil zeggen dat hij in eigen beheer woonhuizen bouwde en
verkocht, een gewoonte die reeds in die tijd tot veel kritiek leidde en zelfs tot een
schandaal leidde. Dat speelde zich af bij de bouw van een rij woonhuizen aan het
Wilhelminapark in 1898. Het riool bleek onjuist op de putten aangesloten. Houtzagers
ontkende deze fout en dit leidde tot enige opschudding, naar het zich laat aanzien
echter zonder Houtzagers’ carrière daadwerkelijk te schaden.
Behalve als architect heeft Houtzagers zich nog op verscheidene andere gebieden
verdienstelijk gemaakt. Zo was hij van 1884 tot 1920 directeur van het Museum en
school van kunstnijverheid in Utrecht. Houtzagers’ belangstelling voor de decoratieve
en ambachtelijke vakken was in Delft gewekt door zijn leermeester A. Lecompte. Niet
alleen in zijn eigen werk komt dit steeds weer tot uiting, maar ook door zijn
inspanningen voor de oprichting van de school en het museum. Voor de school
ontwierp hij het schoolgebouw en de directeurswoning aan de Schoolstraat (1893).
De school is inmiddels afgebroken, maar de directeurswoning staat er nog. Als
directeur van deze vrij succesvolle opleiding heeft Houtzagers enkele nieuwe
generaties vaklieden opgeleid. Onder hen bevond zich ook Gerrit Rietveld. Het is
opmerkelijk dat deze architect van de moderne tijd bij uitstek zich altijd in positieve
zin heeft uitgelaten over zijn leermeester Houtzagers, die toch met sterke wortels in
de negentiende eeuw verankerd was. Het Museum voor kunstnijverheid leidde
ondanks Houtzagers’ inspanningen een nogal kommervol bestaan. En het moest nog
enige jaren vóór de opheffing van de school in 1924 zijn poorten sluiten.
Ook op ander terrein was Houtzagers actief. Zo was hij van 1896 tot 1913 lid van
de Utrechtse gemeenteraad voor de ARP. Ook was hij medeoprichter van de Bond
van Nederlandse Architecten in 1908 in het gebouw van Kunsten en Wetenschap in
Utrecht en vervulde hij er in het bestuur de functie van penningmeester (1908–1911)
en voorzitter (1917–1919).
In 1918 verhuisde Houtzagers met zijn gezin naar De Bilt. Ook daar was hij nog
actief als architect. Hij ontwierp toen bijvoorbeeld nog de gereformeerde kerk en
pastorie aan de Soestdijkse weg (1922). Na het overlijden van zijn vrouw vestigde
Houtzagers zich in 1928 op de buitenplaats Vegt-Lust. Tot aan zijn dood leidde deze
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volgens een In Memoriam voor de bouwwereld ‘prominente figuur’ een
teruggetrokken bestaan.
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