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Het project is tot stand gekomen in 
een samenwerkingsverband van Kunst 
Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en 
Annet Werkhoven van De Werkhoven: 
‘Geschiedenis voor u’. In 2013 heeft het 
project een doorstart gemaakt. 
Annet Werkhoven en Maja van Eijndtho-
ven (cultuurcoach en verbonden aan de 
bibliotheken van Z-O-U-T) hebben 
de organisatie en uitvoering van het  
project voor hun rekening genomen.  
Het werkmateriaal is vormgegeven door 
Bert Koning, van de Hoop&Koning. 

Doelgroep
U heeft er voor gekozen om met uw leer-
lingen kennis te maken met het project 
rond venster 5.
Dit project is voor groep 7 en 8 van het 
primair onderwijs. Leerlingen uit de 
groepen 7 en 8 hebben in hun school-
loopbaan vele technieken en vaardighe-
den opgedaan. Nieuw is dat zij op deze 
leeftijd kunnen denken, kijken en luiste-
ren vanuit verschillende perspectieven.

Doelstelling
De leerlingen maken kennis met erfgoed 
in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 
kunnen zich inleven in een andere tijd, 
en zijn in staat opgedane kennis toe te 
passen door middel van werkopdrachten. 
Daarnaast weten ze de resultaten vorm 
te geven en te presenteren.  

Dit project sluit aan bij een van de vensters uit het boek ‘Over Heerweg 

en Schapendriften, geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug’. Dit boek en het bijbehorende grijze werkboekje is aan elke 

school in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in meervoud aangeboden.  

De bij dit project behorende opdrachten staan in dit lesmateriaal. 

Voorwoord

De kerndoelen 54, 55 en 56 van het pri-
mair onderwijs worden d.m.v. dit project 
behaald:
54:  De leerlingen leren beelden, taal, muziek 

en beweging te gebruiken om er gevoe-
lens en ervaringen mee uit te drukken en 
om er mee te communiceren.

55:  De leerlingen leren om eigen werk en dat 
van anderen te reflecteren.

56:  De leerlingen verwerven enige kennis 
over en krijgen waardering voor aspecten 
van cultureel erfgoed.

Inhoud
Om de leerlingen voor te bereiden op het 
bezoek aan de locatie krijgen ze uitleg 
over het onderwerp en maken opdrach-
ten. Door in de eraan voorafgaande les 
aandacht aan het thema te besteden, 
gaan de leerlingen goed voorbereid 
naar de locatie. Ze zijn al verwonderd 
en geprikkeld en zullen ter plekke meer 
begrijpen en opnemen van wat ze zien. 
Na afloop volgt er een creatieve verwer-
king, waardoor het project een mooi rond 
geheel vormt. Het project bestaat uit drie 
lessen. Les 1 wordt in de klas gegeven, 
les 2 betreft een bezoek op locatie, les 3 
wordt wederom in de klas gegeven. De 
lessen in deze handleiding zijn beschre-
ven aan de hand van een vaste structuur: 
inleiding-kern-afsluiting. 
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Organisatie
Bij dit project is de lokale culturele 
omgeving van uw gemeente betrokken
Maja van Eijndthoven en Annet  
Werkhoven zorgen voor afspraken met 
de locatie en maken roosters voor het 
locatiebezoek. De leerlingen brengen 
een bezoek aan Landgoed Beukenrode 
in Doorn. 

Kwaliteit
We vragen u nadrukkelijk na afloop van 
het project uw bevindingen met ons te 
delen via het waarderingsformulier, dat 
u kunt downloaden van onze website. 
Uw reactie/uw beoordeling is voor ons 
stimulerend en richtinggevend bij de 
kwaliteitsverbetering van onze diensten. 

Lessenoverzicht

Les Korte inhoud van de les Nodig

Les 1
Voorbereiding in de klas door de 
leerkracht

Naar aanleiding van een ansichtkaart 
start de les met voorbereidende 
informatie over buitenplaatsen op de 
Utrechtse Heuvelrug.

Ansichtkaart, bijlagen, powerpoint en 
film op internet

Les 2
Bezoek op locatie o.l.v. 
 gastdocenten Annet Werkhoven,  
Björn Servaas

U brengt een bezoek aan Landgoed 
Beukenrode

Passende kleding en vervoer

Les 3
Verwerking in de klas door de 
leerkracht

De leerlingen ontwerpen een Engelse 
of Franse tuin.

Foto’s van Engelse en Franse tuinen.
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Inleiding

Wat is een canon?

Het woord ‘canon’ betekent onder andere richtsnoer, en in die zin is het 

hier bedoeld: het richtsnoer van kennis over onze cultuur en  

geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners  

willen meegeven. Het woord werd geïntroduceerd door de landelijke  

canon www.entoen.nu, bestaand uit vijftig ‘vensters’, die samen de  

hoogtepunten tonen van de geschiedenis en cultuur van Nederland. 

Het doel ervan is dat iedereen een geza-
menlijk beeld heeft van wat Nederland 
heeft gevormd en gemaakt tot het
land dat het nu is.

Naar aanleiding van de landelijke canon 
zijn er overal regionale en lokale canons 
ontstaan. Door deze lokale canon komt 
de geschiedenis voor leerlingen dich-
terbij en wordt ze tastbaar. Maar ook 
leerkrachten kunnen op deze wijze de 
eigen omgeving actief bij de les betrek-
ken. Met dit canonproject leren de
leerlingen over een thema uit hun eigen 
omgeving, en gaan ze vervolgens ‘op 
locatie’ om te ervaren hoe het vroeger 
was  en nu is.

Aansluiting bij de canon 
en tijdvakken
De onderwerpen van deze lessen sluiten 
gedeeltelijk aan bij de landelijke canon-
vensters. ‘Van boeren, burgers en bui-
tenlui’ sluit aan bij het landelijk canon-

venster Buitenplaatsen 17e en 18e
eeuw. Rijk wonen buiten de stad. 
Het valt in het tijdvak Burgers en 
stoommachines (1800-1900), omdat dit 
de periode is waarin de belangrijkste 
buitenplaatsen op de Utrechtse Heu-
velrug zijn gebouwd. Vanaf 1845, als de 
spoorlijn Utrecht - Arnhem wordt aan-
gelegd, wordt de Utrechtse Heuvelrug 
ontsloten en in korte tijd een razend 
populaire locatie voor het bouwen van 
een buitenplaats.
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Inleiding
Ansichtkaart (5 min.)
De klas heeft een ansichtkaart ontvan-
gen. U laat de kaart zien en één leerling 
vertelt aan de anderen wat er op de 
voorkant staat (buitenplaats Beukenro-
de). U of een leerling leest voor wat er op 
de achterkant van de kaart staat (bijlage 
1). U gaat graag op de uitnodiging in en 
zegt zoiets als: ‘Laten we ons dan maar 
eens voorbereiden op dit bezoek.’ (Dit ter 
introductie van de rest van de les.)

Buitenplaatsen op de 
Utrechtse Heuvelrug (10 min)
U introduceert de les: wat een mooie 
kans om zo’n bijzonder huis te kunnen 
bezoeken! Maar is het dan niet leuk 
om wat meer van deze achttiende- en 
negentiende-eeuwse huizen te weten? 
Het gaat tenslotte over onze eigen om-
geving: de Utrechtse Heuvelrug met zijn 
vele mooie zomerhuizen, waarvan Beu-
kenrode er een is. U start met de power-

Les1:  Voorbereiding in de klas

Activiteit:   Voorbereidende les aan de hand van klassengesprek met  
powerpointpresentatie en individuele opdrachten.

Vak:  Geschiedenis

Doel:  De leerlingen weten waarom in hun eigen omgeving (de Utrechtse Heuvelrug) 
zo veel buitenplaatsen zijn gebouwd, wat er bijzonder is aan deze huizen en  
de bijbehorende tuinen, en hoe de rijkelui er vroeger leefden.

Duur:  60 minuten.
Lespakket:  Docentenhandleiding, ansichtkaart, powerpointpresentatie en bijlage met notities, 

werkblad
Nodig:   -  De Ansichtkaart aan de klas (bijlage 1)
 -  De powerpointpresentatie met notities kunt u downloaden van de website van 

De Werkhoven: www.dewerkhoven.nl 
 - Leerlingenwerkblad (bijlage 3) kopiëren
 -    Op de volgende website kunt u een film over buitenhuizen uit de nationale  

canon zien: www.entoen.nu/buitenhuizen/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-
buitenhuizen#beeld

Aansluiting canon:   -  Nationale canon: vensters Buitenhuizen 17e en 18e eeuw 
 -  Regionale canon Utrecht-Zuidoost: venster Buitenplaatsen op de  

Utrechtse Heuvelrug
 -  Geschiedenismethode: Tijd van burgers en stoommachines  

(industrialisatie en 19e eeuw)
Voorbereiding:  - Stuur de ansichtkaart naar uzelf en de leerlingen op.
 -  Lees pagina 45-55 van het boek van A. Werkhoven: Over Heerweg en  

Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug  
(venster 5: Van boeren, burgers en buitenlui).

 - Bereid de powerpointpresentatie voor.
 - Bekijk bovengenoemde film.
 - Kopieer het leerlingenwerkblad (bijlage 3).
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pointpresentatie over buitenplaatsen 
op de Utrechtse Heuvelrug en vertelt 
daarbij. In bijlage 2 vindt u een beknopt 
overzicht van de powerpointpagina’s. Op 
de website vindt u de powerpointpre-
sentatie met per dia extra informatie om 
aan uw leerlingen te vertellen. 

Opgedane kennis 
leerlingen (5 min) 
U bespreekt met de leerlingen wat zij nu 
weten over de vele buitenplaatsen en kas-
telen die de Utrechtse Heuvelrug rijk is. 

a.  Kennen de leerlingen enkele bui-
tenplaatsen of kastelen in hun 
omgeving? (Huis Doorn, landgoed 
Beukenrode, Doornveld, Aardenburg, 
Schoonoord, De Horst, Slot Zeist, Kas-
teel Amerongen) 

b.  Wie lieten deze huizen rond 1900 
bouwen en waarom? (rijkelui uit de 
stad, om de stinkende, drukke, warme 
stad in de zomer te ontvluchten en te 
genieten van de natuur) 

c.  Waarom denken jullie dat de Utrecht-
se Heuvelrug rond 1900 zo in trek 
was voor het bouwen van een tweede 
huis? (goede bereikbaarheid door 
trein, tram en betere wegen, natuur 
en ruimte, bosrijke omgeving, heuvels, 
dicht bij grote stad) 

d.  Weet iemand of het nog altijd zomer-
huizen zijn? Zo nee, wat dan? (woon-
huis, kantoor, bedrijfspand, gemeen-
tehuis, conferentiecentrum, locatie 
voor bruiloften en partijen, soms 
museum) 

Opdrachten (15 min)
U laat de leerlingen het werkblad (bijlage 
3) maken en bespreekt daarna de ant-
woorden.

Facultatief: korte film over de 
buitenplaatsen langs de Vecht 
(10 min)
U bekijkt onderstaande film over bui-
tenplaatsen langs de Vecht die in de 17e 
en 18e eeuw werden gebouwd. Vertel 
vooraf dat langs de Vecht de eerste bui-
tenplaatsen grote huizen met riante tui-
nen werden gebouwd. De film geeft een 
aardig beeld over het fenomeen buiten-
huizen: hoe de bewoners leefden, wat 
ze deden, waarom ze een buitenhuis 
wilden hebben. Vertel dat deze Vecht-
buitens in de 17e en 18e eeuw werden 
gebouwd en dat vervolgens rond 1800 
de Utrechtse Heuvelrug een populair 
gebied werd voor zulke zomerhuizen.

www.entoen.nu/nl/utrecht/noord-
west/buitenhuizen 
Klik vervolgens op: 
verleden van Utrecht ‘bouwkoorts’

U kunt met de leerlingen na-/doorpra-
ten over:
-  verschillen tussen de Vechtstreek en Utrechtse 
Heuvelrug, zoals: 
*l angs het water versus op een 

Utrechtse Heuvelrug 
* reizen met de trekschuit versus reizen met 
trein en koets 

*17e/18e eeuw versus eind 18e/19e eeuw 
*  andere modeverschijnselen, o.a. Franse ver-

sus Engelse tuinstijl
-  waarom rijkelui een buitenplaats wilden 
bouwen 

- wat zij daar deden 
-  verschillen tussen toen en nu:  
kleding, vervoermiddelen, leefgewoontes, 
personeel, vrije tijd 

- wat de leerlingen is opgevallen 
- waar mensen nu een vakantiehuis hebben 
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Tips
Buitenplaatsen op de 
Utrechtse Heuvelrug:    www.entoen.nu/nl/utrecht/zuidoost/ 

stichtse-lustwarande
Buitenhuizen:   www.entoen.nu/buitenhuizen 

Afsluiting (10 min) 
U inventariseert met de leerlingen wat 
zij baron en barones Van Doorn tot Beu-
kenrode kunnen vragen over de buiten-
plaatsen die op de Utrechtse Heuvelrug 

zijn gebouwd. Wat zijn de belangrijkste 
dingen die de leerlingen te weten zijn 
gekomen?  In de volgende les brengt u 
met de leerlingen een bezoek aan land-
goed Beukenrode. 
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Voorbereiding 
Regel zelf vervoer voor de leerlingen 
naar het landgoed. 

Verloop van de activiteit 
De leerlingen arriveren met begeleiders 
bij het landgoed, waar ze welkom worden 
geheten door baron en barones Van Doorn 
tot Beukenrode. Daarna krijgen ze ver-
schillende ruimtes in het landgoed te zien. 

Inleiding 
De baron en barones stellen zich voor. 

Kern 
Vervolgens wordt de groep in tweeën 
gesplitst en gaat de barones naar een 

bijzondere kamer in het huis, waar ze 
vertelt hoe het leven op een buitenhuis 
eind 19e begin 20e eeuw was. De baron 
neemt de leerlingen mee naar de toren-
kamer en vertelt over de invloed van de 
Engelse en Franse tuinideeën op de tuin 
van Beukenrode. Tijdens de rondleiding 
worden foto’s getoond van Beukenrode 
die u terugvindt in bijlage 7

Afsluiting 
De verwerking vindt plaats op school, 
in de vorm van een opdracht om voor 
Beukenrode een Engelse of Franse tuin 
te ontwerpen (zie les 3). 

Les 2: Bezoek op locatie

Doel:   De leerlingen maken kennis met het landgoed en ervaren hoe het leven toen  
en nu was en is.

Tijd: 60 minuten
Nodig:  Bij de weersomstandigheden passende kleding. 
  Download de foto sheets van de website www.dewerkhoven.nl zodat u deze na het bezoek 

nog eens aan de leerlingen op het digibord kunt tonen. 
Locatie:  Voor het hoofdgebouw van Beukenrode (bijlage 4) 

Korte inhoud van de les
De leerlingen brengen een bezoek aan Landgoed Beukenrode in Doorn. 
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Les 3: Verwerking in de klas

Doel:   De leerlingen maken een tuinontwerp in Franse of Engelse stijl.
Tijd: 45 minuten
Nodig:   -  Het werkboek Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug, venster 5, vraag 4 
 -  Foto’s met voorbeelden van Engelse en Franse tuinen kunt u  

downloaden van www.dewerkhoven.nl  (bijlage 5 en 6). 
 - A1-formaat papier, potloden, waterverf en penselen
Locatie:  Handvaardigheidlokaal
Voorbereiding:  Kopieer informatie over de werkopdracht voor de leerlingen. 

Korte inhoud van de les
De leerlingen ontwerpen een nieuwe tuin voor Beukenrode in Franse of Engelse stijl. 

Inleiding 
Tijdens het bezoek aan Beukenrode is 
verteld over de verschillende tuinstijlen. 
Vraag de leerlingen wat de verschil-
len zijn tussen Franse en Engelse tui-
nen. Bekijk en bespreek met elkaar de 
afbeeldingen op het digibord of in de 
bijlagen 5 en 6. 

Kern 
Vertel de leerlingen dat ze twee aan 
twee een nieuwe tuin voor de baron en 
barones mogen ontwerpen, in Franse of 
Engelse stijl. Het is de bedoeling dat ze 
een plattegrond maken van de tuin, met 
een legenda erbij. Ze ontwerpen met 
potlood en vullen later de vlakken in met 
waterverf. De specifieke kenmerken van 
de Franse en Engelse tuin dienen in het 
ontwerp duidelijk naar voren te komen.

Afsluiting 
Als de ontwerpen klaar zijn, kunnen ze 
worden tentoongesteld door in de aula 
of in de klas een hoek in te richten met 
de ontwerpen, foto’s van het bezoek en 
het materiaal uit de voorbereidende les. 
Het mooiste ontwerp wordt opgestuurd 
naar Beukenrode. Daar wordt het ten-
toongesteld. 
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Bijlage 1: Ansichtkaart

Bij les 1 
De ansichtkaart van baron en barones Van Doorn tot Beukenrode
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Bijlage 2:  Beknopt overzicht  
powerpointpresentatie

bij les 1

Zand en heide 
Lange tijd bestond de Utrechtse Heuvelrug voor-
namelijk uit zand en heide. Schapenteelt was 
eeuwenlang de belangrijkste bron van bedrijvig-
heid. De Utrechtse Heuvelrug kende dan ook 
vele schaapskuddes. Om de mest gemakkelijk 
te verzamelen, werden de schapen in potstal-
len ondergebracht. Overdag werden de kuddes 
via de schaapsdriften naar de heidevelden op 
de Utrechtse Heuvelrug gedreven, ‘s avonds 
werden ze in de stal aan de voet van de heuvel 
ondergebracht. Daar werd de mest verzameld 
en vermengd met heideplaggen. Dit vruchtbare 
mengsel werd dan verkocht voor bemesting van 
grond. 

Afbeelding: Panorama vanaf de Amerongse Berg 

pentekening 1761; hierop is goed te zien hoe ver 

je kunt kijken en hoe weinig verkeer er is.

Landgoed Sparrendaal in Driebergen-Rijsenburg; 
een van de eerste buitenplaatsen op de Utrecht-
se Heuvelrug. 
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Utrechtse Heuvelrug ontsloten 
door weg, trein en tram 
De nauwelijks bewoonde Utrechtse Heuvelrug 
werd na 1800 steeds beter bereikbaar. Eerst 
werd het oude karrenspoor tussen Utrecht en 
Rhenen door stenen verhard. Daarvoor was 
het slechts een hobbelig pad, vooral geschikt 
voor wandelaars. Koetsen schudden wild heen 
en weer. Deze oude weg is de tegenwoordige 
Rijksstraatweg (N225). Maar het was vooral de 
aanleg van een nieuwe spoorlijn tussen Am-
sterdam, Utrecht en Arnhem die vanaf 1845 
de Utrechtse Heuvelrug echt goed toegankelijk 
maakte. Omstreeks 1880 reden er ook trams 
op de Utrechtse Heuvelrug. Op sommige 
plaatsen werden ze getrokken door paarden, op 
andere plaatsen reed een stoomtram. 

Van Vecht naar 
Utrechtse Heuvelrug 
Het land tussen Amsterdam en Utrecht, waar 
langs de Vecht ten tijde van de Gouden Eeuw 
de buitenplaatsen als paddenstoelen uit de 
grond schoten, was volgebouwd en de grond 
was er relatief duur geworden. Rond 1800 
werd de Utrechtse Heuvelrug daardoor een 
populaire plek voor het bouwen van een 
buitenplaats. De woeste heide- en zandvelden 
van de Utrechtse Heuvelrug - er was toen 
nauwelijks bos op de Utrechtse Heuvelrug!- 
waren goedkoop en er was genoeg ruimte. De 
gemeentegronden, waarop lange tijd eeuwen-
oude rechten hadden gerust, kwamen steeds 
vaker vrij voor verkoop. In dorpen als De Bilt, 
Zeist, Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Leersum, 
Amerongen, Elst en Rhenen werden in de loop 
van de 19e eeuw spectaculaire buitenplaatsen 
gebouwd. Een buitenplaats is een groot huis 
dat als zomerverblijf diende, met bijgebouwen 
en een grote tuin en/of parkbos rondom. 

Foto’s landgoed Beukenrode in Doorn en 

Oranjestein in Amerongen
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Het buitenleven 
Doordat er zo veel buitenplaatsen werden 
gebouwd, ontstond er ook een sociaal netwerk: 
(thee)visites, feestjes en logeerpartijen waren 
aan de orde van de dag. Daarnaast werd er 
gelezen, muziekgemaakt, gehandwerkt door de 
dames, en door de mannen en zonen gejaagd 
op wild. De jacht was een van de belangrijk-
ste vormen van tijdverdrijf. Ook de tuin bood 
plezier: er werd gewandeld, croquet gespeeld, 
theegedronken in een theekoepeltje of prieeltje, 
er werd door de kinderen gespeeld (soms zelfs 
in speciale speelhuisjes) of de eigenaar pronkte 
met zijn oranjerie, waarin allerlei exotische 
plantensoorten stonden. Ook bood de tuin dik-
wijls andere geneugten: vele tuinen hadden een 
bloem- en moestuin en boomgaard. De kweek-
sels werden gebruikt voor maaltijden, jams en 
taarten. Deze konden dan weer als cadeau 
worden meegegeven aan gasten en vrienden. 

Stichtse Lustwarande 
Het gros van de buitenplaatsen op de Utrechtse 
Heuvelrug is gebouwd langs een oude (vroeg-
middeleeuwse) weg tussen Utrecht en Arnhem. 
Deze weg was een van de belangrijkste zand-
paden die van oost naar west liepen. Het lint 
van buitenplaatsen – als kralen aan een snoer 
– kreeg al snel de naam Stichtse Lustwarande. 
‘Stichts’ betekent Utrechts, een warande is een 
wandelpark, en lust spreekt voor zich: plezier! 
In nog geen honderd jaar tijd werden hier hon-
derden buitenplaatsen gebouwd: een ware ex-
plosie! Alleen al een dorp als Zeist telde maar 
liefst 67 buitenplaatsen en landgoederen. De 
huizen kregen namen als Sparrendaal, Vollen-
hoven, Beerschoten, Sandwijck en Zonheuvel. 
Meer dan een derde van deze buitenplaatsen 
bestaat nog steeds. 

Foto’s buitenplaats Aardenburg in Doorn en Welgelegen in 

Driebergen, gesitueerd aan de oude zandweg. 
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Voorbeelden van buitenplaat-
sen op de Utrechtse Heuvelrug: 

V.l.n.r: Landgoed Beukenrode in Doorn Landgoed De Brink 

in Zeist Landgoed De Breul in Zeist Landgoed Broekhuizen 

in Leersum 

De woeste heide- en zandgronden van de 
Utrechtse Heuvelrug waren voor een appel en 
een ei te koop, terwijl de Vechtstreek al in de 17e 
eeuw was volgebouwd met buitenplaatsen. 

Na 1750 kwam tijdens de Romantiek de Engelse 
landschapstuin in de mode: de glooiende hellin-
gen van de Utrechtse Heuvelrug en de aanwezig-
heid van (kwel)water waren heel geschikt voor de 
aanleg van dergelijke tuinen, waarin afwisseling 
en waterpartijen een belangrijke rol speelden. 
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Engelse tuinstijl (Utrechtse 
Heuvelrug) 
Ook de tuinen van de 15 buitenplaatsen zijn 
heel kenmerkend voor de Utrechtse Heuvel-
rug. Ze zijn aangelegd in Engelse landschaps-
stijl, terwijl de tuinen langs de Vecht  uit de 
17e eeuw nog in de zogenaamde Franse stijl 
werden ontworpen. Dat was toen de mode: 
strak, rechte lijnen, symmetrisch en met keurig 
geknipte buxushagen in allerlei vormen. 
Vanaf 1750 kwamen de Engelse landschapstui-
nen in de mode; deze tuinmode waaide vanuit 
Engeland ook naar ons land over. Zulke tuinen 
waren afwisselend in plaats van strak en geor-
dend, waardoor je al dromend tijdens een wan-
deling telkens opnieuw verrast werd. De tuinen 
kenden heuvels en dalen, open grasvelden en 
dichtbegroeide bosjes, lange rechte lanen en 
kronkelige paadjes, verschillende boomsoorten, 
verrassende doorkijkjes, grappige gebouwtjes, 
meertjes, fonteinen en watervallen. 

Foto: Utrechts Archief  de tuin van buitenplaats 

Schaerweijde in Zeist

Frans: 
de tuin van Slot Zeist is ooit in Franse stijl 
aangelegd, net als de tuin van Paleis Het Loo.

Engels: 
Voorbeelden van Engelse landschapstuinen; 
onder: Kasteel Groeneveld in Baarn en boven: 
Slot Zeist, dat later, toen de Engelse tuin in de 
mode kwam, delen van de tuin in deze stijl 
liet aanleggen.
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Van zand naar bos 
De woeste heide- en zandgronden van de 
Utrechtse Heuvelrug waren relatief goedkoop 
en er was ruimte zat. Hierdoor konden de 
bewoners van een buitenplaats grote stukken 
grond kopen. Door de aanleg van hun tuinen, 
parken en bossen veranderde het karakter van 
de Utrechtse Heuvelrug ingrijpend. Bestond 
voor 1850 de Utrechtse Heuvelrug voorna-
melijk uit zand, heide en schapen, na die tijd 
plantten de nieuwe bewoners complete bossen 
aan. Het is immers leuker wandelen of een ritje 
met de koets maken door het bos dan over een 
kale vlakte. Bovendien wonen in een bos die-
ren, zoals herten, vossen en konijnen, waarop 
de rijkelui graag jaagden. Maar de eigenaren 
wilden ook wat verdienen aan hun buiten-
plaats: de bossen werden tevens aangeplant 
voor de productie van (kap)hout. Hieraan heeft 
de Utrechtse Heuvelrug zijn bosrijke uiterlijk te 
danken! 
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Foto om te bekijken bij de opdrachten: 

In dienst van Huis Doorn – 

Collectie Oudheidskamer Doorn 

Foto om te bekijken bij de opdrachten: 

Familie Boetzelaer, die meerdere huizen op de 

Utrechtse Heuvelrug in bezit had. 

Bijlage 3 Leerlingenwerkblad
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Bijlage 3: Leerlingenwerkblad
bij les 1

1. Hieronder zie je zes verschillende plaatjes van huizen. 

a. Welke plaatjes zijn van buitenplaatsen? 

..................................................................................................................................

Waarom denk je dat? / Waaraan zie je dat? Noem twee kenmerken: 

1.  .........................................................................................................................................................

2.  .........................................................................................................................................................

b. Waarom zijn de andere huizen geen buitenplaatsen? 

..................................................................................................................................

A B C

D E F
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2. Bekijk onderstaande groepsfoto’s goed en beantwoord de volgende vragen. 

a.  Op welke foto is de familie afgebeeld die op de buitenplaats woonde?  
Wie staan er op de andere foto? Waaraan zie je dat? 

.........................................................................................................................................................

b.  De rijke families op een buitenplaats hadden personeel. Een gemiddeld  
huishouden op een buitenplaats had zo’n acht bedienden. Voor welke  
werkzaamheden? Bedenk er minstens drie. 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

c.  Kijk nog eens goed naar de familiefoto. Noem een aantal dingen die je  
opvallen aan de kleding. 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1. Foto omstreeks 1920-1930
Collectie Oudheidskamer Doorn

2. Foto omstreeks 1900 
Het Utrechts Archief – familie Boetzelaer
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d.  Kijk nog eens goed naar de familiefoto. Wie zouden het zijn?  
Heeft er misschien iemand ruzie? Zouden de kinderen graag met elkaar spelen? Waarom staat die 
mevrouw links zo dwars? En de zittende dame moet een beetje lachen; waarom?  
Fantaseer samen een mooi verhaal bij de foto. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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3.  Hieronder zie je een aantal afbeeldingen van de Utrechtse Heuvelrug.  
Maak de bijbehorende vragen. 

3 a.  Op bovenstaande afbeelding zie je de plaatsen Zeist, Driebergen-Rijsenburg 
en Doorn. De rode torentjes op de kaart zijn buitenplaatsen, die nog altijd 
bestaan. Wat valt je op aan de ligging van de buitenplaatsen? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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3 b.  Deze afbeeldingen staan in de Historische Atlas, die is gemaakt omstreeks 
1905. Waaraan kun je zien dat landgoed De Breul in Zeist en Huis Doorn 
toen een Engelse tuin hadden?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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Antwoorden werkblad 
1 
a.  Buitenplaatsen zijn te herkennen aan: veel grond rondom huis/grote tuin, huis is heel groot, sym-

metrische bouwstijl, monumentaal, statig. 
b.  Niet vrijstaand (grachtenhuis), nieuwbouw, boerderij. 

2.
a.  Foto 1 is foto van personeel/bedienden, dat zie je aan de werkkleding/schorten. Foto 2 is de 

familie. 
b.  Bedienden: koetsier, wasvrouw, kok, tuinman, gouvernante, kindermeisje, schoonmaakster, be-

diende. 
c.  Opvallend aan de kleding is onder meer: hoeden, jongens met strikken om de nek, mannen in 

zwarte pakken, heel netjes gekleed, lange stijve rokken. 

3 
a.  De buitenplaatsen liggen als een lint/snoer/rij langs de zuidflank van de  

Utrechtse Heuvelrug. 
b. Kronkelige, slingerende tuinaanleg. 
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Bijlage 4:  Informatie over de  
docent en de locatie

Uitvoerend docent
Annet Werkhoven-Scherpel is historica en 
geschiedenisdocent. Ze heeft een dynamische 
onderneming, die zich tot doel heeft gesteld: 
‘geschiedenis te maken voor u’.
‘Geschiedenis is niet alleen Willem van Oranje, 
maar ook: de vorige bewoners van uw huidige 
onderkomen, uw achternaam, het 25-jarig 
jubileum van uw bedrijf, een lezing over uw fa-
voriete sport, geschiedenislessen over de eigen 
omgeving, een excursie naar het kasteel in de 
buurt. Kortom,  
geschiedenis is heel dichtbij!’ aldus Annet.
Annet’s grote passie is de geschiedenis van de 
eigen omgeving. Die geschiedenis zou bij ieder-
een, jong en oud, bekend moeten zijn. Ze stelt 
zich graag tot doel dit te bereiken.

Zie voor overige activiteiten: 
www.dewerkhoven.nl.
Locatie: Arnhemsebovenweg 243
3971 MH Driebergen-Rijsenburg

Locatie
Voor het hoofdgebouw van 
Landgoed Beukenrode:
Beukenrodelaan 2 in Doorn
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Bijlage 5: Foto’s Engelse tuinen  

Hydepark
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Bijlage 6: Foto’s Franse tuinen  
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Bijlage 7: Foto’s Beukenrode

Foto omstreeks 1860 van het Warandehuis. Nieuw Sterkenburg. 
Foto kort na de herbouw in 1872

Oude kaart van Doorn en omstreken

Sterkenburg 2009Beukenrode in 1950

Speelhuisje 
en vijver

De familie Kneppelhout voor  
Nieuw Sterkenburg


