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Voorwoord
Eind mei 2009 belde de heer H.J.E. van Beuningen mij als eindredacteur van Het KrommeRijngebied. In het kort daarvoor verschenen
tweede deel van het artikel van Gerard van
Woudenberg over tien oude boerderijen rond
Wijk bij Duurstede kwam en passant het huis
Rhodesteyn in Langbroek ter sprake. Al jarenlang koesterde hij de wens om daar meer over
te weten. Zou er een onderzoek naar het verdwenen huis kunnen worden gedaan, uitmondend in een artikel voor het tijdschrift? Ik vroeg
dat aan Gerard van Woudenberg, die toestemde
en voortvarend aan de slag ging. In augustus
2009 vond de eerste bespreking plaats. De
heer Van Beuningen bleek de publicatie graag
te willen uitbreiden met een verhaal over het
karakteristieke Langbroekse landschap en over
het beheer van het landgoed Rhodesteyn-Hindersteyn in de laatste 50 jaar. Bovendien moest
alles klaar zijn op 5 juni 2010, zijn negentigste
verjaardag. Naast een (dubbel)aflevering van
het tijdschrift van de Historische Kring ‘Tussen
Rijn en Lek’, zou een apart boekje verschijnen
voor familie en vrienden, met dezelfde inhoud
maar met een ander kaftje en voorwoord.
Uiteindelijk zorgden vier auteurs voor deze
publicatie van bijna 100 bladzijden. Ad van
Bemmel was bereid om zijn overzichtsartikel
uit 1999-2000 over het ontstaan van het Langbroekse ontginningslandschap aan te passen.
Gerard van Woudenberg deed intensief archiefen literatuuronderzoek naar het 17de-eeuwse
huis Rhodesteyn aan de Langboekerwetering
met de bijhorende landerijen in de jaren 16151965. Het artikel beschrijft niet alleen uitvoerig
het huis zelf met zijn katholieke eigenaren en
bewoners, maar ook de veranderingen in de
omvang en het gebruik van het Rhodesteynse
grondbezit, dat in tweeëneenhalve eeuw
groeide van 14 naar 63 hectare. De heer Van
Beuningen zelf nam het uiteindelijk op zich om
te beschrijven hoe hij vanaf 1963 het huidige
landgoed Rhodesteyn-Hindersteyn van 130
hectare heeft bijeengebracht en beheerd. Dit artikel behandelt de ontwikkelingen van ruwweg
de laatste halve eeuw. Geschreven door de eigenaar van het landgoed heeft het een onmiskenbaar persoonlijke toets. Daarmee is het tevens
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H.J.E. van Beuningen bij het toegangshek tot het
landgoed Hindersteyn-Rhodesteyn aan de Kleidijk
(foto H. Dirksen, april 2010)

een tijdsdocument, waarin de lusten en lasten
van particulier grondbezit in deze periode van
binnenuit beschreven worden. Rentmeester A.
Velema tenslotte leverde een bijdrage over de
toekomst van het landgoed.
Rest mij om een aantal mensen te bedanken.
Allereerst natuurlijk de vier auteurs, die belangeloos en in relatief korte tijd een stuk schreven. Zonder de anderen tekort te doen, wil ik
met name Gerard van Woudenberg noemen
die ondanks problemen met zijn gezondheid
niet versaagde en een prachtig artikel schreef.
Dank ook aan jonkheer R.J. de Wijkerslooth de
Weerdesteyn, die onderzoek toestond in zijn familie-archief en aan Peter Koch die de vormgeving voor zijn rekening nam. Tot slot bedank ik
de heer Van Beuningen, die niet alleen bijdroeg
aan de tekst maar de publicatie ook financieel mogelijk maakte. Ik wens hem namens de
Historische Kring van harte geluk met zijn negentigste verjaardag en spreek de hoop uit dat
het landgoed Rhodesteyn-Hindersteyn met zijn
grote landschappelijke waarden tot in lengte
van dagen behouden mag blijven.
Namens de redactie,
Ria van der Eerden-Vonk
het kromme-rijngebied



Ad van Be m m e l *

Rhodesteyn in het hart van het
Langbroekerweteringgebied
Het landgoed Rhodesteyn ligt in het hart van
het gebied van de Langbroekerwetering. Dat gebied in het zuidoosten van de provincie Utrecht
is doorsneden met weteringen, sloten en geulen. In langvervlogen tijden leek het gebied op
een moeras. Ooit is het ontgonnen maar dan
nog stonden delen ervan tot in de jaren zestig
van de twintigste eeuw in de herfst en het voorjaar blank. Nu is het gebied zo goed ontwaterd
dat soms sprake is van ‘verdroging’. Ik neem u
al lezend mee op een waterrijke tocht door het
gebied. Daarbij ligt de nadruk op de geschiedenis van het landschap. Dát landschap kunnen
we immers zien. Die geschiedenis ligt gelukkig
allerminst achter ons. Ik hoop dat u na lezing
door het gebied gaat fietsen of wandelen, af en
toe op de kaart kijkt, en denkt ‘goh, zit dat zo’.
Ik hoop ook dat u, net zoals ik, bewondering
krijgt voor de mensen die in de twaalfde eeuw
het gebied op planmatige wijze en met heel weinig hulpmiddelen hebben ontgonnen. Iets waar
we nog dagelijks van kunnen genieten.

Bescherming én ontwikkeling
In ons dichtbevolkte land is alles voortdurend
op de schop. Ruimte is schaars. Woningbouw,
bedrijvigheid en wegen leggen een steeds groter
beslag op die ruimte. Fascinerend is het feit
dat er midden in dat land een gebied ligt van
6100 ha waarvan de structuur (watergangen,
verkaveling, wegen) meer dan 850 jaar geleden
door mensenhanden is gevormd. Het is een cultuurlandschap waarvan de structuur sedertdien
nauwelijks is veranderd en nog steeds zichtbaar is. Het geniet dan ook veel (ruimtelijke)
bescherming van de betrokken gemeenten Wijk
bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, van de

* Dr A.A.B. van Bemmel (Cothen 1954) is sociaalgeograaf en geïnteresseerd in ontginningen en
waterstaat, waarover hij regelmatig publiceert. Hij
werkt bij de HBO-raad, de vereniging van hogescholen, in Den Haag.
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provincie Utrecht, van het Rijk en van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bijzondere aandacht daarbij hebben de landbouw en
de negentien landgoederen (tezamen circa 40%
van het gebied). Ook de verbetering van de
waterkwaliteit krijgt veel aandacht.

Vragen
Het laaggelegen gebied van de Langbroekerwetering ligt tussen de hoger gelegen Utrechtse
Heuvelrug en de eveneens hoger gelegen oeverwallen van de (Kromme) Rijn: een badkuip
als het ware. Wie door het gebied rijdt, merkt
op - en de kaart laat dat beter zien - dat dit
‘lange broek’ in de lengterichting door midden
wordt gesneden door een rechte watergang:
de Langbroekerwetering die bij Odijk in de
Kromme Rijn uitmondt. Links en rechts van
de wetering zien we langgerekte, even brede
kavels gescheiden door sloten die bijna loodrecht op de wetering staan. Aan het begin van
de kavels staan langs de wetering boerderijen.
Dat alles is geen toeval. Het gebied is duidelijk
planmatig opgezet. Het is in de eerste helft van
de twaalfde eeuw ontgonnen en in cultuur gebracht. Hoe zag het gebied er toen eigenlijk uit?
Waarom en hoe is het ontgonnen? Waar is men
begonnen en wat is daar nu nog van te zien?
Waarom lopen de Gooijer- en de Amerongerwetering waar ze lopen? Waarom liggen er
‘dijken’ langs? Veel vragen dus.

In den beginne
‘Leeg’ was Langbroek voor de ontginning in de
twaalfde eeuw zeker niet. Broekbos, bos met
wilgen en elzen, op de wat minder vochtige
plaatsen ook berken, dicht op elkaar groeiende planten en struiken. Geen akkers, geen
weilanden. Kortom, een ‘wildernis’. Het gebied
werd door de (schaarse) bewoners van de
kleine dorpjes langs de Kromme Rijn en op de
Heuvelrug gebruikt om er te jagen, te vissen,
bosvruchten te plukken en om aan de randen
vee te laten grazen. Het leverde ook brandhout,

De Langbroekerdijk in 1954 met een van de boerderijen langs de wetering aan het begin van de kavel
(RHCZOU, THA Langbroek (237), prentbriefkaart, uitgave G. Ooms, Nederlangbroek)2

twijgen en takken voor wanden en daken van
huizen en stallen. Van de tenen van de wilgen
werden nuttige zaken als manden, korven en
bezems gemaakt. Permanente bewoning is er
waarschijnlijk niet geweest, wellicht wel wat
tijdelijke bewoning in de zomer. Het was moeilijk toegankelijk, zeker in de herfst en in het
voorjaar wanneer de waterstand hoog was: nat
en zompig dus. Er waren enkele doorgaande
paden. In ieder geval was er sedert lang een
verbinding tussen Cothen en Doorn, de latere
Cotherweg (1387).1 Ook vanuit Werkhoven
kon men dwars door Langbroek (1165: longa
palus; 1219: Langbruke) naar de Heuvelrug en
wel via de Broekweg (1352).

de landbouw en de relatief gunstige klimatologische omstandigheden, kwam er meer voedsel.
De bevolking nam toe, plaatsen groeiden uit tot
echte steden (Utrecht) en werden een machtsfaktor van betekenis voor de ‘oude’ heersers als
koning en kerk. Kooplieden en ridders eisten
een deel van de macht op en verdienden geld.
Net zoals vandaag de dag was grond een veilige
en lucratieve wijze van beleggen. Ontgonnen
grond brengt meer op dan wildernis. Het is dan
ook niet zo vreemd dat de Utrechtse bisschop
Godebald (1114-1127) zijn blik liet vallen op
het toen nog moerassige Langbroek.

Waarom Langbroek ontginnen?

In West-Nederland tussen Leiden en Utrecht
was de ontginning van de wildernis en dat
vanaf de randen, al enige eeuwen aan de gang.
Die ervaring kwam goed van pas toen men
moeilijker te ontginnen gebieden wilde aanpakken. Langbroek was zo’n gebied en wel om
een aantal redenen die te maken hadden met
de toen nog onbeheersbare waterstand:
 et gebied werd regelmatig overstroomd door
• h
water vanuit de onbedijkte en (nog) niet
afgedamde Kromme Rijn;

Na 1050 begon in onze streken (en elders in
West-Europa) een periode van economische
voorspoed die zo’n kleine tweehonderd jaar
zou duren. De invallen van de Noormannen in
de achtste en negende eeuw waren vergeten.
Internationale handelstromen kwamen mede
door de kruistochten weer op gang. Nieuwe
ideeën maakten opgang. Ook was er weer goud
om munten te slaan. Door ontwikkelingen in
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Waterproblemen
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Wat te doen?

De overstroomde Gooijerdijk in september 1957
(RHCZOU, THA Langbroek (237), foto Van Uchelen, Zeist)

 anaf de hoger gelegen gronden langs de
• v
(Kromme) Rijn en de Heuvelrug stroomde
water het gebied in of kwam aldaar door
kwel naar boven.
Met name door wateronttrekking en opvang
van hemelwater in het riool, is de afstroom van
en kwel vanuit de Heuvelrug vooral na 1960
drastisch afgenomen. Daarom begrijpen velen
van ons niet meer waarom de sloot langs de
huidige Bovenwijkerweg, vanwege het ooit
snel stromende water, ‘De Snel’ (1531) werd en
soms nog wordt genoemd! De ‘badkuip’ Langbroek diende als boezem, als wateropvang voor
het omliggende land. Overigens had Langbroek,
in tegenstelling tot de ontginningsgebieden in
West-Nederland, niet of nauwelijks een veendek. Alleen in de ondergrond kwam (en komt)
hier en daar wat veen voor. De inklinking van
ontwaterde grond is dan ook vele malen geringer dan in West-Nederland.
Als Langbroek zoveel water te verwerken
kreeg, waar bleef dat dan? Een klein deel verdampte, een ander klein deel verdween in de
bodem, een deel bleef staan (vooral in Overlangbroek) maar het grootste deel vloeide langzaam af naar het laagste punt bij Odijk waar het
uiteindelijk in de Kromme Rijn terecht kwam.
Het vloeide af via waterstroompjes. Eén van die
stroompjes is er nog steeds. Het is de Driebergse
of Werkhovense Meer (1395) die achter kasteel
Beverweerd in Werkhoven begint en bij Odijk,
vlak voor de Odijkerbrug in de Kromme Rijn
uitmondt. Ook tussen Nederlangbroek en
Cothen was zo’n stroompje. Een deel ervan is
nog steeds watervoerend en droeg ooit de naam
Meer (1377).
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Om het gebied goed te kunnen ontginnen en
de ontgonnen gronden tegen het water te kunnen beschermen, moesten eerst de waterstaatkundige problemen worden aangepakt. Die
problemen waren van een zodanige orde dat dit
gecoördineerd en projectmatig moest gebeuren.
Als persoon alleen begon je hier weinig. We
moeten ons voorstellen dat bisschop Godebald
rond 1120 een aantal ‘ingenieurs’ bij zich heeft
geroepen op zijn paleis in Utrecht en hen heeft
gevraagd wat te doen. De bisschop werd, zo
denken we, geadviseerd om:
1.	De Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede af te
dammen om aldus het overstrominggevaar
vanuit die rivier weg te nemen.
2.	Maatregelen te treffen om het overstromingsgevaar vanuit de Neder-Rijn tegen te
gaan: de aanleg van de Noordelijke Lekdijk.
3.	Middendoor Langbroek een wetering te
graven, uitmondend in de Kromme Rijn bij
Odijk, om het water uit het broek zelf af te
voeren. Bovendien kon die wetering dienen
als waterweg voor onder meer de aanvoer
van ontginners en later voor de afvoer van
landbouwproducten: de Langbroekerwete
ring (1333).
4.	Een wetering aan te leggen parallel aan de
Neder-Rijn van Amerongen naar Wijk bij
Duurstede om aldus het water vanaf de
oeverwallen langs die rivier op te vangen en
buiten het gebied te brengen: de Amerongerwetering (1289).
5.	Een wetering te graven parallel aan de
Kromme Rijn, lopend van Wijk bij Duurstede richting Werkhoven om aldaar in de
Kromme Rijn uit te monden: de Hoofdwetering (1333), welke naam overigens in de
vergetelheid is geraakt.
6.	Een wetering te maken parallel aan de Heuvelrug om aldus het water daarvan afkomend, op te vangen en buiten het gebied te
voeren: de Gooijerwetering (1333).

Afdamming
Besloten werd te beginnen met de afdamming
van de mond van de Kromme Rijn te Wijk bij
Duurstede. Dit is zeer waarschijnlijk in 1122
gebeurd en dat op initiatief van de bisschop.
Voordat de dam kon worden aangelegd, is er
eerst een strijd uitgevochten met de burgers
van de stad Utrecht die immers belang had-

den bij een goede verbinding met de Rijn/Lek.
Daarom is al een paar jaar na 1122 een kanaal
van Utrecht naar de (Hollandse) IJssel gegra
ven: de Vaartse Rijn. De IJssel staat met de Lek
in verbinding en zo werd Utrecht toch weer
vanaf de Rijn/Lek bereikbaar. De dam zal tussen de oeverwallen aan weerszijden van de
Kromme Rijn zijn gelegd en een lengte van
ruim 450 meter hebben gehad; toentertijd een
waterstaatkundig werk van de eerste orde. De
dam ligt voor kasteel Duurstede en maakt nu
deel uit van de Lekdijk aldaar. Die dijk moet
kort na de afdamming zijn aangelegd. Immers,
anders zou het rivierwater bij een hoge stand
alsnog langs de dam het gebied in kunnen
stromen.

Zeggenschap
Toen de dam gereed was, kon worden begonnen met de ontginning. Althans dat dacht
bisschop Godebald. Langbroek was immers
‘wildernis’ dus niemandsland en daar was hij
als landsheer de baas over. Hij was even ‘vergeten’ dat dit niet meer gold voor het gehele
gebied. Het Domkapittel te Utrecht was immers
al ongeveer een eeuw de eigenaar van het land
ten zuiden van de Cotherweg. (Het Domkapittel was verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van de Domkerk.) Het rijksgerecht
te Keulen - ons gebied behoorde toen tot het
Duitse keizerrijk - werd om een uitspraak
gevraagd. In de uitspraak van 1126 werd het
recht van het Domkapittel erkend. Bisschop

Het verkavelingspatroon van Langbroek vanuit de lucht gezien met op de voorgrond rechts kasteel Lunenburg
en links kasteel Hinstersteyn. De Rhodensteijnselaan in het midden verbindt de Langbroekerdijk op de voorgrond met de Gooijerdijk op de achtergrond (RHCZOU, THA Langbroek (237), foto Slagboom en Peeters, ca 1970)
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Het Langbroekerweteringgebied in april 2004 (RHCZOU, THA Langbroek (237), foto W.R. Leeman, nr 345-1-20A)



Godebald boog uiteindelijk het hoofd en liet
zijn klerk in voor de meesten van ons indruk
wekkend Latijn neerschrijven: ‘Igitur ego Godebaldus, Dei gratia Traiectenis episcopus, paludem
[broek], pertinentem ad Amerungon et Thornen
[Doorn] et Coten, quam semper prepositi quidem
Maioris ecclesie cum fratribus suis possederant...’.

mochten uitwateren. Dit uitwateringsverbod is
waarschijnlijk de reden waarom de Langbroe
kerdijk onder Driebergen niet, zoals elders, aan
de zuidoostkant maar aan de noordoostkant
van de wetering ligt.

Zeggenschap over het broek of niet, bisschop
Godebald was intussen voortvarend aan de slag
gegaan. Vanuit de Kromme Rijn bij Odijk was
al begonnen met het graven van de Langbroekerwetering. Overigens was men in dit gebied
- het Driebergerbroek (1303) - al eerder met de
ontginning gestart. Voor de ontginning van het
Driebergerbroek was het graven van de Langbroekerwetering strikt genomen niet nodig.
De ontwatering van dat broek was blijkbaar al
voldoende. Een echo daarvan is te vinden in
een akte uit 1710, dus zo’n zes eeuwen later. In
Driebergen was het plan opgevat een papiermolen te bouwen en daarbij een doorgang naar
de Langbroekerwetering te maken. De bewoners van Langbroek waren daar tegen. Immers
de Langbroekerwetering was hun ‘eijgene en
partikuliere uijtweteringe’ waarin anderen niet

Bij de ontginning stond de bisschop van meet af
aan een specifiek model voor ogen en wel dat
van de ‘cope’. In dit model kochten mensen het
recht om een kavel te ontginnen om het aldus
geschikt voor landbouw te maken. Het recht
werd in de regel gekocht van een ‘aanbesteder’.
Deze projectontwikkelaar, zouden wij zeggen,
werd aangesteld door de bisschop. Het gekochte
recht werd een ‘cope’ genoemd. In Langbroek
is de bisschop zelf als projectontwikkelaar opgetreden.
Geen van de cope-contracten is bewaard gebleven. Onbekend is ook wie wat voor welke prijs
heeft gekocht. Wel staat vast dat de meerderheid van hen niet uit het Kromme-Rijngebied
zelf kwam. Ze werden Friezen genoemd; toen
in het Utrechtse een verzamelterm voor mensen afkomstig uit West- en Noord-Nederland.

het k r o m m e - r i j n g e b i e d

Ontginningsmodel

Een stuk land iets ten zuiden van Nederlangbroek (1337) heet nog steeds het ‘Vriesenlant’
(1394).

gelijk als het ware terug te kijken in de tijd
en de ontginning min of meer op de voet te
volgen.

Ontginningskavels

Aan de slag

Zoals gezegd, stond de bisschop van meet
af aan een specifiek ontginningsmodel voor
ogen. Een model dat al was beproefd in het
westelijk deel van Utrecht en rond 1100 ook
naar de omgeving van Bremen in Duitsland
was geëxporteerd. Een belangrijk kenmerk
van dit cope-model was de uitgifte van de
grond in even brede en in beginsel ook even
diepe kavels, ongeveer loodrecht uitgezet op
de ontginningsbasis, meestal een wetering. De
idee was kavels te vormen die groot genoeg
waren om een boerengezin zich zelf te kunnen laten voeden, dus om zelfvoorzienend
te kunnen zijn. Zo’n kavel werd een hoeve
genoemd. In Utrecht was een hoeve ongeveer
13,6 hectare groot. De parallel lopende kavels
werden gescheiden door sloten die tevens voor
de afwatering zorgden. Van meet af aan zijn de
kavels ook aan de achterzijde begrensd en wel
door een kade of wetering. De grenzen van
het landgoed Rhodesteyn worden ook nu nog
bepaald door de grenzen van de aloude ontginningskavels.
De aanleg van een cope-ontginning was een
kostbare aangelegenheid; het veranderen daarvan dus ook. Daardoor is de structuur ervan,
bestaande uit weteringen, sloten, kades en kavels, zeer tijdsbestendig. Het is daarom dat de
oorspronkelijke ontginningsstructuur
van Langbroek na zo’n 850
jaar nog steeds intact én
functioneel is. Dat
maakt het
mo-

De zeggenschap geregeld, het ontginningsmodel uitgeprobeerd, kon de bisschop aan de slag
of liever aan de schop. Zoals gezegd, werd vanaf
de Kromme Rijn bij Odijk begonnen met het
graven van de Langbroekerwetering richting de
al bestaande weg tussen Cothen en Doorn: de
ontginningsbasis. Een blik op de kaart laat zien
dat de wetering de Cotherweg bijna halverwege
tussen Cothen en Gooijerwetering kruist: een
afstand van ongeveer 2500 meter. Van meet af
aan is het de uitdrukkelijke bedoeling geweest
op dit kruispunt een nederzetting te stichten,
het latere Nederlangbroek. Vanuit dat kruispunt
is de Langbroekerwetering vervolgens doorgetrokken naar het zuidoosten richting de NederRijn tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede.
Daarbij is steeds gekeken of zowel links als
rechts van de wetering kavels met een lengte
van circa 1250 meter konden worden uitgezet.
Naarmate men dichter bij de Neder-Rijn kwam,
werd dat steeds moeilijker. Iets voor de huidige
nederzetting Overlangbroek bleek dat niet meer
mogelijk. Door de wetering aldaar een hoek te
laten maken, konden aan de Heuvelrugkant

De ontginningseenheden De Veertig en,
ten dele, De Vijftig Hoeven met midden
door de Langbroekerwetering die op het
laagste punt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de
oeverwal van de Kromme Rijn ligt (Uit: R. Blijdenstijn,
Tastbare Tijd. Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht.
Amsterdam, 2005, 135. Met dank aan de provincie Utrecht)
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Historisch-topografische kaart van de ontginning van Langbroek, 2010 (G-O graphics, Wijk bij Duurstede)

van de wetering nog wel kavels met een lengte
van circa 1250 meter worden uitgezet. Dit is
heel mooi te zien op de kaart. Enkele kilometers verder houdt de Langbroekerwetering op
bij de aldaar al gegraven Amerongerwetering.
Overigens was men vanuit Amerongen langs de
Neder-Rijn richting Wijk bij Duurstede al eerder
begonnen met de ontginning en het uitzetten
van kavels; kavels die aan de achterzijde worden begrensd door die Amerongerwetering. Dat
gebied heet De Hoeven, een duidelijke verwijzing naar de cope-ontginning.

Verkaveling
De ontginningskavels lopen parallel aan de
Cotherweg en zijn ongeveer 55 meter breed. De
lange kavels lopen van de Hoofdwetering helemaal tot aan de Gooijerwetering. Een reden
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daarvoor kunnen kwaliteitsverschillen van de
grond zijn geweest. De gronden ‘gooywaarts’
zijn iets hoger, zandiger en daardoor lichter
van structuur dan de gronden ‘rijnwaarts’.
(Gooywaarts en rijnwaarts zijn termen die
eeuwenlang zijn gebruikt om het gebied ten
noordoosten respectievelijk ten zuidoosten van
de Langbroekerwetering aan te duiden.) Door
hele lange kavels te maken werden verschillen
in grondkwaliteit op rechtvaardige wijze over
alle boeren verdeeld. Een ieder kreeg daardoor
zowel goede als minder goede grond.
Daarom ook zijn de boerderijen in Langbroek
middenop de kavel gebouwd en dat in eerste
instantie aan één zijde van de Langbroekerwetering, de Heuvelrug-zijde. Later zijn er ook
aan de andere kant verschenen. In de loop van
de tijd is een aantal van de oorspronkelijke
eigenaren welvarend geworden; welvarend

genoeg om bij de eigen boerderij vanwege met
name statusoverwegingen een stenen woontoren te laten bouwen. Het zijn die torens die
de kern vormen van de vele kastelen die in het
gebied staan (en van de latere landgoederen).
Ze dateren doorgaans uit het laatste kwart van
de dertiende en uit het eerste kwart van de veer
tiende eeuw.
Nadat de kavels waren uitgemeten, kon een
boer vanaf de Langbroekerwetering met de
ontginning van zijn kavel beginnen. Hij werkte
naar achteren toe. Bomen, struiken en dergelijke werden omgehakt. Stronken werden
verwijderd. Waar nodig werd het land geëgaliseerd. Hier en daar, soms op plaatsen waar
verschillen in grondkwaliteit optraden, werden
tussen de scheisloten dwarssloten gegraven.
Vervolgens werd het land geploegd met een
zogeheten karploeg. Deze ploeg was bij uitstek
geschikt om de weerbarstige grond te ploegen
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en werd getrokken door soms wel zes paarden. Het land werd geploegd om het gereed te
maken voor akkerbouw, voornamelijk granen.
Er was nog weinig weiland en dan meestal nog
gecombineerd met hoogstam fruitbomen. Met
opkomst van de steden (koopkracht) en door
de verbetering van de transportmiddelen, is na
1600 langzamerhand steeds meer akkerland
in weiland omgezet. Zeker in Overlangbroek
werd veel land bepoot met hakhout en dat is
nog steeds het geval. Rond 1865 was er in het
gehele gebied nauwelijks nog akkerland. Het
weinige akkerland van tegenwoordig is bezaaid
met mais dat dient als veevoer.
Overigens duidt de naam ‘Rhodesteyn’ zelf ook
op ontginning. De naam verwijst immers naar
het werkwoord ‘rooien’, naar het rooien van
bomen en struiken; ‘steyn’ duidt op een stenen
bouwwerk. Rhodesteyn is een naam die in het
gebied van Langbroek en de Kromme Rijn een
aantal malen voorkomt.
het kromme-rijngebied



Gezicht over de Langbroekerwetering in Nederlangbroek met wandelpad en op de achtergrond de Utrechtse
Heuvelrug (RHCZOU, THA Langbroek (237), foto door W.R. Leeman uit februari 2000, nr 161-5-3)

Wie langs de Langbroekerwetering gaat, kan
zien dat de meeste weilanden enigszins bol
lopen. Zoals gezegd, was ooit al het land in
Langbroek akkerland. We hebben hier te
maken met zogenoemde bolakkers. Ze zijn het
gevolg van het eeuwenlang op eenzelfde wijze
en in eenzelfde richting ploegen. Hoe hoger,
hoe langer beploegd en hoe ouder ze dus zijn.
De akkers hebben als voordeel een betere afwatering. De grond is immers eerder droog doordat het water zijdelings wegloopt in de scheisloten of in de tussengreppel, en is zodoende beter
geschikt voor akkerbouw.

10

Graven van watergangen

om het water vanaf de oeverwallen van de
Kromme Rijn en vanaf de Heuvelrug te kunnen
keren. Achter die kade of kweldam werd de
Hoofdwetering respectievelijk de Gooijerwetering gegraven. Oorspronkelijk was het niet de
bedoeling dat water vanuit die weteringen - en
vanuit de Amerongerwetering - in het gebied
van Langbroek zelf zou kunnen komen. Dat
gebiedsvreemde water moest gescheiden worden afgevoerd. Langbroek zelf had immers al
waterproblemen genoeg. Door de aanleg van de
Cothergrift in 1635 en van de Melkwegwetering in 1972 is dat laatste veranderd. Rond dat
laatste jaar zijn in de Langbroekerwetering ook
kleine stuwen gebouwd.

In Langbroek is het goed kunnen beheersen
van de waterstand al ruim 850 jaar van groot
belang. Anders is het gebied nauwelijks toegankelijk doordat het een groot deel van het
jaar iets onder water staat. Nadat de Langbroekerwetering was gegraven, werden langs
de uitgezette kavels scheisloten gegraven. Die
scheisloten kwamen uit op de wetering. Aan de
achterzijde van de kavels werd een kade gelegd

De aanleg van de Gooijerwetering was problematisch daar het niet mogelijk bleek of te
kostbaar was de wetering geheel parallel aan
de Langbroekerwetering door te trekken tot
in de Kromme Rijn stroomafwaarts van Odijk.
Daarom is besloten het water toch maar via de
Langbroekerwetering zelf af te voeren door op
vijf plaatsen afwateringssloten daar naar toe
te graven. Die uitweteringen moesten door de
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Gooijerdijk heen afwateren. De Hoofdwetering,
die parallel aan de Langbroekerwetering loopt,
kon in tegenstelling tot de Gooijerwetering
wel in de Kromme Rijn uitmonden (ter hoogte
van boerderij De Lage Leemkolk onder Werkhoven). Alleen bij Cothen was het tracé een
probleem. Daar lag ten zuiden van de Cotherweg een hoger gelegen, zandiger stuk grond,
het Overrijnseveld (1363). Daar moest om heen
worden gegraven waarbij het veenstroompje
De Meer is vergraven.

Langs de Langbroekse kant van de Amerongerwetering ligt de Amerongerdijk: het te keren
water komt vanaf de Neder-Rijn. Aan de Langbroeksekant van de Hoofdwetering vormt bij
Wijk bij Duurstede - zeer toepasselijk - de Landscheidingsweg (1371) de kade. Voorbij Cothen
gaat deze kade over in de Kleidijk (1792): het
te keren water komt vanaf de Kromme Rijn. De
Gooijerdijk ligt aan de Langbroekse kant van de
Gooijerwetering: het te keren water komt vanaf
de Heuvelrug.

Kaden en dijken

Ontginningseenheden

Langs de weteringen ligt bijna overal een weg
die vaak ‘dijk’ wordt genoemd maar in feite een
kade is. Dijk is een van oorsprong Fries woord
dat zowel (lage) waterkering als weg betekent.
Aan de ligging van de kade ten opzichte van
de wetering is af te leiden van welke kant het
water komt dat door de kade moest worden
gekeerd. Het te keren water komt van de kant
waar de wetering ligt. Het is immers die wetering die dat water vervolgens moet afvoeren.
Een kade ertussen zou niet praktisch zijn.

Langbroek was opgedeeld in een aantal ontginningseenheden die op te vatten zijn als kleine
polders. Ze hadden een naam die was afgeleid
van het oppervlakte ervan. Vanaf de Amerongerwetering tot aan de Broekweg onder Werkhoven waren dat de Tien Hoeven, de Vijftig
Hoeven, de Veertig Hoeven, de Dertig Hoeven,
de Vijfentwintig Hoeven en Sterkenburg (ongeveer vijftien hoeven). De eenheden waren van
elkaar gescheiden door zijkaden, zijwenden of
zuwen die niet door sloten mochten worden

Bolakkers op het landgoed Rhodesteyn aan de Langbroekerwetering met op de hoogste punten bloeiende
fruitbomen eind april 2000 (RHCZOU, THA Langbroek (237), foto W.R. Leeman, nr 164-5-35)
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Een van de publieke wandelpaden in het gebied (RHCZOU, THA Langbroek (237), foto W.R. Leeman, juli 2007,
nr LEW6349)

doorsneden. Het zijn de Zuwe, de Wijker- en
Bovenwijkerweg, de Cotherweg, de niet meer
bestaande Stamerweg en de (Sterkenburgse)
Zuwe. Die ontginningseenheden hebben op
hun beurt de grenzen tussen de voormalige gemeente Langbroek en de omringende gemeenten bepaald. Die grenzen dateren allemaal uit
het begin van de twaalfde eeuw.
12
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Langbroekerwetering als verkeersader
De Langbroekerwetering was tot in het begin
van de twintigste eeuw de verkeersader van het
gebied en niet het langs de wetering gelegen
vaak drassige pad, de latere Langbroekerdijk.
Het is daarom dat in Neder- en Overlangbroek
bijna alle oude boerderijen (inclusief de kerk)

direct aan het water dus aan de Langbroekerwetering staan en niet aan de weg! Ook het
voormalige huis Rhodesteyn stond direct aan
de wetering.
Via de wetering werden landbouwproducten
en hakhout naar de markt in Utrecht gebracht.
Uit de stad werd vuilnis aangevoerd voor de
bemesting van de grond. De benamingen
‘schipsloot’ wijzen nog op dat vervoer. Daarvoor waren zogenaamde Kromme-rijnders
in gebruik: lange en smalle platbodems. Deze
trekschuiten werden vanaf de oever door
mensen getrokken. Niet door paarden. Dat was
verboden, mogelijk omdat paarden de oevers
vertrapten. In 1668 bepaalden Gedeputeerde
Staten van Utrecht dat wie dat verbod overtrad, per keer een boete moest betalen. Voor
een overtreding overdags bedroeg de boete zes
gulden en voor ’s nachts het dubbele. Eenderde
van de boete-opbrengst was bestemd voor de
armen van Langbroek.
Ook het personenvervoer ging per schip. Vanuit
elke plaats voer een trekschuit via de wetering,
de Kromme Rijn en de Oude Gracht naar het
centrum van Utrecht. De dienstregeling was
afgestemd op de markttijden in die stad. Ook
bewoners van Leersum en Doorn konden aldus
naar Utrecht varen. De twee nog bestaande
schippershuizen aan de Gooijerwetering herinneren daaraan. Tussen de Kromme Rijn bij
Cothen en de Langbroekerwetering in Nederlangbroek ligt de in 1635 gegraven trekvaart
De Cothergrift. Via deze vaart voeren schepen

vanuit Wijk bij Duurstede en Cothen naar
Utrecht. Daardoor meden ze een zeer bochtig
en tijdrovend traject van de Kromme Rijn.

Waardering cultuurlandschap
Ik hoop - tot slot - dat u een beeld hebt gekregen van het ontstaan en de structuur van het
waterrijke cultuurlandschap van Langbroek;
een landschap waar het landgoed Rhodesteyn
middenin ligt. Het beleid van de betrokken
overheden is erop gericht het bijzondere karakter van Langbroek - een geheel door mensenhanden gemaakt gebied – te behouden én te
versterken. Natuur en landschap krijgen een
steun in de rug. Landgoederen moeten kunnen
blijven bestaan. Bovendien moet de landbouw
(economisch) perspectief blijven hebben.
Nieuwe natuurgebieden worden gevormd en
‘agrarisch natuurbeheer’ uitgebreid. De ‘verdro
ging’ van natuurgebieden wordt bestreden. De
mogelijkheden voor recreatie in de vorm van
fietsen en wandelen worden vergroot. Autoverkeer wordt verminderd. Landschapsschoon
wordt beschermd. De waterkwaliteit wordt
verhoogd onder meer door verbetering van de
rioleringssituatie, door het wegbaggeren van
vervuilde waterbodems en door het tegengaan
van de instroom van water van buiten het
gebied. Kortom, door deze maatregelen wordt
recht gedaan aan hetgeen de vroegere bewo
ners en gebruikers van het gebied ons hebben
nagelaten, opdat wij het kunnen doorgeven.

Literatuur
> Ad van Bemmel, De Kromme Rijn
- waterstaat, onderhoud en gebruik
vanaf 1600. Historische Reeks Kromme-Rijngebied 4. Houten, 1996.
> Ad van Bemmel, De ontginning
van Langbroek: Van wildernis naar
cultuurlandschap. In: Het KrommeRijngebied, 1999, jrg. 33-1, 2-22.
> Ad van Bemmel, Het waterrijke landschap van Langbroek. De toekomst
verzekerd. Brochure Open Monumentendag 2000. Provincie Utrecht/Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’, 2000.
> Ad van Bemmel, De Lekdijk van
Amerongen naar Vreeswijk. Negen
eeuwen bescherming van Utrecht en
Holland. Historische Reeks Kromme-

44 | 2/3 | 2 0 1 0 

Noten
Rijngebied 9. Hilversum, 2009.
> Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, Watergebiedsplan
Langbroekerweteringgebied. Houten,
2007.
> Provincie Utrecht, De toekomst
verzekerd. Plan van Aanpak voor het
Langbroekerweteringgebied. Utrecht,
1999.
> Provincie Utrecht, Uitvoeringsprogramma’s Langbroekerwetering.
Utrecht, 2000 en 2006.
> Kees van Schaik, Overlangbroek op
de kaart gezet. Dorp, landschap en
bewoners waaronder een familie De
Cruijff. Historische Reeks Kromme-Rijngebied 8. Hilversum, 2008.

1 Waar in de tekst een jaartal tussen
haakjes staat, wordt bedoeld ‘voorzover bekend, het eerst beschreven
in …’.
2 In de bijschriften worden twee afkortingen gebruikt:
RHCZOU = Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (het voormalige
Streekarchief), te Wijk bij Duurstede en
THA = Topografisch-historische atlas.
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Ge rar d van W o u d e n b e r g *

Het goed Rhodesteyn in Nederlangbroek:
geschiedenis, eigenaren en bewoners
(1615-1965)
Meer dan 260 jaar lang, tussen circa 1615 en
1878, stond in Nederlangbroek pal aan de
Langbroekerwetering, schuin tegenover de
ridderhofsteden Hindersteyn en Lunenburg,
een sierlijk buitenhuis, omgeven door tuinen,
bossen en weilanden, met de naam Rhodesteyn. Het is jammer dat het is gesloopt want,
zoals te zien is op twee afbeeldingen uit 1728
en 1868, zou dit huis ook nu nog een sieraad
aan de wetering zijn geweest. Dat geldt beslist
niet voor hetgeen er in de vorige eeuw voor in
de plaats is gekomen, op de hoek van de wetering en Rhodensteijnselaan. Overigens blijkt
uit enkele bronnen dat het huis er in 1868 veel
minder florissant moet hebben uit gezien dan
de tekening suggereert. Waarschijnlijk was het
toen al sterk verwaarloosd en vervallen. Om
misverstanden te voorkomen: het huidige, moderne landhuis Rhodesteyn aan de Gooijerdijk
staat dus op een heel andere plek dan het oude
huis Rhodesteyn aan de Langbroekerdijk, waarvan in dit artikel de geschiedenis, eigenaren en
bewoners worden beschreven.

De naam Rhodesteyn
Over de herkomst van de naam Rhodesteyn
wordt wel gezegd dat deze te maken heeft
met de rode steen waarvan het huis zou zijn
gebouwd. Dat is echter de vraag. Er zou ook
een relatie kunnen zijn met het gegeven dat
het water in sommige vaarten rond Rhodesteyn
roodbruin gekleurd was, doordat er ijzeroer in
de bodem zat. Veel waarschijnlijker is echter

* Ing. G.B.H. van Woudenberg (1941) studeerde
bosbouw en landschapsarchitectuur en is deskundige op het gebied van internationaal toerisme. Sinds
1990 doet hij als amateur-genealoog onderzoek
naar zijn familiehistorie; vanaf 2003 werkt hij als
vrijwilliger voor het Regionaal Historisch Centrum
Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede.
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dat de naam zijn oorsprong vond in het feit
dat het land waarop het huis en de hofstede
stonden indertijd bouwrijp is gemaakt door het
rooien van bomen. In Amerongen vinden we
bijvoorbeeld een stuk land dat in de 13de eeuw
Rodeland heette en ontgonnen was door het
rooien van bomen. Het blijft echter gissen.
Overigens had dit Langbroekse huis Rhodesteyn geen enkele relatie met gelijknamige
huizen in zuidoost-Utrecht, zoals het kasteel
Royestein in Cothen of het huis Royestein in
Amerongen. De geschiedenis van deze beide
huizen zal in latere artikelen worden beschreven.

Rhodesteyn, katholiek bolwerk in
Nederlangbroek
Het goed Rhodesteyn, bestaande uit het huis
en de bijbehorende landerijen, was door de
eeuwen heen steeds in bezit van katholieke
patriciërs- en adellijke families. Achtereenvolgens waren dat de families De Coninck, Van
Honthorst, Ram van Schalkwijk en Van Brienen. Binnen die families werd blijkbaar zoveel
waarde gehecht aan het bezit van Rhodesteyn,
dat steeds testamentair werd bepaald dat het
huis met de landerijen in het bezit van de familie moest blijven en niet door de erfgenamen
mocht worden verkocht. Zo bleef het goed binnen een relatief kleine kring aanzienlijke, katholieke Utrechtse families. In Nederlangbroek
vormde Rhodesteyn, sinds 1730 samen met
de ridderhofstad Weerdestein, een katholiek
bolwerk binnen de overwegend protestantse
samenleving. Het werd echter nooit erkend als
ridderhofstad, anders dan Weerdestein.1

Het huis Rhodesteyn
Het parallel aan de Langbroekerwetering
gebouwde huis Rhodesteyn lag op een omgracht huisperceel ter grootte van 0,45 hectare
[dit is ongeveer een halve morgen]. Het is niet

Het huis ‘Royestein’ op een kaart uit 1697 van de hoofdwatergangen in het Kromme-Rijngebied, waaronder de
Langbroekerwetering. Het gaat om een kopie door E.G. Wentink uit 1896 naar G. Reets (opmeting 1688, tekening 1697; het noorden is onder) (Fragment; HUA / RHC Rijnstreek, Archief Lekdijk Bovendams, inv.nr. 2129)

bekend of deze omgrachting dateert uit de tijd
dat het huis werd gebouwd of uit een eerdere
periode. Op de kadastrale kaart van 1832 is
nog een tweede, ruimere omgrachting te zien.2
Deze omsloot een circa 2,8 hectare groot stuk
land. Behoudens het huisperceel was dit terrein
geheel ingericht als nutstuin, een stuk grond
met fruitbomen en een moes- en kruidentuin.
Huis, hofstede en verdere opstallen stonden
op een perceel van acht morgen groot, gelegen in de Dertig Hoeven. De Dertig Hoeven
was waarschijnlijk het tweede gebied dat in
de twaalfde eeuw in Langbroek werd ontgonnen en was gelegen tussen de Gooijerdijk aan
de noordzijde, de Langbroekerwetering aan de
zuidzijde, de Cotherweg aan de oostzijde en
de Stamerweg aan de westzijde.3 Het perceel
was tijnsgoed van de Domproosdij in Utrecht.
Dat betekende dat de grondeigenaar jaarlijks
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een soort grondbelasting moest betalen aan de
Domproosdij. Hoewel men eigenaar was van de
grond, kon deze alleen met toestemming van
de Domproosdij met een hypotheek worden
belast of vervreemd.
Uit de beide tekeningen die van Rhodesteyn
bekend zijn, blijkt dat dit huis waarschijnlijk in
het eerste kwart van de 17de eeuw gebouwd
is. Volgens archeologisch onderzoek uit 1993
bevinden zich waarschijnlijk nog resten van
het huis Rhodesteyn in de grond.4 Men vond
aanwijzingen van uitbraaksleuven en een
gracht. In de publicatie Langbroek, geschiedenis
en architectuur uit 1990 is sprake van de ‘resten
van het Laat-Middeleeuwse versterkte huis
Rhodesteijn’.5 Of Rhodesteyn een laat-middeleeuwse voorganger heeft gehad, is uit door
mij onderzochte bronnen niet gebleken. Wel
lijkt het, volgens de tekening uit 1728, alsof het
het kromme-rijngebied
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Tekening uit 1728 van de voor- en zijgevel van het huis Rhodesteyn met het poortgebouw over de Langbroekerwetering door L.P. Serrurier (pen en penseel in grijs,14x20 cm; HUA, Beeldmateriaal, cat.nr 201800 / negatiefnr
VA 878)

herenhuis Rhodesteyn pal vóór een al bestaande, kleine T-vormige hofstede is gebouwd. Dat
kan erop wijzen dat voordien al een gebouw op
dit perceel stond. Na de bouw van het nieuwe
stenen huis kan de oude behuizing als achterhuis en stalling hebben gediend. Op grond van
enkele aanwijzingen denk ik dat dit huis Rhodesteyn in de periode 1611-1614 is gebouwd
door jonker Alexander de Coninck. Hierna, bij
de beschrijving van de familie De Coninck, kom
ik daar nog op terug.
Rhodesteyn verbouwd
Het 17de-eeuwse huis Rhodesteyn bestond uit
een eenbeukig huis van twee bouwlagen en
een zolderverdieping. Het oostelijke deel van
het huis was onderkelderd, waardoor op de
begane grond verschillende vloerniveau’s zullen zijn ontstaan. Op de tekening uit 1728 is te
zien dat boven op de beide zijgevels schoorstenen staan aangeduid en dat het midden van het
dak is getooid met een spits torentje. Op de veel
16
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gedetailleerder tekening uit 1868 is te zien dat
boven de ramen ontlastingsbogen zijn gemetseld met een gebeeldhouwde afbeelding [maskeron] op de sluitstenen. De balklagen van de
vloeren van de eerste - en de zolderverdieping
zijn aan de gevel verankerd met muurankers
op de scheiding van elke travee. Dit wijst op
een datering uit het eerste kwart van de 17de
eeuw.6 Vergelijken we beide tekeningen, dan
blijkt dat de schoorstenen later zijn verhoogd
en dat de vijf kleine dakkapellen vervangen zijn
door twee grote dakkapellen. De poortvormige
hoofdingang is vervangen door een hoge monumentale voordeur met bovenlicht en links
daarvan is op de parterre een venster verdwenen. Achter het voorhuis lijkt de oude hofstede
te zijn vervangen door een eenbeukig achterhuis waarvan de nok lager is dan die van het
voorhuis. Het meest waarschijnlijk is dat deze
wijziging in de 18de eeuw is aangebracht. Zeer
waarschijnlijk zijn het koetshuis en de tuinmanswoning, waarvan sprake is in een huur-

contract uit 1802, eveneens in de 18de eeuw
gebouwd, in de periode dat Eduard Joseph Ram
van Schalkwijk en later zijn zoon Eduard Pieter
een aantal jaren permanent op Rhodesteyn
woonden. Volgens de kadastrale kaart van 1832
waren het koetshuis en de tuinmanswoning
in één gebouw ondergebracht. De boogbrug
over de Langbroekerwetering droeg op de
tekening uit 1728 een poortgebouw met op de
zolder een duiventil. Dit poortgebouw toont
een grote gelijkenis met het uit 1617 daterende
en gelukkig wel bewaard gebleven bakstenen
poortgebouw van kasteel Groenesteijn aan de
Langbroekerdijk.7 De latere tekening geeft aan
dat het poortgebouw vervangen is door een
eenvoudig hek.
Indeling van het huis in de 18de eeuw
Aan de hand van de tekening uit 1728 en
enkele notariële akten van 1740, 1746, 1764,
1775 en 1802 is het mogelijk een indruk te krij-

gen van de (gedeeltelijke) indeling van het huis
Rhodesteyn in de 18de eeuw.8 Op de begane
grond bevonden zich een ‘groote voorsaal’ en
de ‘grauwe keuken’. Verder was er sprake van
een kelder en in 1802 van een ‘grote keuken’
met daarin een oven. In 1740 hingen in de
grote voorzaal ‘schilderijen van de Princen en
Princessen’. Vermoedelijk waren dit schilderijen
gemaakt door de bekende Utrechtse schilder
Gerard van Honthorst, de vader van een van
de eerdere eigenaren. Toen het huis in 1802
verhuurd werd, was in het huurcontract vastgelegd ‘dat de rouwbord en wapens, alsmede
de famille en andere poortraiten, welke in de
verhuurde huijsinge door de eijgenaren zijn gelaten, aldaar zullen moeten blijven en geborgen
worden.’ Ook werd bepaald dat de behangsels
niet mochten worden verwijderd. Boven de
kelder lag een kamer met daarin een ‘ledicant
met hare behangsels’[hemelbed]. Op de bovenverdieping lagen in elk geval twee kamers.

Prent uit 1869 naar een tekening uit ca 1868 van de voor- en zijgevel van het huis Rhodesteyn in Langbroek door
P.J. Lutgers (litho door J.D. Steuerwald uit: Gezichten in de omstreken van Utrecht; RHCZOU, THA Langbroek (137)
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Kaartje van het huisperceel
van Rhodesteyn, op basis
van de kadastrale kaart van
1832 (G-O graphics, Wijk bij
Duurstede, 2010)

De eerste kamer lag recht boven de eerdergenoemde opkamer boven de kelder en werd ook
de bovenvoorkamer genoemd (waar in 1764
een ‘notebomen’ kast stond). Deze kamer werd
waarschijnlijk gebruikt als kinderslaapkamer.
De tweede kamer op de verdieping lag boven
de ‘grauwe keuken’. Ook in deze kamers stonden hemelbedden. Tevens bevonden zich op
de bovenverdieping de ‘beste bovenkamer’ en
een huiskapel. In 1764 stond er in de kapel een
‘cabinet’. In dit kabinet en de eerdergenoemde
notenhouten kast werd het ‘linnen en wollen
goet’ bewaard.

De tuin
Rondom het huis Rhodesteyn was een tuin
aangelegd met het karakter van een middeleeuwse kasteeltuin. De kadastrale kaart van
1832, een beschrijving uit 1911 en de summiere beschrijvingen uit enkele notariële akten
wijzen op een nutstuin die in de loop der eeuwen nauwelijks veranderingen onderging. De
indeling van de tuin werd sterk bepaald door de
aanwezige opstrekkende kavelsloten. Door het
graven van twee dwarssloten ontstonden de
beide hier boven genoemde omgrachtingen.
De oudst bekende omschrijving uit 1660
spreekt van boomgaarden, hoven en met
bomen beplante lanen.9 In 1740 worden ‘tuijnen, boomgaarden, alleen [en] vijvers [………]
nevens het tuijngereetschap, netten, schuijt,
18
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wage, en alle het pluimgedierte op de plaets
zijnde’ genoemd.10 De aanwezigheid van met
bomen beplante lanen in 1660 en alleeën in
1740 wijst op barokinvloeden, waarbij men in
de tuin zichtassen creëerde door de aanleg van
lanen. Met de term ‘vijvers’ werden waarschijnlijk de omgrachtingen en overige watergangen nabij het huis bedoeld. Daarin werd
blijkbaar met netten gevist op vissoorten als
karper, brasem, snoek en paling.
De tussen de sloten en vaarten gelegen rechthoekige percelen waren zeer waarschijnlijk
ingericht als boomgaard, moestuin annex kruiden- en bloementuin en als bos dat gerief- en
brandhout leverde. Het feit dat in de akte van
1740 het tuingereedschap apart wordt genoemd, wijst op het belang dat men aan de tuin
en zijn opbrengsten hechtte. Op de afbeeldingen van Rhodesteyn uit de 18de en 19de eeuw
is goed te zien dat het perceel ten westen van
de toegangsbrug was beplant met opgaand bos.
Het in 1740 genoemde pluimvee, zoals kippen
en duiven, werden rondom het huis gehouden.
Vooral gebraden jonge duiven waren in die tijd
een geliefd gerecht. De akte van koopconditiën
uit 1660 spreekt over meer dan één duivenvlucht. Dat wil zeggen dat men gerechtigd was
om op Rhodesteyn meerdere groepen duiven
te houden. De tekening van Rhodesteyn uit
1728 toont een duiventil op de zolder van het
poortgebouw annex toegangsbrug.
Toen het huis in 1802 werd verhuurd, was er

sprake van ‘de twee tuijnen en boomgaardjes
tusschen dezelve tuijnen, leggende invoegen
alle ’t zelve tusschen de buitengragten’. Dat was
de tuinindeling zoals die werd weergegeven
op de kadastrale kaart uit 1832 en zoals die
waarschijnlijk al sinds 1660 vrijwel ongewijzigd
bestond. Het moestuingedeelte was vermoedelijk omgeven door beukenhagen. Voor de teelt
van vroege en/of klimaatgevoelige groenten en
fruit waren er broeikassen en kassen aanwezig.
Voor de huurder uit 1802 of diens tuinman
was er veel tuinwerk aan de winkel. Hij moest
de tuinen bemesten en ‘zanden’ [de structuur
van de zware kleigrond verbeteren door het
doorspitten met zand], de grachten schoonhouden, de wandelpaden en oprijlaan harken
en schoffelen, het gras maaien, de vruchtbomen en beukenhagen snoeien en hij moest de
‘lindenbomen op deze plaats staande behoorlijk
(…) snoeijen en plat houden.’
In de kadastrale beschrijving van 1832 en de
beschrijving ter gelegenheid van de verkoop
van kasteel Hindersteyn en de ‘restanten’ van
Rhodesteyn in 1911, is te lezen hoe het 2,8
hectare grote huis- en tuinperceel gelegen binnen de buitenste omgrachting van Rhodesteyn
in die periode werd gebruikt.11

Veranderingen in omvang en gebruik van
de landerijen van Rhodesteyn
Bij het huis Rhodesteyn behoorde een aantal
landerijen. Aan de hand van diverse notariële
akten en de kadastrale opmeting 1811-1832

wordt getracht een beeld te schetsen van de
veranderingen in de omvang en het gebruik van
die landerijen in de periode 1650-1910.12 In de
ruim tweeëneenhalve eeuw dat het huis Rhodesteyn bestond, groeide de oppervlakte van
de bijbehorende landerijen van zestien morgen
grond, circa 14 hectare, naar 63 hectare. Ook
het grondgebruik veranderde aanzienlijk. Van
voornamelijk landbouw in de 17de eeuw naar
ongeveer 50/50 gebruik voor landbouw en
houtteelt in het begin van de 20ste eeuw.
De bij Rhodesteyn behorende percelen lagen
ter weerszijden van de Langbroekerwetering;
deels ‘te Goywaarts’en deels ‘te Rijnwaarts’.
Met Goywaarts land werden de landerijen
bedoeld die gelegen waren ten noorden van
de Langbroekerwetering, opstrekkend in de
richting van de Gooijerwetering. Rijnwaartse
landen waren de percelen die ten zuiden van
de Langbroekerwetering lagen, opstrekkend in
de richting van de parallel aan de Kromme Rijn
gelegen Hoofdwetering.
In 1620 bezat de toenmalige eigenaar van Rhodesteyn, Alexander de Coninck, zestien morgen
[een morgen = 0,86 hectare] land. Door een
aankoop breidde zijn zoon Godert de Coninck
dit uit naar zesendertig morgen. Godert bezat in
1652 vierentwintig morgen Goywaarts land. Te
Rijnwaarts bezat hij twaalf morgen en huurde
daar ook nog eens vier morgen land van het
klooster Mariëndaal te Utrecht. Die landerijen
werden volgens de omschrijving in de verkoopakte in die periode gebruikt als bouw- en
weiland.

Grondgebruik huisperceel en tuin Rhodesteyn
Kad. gemeente
Grondgebruik in 1832
Oppervlakte in 1832
Grondgebruik in 1911
Langbroek
sectie A nummer
97	Laan als boombouw
1.26.00	Laan [Rhodensteijnselaan]
98	Tuin
0.31.40	Moesland
99	Lustwater
0.04.90
Water
100
Plezierbos, terrein van
0.25.50	Essen- en elzenhakhout
vermaak
101	Huis en erf
0.44.90	Vernummerd in 610, 613 en
[huis Rhodesteyn plus
762; gebruik huis en erf
koetshuis en erf]		
[koetshuis]
102	Boomgaard
0.33.50	Boomgaard
103
Water van vermaak
0.65.90
Water
104
Pleziertuin
0.70.10	Kwekerij en volière
105	Laan als boombouw
0.04.40	Laan
N.B. Oppervlakte in hectare, are en centiare
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Het elzenbos
In de periode dat Rhodesteyn eigendom was
van de familie Honthorst (1660-1740) is een
aantal veranderingen opgetreden. Anthony
van Honthorst kocht in 1663 van het klooster
Mariëndaal en de ‘Vijff Joffren conventen’ een
perceel van vier morgen land te Rijnwaarts.
In 1722 kocht zijn zoon Theodorus nog eens
twaalf morgen Rijnwaarts land. Daarmee groeide het land van Rhodesteyn tot een oppervlakte van tweeënvijftig morgen. Het Goywaartse
land lag voornamelijk achter het huisperceel
van Rhodesteyn en bestond, globaal gezien, uit
drie naast elkaar gelegen percelen. De percelen
waren circa 50 á 55 meter breed en, gerekend
vanaf de achtergrens van het huisperceel, ongeveer een kilometer lang.
Tussen het westelijke en middelste perceel
liep de Rhodensteijnselaan. Deze laan was een
eigen weg en niet rechtstreeks aangesloten op
de Langbroekerdijk. In die tijd moest men eerst
over de (afgesloten) brug en dwars over het
erf van Rhodesteyn om dan pas de Rhodensteijnselaan te kunnen bereiken. Deze laan was
rond het midden van de 17de eeuw beplant
met opgaande eikenbomen. In 1832 werd de
laan aangeduid met de omschrijving ‘laan als
boombouw’, dat wil zeggen: bedoeld voor het
produceren van hout. Het westelijke perceel
was waarschijnlijk door Anthony van Honthorst ingeplant met elzenhout. In een pachtcontract uit 1691 werd het aangeduid als ‘het
elsebosch’. Ongeveer tweederde deel van het
oostelijke perceel was volgens de kadastrale legger uit 1832 beplant met ‘bosch’. Vermoedelijk
is dit eveneens al in de periode Van Honthorst
aangelegd als elzen- of eikenhakhoutbos. In elk
geval stond er begin 18de eeuw een zodanig
omvangrijke houtopstand dat het een interessant doel werd voor houtdieven. Ze stroopten
zoveel hout uit de bossen van de weduwe Van
Honthorst dat er zelfs een ‘Placaat’ door de
Staten van Utrecht werd opgesteld om deze
diefstallen te stoppen.
Overigens was de teelt van hakhout toen al
een belangrijk onderdeel van de plaatselijke
economie. Naast de landbouw was de productie
en verkoop van brandhout de belangrijkste inkomstenbron van de bewoners van Langbroek.
In de winter werd het hakhout op gezette
tijden tot op de stobbe ‘afgezet’ [afgezaagd]. De
afgezette stammetjes werden ontdaan van hun
takken. Stammetjes van het eikenhakhout gingen naar de leerindustrie waar het eikenschors
20
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werd gebruikt om leer te looien. Elzenhout en
de takken van het eikenhout werd op takkenbossen gebonden, op stapels gedroogd en in de
loop van het jaar als brandhout naar Utrecht
verkocht. Volgens een opgave van het gemeentebestuur van Langbroek [Neder- en Overlangbroek, Hardenbroek en Sterkenburg samen]
voeren rond 1815 vanuit deze vier plaatsen
dagelijks zesentwintig schuiten met brandhout
naar Utrecht.13
Van bouwland naar weiland naar hakhout
De Rijnwaartse landerijen van Rhodesteyn verhuurde de familie Honthorst voornamelijk aan
de pachters van haar twee boerderijen in Cothen. Deze percelen werden aan het einde van
de 17de eeuw deels als bouwland en deels als
weiland gebruikt. Aan het einde van de 18de
eeuw bleken deze gronden voor een belangrijk
deel te worden gebruikt als weiland. Dat had
enerzijds te maken met de toegenomen vraag
naar vlees en zuivel en anderzijds met de relatief lage graanopbrengsten van de Langbroekse
akkers, die door de hoge grondwaterstand
eigenlijk minder geschikt waren als bouwland.
In 1740 verkreeg de vrouw van Eduard Joseph
Ram van Schalkwijk het huis Rhodesteyn met
in totaal 56 morgen land in Nederlangbroek ten
geschenke van haar moeder. Na haar overlijden kreeg Eduard Joseph het goed in lijftocht
[vruchtgebruik]. Zowel hij als zijn enige zoon
Eduard Pieter hebben hun grondbezit door een
aantal aankopen uitgebreid. Een deel van de
nieuwe percelen werd bij hun ridderhofstad
Weerdestein gevoegd. Een ander deel bij de
landerijen van Rhodesteyn die, zoals blijkt uit
de kadastrale gegevens van 1832, daardoor
uitgroeiden tot een totale oppervlakte van 73
morgen.
Uit het begin van de 19de en 20ste eeuw, toen
Rhodesteyn in het bezit was van de familie
Van Brienen, zijn meer exacte cijfers over het
grondgebruik bekend.
Op basis van de kadastrale gegevens, die tussen 1811 en 1832 zijn verzameld, blijkt dat er
toen ruim 63 hectare [ofwel 73 morgen] land
bij Rhodesteyn hoorde. In de onderstaande
tabel is te lezen dat ongeveer de helft van die
gronden in gebruik was als weiland en 20% als
bouwland. Ruim een kwart van de grond werd
gebruikt voor de houtteelt, meest hakhout.

Grondgebruik anno 1832
Grondgebruik

Huisperceel Rhodesteyn
Bouwland
Weiland
Bos
Hakhout
Laan als boombouw
Weg
Water als viswater
Totalen

Goywaarts land
Langbroek,
sectie A 01
2.76.20
2.71.90
4.12.00
3.97.40
4.18.70
1.30.40
0.10.40
-19.17.00

Rijnwaarts land
Totaal opp.
Aandeel (%) in
Langbroek, 		
het totale opp.
sectie B 01
-2.76.20
9.82.40
12.54.30
19,9
26.30.20
30.42.20
48,3
7.21.00
11.18.40
17,8
-4.18.70
6,6
-1.30.40
2,1
0.29.00
0.39.40
0.22.50
0.22.50
43.85.10
63.02.10		

Kadastrale percelen Langbroek, sectie A 01, nummers 94 t/m 110bis en sectie B 01, nummers 100 t/m 125.
Oppervlakten in hectare, are en centiaren.
Terminologie conform beschrijving in kadastrale legger anno 1832

In 1911 werd in Nederlangbroek een grote
openbare verkoping gehouden waarop ook de
‘Heerlijkheid’ Rhodensteyn en zijn landerijen
werden geveild. Op basis van de gegevens uit
de veilingcatalogus werd de onderstaande tabel
met het grondgebruik van Rhodesteyn anno
1911 opgesteld.
Uit deze tabel blijkt dat het grondgebruik van
de bij Rhodesteyn behorende landerijen in de
19de eeuw behoorlijk was veranderd, vooral
van de Rijnwaarts gelegen landen. Vergeleken

met de situatie rond 1832 was het aandeel
van voor de landbouw beschikbare gronden
afgenomen van 68% naar bijna 45%. Bouwland kwam nauwelijks meer voor. Op de aan de
landbouw ontrokken percelen waren grienden
aangeplant en extra hakhoutpercelen. Het aandeel met houtopstanden ingeplante gronden
groeide van ruim 26% naar 47%. We zien dat
er naast eiken- en elzenhakhoutbossen in de
19de eeuw ook essenhakhoutbos was aangeplant. Het taaie essenhout was zeer geschikt

Grondgebruik anno 1911
Grondgebruik

Goywaarts land
Langbroek,
sectie A 01
Huizen (in oude koetshuis)
0.44.90
en erf
Boomgaard
0.33.50
Bouwland
2.71.90
Weiland
2.27.20
Moesland
0.31.40
Kwekerij
2.54.90
Hakhout, bos
8.41.60
Griend		
Laan als boombouw
1.30.40
Weg
0.10.40
Water
0.70.70
Totalen
19.16.90

Rijnwaarts land
Totaal opp.
Langbroek, 		
sectie B 01
-0.44.90
--23.21.60
--10.54.30
9.58.40
-0.29.00
0.59.60
44.22.90

Aandeel (%) in
het totale opp.

0.33.90
2.71.90
4,3
25.48.80
40,2
0.31.40
2.54.90
18.95.90
29,9
9.58.40
15,1
1.30.40
2,0
0.39.40
1.30.30
63.39.80		

De in deze tabel opgenomen percelen waren in 1911 bij het kadaster der gemeente Langbroek bekend onder
sectie A nummers 94 tot en met 100, 102,103, 105 tot en met 110, 110bis, 613,104, 762,610; onder sectie B nummers 100, 101, 102, 105, 106, 107, 112, 113 tot en met 125, 531 tot en met 537 en 111.
Oppervlakten in hectare, are en centiaren.
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plaats. In de 19de eeuw werd het verhuurd aan
een reeks huurders waaronder ook de toenmalige gemeente Langbroek.
De familie De Coninck
Rhodesteyn is bij twee generaties De Coninck
in eigendom en gebruik geweest. Allereerst
bij Alexander de Coninck, de vermoedelijke
bouwheer en eerste eigenaar; van circa 1615
tot zijn overlijden in 1633. Hij werd opgevolgd
door zijn oudste zoon Godert, die waarschijnlijk
in 1615 op Rhodesteyn werd geboren. Wegens
hoge schulden moest Godert het goed Rhodesteyn in 1660 verkopen. Er zijn aanwijzingen
dat hij er, na het transport van huis en land in
1662, nog enkele jaren bleef wonen.

Beknopt parenteel van Jan de CONINCK14
I.1	Jan de CONINCK, heer van de ambachtsheerlijkheid Emiclaer en Langenoord (1454), schepen en burgemeester
(1480) van Utrecht, overleden 1482.
	Huwt 1461 Johanna van DRAKENBORCH.
Uit dit huwelijk:
1. Godert de CONINCK (zie II.1).

De veilingcatalogus uit 1911 (Particuliere collectie
H.J.E. van Beuningen)

voor het maken van palen en gereedschapsstelen evenals voor de verwerking in constructies
zoals betuiningen om waterkanten te beschermen. De grienden waren met wilgenhout
beplant. Als ze gebruikt werden als snijgriend
gingen de jaarlijks of tweejaarlijks geoogste
tenen ondermeer naar de mandenmakerijen.
Hakgriend werd om de drie à vijf jaar afgezet.
Het afgehakte hout werd gebruikt als rijshout
en verwerkt in bijvoorbeeld zinkstukken voor
de waterbouw.

De eigenaren en bewoners van het huis
Rhodesteyn
Rhodesteyn heeft door de eeuwen heen vele
illustere eigenaren en bewoners gekend. In de
17de en 18de eeuw werd het door de eigenaren
gebruikt als zomerverblijf of permanente woon22
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II.1	Godert de CONINCK, heer van Emiclaer en Langenoord en Heer van Bottesteyn, schepen (1494) en burgemeester
(1525) van Utrecht, baljuw van Abcoude
en kastelein van kasteel Vreeland (1483
-1525), overleden 1528. N.B. Na een
politiek conflict op last van de bisschop in
1528 onthoofd. Volgens handschrift Doys
(Leeuwarden) ‘in tournoyspel violentelick
omgebracht’.
	Huwt (1) ca 1495 Mechteld Jansdr UYTENHAM van BOTTESTEYN.
	Huwt (2) ca 1526 Johanna Gijsbertsdr
van NYENRODE.
	Uit het eerste huwelijk:
	1. Alexander (Saris) de CONINCK
(zie III.1).
III.1	Alexander (Saris) de CONINCK,
geboren 1504, burgemeester (1545) van
Utrecht, overleden 1574.
	Huwt (1) 1529 Beatrix Wilhelmsdr van
WYCK, weduwe van Gijsbert van Coeverden.
	Huwt (2) 1541 Anna Pompejusdr van
OCCO, weduwe van Hayo Hompen.

	Uit het eerste huwelijk:
	1. Godefrida Sarisdr de CONINCK.
Huwt Fredrik van ZUYLEN van NYEVELT, heer van Molenstein en Hindersteyn en tot Nederlangbroek.
	Uit het tweede huwelijk:
	2. Godert Alexandersz de CONINCK
(zie IV.3).
IV.3	Godert Alexandersz de CONINCK,
geboren 1549, ‘raedt t'Utrecht’ (1593) en
schepen (1603) aldaar, raadslid - namens
de provincie Utrecht - bij de Admiraliteit
te Rotterdam, overleden 1625.
	Huwt (1) 1576 Harmanna van ZUYLEN
van HARMELEN op BATENSTEYN.
	Huwt (2) 1602 Johanna Helmichsdr
SPLYTLOFF.
	Uit het eerste huwelijk:
	1. Alexander de CONINCK (zie V.1).
V.1	Alexander de CONINCK, geboren (op
het Huis Oudaen te Breukelen) 1580,
houtvester van 't Sticht Utrecht (1611),
rekenmeester in de Haag (1617), capitain
en commandant, overleden Utrecht 1633.
	Huwt 1609 Anna de WAEL van
MOERSBERGEN, overleden Utrecht
1620, dochter van Bartholomeus de Wael
van Moersbergen, heer van Cattenbroeck
en Moersbergen.
	Uit dit huwelijk:
	1. Anna de CONINCK, geboren Rotterdam 1610, woont waarschijnlijk in 1646
als weduwe van Godart van Meeckeren
op Rhodesteyn waar zij in april van dat
jaar bevalt van haar zoon Godert Alexander.
	2. Catharina Theodora de CONINCK,
geboren (op het Huis Amerongen) 1612,
overleden 1655.
	3. Godert de CONINCK (zie VI.3).
	4. Bartholomeus de CONINCK, geboren ca 1620, overleden Peize (Gr.) 1679.
VI.3	Godert de CONINCK, geboren Nederlangbroek aug. 1615, leenopvolger van
zijn vader (1633), huurt de ridderhofstad
Rhynestein in Cothen (1638), transporteert de Prattenborch (Grootveld) in
Rhenen (1642), overleden waarschijnlijk
Utrecht 29 april 1669.
	Huwt Elisabeth van MUNSTER tot
KRECHTING, overleden op 6 nov. 1661,
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weduwe van Hubert van Rheenen, maarschalk van Abcoude; dochter van Sondach
van Munster tot Krechting en Johanna
van Boetselaer.
	Uit dit huwelijk o.a.:
	1. Dorothea de CONINCK, gedoopt
Nederlangbroek (NH) 12 nov. 1646.
Alexander de Coninck
De vermoedelijke bouwheer en eerste bewoner
van Rhodesteyn was Alexander de Coninck. Hij
werd in 1580 geboren op het huis Oudaen te
Breukelen als oudste zoon van Godert Alexander de Coninck. De familie De Coninck was
een bekend Utrechts regentengeslacht dat van
de 14de tot en met de 16de eeuw veel aanzien
genoot. Door steeds met rijke erfdochters te
trouwen, hadden de verschillende generaties
De Coninck een aardig bezit opgebouwd waaronder de heerlijkheid Emiclaer en Langenoord,
beide gelegen in de voormalige gemeente
Hoogland, en de ridderhofsteden Bottestein en
Vleuten.15 Schijnbaar verslechterde de financiële situatie van de familie, want eind 16de eeuw
waren deze bezittingen allemaal verkocht.
Ondanks de reformatie kon vader Godert
Alexander, die het rooms-katholicisme trouw
bleef, aan het eind van de 16de eeuw nog
wel raadslid en later zelfs schepen van de stad
Utrecht worden. Maar begin 17de eeuw zocht
Godert Alexander zijn heil in Rotterdam waar
hij namens de provincie Utrecht lid werd
van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit; financieel gezien een tamelijk lucratieve
benoeming. De belangrijkste taken van de
Rotterdamse Admiraliteit, ook wel Admiraliteit
van de Maze genoemd, waren het bouwen en
uitrusten van oorlogsschepen, het beschermen
van de handelsschepen, het innen van in- en
uitvoerrechten en het recht spreken in prijs- en
buitzaken.16 Omdat katholieke regenten na de
reformatie nauwelijks meer bestuursfuncties
mochten bekleden zochten velen een baan in
de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC),
het leger of bij instanties zoals de genoemde
Admiraliteit.
Alexander de Coninck trouwde in 1609 met
Anna de Wael van Moersbergen, dochter van
Bartholomeus de Wael, Heer van Moersbergen.
Aanvankelijk woonde Alexander in Rotterdam waar in 1610 ook zijn eerste kind werd
gedoopt. Maar in 1611 werd hij genoemd als
houtvester van het Sticht Utrecht.17 Hij was
toen met zijn gezin verhuisd naar het Huis
het kromme-rijngebied
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De akte van schuldbekentenis van Alexander de Coninck van 20 mei 1620 (Familie-archief De Wijkerslooth de
Weerdesteyn, inv.nr. 60)

Amerongen, dat hij van Pasen 1611 tot Pasen
1614 huurde van Frederik van Reede.18 Zijn
tweede dochter werd in 1612 op het Huis
Amerongen geboren. Nadat de huurperiode in
Amerongen was verstreken, zal Alexander naar
Nederlangbroek zijn verhuisd, want in augustus 1615 werd zijn zoon Godert daar geboren.
Aangenomen kan worden dat Alexander en
zijn gezin, in elk geval ’s zomers, op Rhodesteyn woonden. Een rentebrief en een akte van
schuldbekentenis groot 2.000 gulden aan Octaviano del Ponte tonen aan dat jonker Alexander de Coninck in 1620 in Nederlangbroek
zestien morgen land bezat waaronder acht morgen in ‘tinsweer’ van de Domproosdij.19 Hierbij
was een akte gevoegd, eveneens uit 1620,
waarin de Domproosdij deze acht morgen ‘voor
de rente executabel’ verklaarde; met andere
woorden: men stemde in met het belasten van
dit land. Dit is dezelfde acht morgen waarvan
later in de akte van transport op Anthony van
Honthorst uit 1662 is opgenomen dat deze
voor het leen- en tijnsgerecht van de Dom de
vrije tijnsweer krijgt van ‘sevendehalff [= 6,5]
mergen ende noch anderhalff mergen lants, te
weten een halve hoeve mette huijsinge, hof,
24
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berch, schuer ende alle getimmer daer op staende, bepaelt als inde brieven daervan sijnde in
dato den 20en may 1620’.
Op grond van de eerder beschreven architectuurkenmerken die erop wijzen dat het huis,
zoals afgebeeld op de tekening anno 1728,
waarschijnlijk dateert uit het eerste kwart van
de 17de eeuw en op basis van de informatie
hierboven, kom ik tot de veronderstelling dat
Rhodesteyn zeer waarschijnlijk is gebouwd in
de periode dat Alexander de Coninck en zijn
gezin tijdelijk op het huis Amerongen verbleven, dus tussen 1611 en 1615.
Alexander breidde het grondbezit bij Rhodesteyn uit tot 18 morgen, want in 1627 werd hij
beleend met twee morgen land, gelegen tussen
de Gooijerwetering en de Langbroekerwetering,
leenroerig aan de Staten van Utrecht.20
Godert de Coninck
Na het overlijden van Alexander de Coninck in
1633 vererfde Rhodesteyn op zijn oudste zoon
Godert, die in dat jaar ook beleend werd met de
twee morgen land die zijn vader in 1627 in leen
had gekregen.21 Volgens een verklaring voor het
Hof van Utrecht uit 1660 had Godert ‘nae dode

sijns vaders aen [….] goederen Rodestijn aengekocht [….] achtien mergen lants.’22 Hiermee
was de oppervlakte van Rhodesteyn verdubbeld
tot 36 morgen. Om die uitbreiding te realiseren,
had Godert wel geld moeten lenen. Volgens een
lijst van landen in Nederlangbroek was jonker
Godert de Coninck in 1652 eigenaar van ‘vier
ende vier ende twyntich mergen, Goywaerts
landt, bruyckt selver’.23 Tevens was hij eigenaar
van twee percelen ‘Rynwaerts landen’, respectievelijk vier en acht morgen groot. Ook deze
percelen gebruikte hij zelf. Deze percelen lagen,
samen met vier morgen gehuurd land van het
convent van Dael [Mariëndaal] in Utrecht,
aan de zuidzijde van de Langbroekerwetering.
Opmerkelijk is de vermelding ‘bruyckt selver’.
Dat zou kunnen betekenen dat hij zelf boerde
of een meesterknecht in dienst had die de
hofstede bestierde. Uit de akte van de openbare
verkoop anno 1660 blijkt dat op het huisperceel
‘bergen’ [waarin men bijvoorbeeld hooi, ongedorst graan en/of erwten bewaarde] en schuren
stonden. Daaruit blijkt dat er op Rhodesteyn in
die tijd geboerd werd. Later, rond 1691, werd

De akte waarbij de Staten van Utrecht op
15 juli 1664 twee morgen land in Nederlangbroek in leen geven aan Anthonis van
Honthorst, daarbij verwijzend naar de
belening aan Godert de Coninck uit 1633
(Familie-archief De Wijkerslooth de Weerdesteyn, inv.nr. 29)
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een van deze bergen (‘een vijfroedigen bergh’)
verplaatst naar de pachtboerderij aan het
Zantpad in Cothen onder de voorwaarde dat de
pachter een nieuwe vijfroedige berg zou laten
bouwen op Rhodesteyn.24 Godert verhuurde
wel enkele percelen land. De omschrijving
‘beplantinge en bepotinge daer op staende’ in
de de akte van de openbare verkoop in 1660
en het transport van Rhodesteyn in 1662 wijst
er op dat een deel van de percelen van Rhodesteyn was ingeplant met hakhout.
Godert de Coninck trouwde met Elisabeth van
Munster tot Krechting, weduwe van Hubert
van Rheenen, maarschalk van het Nederkwartier van Utrecht en eigenaar van ondermeer
Prattenburg in Rhenen. Elisabeth was een
goede partij, want door dit huwelijk werd
Godert in 1637 mede-eigenaar van het goed
Prattenburg.25 Tevens werd hij nog mede-eigenaar van vijf morgen land in de Maten en acht
morgen land bij de Veengrift.26 Vijf jaar later, in
1642, verkocht hij dit bezit aan Peter de Goyer,
oud-burgemeester van Amersfoort.
Afstand van moeders erfenis
In de loop der jaren ging het Godert financieel
absoluut niet voor de wind. Zoals hierna zal
blijken, had hij militaire ambities. Dat kostte
in die tijd veel eigen geld. Dus waarschijnlijk
ook (een deel van) het geld dat hij ontvangen
had na de verkoop van Prattenburg. In 1643
leek er hoop te gloren. Na het overlijden van
zijn grootvader Bartholomeus de Wael bleek
Godert als mede-erfgenaam van zijn moeder
Anna de Wael recht te hebben op 1/20 deel in
‘soodaenige huijsinge, hoffstede, bepotingen
en beplantingen met de heij ende weijlanden,
ondergrondt der veenlanden en sijne verders
toebehoren, sulcq die selffde heer comp[aran]t
door dode sijne gemelten vrouwe moeders aenbestorven, opt oosteijnde in Nijensleeck onder
het clockgeslach in Fledder gelegen en vanouts
Moerhoven genoemt is…’.27 Het betrof hier drie
erven in Drenthe, gelegen in het gebied Moerhoven bij Vledder, in het meest oostelijke deel
van Nijensleek, grenzend aan Frederiksoord.28
Helaas bleek de waarde van Moerhoven tegen
te vallen. Goderts oom Johan van Oostrum,
heer van Moersbergen en getrouwd met Maria
de Wael, protesteerde in 1646, mede namens
de overige erven van Bartholomeus de Wael,
tegen de naar hun mening te hoge taxatiewaarde van Moerhoven wegens ‘de geringheidt en
de slechtsheidt der voers[noemde] arven’. Zij
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vonden ‘oock de behuisinge van geringe wardie’. Reden waarom Godert de Coninck, mede
namens zijn broer en twee zusters, in 1648
voor schout en schepenen van Doorn afstand
deed van de erfenis ten behoeve van Johan van
Oostrum.
Godert de Coninck in grote financiële
problemen
Om toch de nodige gelden voor zijn ambities bijeen te garen, sloot Godert de Coninck
steeds nieuwe leningen af en stopte zo het ene
gat met het andere. Dat kon natuurlijk niet
zo doorgaan en dus werd hij rond 1659 door
pander [=deurwaarder] Bor voor het Hof van
Utrecht gedaagd wegens achterstallige schulden. Ter voorkoming van een proces verzocht
Godert aan het Hof hem toestemming te geven
om zijn huis Rhodesteyn met bijbehorende
landerijen te verkopen en uit de opbrengst zijn
crediteuren te voldoen.29 In zijn verzoekschrift
gaf Godert ook aan waarom hij zoveel schulden
had. Hij had voor de Hoog Mogende Heeren
Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden
‘drie distincte rijsen’ gemaakt. Waarschijnlijk
zijn hiermee veldtochten bedoeld. Hiervoor
had Godert ‘selve met support van merckelijck somme van penningen’ een compagnie
infanterie geworven ‘ten dienste van Seven
Nederlanden’. Eveneens had hij ‘op hope van
abanchement [promotie], t’ leger als voluntair
[vrijwilliger] te peert gevolcht’. Daarbij moest
hij ‘selve van tijt tot tijt penningen […] negotieren en daer mede sijn goederen Rodesteijn
beswaren’. Godert leende dus extra kapitaal dat
weer extra rente kostte. Maar Rhodesteyn was
zijn enige inkomstenbron en ‘op verre nae niet
bijstant […] omme daer uijt de voors. renten
jaerlijck te voldoen.’ Als een andere reden voor
zijn schulden noemde hij ook het feit dat drie
van zijn kinderen waren overleden en dat hij er
nog vijf moest opvoeden.
Uit de boedelstaat die werd opgesteld in verband met de openbare verkoop van Rhodesteyn in 1660 bleek dat Godert in de loop der
jaren op zijn bezit Rhodesteyn maar liefst tien
plechten gevestigd had tot een totaal kapitaal
van 16.100 gulden. Wegens overige leningen
was Godert nog eens 4.600 gulden verschuldigd. Rond 1655 begonnen zijn financiële
problemen echt ernstig te worden. Vanaf die
tijd raakte hij achter met het betalen van belastingen en de jaarlijkse renten op de plechten en overige schulden. Maar ook bij diverse

Het gedrukte verkoopbiljet van Rhodesteyn uit 1660
(HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. 252-172, dossier D92)

1660 bedroeg de schuldenlast wegens plechten
en overige leningen 20.700 gulden, wegens
achterstallige renten bijna 3600 gulden, wegens
nog te betalen belastingen 1100 gulden en
wegens lopende schulden bijna 2800 gulden. In
totaal was dit ruim 28.000 gulden. De schulden
wegens de gevestigde plechten, de daarop verschuldigde renten en de achterstallige belastingen waren van ‘preferente crediteuren’ en
werden dus het eerst betaald uit de opbrengst
van de openbare verkoop van Rhodesteyn.
Rhodesteyn openbaar geveild
Op 26 mei 1660 liet Jonker Godaert de Conick
het goed Rhodenstein in de Utrechtse herberg
‘de plaetse Roijael’ openbaar ter verkoop aanbieden. Het te verkopen object werd omschreven als de ‘huijsinge ende hofstede genaemt

ambachtslieden liepen de schulden op. In de
boedelstaat is onder het hoofdstuk ‘Lopende
schulden’ een lijst met ruim 40 schuldeisers opgenomen, waaronder bijvoorbeeld de
‘spooremaker, apoteecker, cramer, vischcooper,
cleermaker, brouwer, schoenmaker, apoteecarse, linne[n]naeijster en lakencooper’. In

Afschrift
van de akte
van openbare
verkoop van
Rhodesteyn in mei
1660 (Familie-archief De Wijkerslooth
de Weerdesteyn, inv.
nr. 8)
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Roodesteijn, gelegen inde Gerechte van
Nederlangbroek aende Langhbroeker
weteringe met sijn boomgaerden,
hoven, laenen, duijvenvluchten, visscherijen, bergen, schueren ende vorder
getimmer, beplantinge ende bepotinge
daer op staende, hebbende aende westsijden een opgaende steech, ten wedersijden met eijcke boomen beplant, waerover
men des winters bequamelijc met wagen ende
peert tot aenden berchkant can comen, gelijck
men bij winter ende somer tijden meede met
schuyten door de reviere van Crommen-rijn
ende de voorsz. weteringe tot in de graft vande
voorsz. huijsinge kan vaeren, groot t’samen ses
ende dertich mergen, soo weij als bouwlant,
waer van twee mergen leenroerich sijn aende
Edel Mogende Heeren Staten ’s Lants van
Utrecht ende acht mergens thins behoorende
aende Capittele ten Dom, sijnde de vordere
alodiale vrije goederen’.30 De heer Anthonis
van Honthorst zette in op 18.600 gulden en
verhoogde zijn bod met 475 gulden. Op 40
gulden boven zijn laatste bod mijnde Van Honthorst af, zodat hij voor 19.115 gulden eigenaar
werd van Rhodesteyn. Overigens bleek uit de
eerdergenoemde boedelstaat dat Anthonis van
Honthorst een vordering van 4.000 gulden had
op de boedel van Godert de Coninck waarvoor
28
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De akte van ‘willig decreet’, in oktober 1662
door de Staten van Utrecht afgegeven betreffende de verkoop van Rhodesteyn in 1660
(blz. 2 en 3; Familie-archief De Wijkerslooth de
Weerdesteyn, inv.nr. 7)

Rhodesteyn door middel van twee plechten
was verbonden. Het lijkt er op dat Godert de
Coninck, ondanks de verkoop van zijn eigendom, op Rhodesteyn bleef wonen, want in
1663 gebruikte hij nog steeds de, eerder door
hem gehuurde en in dat jaar door Anthony van
Honthorst gekochte vier morgen land van het
convent Mariëndaal.
Uiteindelijk waren alle financiële offers van
Godert om een belangrijke functie in het leger
te veroveren toch niet voor niets geweest. Want
vlak voor zijn overlijden in 1669 werd hij in
een notariële akte vermeld als ‘Godaert de Coninck, capitain luytenant ende ritmeester’.31
Transport bij ‘willich decreet’
Gezien de vele schuldeisers van Godert de
Coninck was Anthonis van Honthorst er niet
zeker van dat er niet nog anderen waren die als
preferente crediteur aanspraak konden maken
op het goed Rhodesteyn. Toen Rhodesteyn
dan ook in oktober 1662, ruim twee jaar na de

koop, aan hem werd overgedragen, ging dat bij
‘willig decreet’.32 Dat betekende dat de verkoop
in Utrecht drie keer werd afgeroepen door de
stadsdeurwaarder, waarna men zes weken de
tijd had om bezwaren tegen de verkoop in te
dienen. Kwamen er geen bezwaren binnen dan
was de koop definitief. Om deze reden werd
de verkoop ook op de eerstvolgende zondag
publiekelijk bekend gemaakt in de kerk van
Nederlangbroek ‘naer dat de predicatie geeijndicht ende den laesten psalm gesongen was’.
Ook in Wijk bij Duurstede werd het aanstaande
transport bekend gemaakt en wel op de daaropvolgende drie woensdagen of marktdagen
bij het stadhuis en voor de ‘kerckdeure’ op de
Markt.

De familie Van Honthorst
Rhodesteyn is drie generaties lang in eigendom en gebruik geweest bij de familie Van
Honthorst. Anthony van Honthorst en zijn
vrouw Margaretha van Lommetzum waren van
1660 tot 1719 de eigenaars. Zoon Theodorus
Ludovicus was van 1719 tot 1728 de bezitter.
Daarna kwam het aan kleindochter Margareta
Maria van Honthorst, die Rhodesteyn in 1740
schonk aan haar dochter Anna Mechtildis van
Borssele getrouwd met Eduard Joseph Ram van
Schalkwijk.

Beknopt parenteel van Gerrit Huygensz
van HONTHORST
I.1	Gerrit Huygensz van HONTHORST,
kunst‑ en decoratieschilder, lid van het
St. Lucasgilde te Utrecht.
	Kind:
	1. Herman Gerritsz van HONTHORST
(zie II.1).
II.1	Herman Gerritsz van HONTHORST,
kunst‑ en decoratieschilder, lid van het
St. Lucasgilde te Utrecht.
	Kind:
	1. Gerard Hermansz van HONTHORST
(zie III.1).
III.1	Gerard Hermansz van HONTHORST,
kunst‑ en portretschilder (hofschilder),
gedoopt Utrecht 4 nov. 1590, deken
van het St. Lucasgilde aldaar (1623), lid
van het kunstschildersgilde te Den Haag
(1637), overleden Utrecht 27 april 1656,
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begraven Catharijnenkerk.
	Huwt vóór 1620 Sophia COOPMANS.
	Uit dit huwelijk:
	1. Anthony van HONTHORST (zie
IV.1).
IV.1	Anthony van HONTHORST, heer van
Muiswinckel, overleden vóór 1701.
	Huwt vóór 1656 Margaretha Maria
van LOMMETZUM, dochter van Dirck
van LOMMETZUM, advocaat aan het
Hof van Utrecht, en Mechtildis van
BRONCKHORST.
	Uit dit huwelijk:
	1. Theodorus Ludovicus van HONTHORST, geboren 1662, overleden 1728.
Huwt Geertruyd van der HEM.
	2. Sophia Maria van HONTHORST.
	3. Gerard Theodoor van HONTHORST (zie V.4).
	4. Mechtildis Margareta van HONTHORST, geboren Utrecht, overleden 23
april 1702.
	Huwt Delft 1683 Petrus van der DUSSEN, overleden 6 maart 1716.
V.4	Gerard Theodoor van HONTHORST,
erflanddrost van stad en land van Ravesteyn, overleden 20 juni 1702.
	Huwt Delft 1682 Anna Catharina van
der DUSSEN, gedoopt 25 febr. 1658,
dochter van Cornelius van der Dussen en
Eduarda de Kies van Wissen, overleden 9
febr. 1694.
	Uit dit huwelijk:
	1. Margareta Maria van HONTHORST
(zie VI.2).
VI.2	Margareta Maria van HONTHORST,
gedoopt (RK) Delft 31 aug. 1683, overleden 10 sept. 1740.
	Huwt (o.t.) Delft 1700 Pieter Boudewijn van BORSSELE, overleden vóór
1717.
	Uit dit huwelijk:
	1. Gerard Theodoor van BORSSELE
van de MUISWINCKEL, geboren Berlicum (huis Ter Aa), gedoopt (RK) 28 juli
1703, overleden Berlicum (huis Ter Aa)
15 mei 1765.
	Huwt Berlicum 1746 Cornelia Elisabeth van WIJKERSLOOTH, geboren
1711, overleden 1776.
	2. Anna Mechtildis van BORSSELE
het kromme-rijngebied
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(zie VII.4).
	3. Pieter Boudewijn van BORSSELE
van MUYSWINCKEL, gedoopt (RK)
Berlicum 17 jan. 1707, overleden Amsterdam 10 febr. 1775.
	Huwt 1733 Maria Catharina ROEST
van ALKEMADE.
VII.4	Anna Mechtildis van BORSSELE,
gedoopt (RK) Berlicum 23 okt. 1705,
overleden Utrecht 3 mei 1746.
	Huwt 1690 Eduard Joseph RAM van
SCHALKWIJK.
	Uit dit huwelijk:
	1. Eduard Pieter RAM van
SCHALKWIJK.
Anthony van Honthorst en Margaretha Maria
van Lommetzum
Anthony van Honthorst stamde uit een familie
van Utrechtse kunst- en decoratieschilders en
was de zoon van de beroemde kunst- en portretschilder Gerard van Honthorst. Deze Gerard
van Honthorst vertrok al op jonge leeftijd naar
Italië en leerde daar de licht-donker-techniek
(clair-obscur) waarbij delen van het onderwerp
op een schilderij werden aangelicht en de rest
in het donker bleef.33 Dit is een techniek waar
onder andere Rembrandt wereldberoemd mee
is geworden. Gerard van Honthorst schilderde
bijbelse taferelen en werd daarnaast vooral
bekend om de vele portretten die hij maakte
aan de hoven van ondermeer stadhouder Prins
Frederik Hendrik, de naar De Haag gevluchte
Frederik V van Bohemen (de Winterkoning),
Frederik Willem keurvorst van Brandenburg en
de Engelse koning Karel I. Zijn werk werd door
de adel hoog gewaardeerd en daarom ruim
beloond zodat hij een groot vermogen kon opbouwen. Zo blijkt uit meerdere notariële akten
dat Sophia Coopmans, de weduwe van Gerard
van Honthorst, vele tienduizenden guldens had
uitgeleend, gegarandeerd door onderpanden of
borgstellingen.
Geen kunstenaar maar advocaat en
grootgrondbezitter
Zoon Anthony voelde klaarblijkelijk niets voor
het kunstenaarsvak en studeerde rechten,
waarna hij advocaat aan het Hof van Utrecht
werd. Hij trouwde vóór 1656 met Margaretha
van Lommetzum, telg uit een welgestelde
Amersfoortse familie. Het kapitaal dat hij van
zijn ouders erfde, belegde hij ondermeer in on30
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roerend goed zoals Rhodesteyn. In 1663 kocht
hij van Alardt van Ewyck, vertegenwoordiger
van de Administratie van het Convent Mariëndaal, ‘vier mergen lands gelegen in Nederlangbroeck’. Dit land lag ‘gemeen met gelycke vier
mergen hem heer Honthorst selve competeren,
sulcx deselve by Jonker Godert de Coninck in
huyre worden gebruyckt’.34 Het waren dezelfde
vier morgen Rijnwaarts gelegen land die Godert
de Coninck voordien huurde van het klooster
Mariëndaal. Door deze aankoop werden de
landerijen van Rhodesteyn uitgebreid tot 40
morgen. Rond 1680 kocht hij uit de boedel van
de overleden vrouwe Anna van Winssen van
Heemstede, weduwe van Hendrik Corstensz
Pieck, heer van Wolffsweert en heer van Muijswinckel, de hofstede De Melkweg met 53 morgen land in Wijk bij Duurstede.35 Uit die boedel
kocht hij ook het goed te Muijswinckel, genaamd Wesestein, met 56 morgen land, gelegen
in Ravenswaaij.36 Aan dit bezit ontleende Van
Honthorst zijn titel heer van Muijswinckel. In
1691 was Anthony van Honthorst eigenaar van
twee hofsteden in Cothen.37 De ene hofstede
lag ten noorden van de dorpskern van Cothen
aan de toenmalige Cothenseweg of Zandweg,
die tegenwoordig de Graaf van Lynden van
Sandenburgweg heet. Bij deze boerderij, die de
naam Rodestein droeg, lag indertijd een ‘boom’
[brug] over de Kromme Rijn zodat ondermeer
de bewoners van Rhodesteyn hier het water
konden oversteken om in Cothen ter kerke
te gaan. De hofstede werd in 1967 in verband
met de aanleg van de Graaf van Lynden van
Sandenburgweg gesloopt.38 De andere hofstede
was gelegen aan het Zandpad aan de Wijkse
kant van het dorp Cothen. Het Zandpad loopt
van het begin van de bebouwde kom van de
Groenwoudseweg, langs de Kromme Rijn en
Steniswaard, naar het Groenewoud.39
Verder bezaten Anthony en zijn vrouw nog een
aantal percelen land onder Leerdam, Lakerveld
(IJsselstein), Maarssen, Zeldert (Hoogland) en
Veenendaal (delen van twee veenvelden).40 Van
vader Dirck van Lommetzum had Margaretha
in het gerecht Stoutenburg de tienden van
de Ruest, grof en smal, wild en tam, water en
weide, bos en heide met toebehoren geërfd.41
Kort voor zijn overlijden kocht Anthony in
1698 voor een bedrag van 2.000 gulden van
zijn pachter Adriaen Cornelisz de Graef nog
veertien morgen bouwland onder Cothen.42 De
koopsom werd verrekend met de achterstallige
pachtschuld van Adriaen.

Rhodesteyn als zomerverblijf
Anthony van Honthorst en zijn gezin woonden in Utrecht en gebruikten Rhodesteyn als
zomerverblijf. Nadat Anthony rond 1700 was
overleden, bleef zijn weduwe Margaretha in
Utrecht wonen; in 1704 woonde zij op het
deftige Janskerkhof.43 Ook bij haar had Rhodesteyn de functie van zomerverblijf. Zo’n buitenverblijf diende om de warmte en de stank van
de zomerse stad te ontvluchten. Men genoot
van het idyllische landleven, at verse producten uit eigen tuin, ontving bezoek van familie
en vrienden en vermaakte zich met muziek en
literatuur. Een vroege vorm van het moderne
recreëren in de tweede woning.
Margaretha beheerde haar bezit met straffe
hand
In 1701 liet Margaretha van Lommetzum alle
lenen van haar overleden man op haar naam
zetten.44 Tot haar overlijden voerde zij zelf met
straffe hand het beheer over het uitgebreide
onroerend bezit uit hun boedel. Met schuldenaren maakte zij korte metten. Schipper Jan van
Bemmel uit Langbroek die hout uit het elzenbos achter Rhodesteyn had gekocht maar niet
op tijd betaalde, mocht in 1701 zijn twee ‘Lambroecksche schuijten met zeijlen’ en verdere
toebehoren - elke schuit met een waarde van
100 gulden - overdragen aan Margaretha tot hij
zijn schuld had ingelost.45 Toen Arien Cornelisz
de Graeff, huurder van de hofstede aan het
‘Santpadt’ in Cothen, in 1707 zijn inmiddels
tot 3.000 gulden opgelopen pachtschuld niet
kon voldoen, ‘arresteerde’ Margaretha al zijn
goederen. Hij moest aan haar overdragen ‘vijf
paarden, vijftien koeien, vijf pinken, een zog,
twee bedden met toebehoren, twee wagens,
twaalf schapen, een berg met weit, een berg
met erwten, een berg met hooi, drie eggen,
een ploeg, vier eiken kasten, twee koperen
ketels, een tinnen schotel, een tinnen kan, een
wanmolen, 19 morgen weit, gerst en rogge op
het veld, een koperen vuurpan, enig aardewerk, een mestvaalt, een berg van vier roeden
die hij op de hofstede heeft gezet, mitsgaders al
hetgeen dat verder op de grond berust’. 46 De
huur werd per direct beëindigd en Arien moest
binnen 24 uur de boerderij ontruimen. In datzelfde jaar nam Margaretha ook maatregelen
tegen Cornelis Aertsz van Royen, de pachter
van haar boerderij aan de Zandweg in Cothen.
Toen diens pachtschuld in 1707 was opgelopen
tot bijna 500 gulden zegde Margaretha ook
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hem de wacht aan.47 Hij moest al zijn ‘gewas te
velde’ aan haar overdragen. Zijn vier paarden
werden bij Margaretha van Lommetzum op stal
gezet en zijn zeven melkkoeien werden overgebracht naar Rhodesteyn. Hij kreeg nog een paar
jaar respijt, maar toen zijn pachtschuld in 1709
was gestegen tot 800 gulden werd de pacht
beëindigd en werd de hofstede verhuurd aan
Anthony Aelbertsz van Bemmel. In 1714 confisqueerde zij het gewas, de paarden, koeien en
gehele verdere boedel van Arien Cornelis van
Doorn, die in Maarssen een hofstede van haar
en haar neef huurde en hen nog 816 gulden
aan pachtpenningen schuldig was.48
Zij aarzelde evenmin om de Staten van Utrecht
in 1717 te verzoeken een ‘placaat’ [verordening
ingesteld door overheden] uit te vaardigen om
de houtdiefstal uit haar bospercelen te bestraffen. De Staten lieten weten ‘dat van tyd tot tyd
eenige quaadaardige menschen onderwonden
hadden haar suppliantes [Margaretha van Lommetsum, wed. Anthony van Honthorst, vrouwe
van Muyswinkel] hout, gelegen in Nederlangbroek, Hardenbroek en Cothen, om te hakken
en te steelen, daar door haer bosschen geheel
wierden geruineert, sonder dat de daders daar
van konden worden ontdekt’. 49 De Staten
loofden een premie van 100 gulden uit voor
degene die de daders in handen van de justitie
zou brengen. Overigens zou de premie worden
betaald door Margaretha van Lommetzum.
Margaretha overleed eind 1718. Haar boedel
werd door haar twee nog levende kinderen,
Theodorus Ludovicus en Sophia Maria, samen
met haar kleinkinderen Margareta Maria
van Honthorst (enig kind van haar in 1702
overleden, oudste zoon Gerard Theodoor van
Borsselen, vice-landdrost van Ravenstein) en
Eduarda Maria van der Dussen (dochter van
haar overleden dochter Mechtildis Maria), in
februari 1719 onderhands verdeeld en in een
‘behoorlijck maeghgescheijt’ vastgelegd.50 Zoon
Theodorus Ludovicus verkreeg het goed Rhodesteyn en ondermeer het goed De Melkweg in
Wijk bij Duurstede. In 1719 en 1720 werd hij
beleend met de leengoederen van zijn ouders,
waaronder de twee morgen in Nederlangbroek, leenroerig aan de Staten van Utrecht.51
Kleindochter Margareta Maria kreeg ‘het goedt
tot Muijswinckel, genaemt Wesensteijn tot
Ravenswaeij’ en mocht zich dus Vrouwe van
Muijswinckel noemen.52
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Afschrift van de verkoopakte
uit 1722 van 12 morgen land in
Nederlangbroek door mevrouw C.P.
van den Bergh van Lunenburgh aan
J.F. Mamuchet van Houdringe (blz.
1; Familie-archief De Wijkerslooth de
Weerdesteyn, inv.nr. 56)

Theodorus Ludovicus van Honthorst
Theodorus van Honthorst was getrouwd met
Geertruyd van der Hem. Hij woonde aanvankelijk aan de Rozengracht in Amsterdam.53
De laatste jaren voor het overlijden van zijn
moeder beheerde hij haar zaken en was hij
verhuisd naar Utrecht.54 Na zijn moeders
overlijden huurde hij aanvankelijk een huis
aan het Janskerkhof.55 Hij besloot in Utrecht te
blijven wonen en verkocht in 1720 zijn graf in
de Nieuwe Kerk te Amsterdam.56 In 1722 werd
namens mevrouw Van den Bergh van Lunenburgh in het openbaar verkocht twaalf mor32
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gen land in Nederlangbroek,
gelegen te Rijnwaarts ‘naast de
Rodestijnse bogaert’.57 Het land
werd voor 400 gulden gekocht
door jonker Johan Frederik Mamuchet van Houdringe. Twee
weken later werd de koop,
eveneens voor 400 gulden,
overgenomen door Theodorus
van Honthorst. Deze landerijen
werden bij het goed Rhodesteyn gevoegd, dat daarmee
groeide tot een oppervlakte van
52 morgen.
Ten tijde van het opstellen van hun testamenten in
1725 woonden Theodorus en
zijn vrouw in de Breestraat.58
Omdat zijn huwelijk kinderloos
was gebleven, benoemde hij
zijn nicht Margareta Maria van
Honthorst tot zijn enige en universele erfgename. Zijn vrouw
Geertruyd benoemde Margareta
Maria voor 1/3 deel tot haar
erfgename. Theodorus en zijn
vrouw hebben slechts negen
jaar van hun zomerverblijf
Rhodesteyn kunnen genieten.
Toen beiden in 1728 overleden,
kreeg Margareta niet alleen de
uitgebreide bezittingen van de
familie Van Honthorst, waaronder Rhodesteyn en de hofstede
De Melkweg in Wijk bij Duurstede, maar ook
nog eens onroerend goed in Noord-Holland
afkomstig van de familie Van der Hem.
Margareta Maria van Honthorst
Margareta van Honthorst werd geboren in Delft
en (onder)trouwde daar in 1700 op 17-jarige
leeftijd met Pieter Boudewijn van Borssele.
Het jonge paar vertrok naar Berlicum (N-Br)
waar zij gingen wonen in het adellijke huis Ter
Aa, dat via vererving eigendom was geworden
van de familie Honthorst.59 Margareta werd al
op jonge leeftijd weduwe toen haar man rond

1716 overleed. Na het overlijden van haar man
vertrok zij naar Utrecht, waar haar grootmoeder Margaretha Maria van Lommetzum, haar
tante Sophia en haar oom Theodorus ook
woonden. Zoals hierboven beschreven, erfde
zij in 1719 na het overlijden van haar grootmoeder het goed Muijswinckel. In 1728 kreeg
zij alle bezittingen van haar oom Theodorus,
waaronder dus ook Rhodesteyn. Haar ongetrouwde tante Sophia Maria van Honthorst
verkocht in 1730 haar huis, erf, grond, tuin
en stalling aan de Nieuwegracht tegenover het
Janskerkhof aan Margareta ‘voor en omme de
somme van tienduysent Caroly guldens á xx
strs [20 stuivers] ’t stuck boven nog eenduysent
gulden voor de behangsels en schilderijen in
de schoorsteenen…’.60 Een jaar later was tante
Sophia overleden en bleek Margareta Maria
van Honthorst de enige en universeel erfgename te zijn.61 Als enige afstammeling in rechte
lijn van Anthony van Honthorst bezat Margareta nu bijna het gehele bezit aan obligaties
en onroerend goed dat in de loop van zo’n 80
jaar was opgebouwd uit de opbrengsten van de
schilderkunst van haar overgrootvader Gerard
van Honthorst. Zij bleef in Utrecht wonen en
gebruikte Rhodesteyn als zomerverblijf.
Alle vertrouwen in schoonzoon Eduard Joseph
Bij het beheer van haar uitgebreide goederenbezit liet Margareta zich aanvankelijk
bijstaan door haar twee zoons Gerard Theodoor en Pieter Boudewijn. Maar Margaretha
van Honthorst had uiteindelijk kennelijk toch
meer vertrouwen in haar schoonzoon Eduard
Joseph Ram van Schalkwijk. De laatste jaren
van haar leven gaf zij hem vrijwel carte blanche
om al haar zaken waar te nemen, gelden te
innen, processen te voeren en haar onroerende
goederen beheren.62 Wellicht was dat mede de
reden dat zij, enkele maanden voordat zij in
september 1740 overleed, het huis Rhodesteyn
met bijbehorende landerijen schonk aan haar
dochter Anna Mechteld en haar schoonzoon
Eduard Joseph.63
De schenking was zeer omvangrijk. Ze bestond
ondermeer uit ‘de heere huijzinge en hofstede
Rodestijn, stallingen en verdere timmeringen
met de tuijnen, boomgaarden, alleen, vijvers, bossen, bouw en weijlanden, mitsgaders
bepotingen en beplantingen, alsmede ‘’t geene
verder daarop aard en nagelvast is, te samen
groot, volgens de caarten drie en twintig mergen, drie hond ses roeden lands gelegen onder
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den geregte van Nederlangbroek, streckende
uijt de Lambroecker weteringe tot in de Gooijerwetering [………..], dit met de schilderijen
van de princen en princessen hangende in ’t
groot salet, nevens het tuijngereetschap, netten, schuijt, wage, en alle het pluijmgedierte op
de plaets zijnde.’ Tevens waren in de schenking
opgenomen ruim achtentwintig morgen land
aan de Langbroekerwetering, vier morgen weiland aan de Quelkade, en het gebruik van drie
morgen weiland ‘te Rijnwaarts’ alles gelegen in
Nederlangbroek, alsmede in Cothen een huis
en hofstede met dertien morgen boomgaard,
bouw- en weiland aan de Quelkade, acht morgen land aan de Rijnsloot, acht morgen aan de
Trechtweg plus nog een huis nabij de Heereweg.64 De schilderijen in het ‘groot salet’ zullen
ongetwijfeld gemaakt zijn door haar overgrootvader Gerard van Honthorst.
Overigens schonk Margaretha van Honthorst
aan haar dochter Anna Mechteld en schoonzoon Eduard Joseph, naast diverse obligaties
en erfpachten, ook nog eens 56 morgen land
in Leerdam en omgeving.65 Een aantal andere
goederen zoals het huis Ter Aa in Berlicum, De
Muyswinckel in Maurik (overigens tegen een
betaling van 12.000 gulden aan de boedel) en
de hofstede De Melkweg in Wijk bij Duurstede
gingen naar haar oudste zoon Gerard Theodoor
van Borssele.

De familie Ram van Schalkwijk
Drie generaties Ram van Schalkwijk zijn eigenaar geweest van Rhodesteyn. Eduard Joseph
en zijn vrouw verkregen het goed in 1740 als
schenking van hun (schoon)moeder. Eduard
Joseph overleed in 1767, waarna Rhodesteyn
overging op zijn zoon Eduard Pieter. Deze kon
er slechts enkele jaren van genieten omdat hij
al in 1775 overleed. Bij de boedelscheiding in
1785 erfde zijn dochter Margaretha Thimothea
het goed Rhodesteyn. Zij bracht ondermeer dit
bezit en de hofstede De Melkweg in Wijk bij
Duurstede in bij haar huwelijk met Willem Joseph van Brienen, met wie zij in 1782 trouwde.

Beknopt parenteel van Adriaen RAM
I.1	Adriaen RAM.
	Huwt Sophia van DOEYENBURCH,
dochter van Evert van Doeyenburch en
Cecilia Jacobsdr Both
	Uit dit huwelijk:
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	1. Everard Adriaansz RAM (zie II.1).
II.1	Everard Adriaansz RAM.
	Huwt ca 1600 Beatrix Walravensdr
PIECK, gedoopt vóór 1578, overleden
vóór 1617, dochter van Walraven Gijbertsz Pieck en Beatrix Alexandersdr de
Coninck.
	Uit dit huwelijk:
	1. Jonker Adriaan RAM van
SCHALKWIJK (zie III.1).
III.1	Jonker Adriaan RAM van
SCHALKWIJK, gedoopt 1599, beleend
de met heerlijkheid Tull en ‘t Waal (1633),
koopt de ridderhofstad Schalkwijk (1634),
koopt de heerlijkheid Schalkwijk en wordt
daarmee beleend (1647), overleden 1663.
	Huwt 1638 Margaretha van ISENDOORN a BLOIS, dochter van Willem
van Isendoorn en Adriana Johanna van
Brakel.
	Uit dit huwelijk:
	1. Jonker Alard RAM van
SCHALKWIJK (zie IV.1).
	2. Jonker Michiel Johan RAM van
SCHALKWIJK
IV.1	Jonker Alard RAM van SCHALKWIJK,
volgt zijn vader op als Heer van Tull en ‘t
Waal (1657).
	Huwt Tull en ‘t Waal 8 nov. 1681 Timothea (Tiemck) van BURMANIA, dochter van Jarich van Burmania en Hiske van
Camstra.
	Uit dit huwelijk:
	1. Jonker Eduard Joseph RAM van
SCHALKWIJK (zie V.1).
V.1	Jonker Eduard Joseph RAM van
SCHALKWIJK, geboren op Huize Oudegeyn 3 maart 1690, wordt heer van Weerdestein na aankoop van de ridderhofstad
Weerdestein (1730), overleden 1767.
	Huwt (1) De Bilt (NH) 9 juli 1720 Magdalena HANNEMAN.
	Huwt (2) (huwelijkse voorwaarden 11
juni) 16 okt. 1726, jonkvrouwe Anna
Mechteld van BORSSELE van MUYSWINCKEL, geboren Berlicum (Huis Ter
Aa) 23 okt. 1705, overleden Utrecht 3 mei
1746, dochter van Gerard Pieter Boudewijn van Borssele en Margaretha Maria
van Honthorst.
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	Uit het tweede huwelijk:
	1. Jonker Eduard (Alard) Pieter RAM
van SCHALKWIJK (zie VI.1).
VI.1	Jonker Eduard (Alard) Pieter RAM
van SCHALKWIJK, gedoopt Utrecht
(RK) (Witte Vrouwen parochie) 10 mei
1730, volgt zijn vader op als Heer van
Weerdestein, huurt voor 200 gulden per
jaar van baron De Milan Visconti de ridderhofstad Hindersteyn (1769), overleden
Utrecht 6 april 1775.
	Huwt Haarlem 2 aug. 1758 Jonkvrouwe
Agatha Margaretha OEM, gedoopt
Haarlem 12 aug. 1738, vrouwe van Sandelingen Ambacht, begraven Haarlem 16
dec. 1804, dochter van Cornelis Alardus
Oem (van Moesenbroeck), heer van Sandelingen Ambacht, en Anna de Kies van
Wissen.
	Uit dit huwelijk:
	1. Jonkvrouwe Anna Maria Catharina
RAM van SCHALKWIJK, gedoopt
Haarlem 13 febr. 1760, vrouwe van Weerdestein, erft de ridderhofstad Weerdestein
van haar vader (1785), overleden Haarlem 19 okt. 1828.
	Huwt 19 april 1785 Haarlem Hendrik
Jacob van WIJKERSLOOT.
	2. Margaretha Thimothea RAM van
SCHALKWIJK, gedoopt Haarlem 10
febr. 1761, erft van haar vader het bezit
Rhodesteyn in Nederlangbroek en de hofstede De Melkweg in Wijk bij Duurstede
(1785), overleden Amsterdam 14 dec.
1802.
	Huwt Haarlem 26 mei 1782 jonker Willem Joseph van BRIENEN van de
GROOTE LINDT.
	3. Jonkvrouwe Timothea Maria RAM
van SCHALKWIJK, gedoopt 11 jan.
1764, erft van haar vader de titel Vrouwe
van Schalkwijk, overleden Haarlem 17
juni 1825.
Eduard Joseph Ram van Schalkwijk
De nieuwe eigenaar Eduard Joseph Ram van
Schalkwijk werd in 1690 geboren als zoon van
Alard Ram van Schalkwijk en Tiemck (Timothea) Maria van Burmania. Hij stamde uit een
katholieke patriciërsfamilie en was de kleinzoon van de bekende Adriaen Ram, ambachtsheer van Schalkwijk en heer van Tull en ’t
Waal, een overtuigd katholiek die de toren van

zijn kasteel in Schalkwijk inrichtte als schuilkapel voor het houden van, in die tijd illegale,
katholieke erediensten. Om dit soort ‘paapse
stoutigheden’ voorgoed de kop in te drukken,
werd het kasteel in 1651 op last van de Staten
van Utrecht veroverd en de toren van het kasteel afgebroken.66
In het leven van Eduard Joseph speelden zijn
oom Michiel Jan Ram van Schalkwijk en diens
vrouw Reyna de Groot van Edam een belangrijke rol. Oom Michiel was tussen 1682 en
1705, eerst als legerofficier en later als commissaris, raad en landdrost van Oost-Java, in dienst
van de VOC.67 Toen Michiel rond 1705 naar Nederland terugkeerde, bracht hij uit Batavia niet
alleen een behoorlijk fortuin mee, maar ook
een weesmeisje genaamd Magdalena Haneman.68 Michiel en zijn vrouw hadden zich over
dit meisje ontfermd en voedden haar op als
hun eigen kind, eerst in Amsterdam en vanaf
1709 op hun Huis Arenbergh in De Bilt. Na het
overlijden van Michiel liet zijn vrouw Reyna
de Groot van Edam een aantal van haar zaken
waarnemen door haar neef Eduard Joseph,
die waarschijnlijk ook bij haar op Arenberg
inwoonde. Eduard Joseph bemoeide zich echter
niet alleen met de zaken van zijn tante, maar
maakte ook haar adoptiedochter Magdalena
het hof. Toen tante Reyna in 1720 overleed,
erfde Eduard Joseph uit het goed van zijn oom
een huis en hofstede met 14 morgen land in
Alphen, een aantal percelen land ter grootte
van 28 morgen in Alphen alsmede een huis en
hofstede in Baarn. Na enkele maanden rouwen
besloten Eduard Joseph en Magdalena in juni
1720 te trouwen. Tante Reyna had dit waarschijnlijk al voorzien en had haar testament
zodanig geredigeerd dat het bruidspaar ondermeer de beschikking kreeg over een aantal
staatsobligaties ter waarde van 30.000 gulden
en het Huis Arenbergh. Uit de opgestelde
huwelijksvoorwaarden bleek dat het gezamenlijke ‘houwelijk goet’ van beide ‘toekomende
Contheralen’ 50.000 gulden waard was.69
Eduard Joseph Ram van Schalkwijk leefde na
zijn huwelijk als een welgesteld man op het
huis Arenbergh in De Bilt. Rond 1726 overleed
Magdalena en in oktober 1726 hertrouwde
Eduard Joseph met de 21-jarige Anna Mechteld
van Borssele, dochter van Pieter Boudewijn
van Borssele en Margaretha [Maria] van Honthorst. Het echtpaar verhuisde naar Utrecht en
het huis Arenbergh werd verkocht.
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Weerdestein en Rhodesteyn in één hand
In 1729 kocht Eduard Joseph de ridderhofstad
Weerdesteyn met bijbehorende landerijen in
Nederlangbroek.70 Een jaar later kocht hij in
Utrecht een aanzienlijk huis met koetshuis aan
de Nieuwegracht bij de Wittevrouwenbrug.71
Dit was het huis aan de huidige Plompetorengracht 5.72 Bij de openbare verkoping in 1789
door de familie Ram van Schalkwijk werd het
huis omschreven als ‘een zeer logeabele dubbele huisinge, voorzien van vier benedenkamers, een opkamer of eetzaal, alle behangen,
verscheidene bovenkamers, groote solders,
keuken en poederkamer, kelders en kluysen
regen en putwaterpompen en andere commoditeiten, voorts een ruime erve en spatieuse
tuin en koetshuis daarachter, gelegen aan de
oostzijde van de Nieuwe Gracht omtrent de
Wittevrouewenbrug’
En in 1740 kreeg hij, zoals hierboven is vermeld, van zijn schoonmoeder het huis Rhodesteyn, 84 morgen land in Nederlangbroek en
Cothen alsmede 56 morgen land in Leerdam
en omgeving. Daardoor groeide zijn grondbezit
tot meer dan 250 morgen land plus een aantal
hofsteden. Hij kon met recht een grootgrondbezitter worden genoemd. Na het overlijden van
zijn zwager Gerard Theodoor van Borssele in
1765 waren hij en zijn zwager Pieter Boudewijn de universele erfgenamen van Gerard
Theodoor. Eduard Joseph kreeg daardoor ook
nog eens rechten op het adellijk huis Ter Aa in
Berlicum en de hofstede De Melkweg.73
Nadat zijn vrouw Anna Mechteld in 1746 was
overleden, bleef Eduard Joseph nog enkele
jaren in Utrecht wonen. Het huis Rhodesteyn
gebruikte hij als zomerverblijf. Maar zoals uit
zijn in 1750 opgemaakte testament bleek, was
hij inmiddels verhuisd en woonde toen op
Rhodesteyn. Daar omringde hij zich met enkele
vertrouwelingen zoals ‘den Eerwaarden Heer
Theodorus Josephus Einhorn’ en zijn trouwe
koetsier Matthijs Servaas. De eerwaarde heer
Einhorn was gezien zijn aanspreektitel waarschijnlijk een priester die ook de katholieke
missen in de kapel van het huis Rhodesteyn
verzorgde. Hij nam tijdens diens laatste levensjaren ook de financiële en administratieve zaken
waar voor de heer Ram van Schalkwijk en bezorgde hem - zoals omschreven in diens codicil
van 1766 - van tijd tot tijd ‘’t plaizier … zoo met
het houden van aantekeningen, schrijven van
brieven, ontfangen en uijtgeven van penningen als andersints.’74 Omstreeks 1758, toen zijn
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Transportakte van 12 morgen land in
Nederlangbroek uit 1764 door de Langbroekse heemraden aan Eduard Joseph
Ram van Schalkwijk (Familie-archief De
Wijkerslooth de Weerdesteyn, inv.nr. 55)

zoon Eduard Pieter trouwde en
in Haarlem ging wonen, kwam
Eduard Josephs ongetrouwde zuster
Hester Willemina op Rhodesteyn
wonen, waar zij de huishouding bestierde en haar broer gezelschap hield.75
Om te voorkomen dat zijn zuster na zijn overlijden op straat kwam te staan, bepaalde Eduard
Joseph in zijn testament dat ‘zijn gemelte suster
ses of negen maanden in de huijshouding zal
blijven na zijn heer testateurs overlijden zo als
het haar HoogWel Geb. best zal gevallen, en in
die huijshouding leven op dien voet gelijk hij
heer testateur gewoon is geweest te leven en
huijs te houden, menschen te gaan zien, te versoeken en te ontfangen als meede de vrienden
bij haar te verzoeken tot geselschap.’ Indien
zoon Eduard Pieter dit niet wilde, dan zou hij
zijn tante Hester 2.000 gulden moeten beta36
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len.76 Hester bleef na het overlijden van haar
broer Eduard Joseph niet lang meer op Rhodesteyn, want in 1770 woonde zij in Den Bosch.77
Eduard Pieter Ram van Schalkwijk
Eduard Joseph Ram van Schalkwijk overleed
in 1767, waarna Rhodesteyn vererfde op zijn
enige kind Eduard Pieter Ram van Schalkwijk.
Evenals zijn schoonmoeder Margaretha van
Honthorst had Eduard Joseph in zijn testament
laten vastleggen dat Rhodesteyn altijd eigendom van de familie moest blijven en niet mocht
worden verkocht.78 Overigens mocht de ridderhofstad Weerdestein evenmin door zijn zoon
worden verkocht. Tevens bepaalde hij dat zijn
zoon Eduard Pieter zolang hij minderjarig was
niet in Amsterdam mocht wonen of ‘in eenige
funktie van affaires mogen worden gebracht
hoe die ook genaamt mogen worden.’ Wellicht
was deze voorwaarde gesteld om te voorkomen
dat zijn zoon een huwelijk aanging dat Eduard
Joseph niet welgevallig zou zijn.
Gelukkig begon Eduard Pieter geen ‘affaire’ in
Amsterdam, maar in Haarlem waar hij in 1758
trouwde met de 19-jarige Agatha Margaretha

Oem. Deze Agatha was een dochter van jonker
Cornelis Alard Oem, een nakomeling uit het
geslacht van ridder Cleys Oem. De familie Oem
was net als de familie Ram van Schalkwijk
overtuigd rooms-katholiek. Cornelis Oem was
eerst ‘vinder’ [bestuurslid] en later deken van
het nog altijd bestaande Heilig Kerstmisgilde te
Haarlem.79 Een religieus gilde, dat gesticht was
om de geboorte van Christus te eren. Voorafgaand en na de gezamenlijke kerstviering werd
er door de 54 leden getafeld. Daarnaast deed en
doet het gilde aan liefdadigheid.
Eduard Pieter bleef de eerste jaren van zijn
huwelijk in Haarlem wonen, waar ook zijn drie
kinderen, allen dochters, werden gedoopt. Na
het overlijden van zijn vader in 1767 moest
hij volgens een bepaling in het testament van
zijn vader minstens zes maanden per jaar op
Rhodesteyn wonen om de volledige eigendom
ervan te behouden. Eduard Pieter ging dus op
Rhodesteyn wonen en gebruikte daarnaast
van tijd tot tijd zijn huis aan de Nieuwegracht
bij de Wittevrouwenbrug in Utrecht. Rond die
jaren moet er een scheiding ‘van den bedde’
zijn ontstaan tussen hem en zijn vrouw, die er
waarschijnlijk niets voor voelde om haar stadse
Haarlemse omgeving te verlaten en met haar
jonge kinderen op het platteland van Nederlangbroek te gaan wonen.80 Bij die scheiding
tussen tafel en bed van beide echtgenoten was
men overeen gekomen dat Agatha Margaretha
Oem ‘ten haaren kosten zoude educeeren en
alimenteeren der zelver gemeene kinderen en
zulks buiten last [van haar ex-echtgenoot]’. Dit
betekende overigens ook dat zij na het overlijden van Eduard Pieter geen enkele aanspraak
kon maken op de revenuen uit bezittingen en
kapitaal die eventueel nog onmondige kinderen
zouden erven.
Het leven op Rhodesteyn
Kort voor zijn overlijden legde Eduard Pieter
Ram van Schalkwijk zijn laatste wil vast in een
testament van 28 februari 1775 en een codicil
van 21 maart 1775.81 Deze beide akten geven
ook inzicht in het toenmalige leven op Rhodesteyn. Eduard Pieter voerde de status van
een landjonker. Hij leefde van de inkomsten
uit het omvangrijke kapitaal en onroerend
goed dat zijn vader hem had nagelaten. Op
Rhodesteyn werd Eduard Pieter bijgestaan
door twee gedienstigen, Dilles Sanders Jager,
zijn tuinman/koetsier, en Willemijn Aalbertse,
zijn huishoudster. Beiden werden voor hun
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jarenlange trouwe dienst in het testament van
hun heer bedacht met een levenslang financieel
legaat. Voor de dagelijkse behoeften werden in
de tuin groente en fruit geteeld. Zijn vee, dat
nodig was voor de levering van zuivel en vlees,
werd waarschijnlijk gehouden op de hofstede
van bakker Jan van Es die van de jonker acht
morgen land pachtte in Nederlangbroek, gelegen tegenover herberg De Lindeboom.82 Ter
beloning legateerde Eduard Pieter later aan Jan
van Es ‘mijne beste koebeest’.
De levensdoelen van Eduard Pieter zullen
- zoals het goed katholiek ‘rentmeesterschap’
in die tijd vereiste - zijn geweest: het in goede
staat behouden en zo mogelijk vermeerderen van het geërfde kapitaal en bezit en het
betonen van liefdadigheid, ondermeer aan de
Rooms-katholieke kerk in Cothen en de armen
in Nederlangbroek. In zijn codicil werd gesproken over ‘d’effecten en armengoederen die in
mijne natelaten boedel gevonden werdende’.
En na zijn overlijden moest aan de armen van
Nederlangbroek ‘een sware vetten os’ geschonken worden.
Als hij op Rhodesteyn verbleef, reed de jonker
iedere zondag naar de kerk in Cothen waar
hij zijn koets en paarden stalde bij zijn pachter
Van der Horst op de hofstede Rodestein aan
de Zandweg ten noorden van het dorp.83 Dit
was een zogenaamde ‘herendienst’ die Van der
Horst verleende als toepacht op zijn jaarlijkse
pachtsom. De (schuur)kerk van Cothen was
toen gevestigd in een ‘huijsinge cum annexis’
op de hoek van de latere Kerkweg en Hinkerstraat naast het vroegere kerkhof en eigendom
van de familie Ram van Schalkwijk.84 Dit huis
kreeg vader Eduard Joseph in 1740 geschonken van zijn schoonmoeder Margaretha van
Honthorst. In het codicil van Eduard Pieter
stond dat het de ‘expresse wil en begeerte’ van
de jonker is ‘dat ’t R.C. kerkhuijs te Cothen in
mijn famillie en tot den godsdienst geaffecteerd,
onverkogt zal moeten blijven’.
Eduard Pieter huurt Hindersteyn
Intrigerend is dat Eduard Pieter Ram van
Schalkwijk in 1769 van baron De Milan Visconti voor de tijd van zes jaar de ridderhofstad
Hindersteyn met het herenhuis, twee woningen, waarvan één met een schuurberg, en
negen morgen boomgaard, bouw- en weiland
huurde.85 De huurprijs bedroeg 200 gulden per
jaar. De belastingen kwamen voor rekening van
de verhuurder. Wat kan de reden geweest zijn
het kromme-rijngebied
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Prenten van de kastelen Hindersteyn en Weerdestein
uit het midden van de 18de eeuw (Etsen door H.
Spilman naar tekeningen van J. de Beijer uit ca 1745; uit:
Nederlandsche Tafereelen, dl 8, 1773; RHCZOU, THA
Langbroek (137))

dat hij naast Rhodesteyn en Weerdestein nog
een huis in Nederlangbroek wilde gebruiken?
Had hij wellicht tijdelijk een ander passend
onderkomen nodig omdat Rhodesteyn werd
verbouwd? Of wilde hij zijn ongehuwde geloofsgenoot De Milan Visconti misschien helpen
door tijdelijk de zorgen voor Hindersteyn van
hem over te nemen? Dat zou de lage huurprijs
kunnen verklaren. Of wilde Eduard Pieter
gewoon meer aanzien? Vooralsnog blijven zijn
motieven een raadsel.
Testamentair verbod om Rhodesteyn te
verkopen of te vervreemden
Kort voor Eduard Pieter overleed, legde hij dus
zijn uiterste wil vast in het hiervoor al genoem38
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de testament én in een aanvullend codicil. Zijn
enige erfgenamen waren zijn drie dochters. Ten
aanzien van het huis Rhodesteyn gebood de
testateur de aangestelde executeurs en voogden
over zijn minderjarige kinderen: ‘Edog die huizinge en plaats niet verkoopende alsdan dezelve
te onderhouden in die staat zoo als dezelve zig
thans bevind, wel te verbeeteren maar niet te
verminderen, gelijk zij mede de meubilen aldaar
voor ’t geheel ofte gedeeltelik al of niet zullen
konnen en mogen verkoopen alles na bevind
en omstandigheden van zaken, en zoo als de
voornoemde executeuren zulks oordelen zullen te behooren.’ Omdat deze formulering niet
voldeed aan de expliciete wens van zijn vader
en grootouders om Rhodesteyn te behouden
voor de familie, schreef Eduard Pieter vlak voor
zijn overlijden in zijn codicil: ‘Wijders is mijn
expresse wil, begeerte en verbod dat nog mijne
gestelde executeurs, nog mijne erfgenaamen
nimmer mijn huizinge en goederen Rodestein
mette aanhorige landerijen gelegen onder
Nederlangbroek alsmede mijn twee hofsteden
gelegen onder Coten, de eene gebruijkt wordende bij Jan van Bemmel en de andere bij
Willem van der Horst, zullen mogen verkoopen,
veralieneeren [=vervreemden] of verminderen,
alsoo ik wil dat deeze mijne goederen altoos
in mijn familie zullen moeten verblijven en in
goede staat onderhouden werden.’
In zijn testament verordineerde hij ‘dat deszelfs
volle huishouden op den Huise Roodestein nog
zes maanden na den dag van zijn overleiden
aldaar zal moeten aangehouden worden.’ De
executeurs mochten daarna de huishouding
beëindigen ofwel langer aanhouden ‘omme
den [….] hier vorengemelte kinderen indien
deselven daartoe genegentheid mogten hebben den tijd van ses maanden of langer in ider
jaar op Roodestein te doen logeeren.’ Om die
reden schreef hij in zijn codicil: ‘dat mijn koets
en paerden, bij mijn testamentaire dispositie
gelegateerd, in mijn boedel zullen moeten blijven zoo lange het huishouden op Rodestein zal
werden gecontinueert.’ Het was de executeurs
wel toegestaan om, ten nutte van de erfgenamen, het huis en de plaats te verhuren.
Omdat zijn drie dochters bij zijn overlijden allemaal nog minderjarig waren, werd de boedel
beheerd door hun voogden. Dit waren hun
vaders aangetrouwde neef Jan Carel baron de
Jeger de Eckhart en notaris Jan Tieleman Blekman. Pas in 1785, tien jaar na het overlijden
van Eduard Pieter Ram van Schalkwijk, werd

zijn boedel gescheiden.86 Rhodesteyn ging naar
de tweede dochter, Margaretha Thimothea Johanna, die inmiddels getrouwd was met Willem
Joseph van Brienen, een van de rijkste burgers
van Amsterdam.

De familie Van Brienen
Verschillende personen uit vijf generaties Van
Brienen zijn tussen 1785 en 1911 eigenaar
geweest van Rhodesteyn. Het goed kwam in
1785, door zijn huwelijk met Margaretha Thimothea Johanna Ram van Schalkwijk, mede in
het bezit van Willem Joseph van Brienen. Na
het overlijden van Margaretha in 1802 kreeg
haar zoon Jacobus Adamus waarschijnlijk recht
op een belangrijk deel van de Rhodesteynse
goederen. Hij overleed echter al in 1805. Na
het overlijden van zijn twee broers en zusters

was de oudste zoon Arnoud Willem in 1824
de enige overgebleven erfgenaam van zijn moeders goed. Waarschijnlijk is Rhodesteyn toen
al geheel of gedeeltelijk aan hem gekomen. Na
zijn overlijden in 1854 en de scheiding van zijn
boedel in 1856 werd Rhodesteyn toegewezen
aan zijn dochter Adelaide Henriette Angelique.
Zij, in casu haar man Charles graaf de MercyArgenteau, transporteerde al haar in zuidoost
Utrecht gelegen goederen, waaronder Rhodesteyn, in 1873 op haar neef Arnoud Nicolaas
Justinus Maria van Brienen. Na diens overlijden vererfde Rhodesteyn aan zijn dochter
Eleonora Helena Louisa. Het huis Rhodesteyn
werd kort daarop, in 1878, gesloopt.
De puissant rijke familie Van Brienen had nauwelijks enige affiniteit met het goed. Zij zagen
Rhodesteyn, ergens ver weg op het Utrechtse
platteland, alleen als een bezit dat jaarlijks wat

Het huis ‘Rodestein’ op het Gemeentekaartje van Langbroek door J. Kuijper ca 1865 (J. Kuyper, Gemeente-Atlas
van Nederland, dl 6 Utrecht, z.d.; Particuliere collectie H.J.E. van Beuningen)
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geld opleverde, maar in het huis moest je zeker
geen kapitalen investeren. Zij braken met de
traditie en afspraken van hun voorouders om
Rhodesteyn in goede staat te behouden voor
hun nageslacht. Dit leidde in de 19de eeuw tot
verwaarlozing en later tot de afbraak van het
huis Rhodesteyn.
De landerijen en het koetshuis, aangeduid als
de Heerlijkheid Rhodesteyn, werden in 1911 in
opdracht van vrouwe Eleonora Helene Louise
baronesse van Brienen en haar man openbaar geveild door notaris Van Heijst te Wijk bij
Duurstede. Na de veiling bleek het in de loop
der jaren opgebouwde goed Rhodesteyn uiteen
gevallen te zijn. De Rijnwaarts gelegen landen
werden gekocht door baron de Wijkerslooth de
Weerdesteyn en gevoegd bij de op diezelfde veiling door hem gekochte ridderhofstad Hindersteyn. De Goywaarts gelegen percelen kwamen
in handen van zes verschillende eigenaren.

Beknopt parenteel van Antonie van
BRIENEN87
I.1	Antonie van BRIENEN, geboren
Amersfoort ca 1630, apotheker, overleden Rotterdam 22 juli 1700.
	Huwt Rotterdam 29 juni 1653 Hillegonda PINCKEVEER, gedoopt Rotterdam
26 sept. 1630, overleden Rotterdam 11
maart 1692.
	Uit dit huwelijk:
	1. Joannes (Baptista) van BRIENEN
(zie II.1).
II.1	Joannes (Baptista) van BRIENEN,
gedoopt Rotterdam 12 okt. 1660, ‘stadsarmendokter voor de Roomschen armen
te Leiden’, overleden Leiden 29 jan.
1724.
	Huwt Leiden 23 juni 1696, Maria FEY,
geboren te Leiden, overleden Leiden 2
april 1722.
	Uit dit huwelijk:
	1. Guilielmus van BRIENEN (zie
III.1).
III.1	Guilielmus van BRIENEN, gedoopt
Leiden (RK) 31 maart 1697, koopman
en stichter van het handelshuis ‘Van
Brienen en Zoon’ te Amsterdam, overleden Amsterdam 26 jan. 1778, zoon van
Joannes van Brienen ‘stadsarmendokter
voor de Roomschen armen te Leiden’.
40
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	Huwt Amsterdam 26 okt. 1725 Anna de
JONG, gedoopt 1703, overleden 14 jan.
1769.
	Uit dit huwelijk:
	1. Arnoldus Joannes van BRIENEN
(zie IV.1).
IV.1	Arnoldus Joannes van BRIENEN,
gedoopt Amsterdam (RK) 28 juni 1735,
sinds 1781 ambachtsheer van De Groote
Lindt en Dordtsmonde, koopman, overleden 4 dec. 1804.
	Huwt 1759 vrouwe Sophia Maria van
HALF‑WASSENAAR, gedoopt Den
Haag 18 aug. 1727, vrouwe van Stadt
aan het Haringvliet (Goeree Overflakkee), overleden Amsterdam 14 sept.
1802, dochter van Jacob Adam van HalfWassenaar.
	Uit dit huwelijk:
	1. Willem Joseph (Guilielmus Josephus) baron (1825) van BRIENEN (zie
V.1).
V.1	Willem Joseph (Guilielmus Josephus) baron (1825) van BRIENEN,
geboren Amsterdam / gedoopt aldaar
(RK) 31 dec. 1760, heer van De Groote
Lindt, Dortsmonde en Stadt aan het
Haringvliet, koopman, reder en bankier, wethouder en burgemeester in de
napoleontische tijd te Amsterdam, lid
1e Kamer, overleden Wassenaar 10 okt.
1839.
	Huwt Haarlem 26 mei 1782 vrouwe
Margaretha Timothea Johanna RAM
van SCHALKWIJK, gedoopt Haarlem
10 febr. 1761, overleden Amsterdam 14
dec. 1802.
	Uit dit huwelijk:
	1. Arnoldus Guilielmus baron (1825)
van BRIENEN (zie VI.1).
VI.1	Arnout Willem (Arnoldus Guilielmus) baron (1825) van BRIENEN,
gedoopt Amsterdam (RK) 5 april 1783,
overleden Wassenaar (Huize Clingendael) 26 okt. 1854.
	Huwt (1) Amsterdam 5 maart 1813 Angelique Louise van WIJKERSLOOTH
van GREVENMACHERN, geboren
Amsterdam 24 febr. 1795, overleden
Amsterdam 29 aug. 1816, dochter van
Cornelis Gerardus Josephus des H.R.

Rijksbaron van Wijkerslooth van Grevenmachern en Gertruda Maria Roest
van Alkemade.
	Huwt (2) Beveren (Oost‑Vlaanderen) 18
mei 1825 Carolina Francisca Josephina van BROUCKHOVEN van BERGEYK.
	Uit het eerste huwelijk:
	1. Willem Diederik Arnoud Maria
baron van BRIENEN (zie VII.1).
	2. Adelaide Henriette Angelique
van BRIENEN, geboren Amsterdam 22
juli 1815, overleden Ochain, Luik 4 mei
1871.
	Huwt 17 sept. 1835 Charles Joseph
Francois comte MERCY d'ARGENTEAU, geboren 16 dec. 1808, overleden
14 mei 1886.
VII.1	Willem Diederik Arnoud Maria
baron van BRIENEN, geboren Amsterdam 5 maart 1814, overleden 's Gravenhage 9 april 1873.
	Huwt 's Gravenhage 19 okt. 1836 Ida
Charlotte Nicolette FRIJN SELBY,
geboren Kopenhagen 25 nov. 1809,
overleden 's Gravenhage 16 febr. 1845.
	Uit dit huwelijk:
	1. Arnoud Nicolaas Justinus Maria
baron van BRIENEN (zie VIII.1).
VIII.1	Arnoud Nicolaas Justinus Maria
baron van BRIENEN, geboren 's Gravenhage 18 juli 1839, overleden op de
Middellandse zee 4 jan. 1903.
	Huwt (1) ’s Gravenhage 7 aug. 1862
Justina Wilhelmina Adriana barones
Rengers, ’s Gravenhage geboren 28
jan. 1841, overleden ’s Gravenhage 10
juli 1863.
	Huwt (2) 's Gravenhage 16 nov. 1865
Maria Louisa Ottolina Niagara
barones van TUYLL van SEROOSKERKEN, geboren Niagarafalls (VS), 25
juli 1847, overleden Wassenaar (Huize
Clingendaal) 18 aug. 1903.
	Uit dit huwelijk:
	1. Eleonora Helena Louisa barones
van BRIENEN, geboren 's Gravenhage
29 jan. 1868, overleden Parijs 25 maart
1931.
	Huwt Wassenaar 31 juli 1886 Philippe
Charles comte d’ALSACE d’HENIN
LIÉTARD, geboren Parijs 16 juli 1856,
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overleden Parijs 16 okt. 1914, zoon van
Simon Gerard Louis Prince d’Alsace
d’Henin Liétard en Angélique Adelaide
Louise Caroline Barones van Brienen
[een zuster van VII.1].
Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt
De eerste Van Brienen die Rhodesteyn in bezit
kreeg was Willem Joseph. Hij stamde uit een
familie van succesrijke kooplieden. De familie
was overtuigd rooms-katholiek. Maar omdat
men in de grote stad Amsterdam woonde,
verhinderde hun geloof hen niet om zich te
ontwikkelen tot een van de (invloed)rijkste
families van de stad. Wellicht dat hun liefdadigheid daarbij ook een rol speelde. Zo waren zij
ondermeer betrokken bij het rooms-katholieke
Maagdenhuis, een weeshuis voor ‘arme meyskens’. Zelf stichtten de Van Brienens aan de
Prinsengracht een hofje (het gesticht De Star)
voor verarmde rooms-katholieke mannen; tegenwoordig bekend als het Hofje van Brienen.88
Grootvader Willem richtte in Amsterdam het
handelshuis ‘Van Brienen en Zoon’ op waar
Willem Joseph later ook medefirmant van
werd. Van zijn vader erfde Willem Joseph de
titel heer van de Groote Lindt en Dortsmonde,
een heerlijkheid van 316 morgen, 52 huizen
en een steenplaats [steenfabriek] nabij Zwijndrecht.89 Van zijn moeder erfde hij de titel
heer van Stadt aan het Haringvliet [op Goeree Overflakkee]. Willem Josef van Brienen
had niet alleen een goede handelsgeest, maar
beschikte ook over bestuurlijke kwaliteiten. Uit
zijn biografieën blijkt dat hij een bekwaam bestuurder en, zoals we tegenwoordig zeggen, een
diplomatieke ‘bruggenbouwer’ was.90 Zo diende
hij in de Franse tijd, in de periode 1803-1813,
de stad Amsterdam als raadslid, wethouder en
burgemeester. Bij koning Lodewijk Napoleon
en keizer Napoleon stond hij goed aangeschreven evenals later bij koning Willem I der
Nederlanden, die hem en zijn oudste zoon in de
baronnenstand verhief.
Huize van Brienen in Amsterdam
Ter gelegenheid van zijn huwelijk met Margaretha Ram van Schalkwijk schonk zijn vader
het echtpaar het van oorsprong 17de-eeuwse
koopmanshuis op de Herengracht nummer
284.91 Het huis bleef tot 1933 familiebezit.
Daarna werd het huis, dat nu nog bekend staat
als Huize van Brienen, geschonken aan de
Vereniging Hendrick de Keyser die het pand
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zorgvuldig restaureerde en beheert.
Door zijn huwelijk werd Willem Joseph ook
eigenaar van het goed Rhodesteyn in Nederlangbroek. Zoals hiervoor al gesteld, had hij
met dit huis heel wat minder binding dan met
zijn Amsterdamse huizenbezit en het huis en
landgoed Clingendael in Wassenaar. De halve
eigendom van Clingendael erfde hij van zijn
moeder Sophia van Half-Wassenaar. De andere
helft verwierf hij in 1818 na het overlijden van
zijn tante Alijdis Jacoba van Half-Wassenaar.92
Rhodesteyn verhuurd
Het huis Rhodesteyn werd evenals de landerijen verhuurd. Zijn zwager Hendrik Jacob de
Wijkerslooth van Weerdesteijn, die in 1785
was getrouwd met Anna Maria Catharina Ram
van Schalkwijk, nam de honneurs waar. De
huurders waren van diverse pluimage. In 1795
werd het huis en achteneenhalve morgen land
gehuurd door Cornelis Juliaans, oud-raad van
politie en criminele justitie van Suriname en tevens eigenaar van koffie-, katoen- en houtplantages aldaar.93 In 1798 woonden Frederik Benjamin baron van der Capellen en zijn moeder
jonkvrouwe Emmerentia Philippina Cornelia
van Haersolte op het huis Rhodesteyn.94 Al na
enkele jaren werden zij in de huur opgevolgd
door Hendrik Jacob Kraane Poock, een nazaat
uit een familie van VOC-kooplieden en eigenaar van een tegelbakkerij aan de Oude Gracht
in Utrecht.95 Hij woonde al op Rhodesteyn toen
hij in april 1802 een overeenkomst tekende
om de ‘plaats genaamd Roodesteijn bestaande
uit een heerehuijsinge, stallinge en koetshuijs,
tuinmanswoning, hout en turfhok mitsgaders
de twee tuijnen en boomgaardjes tusschen
dezelve tuijnen leggende, invoegen alle ’t zelve
tusschen de buitengragten staande en gelegen
is onder de gerechte van Nederlangbroek’ voor
400 gulden per jaar te huren voor een periode
van zes jaar, ingaande op 1 november 1802.
Het huis had blijkbaar een opknapbeurt nodig,
want de verhuurder beloofde dat hij ‘de secreten in orde zal laten maken, en twee nissen op
de bovenkamers en het huijs van binnen laten
verwen.’ Kraane Poock huurde tevens voor
126 gulden per jaar de viereneenhalve morgen
weiland die direct achter Rhodesteyn lag. Dat
mocht alleen beweid worden met ‘runderbeesten en niet meerder dan eijgen paarden onder
die beesten’. Jaarlijks mocht hij twee morgen
weiland hooien.
Rond 1830 huurde de beroemde Leidse hoog42
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leraar Oosterse talen Hendrik Arend Hamaker
het huis Rhodesteyn.96 Hij woonde in Leiden
en gebruikte het huis in Nederlangbroek als
buitenverblijf. De professor overleed in oktober
1835, enkele dagen na zijn vrouw, in Langbroek aan de besmettelijke ziekte roodvonk.
Nicolaas Beets (toen nog student) schreef
op 9 oktober 1835 over dit overlijden in zijn
dagboek ‘Eergisteren is Professor Hamaker op
zijn buitenverblijf te Nederlangbroek aan het
roodvonk overleden (tegelijk met zijn vrouw.)
Ontzettende slag voor de Academie, het Vaderland, de Oostersche Letteren’97
Jacobus Adamus van Brienen van de Groote
Lindt
Na het overlijden van Margaretha Thimothea
Johanna Ram van Schalkwijk in 1802 kreeg
haar zoon Jacobus Adamus waarschijnlijk recht
op een belangrijk deel van de Rhodesteynse
goederen.98 In de eerste kadastrale legger van
1832 staan die goederen op naam van J.A.
van Brienen cum suis. Deze initialen kunnen
alleen op hem slaan. Jacobus Adamus overleed echter al in 1805 op 20-jarige leeftijd. Na
het overlijden van zijn andere broer en twee
zusters was de oudste zoon Arnoud Willem in
1824 de enige overgebleven erfgenaam van zijn
moeders goed.
Arnold Willem van Brienen van de Groote Lindt
Na het overlijden van Willem Joseph in 1839
ging de eigendom van Rhodesteyn geheel over
op zijn oudste zoon Arnold Willem. Evenals
zijn vader speelde hij een grote maatschappelijke rol als bestuurder van de stad Amsterdam, lid van de Eerste Kamer en kamerheer en
vertrouweling van koning Willem II.99 Hoewel
hij van zijn vader en moeder al een behoorlijke hoeveelheid onroerend goed had geërfd,
wilde Arnold Willem zijn grondbezit nog verder
uitbreiden. Zo verwierf hij in 1841 op een
openbare veiling voor 24.000 gulden de ridderhofstad Zuijlenburg met circa 30 hectare land in
Overlangbroek.100 In 1832 had hij van Nicolaas
Pietersz van Zijl al de bekende hofstede Ter Hul
in Bunnik gekocht.101 In 1842 verwierf hij vier
hofsteden op de Ossenwaard op het Gelders Eiland nabij Lobith.102 En tussen 1846-1850 kocht
hij nog vier hofsteden onder het Betuwse Maurik.103 Ook in Hoogland breidde hij zijn bezit uit
door de aankoop van ondermeer de hofsteden
Groot Emiclaer in 1843 en Klein Wijnbergen in
1849.104 Zijn aankopen deed hij in een periode

De voormalige herberg De Lindeboom uit 1785 aan de Langbroekerdijk A 137-139 (RHCZOU, THA Langbroek
(137), foto uit juni 1997)

dat de agrarische markt in Utrecht weer wat
aantrok. Want de landbouw kende ook in de
19de eeuw zijn goede en slechte tijden.105 Na de
Napoleontische tijd werd de markt overspoeld
met graan uit Rusland. Dat leidde tot een forse
daling van de binnenlandse graanprijzen. Na
1840 trokken de prijzen van graan, zuivel en
vlees echter weer wat aan. Dit was ongetwijfeld
een van de redenen waarom Arnold Willem
investeerde in landbouwbedrijven.
Kronenburg, rentmeesters in Langbroek
Voor zijn aankopen en beheer van goederen in
Utrecht maakte Arnold Willem gebruik van de
diensten van Gijsbertus Kronenburg te Nederlangbroek, koopman in hout. Later nam diens
zoon Evert Gijsbertsz Kronenburg het stokje
over en trad voor de baron op als zijn rentmeester. De Langbroekse familie Kronenburg
was oorspronkelijk afkomstig van de hofstede
Kronenburg aan de Gooijerdijk in Driebergen.106 In 1780 trok voorouder Evert Kronenburg naar Nederlangbroek en huurde daar ‘een
huijzinge en herberg genaamd de Lindeboom
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met berg, schuurtje en duijfhok’, gelegen aan
de Langbroekerdijk iets ten westen van de ridderhofstad Weerdestein.107 Het is bekend dat de
families De Wijkerslooth en Van Brienen alleen
katholiek personeel in dienst namen en dat
hun pachters ook de roomse religie moesten
belijden. Omdat de familie Kronenburg katholiek was, werd Evert al gauw pachter van zijn
buurman, Hendrik Jacob de Wijkerslooth de
Weerdestein. Overigens speelde hetzelfde religie-argument ook bij de protestantse landheren
in Nederlangbroek een rol.
Vandaar het bekende versje:
Nederlangbroek
die schrale hoek
daar wonen niets dan edellui
en bedellui
ridders
en broodbidders
daar staan anders niets als kasteelen en nesten
Sterkenburg is de beste.

Everts zoon Gijsbertus en later kleinzoon Evert
Gijsbertsz voerden voor de beide families de
beheerstaken op Rhodesteyn en Weerdestein
het kromme-rijngebied
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uit, waaronder de verhuur van en het toezicht
op hun onroerend goed, maar ze regelden ook
de verkoop van het hakhout.108
Rhodesteyn als spookhuis
In 1848 werd Rhodesteyn verhuurd aan de
Leidse Mr Karel Jan Frederik Cornelius (Cees)
Kneppelhout en zijn moeder. Karel, een broer
van de bekende schrijver Johannes Kneppelhout (beter bekend onder zijn pseudoniem
Klikspaan), en zijn moeder gebruikten Rhodesteyn als tijdelijk buitenverblijf. Van daaruit
kon men beter toezicht houden op de grote
verbouwing van het kasteel Sterkenburg, dat
Karel in datzelfde jaar had gekocht van Pieter
Antony Hinlopen.109
Uit die periode stamt een beschrijving van het
huis Rhodesteyn. De tekenaar Alexander Ver
Huell, een goede vriend van Karel en Johannes Kneppelhout, logeerde in 1848 tijdens een
jachtpartij op Rhodesteyn en schreef daarover
in zijn dagboek het volgende: ‘In 1848 had ik
bij C. Kneppelhout terwijl er aan Sterkenburg
gebouwd werd, nog bij het leven zijner Moeder
op het kasteeltje Rodenstein, thans [1885] afge-

broken, gelogeerd. Het was een waar spookhuis. Door de ramen zonder gordijnen mijner
groote slaapkamer, scheen de maan juist op een
geheimzinnig vierkant in de vloer, ’t welk ik
in verband bragt met de legende van de Dame
zonder hoofd, die de boeren beweerden dat
te middernacht leunende aan het bruggehek
gezien werd. Een donkere gang leidde van mijn
kamer naar den vervallen toren, waarin de
nachtuilen krasten. In de afgelegen, somberen
tuinkamer op een oude piano phantaserende
meende ik meermalen het geruisch der satijnen
japon der Dame zonder hoofd achter mij te
horen.’110
Er bestaat ook een tekening uit deze tijd met
als onderschrift ‘Zeer gezellige slaapkamer op
Rhodenstein om Cornet wat op te frisschen’
(zie de afbeelding). Deze tekening is in 1997 in
kopievorm door Th.J. Wit te Woudenberg aan
H.J.E. van Beuningen te Cothen toegestuurd en
wordt door de afzender toegeschreven aan de
tekenaar J.L. Cornet (1815-1882), die evenals
Ver Huell, een goede vriend was van Kneppelhout.111
De vraag is in hoeverre de fantasie van Ver

De tekening uit ca 1848 van de ‘zeer gezellige slaapkamer op Rhodenstein om Cornet wat op te frisschen’ (J.L.
Cornet; Kopie uit particuliere collectie H.J.E. van Beuningen)
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Huell de werkelijke toestand van het huis
geweld aandeed. Zou de gemeente Langbroek
het huis Rhodesteyn gehuurd hebben van
de familie Van Brienen als het werkelijk een
spookhuis was? Misschien had men weinig
keus. In elk geval besloot het gemeentebestuur
van Langbroek op 23 april 1852: ‘…na gehoord
de heer Gijsbert Kronenburg, eigenaar van het
Regthuis, is met algemene stemmen besloten,
om ter oorzake eener op handen zijnde vertimmering van het regthuis, voorhands de raadkamer alsmede de secretarie over te brengen
op Rhoodestein….’.112 De raadkamer werd
niet alleen gebruikt voor vergaderingen maar
ondermeer ook voor het afkondigen en sluiten
van huwelijken.113
Adelaide Henriette Angelique van Brienen van
de Groote Lindt
Arnold Willem van Brienen overleed in 1854
op zijn landgoed Clingendael. Bij de scheiding
van zijn boedel in 1856 werden ondermeer
Zuijlenburg en Rhodesteyn toebedeeld aan zijn
oudste dochter Adelaide Henriette Angelique.114
Zij was getrouwd met Charles Joseph Francois
graaf van Mercy-Argenteau en woonde op
het bezit van de familie Mercy-Argenteau, het
imposante Kasteel van Ochain nabij Luik. De
grote afstand tussen Ochain en hun bezittingen
in zuidoost Utrecht alsmede de hoge onderhoudskosten daarvan zullen er mede oorzaak
van zijn geweest dat Charles Josef en zijn
vrouw besloten om deze bezittingen, inclusief
het goed Rhodesteyn, af te stoten. In 1873
transporteerden zij alle bezittingen in Langbroek, Cothen, Wijk bij Duurstede en Amerongen, ter grootte van ruim 228 hectare, op hun
neef Arnold Nikolaas Justinus Maria baron
van Brienen van de Groote Lindt.115 Arnold
was een tantezegger van Adelaide en zoon van
haar broer Willem Diederik Arnoud Maria van
Brienen. Deze Willem Diederik verwierf faam
door zijn in 1858, voor anderhalve ton goud,
gebouwde stadspaleis aan het Lange Voorhout.116 Dit stadspaleis werd later het huidige
hotel Des Indes. Een van de zalen wordt nog
de Salon Van Brienen genoemd. Dit was in
het vroegere stadspaleis een van de salons op
de eerste verdieping, die door de familie Van
Brienen als privé-vertrekken werden gebruikt
en van waaruit men een fraai uitzicht had op
het Lange Voorhout.

44 | 2/3 | 2 0 1 0 

Arnold Nicolaas Justinus Maria baron van
Brienen van de Groote Lindt
Ook Arnold Nicolaas had evenals zijn voorouders goede relaties met het Nederlandse
koningshuis. Hij behoorde tot de naaste
vriendenkring van kroonprins Willem (de zoon
van koning Willem III) en in 1888 werd hij
benoemd tot lid van de Raad van Voogdij over
de jonge koningin Wilhelmina. Hij besteedde
de nodige inspanningen aan het verfraaien
en verbeteren van het huis Clingendael, maar
bekommerde zich niet om het huis Rhodesteyn.
In zijn Wandelingen door Nederland met pen en
potlood schreef dominee Jacobus Craandijk het
volgende over de toestand waarin Rhodesteyn
in 1883 verkeerde: ‘De dagbladen berigtten
voor eenigen tijd de aanstaande veiling van de
ridderhofstad Rodenstein. Men verhaalt, dat
een heer uit het Noorden naar Driebergen was
gestoomd en van daar herwaarts was gereden, om de ‘ridderhofstad’ te zien en haar te
koopen, als zij aan zijn verwachtingen beantwoordde. Eén blik op het huis was voldoende.
Uitstappen zelfs was overbodig. ‘Keer maar om,
koetsier.’ En met den eersten trein den besten spoorde de vreemdeling weêr huiswaarts.
Inderdaad was Rodestein dan ook een weinig
begeerlijke woonplaats. Het lage en breede huis
aan de Wetering was sinds lang onbewoond en
in verval. Het onder het huis behoorend terrein
was niet groot en verwaarloosd. Thans is er
nog minder van over. Schuin tegenover Hindersteyn zien wij een oude stalling en enkele
hooge, verwilderde boomen. Dat is alles, wat
aan de voormalige ridderhofstad herinnert. Het
uitgestrekte bosch daarnevens is de overplaats
van Lunenburg en tot hetzelfde goed behoort
het digte, donkere, wel wat sombere houtgewas
aan onze regterhand.’117
Toen Craandijk de restanten van Rhodesteyn
bekeek, was het huis zelf al enkele jaren verdwenen. Het werd in 1878 gesloopt.118 In de
kadastrale legger van Langbroek werd de omschrijving ‘huis en erf’ van het huisperceel van
Rhodesteyn [kadastraal gemeente Langbroek,
sectie A nummer 101] doorgehaald en vervangen door ‘erf’, terwijl daarbij werd aangetekend
‘amotie 1878’.
De door Craandijk genoemde ‘oude stalling’
was het 18de-eeuwse koetshuis dat wel bleef
staan. In dit koetshuis waren inmiddels vier
kleine huurwoningen gemaakt met een grondoppervlakte van circa 45-60 m2.119 De middelste
het kromme-rijngebied
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Foto uit ca 1900 van het 18de-eeuwse koetshuis van Rhodesteyn met afgebeeld ondermeer vlnr: ‘A. van Dam
met zijn hond Hector, Vrouw Van Kleef, herenboer Schalk uit Buiksloot en Hannes van Kleef’ (Particuliere collectie
H.J.E. van Beuningen)

twee woningen werden in 1893/1894 samengevoegd tot één grotere woning.120
Het huis Rhodesteyn verdween omdat ook
Arnold Nicolaas, evenals zijn voorouders,
vooral was geïnteresseerd in de landerijen van
Rhodesteyn als object voor geldbelegging en als
jachtterrein. Ook toen hij in 1894 het landgoed
Hindersteyn kocht ging het hem alleen om de
landerijen.121 Dat Arnold Nicolaas zich niet interesseerde voor zijn oude huizen op het platteland wordt ook nog eens geïllustreerd door het
feit dat hij het huis Hindersteyn liet gebruiken
als hooiopslagplaats.
Eleonora Helena Louise van Brienen van de
Groote Lindt
Arnold Nicolaas overleed in 1903 tijdens een
vaartocht op de Middellandse zee tussen Italië
en Egypte. Na de scheiding van zijn boedel
gingen in 1905 ondermeer zijn bezittingen
Zuijlenburg, Rhodesteyn en Hindersteyn naar
zijn derde dochter Eleonora Helena Louise.122
Zij was getrouwd met Philippe Charles graaf
d’Alsace d’Henin Lietard. Het gezin woonde in
Parijs en had dus nauwelijks binding met hun
46
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bezittingen in Nederland en het beheer daarvan. Zij besloten hun bezit in Zuidoost Utrecht
van de hand te doen. Op 9 februari 1911 werd
de ridderhofstad Zuijlenburg publiek geveild
en gekocht door de diaconie van de Nederlands
Hervormde Gemeente in Overlangbroek.123
Enkele maanden later, op 17 augustus 1911,
volgde de rest van hun goederen en werd door
notaris Van Heijst uit Wijk bij Duurstede, in
het logement van J. Kronenburg in Nederlangbroek, een grote openbare veiling gehouden.
Alle Nederlangbroekse bezittingen van de
familie Van Brienen kwamen onder de hamer,
zoals ondermeer het landgoed De Donk, een
deel van het landgoed Lunenburg en de ridderhofstad Hindersteyn. Ook de ‘Heerlijkheid’
Rhodensteyn met boerderijen, eiken-, elzen- en
esschenhakhoutbossen, opgaand bos, grienden,
weg en water gelegen onder de gemeenten
Langbroek en Cothen, met een totale oppervlakte van 63 hectaren, 60 aren, 40 centiaren,
werd geveild.124
Bij deze verkoop viel het zorgvuldig opgebouwde goed Rhodesteyn uit elkaar. De Rijnwaarts

gelegen percelen van Rhodesteyn werden
verkocht aan Mr. Jean Baptiste Louis Corneille
Charles Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn.
De Goywaartse percelen gingen naar zes
verschillende kopers en brachten samen ruim
17.500 gulden op. De oostelijke vier hectare
hakhout ging naar koopman Gijsbertus Hendrikus Kronenburg. De ruim vier hectare weiland
gelegen recht achter het huisperceel werden gekocht door Jacobus Hendrikus van Soesbergen
te Austerlitz. Het bijna drie hectare grote bouwlandperceel gelegen tegen de Gooijerdijk werd
gegund aan landbouwer Teunis van Dijk in
Doorn. Adrianus Alexander Damen uit Nederlangbroek kocht twee percelen land (groot circa
drie hectare), gelegen ten westen van de Rhodensteijnselaan, inclusief een deel van die laan,
beplant met zware iepen en eiken, populieren
en 8-jarig eikenhakhout. Het achterste perceel
(groot ruim 1,5 hectare), gelegen ten westen
van de Rhodensteijnselaan, inclusief een deel
van die laan, werd gekocht door schilder Gerrit
Roodvoets uit Driebergen. Het huisperceel van
Rhodesteyn met daarop het in drie woningen
gesplitste koetshuis, de tuin en de boomgaardjes werd voor 5.100 gulden gekocht door
rentmeester Gijsbertus Kronenburg Everarduszoon. Deze drie woningen waren verhuurd aan
landbouwer/dagloner Cornelis Avezaat, die ook
een perceel weiland aan de Rhodensteijnselaan
huurde, aan Teunis van Kleef, jachtopziener
op Rhodesteyn en Weerdestein en aan boerenknecht Hendrikus van de Bildt. Hendrikus
was getrouwd met mijn oud-tante Bartje van
Woudenberg en werd later landbouwer op de
hofstede van Weerdestein. Overigens waren
Teunis van Kleef en Bartje achterneef en -nicht
van elkaar. Alle drie huurders waren roomskatholiek hetgeen alles te maken had met het
al eerder genoemde gegeven dat de familie Van
Brienen alleen katholieke pachters en huurders
wilde.

Huisperceel van Rhodesteyn in de 20ste eeuw
Na het overlijden van de hiervoor genoemde
Gijsbertus Kronenburg Everarduszoon kwam
het huisperceel van Rhodesteyn met het koetshuis in 1921 in het bezit van Everardus Maria
Kronenburg, zoon van houtkoopman en binnenvaartreder Hubertus Gijsbertus Kronenburg
en Gijsberta Maria Sauveur.125 Enkele decennia
later, in 1943, werd het westelijke deel van
het huisperceel met daarop het oude koetshuis
aangekocht door de heer Backer die het in
1965 verkocht aan de heer H.A. Meijerink. Het
18de-eeuwse koetshuis werd helaas in 1964
door brand verwoest waardoor ook de laatste
herinneringen aan het huis Rhodesteyn vervlogen.126 Maar het landgoed herleefde en in 1970
kocht de heer H.J.E. van Beuningen dit deel
van het vroegere huisperceel en voegde het bij
zijn Rhodesteyn-Hindersteyn in ontwikkeling.

Dank
Bij dit onderzoek heb ik van veel kanten hulp
gehad. Graag wil ik al degenen die mij geholpen hebben bij het vinden van de vele bronnen hartelijk bedanken. Ria van der Eerden
en Henk Meijer van het Regionaal Historisch
Centrum Zuidoost Utrecht, die, in een periode
dat ik niet zelf de archieven kon bezoeken,
bronnen voor mij opzochten en in kopie aan
mij toestuurden zodat het onderzoek kon
doorgaan. Ad van Bemmel, Casper van Burik,
Willem Donselaar en Kees van Schaik die gegevens beschikbaar stelden en mij tipten over een
aantal voor het onderzoek belangrijke bronnen.
En natuurlijk de heren H.J.E van Beuningen
en R.J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn die
mij inzage gaven in relevante stukken uit hun
particulier familiearchief.

Noten
1 S. van Ginkel-Meester en M.
Kooiman, Langbroek, geschiedenis en
architectuur. Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht (Van Ginkel).
Zeist, 1990, 41.
2 www.watwaswaar.nl, Langbroek
sectie A 01.
3 Van Ginkel, 18-21.
4 D.H. Kok e.a. (red.), Archeologische
Kroniek Provincie Utrecht 1992-1993.
44 | 2/3 | 2 0 1 0 

Utrecht, 1997, 46.
5 Van Ginkel, 179.
6 www.kasteleninutrecht.eu/Rhodestein.
7 Van Ginkel, 92-94.
8 Het Utrechts Archief (HUA), Notariële Archieven (NA), inv.nrs U166a17,
aktenr 44 (Schenking) dd 1740;
U139a29, aktenr 27 (Testament) dd
1746; U227a4, aktenr 137 (Testament)

dd 1764; U237a6, aktenr 92 (Verzegeling) dd 1775; U261a4, aktenr 48 (Huur
en verhuur) dd 1802.
9 Particulier archief Familie De
Wijkerslooth de Weerdesteyn, inv.nr 8,
‘Coopcondities van t goet Rodesteijn’.
10 HUA, NA, inv.nr U166a17, aktenr
44 (Schenking) dd 1740.
11 Particulier archief van de heer
H.J.E. van Beuningen, Notitie der

het kromme-rijngebied

47

openbare verkoping van de ridderhofstad Hindersteijn en diverse aangrenzende landgoederen onder NeerLangbroek te houden op donderdag
17 Augustus 1911.
12 Om teveel doublures in het notenapparaat te vermijden, zijn de meeste
voor deze paragraaf gebruikte bronnen alleen vermeld in de navolgende
beschrijvingen van de eigenaren.
13 De Utrechtse gemeenten in 1815.
Utrecht, 1972, 67.
14 J.A.R. Kymmell, ‘Het geslacht De
Coninck’, in: De Navorscher, 1920, 17,
84, 130 en 214.
15 G.G. Hilhorst, Emiclaer van Heerlijckheid tot stad (www.hoogland-dorp.nl
alsmede Nationaal Archief, Inventaris
van het familiearchief Cousebant inv.nr
531, alsmede www.kasteleninutrecht.
eu/Bottestein.
16 Admiraliteit van Rotterdam,
nl.wikipedia.org.
17 ‘Geslacht De Coninck van Peize,
Handschrift Doys’ (Provinciale Bibliotheek Friesland), in: De Nederlandsche
Heraut, jrg 6, 21, BiblioBazaar, LLC,
2008.
18 HUA, Huis Amerongen (1001), inv.
nr 1610, Akte van verhuur, dd 1613.
19 HUA, Gereformeerd burgerweeshuis, na 1954 het Evert Zoudenbalch
huis te Utrecht (725), inv.nr 670
alsmede Particulier archief Familie De
Wijkerslooth de Weerdesteyn, inv.nr
60, akte van schuldbekentenis voor
schout en schepenen van Nederlangbroek d.d. 1620.
20 J.C. Kort, Repertorium op de
lenen van Gaasbeek. Hilversum, 2001.
Historische Reeks Kromme-Rijngebied
6, regest nr 65.
21 Particulier archief Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn, inv.nr 29.
22 HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 252172, dossier D92, dd 1660: crediteuren
en boedelpapieren van Godert de
Coninck op Rhodesteyn te Nederlangbroek in verband met de openbare
verkoop van Rhodesteyn. (Vriendelijke
mededeling van Casper van Burik).
23 HUA, DOM (216), inv.nr 3885, Minuut van de resolutie van de geërfden
van Nederlangbroek tot het heffen van
een omslag, op last van de Staten, ten
behoeve van de Lekdijk Bovendams,
met lijst van landerijen in het gerecht,
de namen van de eigenaars en gebruikers, 2-12-1652.
24 HUA, NA, inv.nr U93a20, aktenr 25
(Huur en verhuur) dd 1691.
25 L.H.J.M. van Asch van Wijk,
‘Prattenburg, verleden, heden en toekomst’, in: Oud Veenendaal, 1996-4,
153 en 154.

48

het k r o m m e - r i j n g e b i e d

26 www.oudrhenen.nl, Inventaris
van de archieven van het stads- en
gemeentebestuur van Rhenen 13371851, Regesten van de charters,
regestnr 135, dd 18-6-1642.
27 Regionaal Historisch Centrum
Zuidoost Utrecht (RHCZOU), Dorpsgerechten, 1590-1811 (Dorpsgerechten
(064)), Doorn, inv.nr 527, dd januari
1648 (Vriendelijke mededeling van
Willem Donselaar).
28 J. Bos e.a., Huizen van stand: geschiedenis van de Drentse havezaten
en andere herenhuizen en hun bewoners. Assen, 1989.
29 HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 252172, dossier D92, dd 1660: crediteuren
en boedelpapieren van Godert de
Coninck op Rhodesteyn te Nederlangbroek in verband met de openbare
verkoop van Rhodesteyn.
30 Particulier archief Familie De
Wijkerslooth de Weerdesteyn, inv.
nr 8, kopie ‘Coopcondities van t goet
Rodesteijn’.
31 HUA, NA, inv.nr U31a13, aktenr 3
(Procuratie), dd 16-1-1669.
32 Particulier archief Familie De
Wijkerslooth de Weerdesteyn, inv.nr 7,
‘Willig Decreet’.
33 www.dbnl.org, C. Kramm, De
levens en werken der Hollandsche en
Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van
den vroegsten tot onze tijd. Amsterdam, 1864, 82-84 en 723-729; en
www.dbnl.org, Nieuw Nederlandsch
biografisch woordenboek, deel 10,
384 –385.
34 Particulier archief Familie De
Wijkerslooth de Weerdesteyn, inv.nr
54 alsmede RHCZOU, Dorpsgerechten (064), Langbroek, inv.nr 1569, dd
13-5-1663.
35 G. van Woudenberg, ‘Tien oude
hofsteden in de vrijheid van Wijk (deel
2)’, in: Het Kromme-Rijngebied, 2009
(43-1), 16.
36 HUA, NA, inv.nr U93a41, aktenr 35,
dd 1701 en inv.nr U100a27, aktenr 20,
dd 1719.
37 HUA, NA, inv.nr U93a20, aktenrs 25
en 49, dd 1691.
38 Vriendelijke mededeling van Ad
van Bemmel.
39 Idem.
40 HUA, NA, inv.nr U100a27, aktenrs
20 en 21 (Huur en verhuur) dd 1719.
41 J.C. Kort, De lenen en tijnsen van
de hofstede Scherpenzeel 1425-1810,
www.hogenda.nl [Hollandse Genealogische Databank].
42 RHCZOU, A.A.B. van Bemmel,
Nadere Toegangen (NT) 00026_00064,
Dorpsgerecht Cothen 1644-1811,

regesten nrs 64 t/m 68 alsmede HUA,
NA, inv.nr U93a35, aktenr 65 (Koop en
verkoop) dd 1698.
43 HUA, NA, inv.nr U130a1, aktenr
107 (Koop en verkoop) dd 1704.
44 HUA, NA, inv.nr U93a41, aktenr 1
(Procuratie) dd 1701.
45 HUA, NA, inv.nr U93a41, aktenr 16
(Overdracht) dd 1701.
46 RHCZOU, A.A.B. van Bemmel, NT
00026_00064, Regesten gerecht Cothen 1644-1811, A.A.B. van Bemmel,
regesten nr 86 en 87 (Dorpsgerechten,
508, blad 54).
47 HUA, NA, inv.nr U100a17, aktenr
25 (Overdracht) dd 1707.
48 HUA, NA, inv.nr U100a22, aktenr 5
(Overdracht) dd 1714.
49 J. van de Water, Groot Placaatboek
der Staten ’s Lands van Utrecht, 1729,
I, 721, ‘Placaat tegen het beschadigen
van het houtgewas van de wed. Honthorst’ (Vriendelijke mededeling van Ad
van Bemmel).
50 HUA, NA, inv.nr U100a27, aktenr
21 (Toestemming) dd 1719.
51 HUA, NA, inv.nr U100a27, aktenr
21 (Toestemming) dd 1719.
52 HUA, NA, inv.nr U100a27, arr 22
(Procuratie) dd 1719.
53 HUA, NA, inv.nr U144a9, aktenr
105 (Procuratie) dd 1722.
54 HUA, NA, inv.nr U100a26, aktenr 4
(Procuratie) dd 1718.
55 HUA, NA, inv.nr U144a6, aktenr 8
(Huur en verhuur) dd 1719.
56 HUA, NA, inv.nr U129a6, aktenr 49
(Procuratie) dd 1720.
57 Particulier archief Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn, inv.nr 56.
58 HUA, NA, inv.nr U 139a13, aktenrs
94-1 en 94-2 (Testament) dd 1725.
59 www.kasteleninnederland.nl/kasteel807.php.
60 HUA, NA, inv.nr U166a7, aktenr 4
(Koop en verkoop) dd 1730.
61 HUA, NA, inv.nr U166a8, aktenr 13
(Testament) dd 1731.
62 HUA, NA, inv.nr U166a14, aktenr
47 (Procuratie) dd 1737.
63 HUA, NA, inv.nr U166a17, aktenr
88, dd 1740; Margareta Maria van
Honthorst is overleden op 10-9-1740.
64 HUA, NA, inv.nr U166a17, aktenr
44 (Schenking), dd 1740.
65 HUA, NA, inv.nr U166a17, aktenr
36 (Schenking), dd 1740.
66 M.A. van der Eerden-Vonk e.a.,
Utrechtse biografieën, Het Kromme
Rijngebied. Utrecht, 2002, 162 e.v.
67 www.anri.go.id/web/link/voc/
induk.htm, Transcripties van de VOC
dagregisters van het Kasteel Batavia
1683-1701 alsmede HUA, NA, inv.nrs
U117a1, aktenr 3, dd 1681, U93a8,

aktenr 84, dd 1683 en U93a55, aktenr
38, dd 1708.
68 HUA, NA, inv.nr U120a2, aktenr 79
(Procuratie) en aktenr 82 (Attestatie),
beide dd 1712.
69 HUA, NA, inv.nr U166a1, aktenr 102
(Huwelijkse voorwaarden) dd 1720.
70 HUA, NA, inv.nr U166a6, aktenr
35 (Huur en verhuur) 1729 en inv.nr
U169a4, aktenr 25 (Procuratie) 1730.
71 HUA, NA, inv.nr U166a7, aktenr 99
(Koop en verkoop) dd 1730.
72 Geveltekenfonds Utrecht, www.
utrechtsegevelstenen.nl/achtergronden.
73 test.hops-research.org/all/brabants_leeuw_1962_1_128; Familie Van
Borssele (Berlicum).
74 HUA, NA, inv.nr U227a5, aktenr
57 (Procuratie) dd 1765 en aktenr 68
(Codicil) dd 1766.
75 HUA, NA, inv.nr U219a6, aktenr 41
(Testament) dd 1758.
76 HUA, NA, inv.nr U227a4, aktenr
137 (Testament) dd 1764.
77 HUA, NA, inv.nr U227a7, aktenr
137 (Huur en verhuur) dd 1770.
78 HUA, NA, inv.nrs U139a39 aktenr
27, (Testament) dd 1746 en U139a31
aktenr 92, (Testament) dd 1750.
79 www.noordhollandsarchief.org,
Archief van het Heilig Kerstmisgilde.
80 HUA, NA, inv.nr U237a6, aktenr
80 (Testament) dd 1775, ‘zijn thans
gesepareerde huisvrouw Agatha Margaretha Oem’.
81 HUA, NA, inv.nrs U237a6, aktenr
84 (Testament) en U237a6, aktenr 92
(Codicil) beide dd 1775.
82 HUA, NA, inv.nr U227a6, aktenr 37
(Huur en verhuur) dd 1767.
83 HUA, NA, inv.nr U219a7, aktenr 9
(Huur en verhuur) dd 1759.
84 Vriendelijke mededeling van Ad
van Bemmel.
85 HUA, NA, inv.nr U256c7, aktenr 31
(Huur en verhuur) dd 1770.
86 Haags Gemeentearchief, Familie
Van Brienen van de Groote Lindt
(0171-01), inv.nr 135, dd 1786; verwijzing naar boedelscheiding dd 15/25
augustus 1785 voor notaris Daniel
Rother te Utrecht.
87 RHCZOU, Nederlands Adelsboek,
1940, familie Van Brienen van de
Groote Lindt (Vriendelijke mededeling
van Willem Donselaar).
88 P.J.Magry (red.), Hofje van Brienen:
twee eeuwen Amsterdams hofjesleven,
Hilversum, 1997.
89 www.swaen.org, beschrijving van
de voormalige gemeente Groote
Lindt op de website van de Historische Vereniging Zwijndrecht en de
Oudheidkamer ‘De Vergulde Swaen’ in

44 | 2/3 | 2 0 1 0 

Zwijndrecht.
90 www.biografischportaal.nl, biografieën van W.J. van Brienen van de
Groote Lindt in het Nieuw Nederlands
Biografisch Woordenboek en het Biografisch Woordenboek der Nederlanden door Van der Aa e.a.
91 www.bma.amsterdam.nl/.../huize
van brienen, gemeente Amsterdam,
Bureau Monumenten en Archeologie.
92 J.S.H. Gieskes, ‘Geschiedenis van
Clingendael in kort bestek’, in: Cascade, Bulletin voor tuinhistorie, 2009,
18-1, 33-43.
93 HUA, NA, inv.nr 261a3, aktenr 237
(Procuratie) dd 1799.
94 HUA, NA, inv.nr U256c35, aktenr 8
(Procuratie) dd 1798.
95 HUA, NA, inv.nr 261a4, aktenr 48
(Huur en verhuur), dd 1802.
96 RHCZOU, Gemeentebestuur
Langbroek, 1811-1949 (8) (Langbroek
(8)), inv.nr 504; professor Hamaker betaalde 8 gulden personele belasting.
97 N. Beets, Hildebrands voorbereiding. Het dagboek van de student
Nicolaas Beets. Den Haag, 1956.
98 HUA, Familie Coenen van ’s Gravensloot (92), inv.nr 669, Bidprentjes
van Margaretha Thimothea Johanna
Ram van Schalkwijk en haar zoon
Jacob Adam van Brienen, perkament,
1802, 1805. Etsen en een kopergravure.
99 www.parlement.com.
100 E.J. Demoed, In een lieflijk landschap. Zwolle, 1974, 112.
101 www.moustache.nu, Parenteel
Gijsbert Arendsz van Zijl
102 www.heemkundekringrijnwaarden.
nl, Op de Ossenwaard.
103 Haags Gemeentearchief, Familie
Van Brienen van de Groote Lindt
(0171-01), Inventaris, inleiding.
104 G.G. Hilhorst, Emiclaer van
Heerlijckheid tot stad (www.hooglanddorp.nl) alsmede Archief Eemland, NA,
inv.nr 9090, verkoop boerenhofstede
Klein Wijnbergen.
105 T. Blekkenhorst e.a., Doorploegen, Gids voor historisch onderzoek
naar het boerenbedrijf in de provincie
Utrecht. Utrecht, 2003.
106 HUA, NA, inv.nr U165a2, aktenr
82 (Koop en verkoop) dd 1727.
107 HUA, NA, inv.nr U227a13, aktenr
1 (Huur en verhuur) dd 1785.
108 RHCZOU, meerdere notariële
akten, zie bijvoorbeeld NA (63), inv.nrs
2718, 2720, 2723 en 2725.
109 nl.wikipedia.org/wiki/Sterkenburg.
110 Particulier archief van de heer
H.J.E. van Beuningen; J.A.A. Bervoets
e.a., De briefwisseling van de student
Alexander Ver Huell 1840-1849. z.pl.,

199
111 Brief van 23-10-1997 (met de hier
afgebeelde kopie van de tekening) in
het bezit van H.J.E. van Beuningen.
Het is onbekend waar de originele
tekening berust.
112 RHCZOU, Langbroek (8), inv.nr 3,
23-4-1852.
113 RHCZOU, Langbroek (8), Inventaris, Inleiding, het bestuur van de
gemeente.
114 Haags Gemeentearchief, Familie
Van Brienen van de Groote Lindt
(0171-01), Inventaris familie Van Brienen (1400-1927); zie ook noot 117.
115 J.C.Kort, Het archief van de
hofstede Hindersteyn 1458-1962,
Den Haag, NA (CRPA, inv.nr 206),
(Vriendelijke mededeling van Willem
Donselaar).
116 www.hoteldesindes.nl/geschiedenis.
117 J. Craandijk, Wandelingen door
Nederland met pen en potlood. Dl 7.
Haarlem, 1884.
118 RHCZOU, Langbroek (8), inv. nr
490, Artikelsgewijze kadastrale legger,
art. 329, folio 3.
119 RHCZOU, Langbroek (8), inv. nr
486, Index op perceelsnummers in de
artikelsgewijze leggers.
120 Zie noot 116.
121 J.R. Clifford Kocq van Breugel,
Kastelenboek Provincie Utrecht (Clifford Kocq van Breugel). Utrecht, 1966,
119.
122 RHCZOU, Langbroek (8), inv. nr
490, art. 329.
123 Clifford Kocq van Breugel, 354.
124 RHCZOU, Notariële archieven,
1906-1915 (71), inv.nr 450, aktenr
4145, dd 1911.
125 Particulier archief H.J.E. van Beuningen, privé-aantekeningen.
126 Particulier archief H.J.E. van
Beuningen, krantenbericht en privéaantekeningen.

het kromme-rijngebied

49

H e n d r i k Ja n van B e un i n g e n *

Rhodesteyn-Hindersteyn: 50 jaar landgoed
beheer langs de Langbroekerwetering
Het begin: Rhodesteyn aan de Gooijerdijk
In 1962 hoorde ik dat in Langbroek het landgoed Rhodesteyn aan de Gooijerdijk 43 verkocht zou worden. De eigenaresse, mevrouw
C.H. Kleiweg de Zwaan-Bijning (1890-1978),
bevestigde dat en nodigde ons uit, zodat wij een
indruk konden krijgen van het landhuis met
aangebouwde museumvleugel, de tuinen, waterpartij en het omliggende bos. De heer H.A.
Kleiweg de Zwaan kocht dit bezit in 1936 van
A. van Dam uit Driebergen. Er stond toen alleen een houten jachthut. Kort na de aankoop
werd een klein landhuis gebouwd, dat in 1949
werd vergroot terwijl toen ook de museumvleugel werd aangebouwd.
In eerste instantie kreeg ik weinig hoop dat wij
voor aankoop in aanmerking zouden komen,
maar ons enthousiasme en voornemen om
de museumvleugel voor onze verzameling te
gebruiken, had tot gevolg dat wij nog hetzelfde
A jaar overeenstemming bereikten. De koopakte
van 4 maart 1963 omschreef Rhodesteyn als
volgt: gebouwen, erf, tuin, bos, boomgaard,
lanen en water met een oppervlakte van
29.96.35 hectare (ha) waarvan de ‘buitenplaats’
8.02.65 ha, weilanden 3.46.60 ha, boomgaarden 3.07.30 ha en de bossen 15.39.80 ha.
Het duurde enige tijd voordat het huis beschikbaar kwam. Nadien volgde een ingrijpende
verbouwing, die niet alleen betrekking had op
het woonhuis maar ook op de museumvleugel.
Voor het plaatsen en tentoonstellen van onze
collectie pre-industriële gebruiksvoorwerpen

> De blauwe nummers en letters in de marge
verwijzen naar de kaart achterin de publicatie.

* H.J.E. van Beuningen (Maarsbergen 1920) was
van 1939 tot 1972 werkzaam in Rotterdam, woonde
tussen 1964 en 1984 in het huis Rhodesteyn aan de
Gooijerdijk in Langbroek en is sinds 1984 Cothenaar (gemeente Wijk bij Duurstede).
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was nu eenmaal een andere inrichting noodzakelijk dan voor de schilderijencollectie van de
familie Kleiweg de Zwaan.
Voordat er afscheid werd genomen van Rotterdam moest een oplossing worden gevonden
voor de opleiding van onze vier kinderen,
geboren in 1945, 1947, 1948 en 1952. Verder
moest er rekening worden gehouden met mijn
verantwoordelijkheden in het Rotterdamse
bedrijfsleven. Dat betrof in de eerste plaats het
bedrijf Pakhuismeesteren waar ik als firmant
medeverantwoording voor droeg. Dus werd
besloten dat mijn vrouw en kinderen in 1964
naar Langbroek zouden verhuizen terwijl ik in
Rotterdam bleef wonen en werken. Dit vooruitlopend op een permanent verblijf in Langbroek,
nadat ik uit het bestuur van mijn Rotterdamse
De jachthut op Rhodesteyn in juli 1936

bedrijf zou zijn teruggetreden.
Met de aankoop van het huis en de grond in
Langbroek ging een wens van mijn vrouw
en mij in vervulling om uiteindelijk terug te
kunnen keren naar Utrecht, niet ver van het
landgoed Anderstein in Maarsbergen waar ik
geboren ben.

De boerderij Gooijerdijk 47

C
16
17
18

Mijn betrokkenheid met grond in Langbroek
nam tussen 1963 en 1972 toe door de aankoop
van een aantal percelen weiland van verschillende eigenaren, gelegen tussen Langbroekerwetering en de Gooijerdijk, met een
oppervlakte van bijna 13 ha en aansluitend
aan het in 1963 aangekochte bezit. Het voert
te ver om hier in te gaan op het spel van loven
en bieden. Ik maak een paar uitzonderingen,
omdat die aankopen een beeld geven van mijn
toenemende betrokkenheid bij het Langbroekse
gebeuren.
Allereerst de verwerving van de boerderij met
4.62.10 ha weiland van Wim van Ee.
Spoedig nadat wij in Langbroek kwamen
wonen, kwam ik in gesprek met Wim van Ee
die sedert 1956 woonde in de boerderij Gooijerdijk 47. Hij vertelde mij dat zijn gezin besloten
had naar elders in Langbroek te verhuizen en
dat de boerderij zou worden verkocht. Wij
kwamen tot overeenstemming en in april 1966
werd de notariële akte gepasseerd, waardoor ik
eigenaar werd van de boerderij met weilanden
die tussen onze in 1963 aangekochte bossen
zijn gelegen.
In de Notitie der openbare verkooping van de Ridderhofstad ‘Hindersteijn’ en diverse aangrenzende
landgoederen onder Neer-Langbroek uit 1911 wordt
deze boerderij onder perceel 46 omschreven
als:
‘Een Landbouwerswoning met achterhuis, waarin
stalling voor 5 koeien, vierroedige hooiberg, eenige
appelboomen, erf, tuin, best weiland, bouwland, weg
en water strekkende van perceel 45 noordoostwaarts
op tot en met den Goyerdijk die met zijn beplanting
tot dit perceel behoort, voorzoover daarlangs strekkende…’. Even verderop staat wat er niet onder viel:
‘Van den huurder zijn, en alzoo niet onder den koop
begrepen: bedstede en schot; planken vloer in een
zijkamertje; slieten op den balk en horden; 12 vruchtboomen; 1 kastanjeboom; partij jonge knotwilgen; 7
rieten en houten schuren; planken vloer in varkenshok’.

Ik denk dat er sedert de veiling in 1911 en na
de aankoop in 1956 door de familie Van Ee
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Het huis Rhodesteyn aan de Gooijerdijk 43 bij de
aankoop in 1964, met links de museumvleugel

weinig aan het interieur van de boerderij was
veranderd. De woonruimte voor het gezin was
klein en eenvoudig. Het voorhuis en de deel,
welke diende voor de stalling van de koeien,
waren met elkaar verbonden. De watervoorziening beperkte zich tot een handpomp die mens
en dier van water voorzag.
Het stond bij de aankoop in 1966 vast dat de in
oorsprong 18de-eeuwse boerderij vernieuwd
en aangepast zou moeten worden aan de eisen
van moderne bewoning. Dus werd besloten om
de boerderij te verbouwen en daarbij zoveel
mogelijk de oorspronkelijke karakteristieke
bouwkenmerken te behouden. Want dat het
om een eeuwenoud gebouw ging, was herkenbaar aan de vormgeving van de voorgevel
voorzien van kruiskozijnen en muurankers.
Nadat de schuren in 1967 waren gesloopt, werd
begonnen met de sloop van een groot deel van
de boerderij. De zeer vochtige bodemgesteldheid maakte het noodzakelijk om in ieder geval
nieuwe funderingen aan te leggen. Bij het
uitgraven van de oude funderingen werden
vele vondsten gedaan, die een beeld geven
van het leven van de bewoners in voorgaande
eeuwen. Er werd een bakhuis in oude stijl
gebouwd alsmede een nieuwe schuur met
kelders. Waarbij opnieuw bleek hoe vochtig dit
gebied is. Bij de herbouw van de boerderij werd
gebruik gemaakt van bakstenen afkomstig van
het door brand verwoeste en nadien gesloopte
18de-eeuwse koetshuis van kasteel Rhodesteyn aan de Langbroekerwetering. Bovendien
werden staanders, moerbalken en kinderbinten
vervangen door middeleeuws bouwmateriaal
het kromme-rijngebied
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De boerderij Gooijerdijk 47 tijdens de sloop van
de schuren in juli 1967 (boven) en na de restauratie
in december 1968, met rechts het nieuwe bakhuis
(onder)

afkomstig van de in 1970 door blikseminslag afgebrande boerderij van Albert Kromwijk aan de
Dwarsdijksewetering in het gehucht Dwarsdijk
bij Cothen. Gooijerdijk 47 werd in 1983 met
de omliggende gronden overgedragen aan mijn
zoon die daar nu met zijn gezin woont.

De grond van het koetshuis
Een tweede bijzondere aankoop betrof in 1970
de grond waarop nog kort daarvoor het koets43
huis van Rhodesteyn had gestaan. Dit perceel,
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Kad. A. 1274 met een oppervlakte van 0.97.50
ha, betreft een deel van het in 1911 nog
2.73.30 ha grote huis- en tuinperceel rondom
kasteel Rhodesteyn aan de Langbroekerwetering.
Het oude koetshuis, dat in de veilingnotitie uit
1911 nog wordt beschreven als een ‘hecht en
welonderhouden huis’, dat door drie gezinnen wordt bewoond, was toen ik in Langbroek
kwam wonen onbewoonbaar verklaard en
werd gebruikt voor opslagdoeleinden.
Een lokale krant bericht op 23 augustus 1964
onder het kopje ‘Brand’:
‘Zondagmiddag loeide in Langbroek omstreeks 12.15
uur de sirene voor een brand aan de Rhodesteinselaan waar een van de gebouwen die vroeger bij kasteel Rhodesteyn behoorden, thans in eigendom van
de familie Bakker uit Tilburg, in brand stond. Dit al
enkele jaren onbewoonbaar zijnde gebouw werd nog
wel gebruikt als opslagplaats van oud papier voor Het
Groene Kruis. De brandweer die zeer snel ter plaatse
was, wist het vuur in een uur tijds te bedwingen.
Voor de sirene uitgeloeid was, was de brandweerauto
al vertrokken. Ter plaatse kon men over voldoende

Het monumentale koetshuis van Rhodesteyn op de hoek van de Langbroekerdijk en Rhodensteijnselaan in januari 1959, met de nog aanwezige stenen beschoeiing van het kasteelterrein (boven) en in mei 1965 met rechts
daarvan het, nog altijd bestaande, nieuwe huis op de plaats van het 17de-eeuwse kasteel (onder) (RHCZOU,
THA Langbroek (137), foto’s door R. van Donselaar)
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water beschikken, mede omdat de dam in de Langbroekerwetering enkele dagen tevoren was klaar
gekomen en ging men het vuur met vijf stralen te
lijf. De brand was ontstaan in de papier opslagplaats,
vermoedelijk doordat jeugdige personen zich daar
met vuur hebben bezig gehouden.’

De Rhodensteijnselaan
Ondanks het vlotte bluswerk, verwoestte
deze brand de laatste herinnering aan kasteel Rhodesteyn. Kort nadien kwam Hannes
Mandersloot - bij mij in dienst als jachtopzichter maar ook commandant van de vrijwillige
brandweer in Langbroek - met een goede raad.
Vanwege zijn kennis en autoriteit in Langbroekse aangelegenheden hechtte ik grote
waarde aan zijn oordeel. Hij raadde mij aan
om mee te werken aan het vervullen van een
wens die bij de gemeente Langbroek leefde
om de ondergrond van de Rhodensteijnselaan
in eigendom te verwerven. Ik moest dan wel
genoegen nemen met overdracht tegen een
symbolische vergoeding van één gulden. Daar
zou echter tegenover staan dat de gemeente de
Hannes Mandersloot en de auteur, 17 juni 1992

weg zou verharden en de brug over de Langbroekerwetering zou vernieuwen. Mandersloot
merkte op ervan overtuigd te zijn dat gemeente
en de inwoners - vooral zij die langs de vaak
onbegaanbare Rhodensteijnselaan woonden
- mij erkentelijk zouden zijn voor de getoonde
burgerzin wanneer ik daaraan zou meewerken.
Ik ging akkoord voor wat betreft de ondergrond
van de weg, maar bleef eigenaar van de langs
de laan staande rij Amerikaanse eiken.
Toen dat speelde, was ik mij als nieuwkomer
nog niet bewust van de verdere plannen van
het Langbroekse bestuur. Die werden bekend
toen een nieuw bestemmingsplan voor het
landelijk gebied werd gepubliceerd. Daaruit
bleek dat de gemeente het voornemen had om
de laan te gaan gebruiken voor de vestiging
van kleine industrieën. Het door de gemeente
voorgestelde nieuwe bestemmingsplan stuitte
in eerste instantie op bezwaren bij Gedeputeerde Staten van Utrecht vanwege de plannen
voor het vestigen van bedrijven aan de Rhodensteijnselaan.
De Rhodensteijnselaan vlak voor de asfaltering in november 1964 (boven) en tijdens de werkzaamheden
in mei 1965 (onder) (RHCZOU, THA Langbroek (137),
foto door R. van Donselaar)
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Op 28 juni 1967 vergadert de gemeenteraad
van Langbroek en De Kaap bericht daarover:
‘De heer Nell meent dat kleine bedrijven aan de
Rhodesteynselaan niet thuis horen en noemde dat
plan niet gelukkig. De heren Van Ginkel en Van
Wijk meenden dat deze bedrijfjes daar juist goed op
hun plaats zijn. De heer Van Donselaar deelde nog
mee, dat wanneer men thans dat plan los laat, voor
dergelijk bedrijven in de toekomst in Langbroek
geen plaats meer zal zijn. Ook wethouder Soethout
meende het eerder genomen besluit te moeten
ondersteunen. Hierop werd met algemene stemmen
besloten het eerder vastgestelde bestemmingsplan te
handhaven’.

Dat er toen al gegadigden voor bedrijfsvestiging
waren, blijkt uit een publicatie
van 11 november 1965:

Trotse Langbroekse gemeentebestuurders bij de
oplevering van de nieuwe brug op de hoek van de
Langbroekerdijk en de Rhodensteijnselaan op 24
augustus 1965 (RHCZOU, THA Langbroek (137), foto’s
door R. van Donselaar)

tegengevallen. want de heer Meijerink stelde
mij in de gelegenheid zijn ‘Wimedoterrein’ aan
te kopen. Op 27 februari 1970 werd de notariële akte gepasseerd en werd ik de nieuwe eigenaar. Of het gemeentebestuur blij is geweest
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De Romney hut van automobielbedrijf Wimedo in
september 1967 (RHCZOU, THA Langbroek (137), foto
door R. van Donselaar)

’Aan de Rhodensteynselaan is thans grond te koop
voor het stichten van bedrijven. De eerste grond nabij
de Langbroekerdijk is reeds verkocht aan de heer W.
Meijerink die daar bezig is een zinken Romney gebouw van 25 meter lang en 8 meter breed te bouwen
om er een autobedrijf te vestigen, dat o.a. zal zijn ingesteld op reparatie van auto's en landbouwtrekkers.’

De gemeente had bedongen dat binnen enkele
jaren de zinken Romney hut vervangen zou
worden door een stenen garage met twee
bedrijfswoningen. Vergunningen voor de bouw
waren inmiddels door de gemeente afgegeven.
De bedrijfsresultaten van de garage moeten zijn
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met de beëindiging van deze bedrijfsvestiging is
mij niet bekend. Hoe dan ook, de vergunning
voor de bouw van een stenen garage met twee
bedrijfswoningen werd direct na mijn aankoop
ingetrokken. De Romney garage werd gesloopt,
de baksteenresten van het door brand verwoeste bijgebouw werden in de sloten geduwd,
de boomgaard werd gerooid en na egalisering
werd het perceel opgehoogd met grond afkomstig van kasteel Lunenburg dat toen gerestaureerd werd.
In het vroege voorjaar herinneren nog steeds
duizenden sneeuwklokjes aan de plaats waar
die grond is op gebracht. Ik besloot het perceel,
met uitzondering van een opslagruimte en een
G houten loods waar eerder de garage stond, met
gemengd loofhout en dennen te beplanten.

De houtzagerij van Maarten van Donselaar
Een volgende aankoop had betrekking op de
in 1970 aan de Rhodensteijnselaan gevestigde
nieuwe houtzagerij met bedrijfswoning van
Maarten van Donselaar naast het woonhuis
van zijn schoonvader Jan Dirk van Voskuilen
(1903-1996). Burgemeester en wethouders van
Langbroek brengen op 29 juni 1970 ter kennis
van belanghebbenden dat ter inzage is gelegd
een plan voor de bouw van een zagerij met
houtloods.
‘Aangezien het bouwplan afwijkt van het uitbreidingsplan in hoofdzaken voor de gemeente Langbroek is het noodzakelijk voor het verlenen van de
vereiste bouwvergunning toepassing te geven aan
art. 23 van de Overgangswet Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting, juncto art. 20 van de Wederopbouwwet’.

Ik diende een bezwaarschrift in vanwege de te
verwachten overlast, maar dat werd verworpen. Er kon in Langbroek ook ambtelijk snel
gewerkt worden, want eind 1970 wordt bericht
dat Langbroek er een nieuwe zaak bij had gekregen met de opening van een houtzagerij en
houthandel:
‘Het zagen van planken enz. geschiedt met moderne
bandzagen, waardoor men weinig zaagverlies heeft
en veel mooie gladde planken krijgt.’

Zowel met buurman Van Voskuilen als met
Maarten van Donselaar en hun families hadden
en hebben wij nog steeds goede persoonlijke
verhoudingen. Vele partijen populier, wilg en
eikenstammen, vooral afkomstig van Hindersteyn, werden aan de houtzagerij geleverd en
zijn daar verwerkt.
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Helaas bleek uiteindelijk dat het eenmansbedrijf van Maarten van Donselaar onvoldoende
toekomstmogelijkheden had, zodat het besluit
viel om de houtzagerij, schuur, woning en
omliggende grond te verkopen. Bij mij bestond daarvoor belangstelling omdat het zich
uitbreidende machinepark, onmisbaar voor het
landgoedbeheer in de om te vormen houtzagerijloods ondergebracht kon worden. Er werd
overeenstemming bereikt en eind 1987 werden
zagerij, schuur en woning aan ons opgeleverd.
De schuur werd omgevormd in kantine met
keuken en - op wens van de Arbo-inspectie
- een toilet. De van betonplaten voorziene
opslagruimte rond de bedrijfsloods en de vlakbij
gelegen woning, waarin nu de familie Lokhorst
en bedrijfsleider Piet van Dijk wonen, nemen
sedertdien bij de werkzaamheden op ons
grondbezit een centrale plaats in.

B

Rhodensteijnselaan 8
Naast het aangekochte Wimedoterrein lag aan
de Rhodensteijnselaan een perceel grond met
daarop het huis en schuur van Henk van Wijk,
lid van de Christelijk Historische Unie en voor
deze groepering - met enige onderbrekingen
- vanaf 1937 gemeenteraadslid van Langbroek.
Ook deze grond moet oorspronkelijk hebben
behoord tot het in 1911 nog bijna 2,8 ha grote
huisperceel van kasteel Rhodesteyn.
Als raadslid stemde ook Henk van Wijk voor de
vestiging van industrie aan de Rhodensteijnse
laan. Maar de onderlinge verhoudingen bleven
goed, waarbij zeker van invloed is geweest dat
zijn huishoudster en ik in dezelfde jaren de
lagere school in Maarsbergen bezochten. Ik
herinner mij maar één conflict en dat hield in
zekere zin verband met de verharding van de
Rhodensteijnselaan. Want dat had ook een grotere snelheid van het gemotoriseerde verkeer
tot gevolg. Met alle risico's voor overstekend
reewild, zodat ik de gemeente verzocht om
waarschuwingsborden te plaatsen. De gemeente wees dat verzoek af. Kort nadien had Van
Wijk een aanrijding met een ree en behoorlijke
schade aan zijn auto. Hij verwachtte van mij
schadeloosstelling omdat één van ‘mijn’ reeën
die schade veroorzaakt zou hebben. Deze claim
werd afgewezen en spoedig nadien zijn de
waarschuwingsborden alsnog geplaatst.
Op zekere dag kwam het gesprek tussen Henk
van Wijk en mij op de toekomst van zijn huis
en hof. Hij wilde hoe dan ook daar levenslang
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blijven wonen maar was bereid tot verkoop
over te gaan wanneer overeenstemming kon
worden bereikt over de koopprijs en door hem
te betalen huur. Bovendien moest na zijn overlijden voor zijn huishoudster onderdak gevonden worden. En gebaseerd op die voorwaarden
kocht ik in 1974 zijn huis Rhodensteijnselaan
8. Henk van Wijk overleed, 78 jaar oud, op 20
januari 1981. Zoals afgesproken, werd voor zijn
huishoudster een woongelegenheid in Langbroek gevonden en in 1982 werd begonnen
met de verbouwing van het woonhuis en de
bouw van een nieuwe schuur.

De caravanstalling van de familie Van
Doorn
Een andere bedrijfsvestiging aan de Rhodensteijnselaan is van de familie Van Doorn, die
in de loop van de jaren haar veestallen en een
deel van hun aangrenzende grond had omgevormd tot stallingsruimte voor caravans. Voor
het natuurschoon van het Langbroekerweteringgebied betekenen die grote complexen,
ondanks de omliggende beplanting, nu niet
bepaald een aanwinst. Ik heb in de loop van de
jaren getracht bij de omvorming in natuur een
rol te kunnen spelen, maar dat is niet overal gelukt. Ook ik moet begrip hebben voor het zakelijke inzicht van de familie Van Doorn die met
haar caravanstalling een succesvolle inkomstenbron heeft aangeboord. Wanneer daar nu
bedenkingen tegen worden ingebracht, is dat
mijns inziens niet terecht want dit is een gevolg
van in het verleden door de gemeente en de
provincie gevoerde beleid. Daarvoor draagt de
overheid de verantwoordelijkheid en plannen
om ooit op de plaats waar voorheen het huis
Rhodesteyn aan de wetering stond een nieuw
huis te bouwen, zullen ook door de overheid
mogelijk moeten worden gemaakt. Het gaat
hier dan wel om een kans de kwaliteit van het
Langbroekerweteringlandschap aanzienlijk te
verbeteren.

Rhodesteyn Langbroek B.V. en
Hindersteyn B.V.
A
C
H

Afgezien van de huizen en bezittingen van mijn
drie in Langbroek wonende kinderen (genaamd
Rhodesteyn, Gooijersteyn en Hoevensteyn) is
er steeds sprake van de bezittingen van Rhodesteyn Langbroek B.V. en van Hindersteyn
B.V. Dat levert gemakkelijk verwarring op
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en daarom is het zinvol te verduidelijken om
welke gronden het gaat en wat de redenen zijn
geweest om de door mij aangekochte percelen
in een van die twee vennootschappen onder te
brengen.
Wat Rhodesteyn Langbroek B.V. betreft handelt
het, afgezien van het in erfpacht verhuurd
woonhuis aan de Rhodensteijnselaan 8, verder
alleen om agrarische gronden die, vanwege
hun oppervlakte van minder dan 5 ha dan wel
vanwege het ontbreken van in omvang voldoende bebossing, niet onder de Natuurschoonwet kunnen worden gerangschikt. Het betreft
uitsluitend agrarische percelen gelegen tussen
het Rhodesteynbezit van de familie Vaandrager
en de Doornse weg.
Onder Hindersteyn B.V. vallen de onder de Natuurschoonwet gerangschikte percelen, waaronder dus ook de bezittingen die in 1963 samen
met het huis Rhodesteyn aan de Gooijerdijk
werden aangekocht. Dat toen verworven bezit
was voor het grootste deel bebost, zodat zonder
aanvullende bebossing aan de voorwaarde om
onder de Natuurschoonwet te worden gerangschikt, kon worden voldaan.
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Het project Oranjehof
Wat betreft de agrarische gronden die Rhodesteyn Langbroek B.V. in de loop van de jaren
heeft aangekocht, valt niet veel wetenswaardig
te vermelden. Een uitzondering moet worden
gemaakt voor twee percelen grasland Kad. A.
161 en A. 171 met een oppervlakte van 2.94.37
ha grenzende aan de dorpskern van Langbroek,
die ik in 1981 aankocht en in 1985 overdroeg
aan Rhodesteyn Langbroek B.V. Na aankoop
werden deze percelen verpacht tot het moment
dat de pachter wegens bedrijfsbeëindiging
afzag van verdere pacht. Toen viel het besluit
gebruik te maken van de mogelijkheid om in
het kader van de zogenaamde McSharryregeling deze agrarische percelen om te vormen
in tijdelijk bos en daarmee te onttrekken aan
normale agrarische exploitatie. In 1993 werden
1520 Robusta Zeelandia populieren aangeplant, waarbij de kosten van aanplant vergoed
werden terwijl gedurende 15 jaar als inkomstenderving fl. 3.528,- per jaar werd uitbetaald.
Deze regeling eindigde in 2008 en gaf ons de
mogelijkheid om nadien de populieren te kappen waardoor de grond weer zijn agrarische
bestemming terugkreeg. Inmiddels had het populierenbos voor de bewoners van Langbroek
het kromme-rijngebied

57

Het kappen van het populierenbos in december 2009 en het afvoeren van het hout in januari 2010

58

het k r o m m e - r i j n g e b i e d

toch een bijzondere betekenis gekregen en
het kappen van het bos werd ons niet in dank
afgenomen. Bovendien was met de gemeente
Wijk bij Duurstede een principe-overeenkomst
bereikt om een gedeelte van het perceel aan
haar over te dragen, om zo bij te dragen aan het
verkrijgen van de noodzakelijke ruimte voor de
verplaatsing van de sportvelden, de bouw van
woningen, dorpshuis, school enz.
Het project Oranjehof is inmiddels zo algemeen
6
D bekend, dat ik mij beperk om daar naar te
verwijzen. Inmiddels is begonnen met het verplaatsen van de sportvelden en de nieuwbouw
zal ook spoedig volgen. Rhodesteyn Langbroek B.V. levert een sociaal-maatschappelijke
bijdrage aan dit voor Langbroek zo belangrijke
plan door het gedeelte dat buiten de overdracht
aan de gemeente is gebleven om te vormen en
te bestemmen als wandelpark voor de lokale
bevolking.

Het bosbeheer ten noorden van de
wetering
Op onze ten noorden van de Langbroekerwetering gelegen bezittingen is naar verhouding
veel minder ingegrepen dan het geval is voor
wat betreft de in 1972 aangekochte gronden die
voorheen bij het kasteel Hindersteyn behoorden.
De eikenbossen van Rhodesteyn zijn wel
voortdurend gedund en opgesnoeid, terwijl
toekomstbomen zijn vrijgesteld. De hakhoutbossen zijn, nadat geen afzet van de takkenbossen meer mogelijk was, door herinplant
en het behouden van opgaande spaartelgen,
omgevormd in hoog opgaand blijvend natuurbos. Enkele agrarische percelen werden in
eerste instantie ingeplant met populier maar
zijn, vanwege de slechte prijsontwikkeling voor
populier en wilgenhout, inmiddels omgevormd
in hoogopgaande loofhoutbossen met een lange
omlooptijd. Zij zullen daarmee eveneens bijdragen aan het behoud van de kwaliteit van het
Langbroekse landschap.

Het aanplanten van bomen
Elke boom die door ons is aangeplant, hetzij
als solitair hetzij als laanboom hetzij in bosverband, is het resultaat van weloverwogen
besluitvorming. Waar aan te planten, met welk
doel , wanneer, welk plantmateriaal, in welk
plantverband - dus benodigde hoeveelheid,
welke leverancier, welke prijs en welk tijdstip
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van levering? En direct na levering, het liefst
op de dag na het rooien uit de kwekerij, het
inplanten. Het maken van plantgaten en die
voorzien van teeltaarde opdat de boom goed
zal aanslaan. Nooit werd vergeefs een beroep
gedaan op de ‘vrienden uit Langbroek’ die dan
de helpende hand kwamen bieden.
Dubbele koppen en overtollige takken worden
weggenomen, waarna elke geplante boom
aan een paal wordt gebonden ter bescherming
tegen veegschade door reewild. Maar dan begint de zorg, want de zware Hindersteynse klei
moet wel voldoende vochtig zijn en blijven om
het plantgoed te doen aanslaan. Is het te vochtig en blijft er teveel water in het plantgat staan,
dan verzuipt de aangeplante boom. Is het te
droog en komen er scheuren in de steenharde
grondoppervlakte, dan verdampt de vochtige
ondergrond zo snel dat het boompje verdort.
Tenzij - zoals wij dat doen - de aangeplante
bomen door middel van tankwagens van water
worden voorzien, zodat de wortels voldoende
vochtig blijven. Inmiddels hebben wij ervaren
dat zelfs enkele jaren eerder geplante bomen
in zeer droge perioden toch ook nog van water
moeten worden voorzien. Voordat een jonge
eik echt is aangeslagen en onafhankelijk van
weersomstandigheden verder groeit, verloopt
een aantal jaren. En ook dan blijft voortdurende aandacht nodig. Het dunnen, wegnemen
van slecht groeiende of misvormde bomen,
opsnoeien en wegnemen van dubbele koppen
vereist de voortdurende aandacht van Piet van
Dijk en Joris Gademan, terwijl ik hier ook graag
Manus van Doorn noem, die ondanks zijn
vergevorderde leeftijd nog graag bomen blijft
opsnoeien en tussendoor veel commentaar
levert op wat naar zijn oordeel in deze wereld
anders gaat dan het geval was in de jaren dat
hij als toezichthouder in onze dienst was.
Op de kaart achterin de publicatie staan de
ruim 100 percelen in eigendom van mijn
kinderen en mij, behorende tot RhodesteynHindersteyn, genummerd aangegeven. Het
moet opvallen hoe groot het aantal en de oppervlakte sedert 1945 is geworden van ‘natuurbos’. Terwijl daarvan thans nog nauwelijks
sprake is, omdat het hier natuurbossen betreft
die pas in de toekomst tot volle wasdom zullen
komen en eerst dan wezenlijk zullen bijdragen
aan de kwaliteit van het landschapsbeeld. Dat
vereist ook uw aller visie gericht op minstens
50 jaar vooruitzien en het tussentijds gebruiken van uw inbeeldingsvermogen. Nu nog
het kromme-rijngebied
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Het planten van eiken op Hindersteyn met Manus van
Doorn bij het opsnoeien, ca 1998

Constant Wattez en graag memoreer ik hier de
waardevolle adviezen van de heer Stan van den
Berg met betrekking tot keuzen, prijzen, plantverbanden, dunnen, opsnoeien en wat verder
bij bosbeheer speelt.

De grondgesteldheid

jonge, maar dan oude natuurbossen zijn over
een halve eeuw bepalend geworden. Wat dan
gezien wordt, is het gevolg van de aanplant
van ruim 4000 zomereiken (Quercus Robur),
400 Amerikaanse eiken (Quercus Rubra), 300
moeraseiken (Quercus Palustris), 250 moseiken
(Quercus Cerrus), 400 haagbeuken (Carpinus
Betulis), 300 accacia’s (Robinia Pseudo Accacia), 350 wilde kers (Prunus Avium), alsmede
honderden knotwilgen, wilgen, essen, kastanjes, bruine beuken en walnoten. Hierbij
zijn niet meegeteld de duizenden populieren,
alsmede grote hoeveelheden meidoorn, sleedoorn, vlier, Gelderse roos, krentenboompjes
en andere besdragende struiken. Het plantgoed
is vooral geleverd door de boomkwekerijen van
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Bij aanleg van een bosbeplanting krijgt men te
maken met velerlei omstandigheden. Daarbij
speelt de grondgesteldheid in Langbroek een
belangrijke rol. Deze is in het noorden, dus tussen de Langbroekerdijk en de Gooijerdijk, veel
zanderiger met kwel dan de zware, blauwe,
droogtegevoelige rivierklei waaruit vooral de
zuidelijker aan de Kleidijk gelegen gronden
bestaan.
Maar de grond van dat zuidelijk gedeelte is wel
veel vruchtbaarder en dat heeft dan ook, historisch gezien, tot gevolg gehad dat de eigenaren
van Hindersteyn zich bij het beheer van hun
grondbezit vooral hebben gericht op de op productie gerichte en inkomsten genererende snijteengrienden, hakhoutbossen en boomgaarden,
alsmede op de boerderij met daarbij behorende
weilanden. Er bestond in het verleden geen behoefte om deze waardevolle grond te gebruiken
voor de aanleg van hoogopgaande bossen. Dat

blijkt ook uit de hierna volgende gegevens die
de situatie in 1945 weergeven.

De aankoop van het landgoed
Hindersteyn
Mijn betrokkenheid bij het landgoed Hindersteyn begon met mijn participatie in de jachtcombinatie onder leiding van Piet van Dam
(1894-1972), houthandelaar in Bunnik, die het
jachtrecht op de gronden van Hindersteyn had
gehuurd. Het jachtveld was mede dankzij de
inzet van toezichthouder Maatman zeer wildrijk en er doen nog steeds vele verhalen onder
de oudere Langbroekers de ronde over de stand
van hazen, konijnen, eenden en fazanten en
de tableau’s die daar geschoten werden. Als
jachtpartner op Hindersteyn had ik Baron de
Wijkerslooth leren kennen. Het was Piet van
Dam die mij suggereerde mijn belangstelling uit
te spreken voor mogelijke aankoop wanneer de
familie ooit zou besluiten van dat bezit afstand
te doen.
Ik kan mij niet herinneren wanneer ik van
die belangstelling heb blijk gegeven, maar ik
moet daarover met de Baron gesproken hebben. Want op 29 februari van het schrikkeljaar
1972 werd ik gevraagd om langs te komen. De
Baron deelde mij mede tot verkoop te hebben
besloten, hij noemde mij zijn voorstellen en
voegde daaraan toe de wens te hebben snel tot
overeenstemming te willen komen.
Ik accepteerde zijn aanbod nog dezelfde dag en
afgesproken werd dat rentmeester
ir. Bas van Schelven van het Schoutenhuis in
Woudenberg verder voor de afwikkeling zou
zorgdragen. En zo kocht ik in 1972 van Mr. Dr.
K.L.C.M.I. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1901-1975) de bossen, boomgaarden,
weilanden en boerderij van Hindersteyn. Het
kasteel Hindersteyn met de omliggende ruim
5 ha grond bleef buiten de aankoop en ging in
eigendom over aan de familie Geijtenbeek die
sedertdien met grote inzet en liefde kasteel, tuinen en omliggend park beheert en restaureert.
Deze aankoop betekende een ruime verdubbeling van mijn grondbezit in Langbroek en
heeft een grote invloed gehad op het verdere
beheer. Los daarvan hebben uiteraard ook een
rol gespeeld de ingrijpende beslissingen die ik
moest nemen met betrekking tot mijn werken
en wonen in Rotterdam. Dat als gevolg van
mijn terugtreden uit de Raad van Bestuur van
Pakhoed Holding N.V. in 1972.
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Piet van Dam, ca 1970
K.L.C.M.I. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn,
z.d.
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Hindersteyn in 1945
Het is voor de geschiedenis van het beheer van
een landgoed belangrijk wanneer men kan
teruggrijpen op gegevens van vroegere eigenaren. Ieder van hen heeft op een of andere
wijze bijgedragen aan de aard en samenstelling
van zijn bezit. Helaas is die informatie meestal
niet bewaard gebleven en kan men slechts gissen wat bepalend is geweest. Wat Hindersteyn
betreft, zijn echter veel gegevens bewaard
gebleven die door Baron de Wijkerslooth de
Weerdesteyn, zijn vrouw en recent ook nog
door zijn kinderen aan mij zijn overgedragen.
Met hoeveel liefde en betrokkenheid de Baron
getracht heeft het beheer van zijn landgoed aan
te passen aan de zich tijdens zijn leven snel en
ingrijpend veranderende omstandigheden blijkt
uit deze informatie. Graag wil ik dan ook mijn
respect tot uitdrukking brengen voor de inzet
van Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn
voor Hindersteyn. En daarbij betrek ik ook zijn

recent overleden echtgenote E.R.M. barones
van Hövell van Wezeveld en Westervlier (19122009) die ook na het overlijden van haar man
in 1975 tot aan het eind van haar leven met zo
grote belangstelling heeft meegeleefd met ons
werken op wat eens ook haar Hindersteyn is
geweest.
Uit aantekeningen blijkt dat Hindersteyn op
1 mei 1945 bestond uit:
Kasteel met park, poort, woningen,
moestuin, bos, weg en water
Boerderij met verpachte weilanden 
Weilanden in eigen beheer
Oude en jonge boomgaarden
Snijteengrienden
Essenhakhout
Opgaand bos
Water en wegen
Totaal
Waarvan ik in 1972 kocht

Een van de bedrijfskaarten van Hindersteyn met daarop notities van de auteur van na 1972
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4. 40. 64 ha
8. 42. 90 ha
4. 36. 70 ha
15. 43. 40 ha
6. 46. 50 ha
26. 34. 05 ha
2. 51. 15 ha
1. 57. 85 ha
69. 53. 19 ha
63. 10. 23 ha

96
97
99
95
98

Na de aankoop in 1972 werd dat bezit in 1983
uitgebreid met drie percelen weiland gelegen
in het Langbroekse Veld groot 5.37.50 ha (Kad.
B. 113,114,122) en in 2001 met nogmaals twee
percelen groot 3.70.80 ha (Kad. B.112 en 123).
Als gevolg daarvan bezitten Hindersteyn B.V.
en de familie Van der Hoeven-van Beuningen
thans ten zuiden van de Langbroekerwetering
in het totaal 72.18.53 ha grond.
Uit de samenstelling van het grondgebruik van
Hindersteyn blijkt dat de inkomsten moesten
komen uit de opbrengsten van 26 ha essenhakhout, 7 ha snijteengriend, 15 ha boomgaard
alsmede van de verpachte boerderij met weilanden groot rond 13 ha.
Er waren in 1945 al signalen die erop wezen
dat de betekenis van zowel het essenhakhout
als de snijteengrienden en de boomgaarden als
inkomstenbron zou teruglopen. Terwijl, wat de
boerderij betreft, modernisering en schaalvergroting gewenst was.
Baron de Wijkerslooth is niet gelukkig geweest
bij een aantal beslissingen die hij na 1945 nam.
De toen door hem gedane investeringen hebben, gezien vanuit de situatie welke ik in 1972
aantrof, in feite onvoldoende bijgedragen aan
het vergroten van de exploitatie-inkomsten van
het landgoed. Maar achteraf oordelen is heel
gemakkelijk.

Beheersadviezen van het R.I.N. en
I.T.B.O.N
Voor mij stond vast dat, nadat ik Hindersteyn
had verworven, beslissingen moesten worden genomen die de exploitatiewijze van het
landgoed in de toekomst zouden bepalen. Uitgangspunt bij ons beleid moest niet alleen zijn
de versterking van de landschappelijke waarden, maar vooral ook het verbeteren van de
verhouding tussen inkomsten en uitgaven. Ik
benaderde daarop het op kasteel Broekhuizen
gevestigde Rijksinstituut voor Natuurbeheer
(R.I.N.) om advies bij het opstellen van een
beheersrichtlijn. In mei 1973 kwam een reactie
van de heer J.A. van der Ven van het R.I.N.,
waaruit ik citeer:
‘Enige tijd geleden zijn navolgende vragen geformuleerd; de antwoorden hierop worden binnenkort
besproken. Inmiddels is een student begonnen aan
inventarisatie werkzaamheden, met name op botanisch gebied’.
[De vragenlijst had betrekking op:]
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Boomgaard: 15 ha , commercieel gebruik, nogal veel
gespoten, veelal niet tegen vegetatie gespoten, deze
meestal gemaaid, hoogstam of half hoog.
Weiland: 11 ha., verpacht in normale productie.
Akker: 3 ha voerakkers, maisveldje, e.d.
Hoog opgaand eikenbos: 3 ha, veel ondergroei, bos
niet erg oud.
Hoog opgaand populierenbos: 1 ha., klein stuk,
kortgeleden opengekapt, oude stobben van
(essen)hakhout.
Hakhout: 20 ha divers samengesteld, veelal essen,
enkele percelen zeer oud, stobben (150-200 jaar),
lang niet meer gekapt (10-12 jaar), enkele percelen
recentelijk bijgehouden. Sommigen met spaartelgen.
Ook wat wilgenbos, hoog opgaand.
Griend: 12 ha. Enkele grienden Belgisch rood. Deze
zijn opnieuw verhuurd. Er wordt vrij intensief gespoten (tegen onkruid), enkele grienden met Amerikaanse soort. Deze hebben geen toekomst. Een aantal
grienden zal worden gerooid; op de beste plaatsen
zullen machinaal te bewerken grienden worden
gezet.
[De vragen luidden:]
1. Is het mogelijk een meer natuurlijk gegroeide
fazantenstand (patrijzen) te verkrijgen op een betrekkelijk klein terrein?
2. Zou het zinvol zijn enkele specifieke onkruidakkers
aan te leggen?
3. Is het doodgevonden materiaal aan reeën en
hazen, konijnen gedurende de afgelopen jaren verontrustend?
- Zou iets aan de waterstand moeten veranderen?
4. Welke waarde wordt biologisch toegekend aan het
oude essenhakhout? Zijn de hier aanwezige terreinen
inderdaad van groot belang? Dienen ze zoals vroeger
te doen gebruikelijk was elke 6 jaar te worden gekapt
of kan men het ook wat uitstellen? Of zou het biologisch zinvoller zijn vaker te kappen?
5. Welk type bos behalve hakhout en griend zou op
deze zware klei te verwachten zijn, te vormen of aan
te leggen?
6. Is van het bestaande hakhout iets om te vormen
tot hoog opgaand bos?
7. Zou het verstandig zijn dit rechthoekig verdeelde
land te gaan doorbreken en een meer parkachtig
landschap te maken met verspreide bosgroepen?
8. Welke specifieke wensen zouden moeten worden
gesteld aan het gebruik van de boomgaarden, aannemend dat deze normaal in productie blijven?
9. Idem voor weiland. In hoeverre zou het wenselijk
zijn een boomgroep te plaatsen of een nieuwe knotwilgenrij te maken? (voor de weidevogels zijn deze
versnipperde weilanden van weinig belang).
10. Zijn er specifieke wensen met betrekking tot het
opgaande eikenbos? Andere soorten inbrengen? Hoe
staat men tegenover populieren?
11. Welke stukken hakhout (met name essen) zou
men zeker willen behouden. Welke veranderen en
wat moet ervoor in de plaats komen?
12. Zijn de grienden biologisch van enige waarde nu
ze op moderne wijze worden beheerd?
13. Hoe dient een route voor wandelaars door het
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gebied te worden gelegd die zo min mogelijk schade
doet aan het terrein?’

Helaas is het uiteindelijke rapport van het
R.I.N. niet in mijn archief bewaard gebleven.
Waarschijnlijk berust dat in het archief van de
Heidemij, samen met een ander rapport over
beheersrichtlijnen, gezien vanuit het oogpunt
van natuur- en landschapsbescherming voor
Hindersteyn en Rhodesteyn samengesteld door
ecologen van het I.T.B.O.N. (Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in Nederland).
Mijn commentaar uit mei 1978 op de door het
I.T.B.O.N. aangeleverde uitgangspunten is wel
bewaard gebleven. Omdat dit weergeeft welke
bedenkingen ik had tegen de adviezen van
R.I.N. en/of I.T.B.O.N., laat ik dat commentaar
hier volgen:
‘Van de inhoud heb ik met grote belangstelling kennis
genomen en reeds nu kan ik stellen, dat naar mijn
oordeel er verschillende elementen in zijn, die in de
definitieve beheersplannen verwezenlijkt zullen kunnen worden. Toch blijft er veel te vragen over. Een
kernvraagstuk waarover in de onderhavige stukken
niet gesproken is, is de zakelijke benadering, die nu
eenmaal nodig is bij het beheer van een landgoed
van circa 110 ha. Zou ik mijn beleid laten leiden door
natuur- en landschapsbescherming en vooral door
de gedachten die daarover nu op schrift zijn gesteld
dan zou dat betekenen dat in de kortst mogelijke
tijd de particuliere eigenaar gedwongen wordt zijn
grondbezit over te dragen aan een staatsinstelling of
provinciale landschapsorganisatie. Er wordt namelijk
op geen enkele wijze mee rekening gehouden dat een
landgoed in eigendom van een particulier ten minste
zal moeten opbrengen de kosten die veroorzaakt
worden door vermogensbelasting, waterschapslasten
en de lasten van het dagelijkse toezicht dat bij een
opengesteld landgoed noodzakelijk is om de recreatie
binnen de wegen te houden. Wanneer het dan nog
mogelijk zou zijn een klein rendement te verkrijgen, zou dat zijn toe te juichen. De nu voorliggende
stukken betekenen afbouw van alle nu nog enigszins
inkomsten opleverende onderdelen en tevens een
beheerslast die zal voeren tot belangrijke negatieve
resultaten. Dit gevoegd bij de toch al zware druk
veroorzaakt door belasting en andere lasten, maakt
het naar mijn oordeel zinloos om alleen uit te gaan
van de benadering van natuur- en landschapsbescherming. Bij het definitieve beheersplan zal dan
ook zeker rekening moeten worden gehouden met
dit vraagstuk en zal een zeer realistische benadering
noodzakelijk zijn’.
[En verderop:]
‘Hoezeer ik ook de natuur- en landschapsbescherming voorsta, toch geloof ik dat het niet zinvol is dit
uitgangspunt volledig tot zijn recht te laten komen.
Ik heb mijn twijfels over het subsidiebeleid van de
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overheid en ben ervan overtuigd dat ieder subsidiebeleid uiteindelijk tot beïnvloeding van de particuliere
verantwoordelijkheid leidt. Het doet onrealistisch
aan, dat een landschap zoals het Langbroekse gebied,
dat volledig door mensenhanden zijn vorm gekregen
heeft, nu opeens aan de natuur zou worden overgelaten. Ook in de toekomst zal de karakteristiek van
het landschap alleen dan blijven bestaan wanneer
de mensenhand voortgaat met het uitoefenen van
invloed op het beheer van de bossen, waterwegen en
weiden. Ik ben van mening dat het noodzakelijk is,
dat het uiteindelijk beheersplan enerzijds recht doet
wedervaren aan de natuur- en landschapsbescherming, maar anderzijds rekening houdt met de verantwoordelijkheid van de eigenaar, ook ten opzichte van
de na hem komende generaties die, net zoals hijzelf,
graag de verantwoordelijkheid willen dragen voor het
beheer van de aan hen toevertrouwde grondbezittingen.’

Beheersadvies van de Heidemij
Toen was gebleken dat ik van het R.I.N. en
I.T.B.O.N. geen voor mij aanvaardbaar beheersadvies kon verwachten, moest een andere
oplossing gevonden worden. Dat resulteerde
in mei 1978 in overleg met de toenmalige
rentmeester van Heidemij Nederland B.V. in
Amersfoort, de heer F.J. Somsen. Deze berichtte
aan zijn directie:
‘Onze diensten aangeboden voor blijvende technisch-economische advisering landgoed ten aanzien
van land en bosbouw, opstellen begroting, algemene
advisering, pachtbewaking, taxatie advisering, afzet
hout etc. via de Bosgroep.’
‘Gezien de intenties van de eigenaar de bestaande
planologische inzichten en de rangschikking onder
de Natuurschoonwet, zal het beheer van de - als
particulier eigendom te handhaven - landgoederen
Rhodesteyn en Hindersteyn zijn gericht op duurzame
instandhouding van de landschappelijke, cultuurhistorische, sociale en economische waarden. Binnen dit
kader zullen de volgende functies worden vervuld:
Landschap
Het landschap moet worden gezien als de resultaten
van een eeuwenlange en nog steeds voortdurende
wisselwerking tussen menselijke activiteiten en
milieu.
Voorop staat het behouden van de landschappelijke
belangrijke en karakteristieke elementen. Aanpassing
aan nieuwe inzichten betreffende functie en waarde
van landschapselementen moet mogelijk blijven.
Gestreefd zal worden een synthese te vinden waarin
land- en bosbouw, natuur en faunabeheer, woon- en
recreatieve functies en cultuurhistorische elementen
met elkaar zijn verweven.

Perceelsnummer 30 aan de Langbroekerwetering in de sneeuw met op de voorgrond het kunstwerk ‘Bebouwde
brug’ in brons en hout van Cor Litjens

Natuurbeheer
Het natuurbeheer zal zijn gericht op het instandhouden van natuurwetenschappelijk belangrijke elementen. Dit zal vooral gebeuren door het scheppen van
milieufactoren, die een optimale ontwikkeling van de
reeds aanwezige en potentiële levengemeen- schappen waarborgen.

een aantrekkelijk leefmilieu voor de gehele fauna.
Binnen dit kader zal door middel van een evenwichtig beheer van de wildstand worden getracht een
blijvend aantrekkelijke biotoop in stand te houden,
zonder dat hierdoor nadelige gevolgen ontstaan voor
de andere functies.’

Bosbouw
Het bosbouwkundig beheer zal zijn gericht op het
verkrijgen, instandhouden en waar mogelijk vergroten van een gevarieerd, stabiel en duurzaam bos
op een bosbouwkundig en financieel-economisch
verantwoorde wijze. De productie van hout is een
middel om de hoge landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden te realiseren. Dit betekent,
dat de boomsoortenkeuze zal worden afgestemd op
de groeiplaatsmogelijkheden en tevens, dat een hoog
percentage inheemse loofboomsoorten zal worden
gebruikt.

Aansluitend werd een visie voor het landschapsbeheer op lange termijn gegeven waarbij
gedacht werd aan 25 jaar, dus aan de periode
1978-2004, waaruit ik weer citeer:

Landbouw
Het handhaven van een landbouwareaal, dat een
belangrijke bijdrage levert aan de financieel-economische basis voor de instandhouding. Gestreefd zal
worden door een geleidelijke vermindering van het
aandeel verpachte grond het areaal grond in eigen
exploitatie te vergroten. Bij het beheer van de agrarische grond zal naast de landbouwkundige aspecten
zeker rekening moeten worden gehouden met de natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden.
Faunabeheer
Het beheer zal zijn gericht op het instandhouden van
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‘Het aktuele landschap is het resultaat van een
voortdurende wisselwerking tussen abiotische milieufactoren (geologie, bodem, waterhuishouding)
en biotische factoren (flora en fauna) enerzijds en
het menselijke occupatie patroon (land- en bosbouw, landgoedbeheer) anderzijds. Met name in het
Langbroekse heeft de mens een zeer belangrijke en
versterkende invloed gehad op het landschap. Vanaf
de late middeleeuwen is de menselijke invloed ingrijpend geweest. Op deze wijze is een slagenlandschap
ontstaan met veel begroeiing (coulissenlandschap).
Kenmerkend hiervoor is de grote visuele afwisseling
in zowel ruimte als tijd.
Momenteel vormen bossen en boomgaarden relatief
gesloten elementen; gras- en bouwlanden zijn open
tot half open; hakhout en grienden zijn door hun
periodieke open- en geslotenheid aan visuele wisselingen onderhevig.
Het landschapsbeheer zal zijn gericht op het tot
uitdrukking brengen in het landschap van enerzijds

het kromme-rijngebied

65

de wordingsgeschiedenis en anderzijds de huidige
functies. Dat betekent het handhaven en versterken
van een afwisselend landschap met een langgerekte
structuur. Naast handhaven van kale stukken (cultuurgronden en griend)
bestaat er behoefte aan stroken bos. Daarnaast zal
een deel van het hakhout areaal in stand worden
gehouden.
Terwille van de openheid zullen op Hindersteyn een
aantal niet meer te exploiteren grienden worden
omgezet in cultuurgrond. Als compensatie wordt de
zuid-oostelijke boomgaard tot opgaand bos omgevormd.
Uit natuurwetenschappelijk oogpunt is er geen duidelijke voorkeur uit te spreken voor een voortzetting
of opnieuw ter hand nemen van het hakhoutbeheer
boven het omvormen tot opgaand bos van es, iep en
eik. Uit oogpunt van landschap, cultuurhistorie en
epifytenflora is handhaven evenwel van groot belang.
Als gevolg van het terugvallen van de afzetmogelijkheden, het arbeidsintensieve karakter en de
sterk gestegen arbeidslonen is het afzetten van veel
hakhoutpercelen achterwege gebleven. Economisch
gezien is de instandhouding nu en in de toekomst
alleen verantwoord, indien er uit andere vormen van
bodemgebruik (land- en bosbouw)voldoende middelen beschikbaar blijven en de zekerheid bestaat voor
blijvende - forse - subsidiëring. Dit laatste is momenteel niet het geval.
Als resultaat van bovengenoemde overwegingen
zijn de volgende uitgangspunten voor het beheer
geformuleerd:
- Minimaal 30% en maximaal 50% van het essenhakhout zal in stand worden gehouden. De overige
oppervlakte wordt omgevormd in middenbos en/of
opgaand bos.
- Het te handhaven bos zal dienen te bestaan uit
loofhoutsoorten, waarbij de inheemse loofhoutsoorten als eik en es een groot aandeel zullen hebben.
Hierdoor kan een zeer geschikt milieu ontstaan voor
rijke vegetaties.
Het uit het hakhout te vormen middenbos (zowel als
tussen- als eindstadium) zal een biotoop vormen voor
veel planten en diersoorten. Gestreefd zal worden
binnen het middenbos een ongelijkjarige leeftijdsklassenopbouw te krijgen. De uitgangssituatie is derhalve
hakhout met een relatief lichte stand van spaartelgen.
Periodiek worden meerdere exemplaren gespaard. Op
deze wijze kan bereikt worden, dat de eindfase is een
stabiel, rijk bostype, dat zich door middel van natuurlijk verjonging in stand kan houden door middel van
groepsgewijze plenteren.
Bosbeheer
Het voornaamste doel is het handhaven van een
bosstructuur waarin kleinschaligheid en continuïteit
van het bosecosysteem voorop staat. Van belang is
bovendien de houtproductie in stand te houden,
omdat deze zowel vroeger als nu een belangrijke
functie heeft in het kader van de instandhouding van
het totale landgoed.
Enerzijds is gezocht naar een vorm van bosbeheer;

66

het k r o m m e - r i j n g e b i e d

waarbij de houtproductie een logische functie is binnen het natuur- en landschapsbeheer Anderzijds is de
houtproductie een van de middelen om het natuuren landschapsbeheer financieel te kunnen realiseren.
Met name de instandhouding van het hakhout en de
omvorming tot middenbos doen een beroep op de
financiële middelen.
Dat betekent dat het huidige areaal produktief populieren- en wilgenbos zal worden uitgebreid ten koste
van boomgaard en griend. Voor populier zal een
financieel-economische omloop van 30 jaar worden
aangehouden. Voor eik en es zal een lange omloop
van 150 jaar worden gehanteerd.
Landbouw
De oppervlakte cultuurgrond op Hindersteyn zal
worden uitgebreid ten koste van een aantal niet meer
rendabel te exploiteren grienden. Bij het beheer van
de agrarische gronden zal rekening worden gehouden
met de landschappelijke en natuur- wetenschappelijke betekenis. Dit betekent, dat er plaatselijk
beperkingen zullen zijn ten aanzien van de agrarische
bedrijfsvoering. De bemesting mag niet hoger zijn
dan de door het gewas opgenomen hoeveelheid. Met
name in de winter zal de grondwaterstand hoger zijn.
Beperking van periodieke graslandverbetering".
Waterbeheer
Gestreefd zal worden om op Hindersteyn - voorzover
niet in strijd met de bepalingen van het Waterschap
Kromme Rijn- een gedeeltelijk zelfstandig waterbeheer te voeren. Dit houdt in, dat, voorzover niet
strijdig met bestaande verpachtingen, gestreefd zal
worden zoveel mogelijk schoon regenwater vast te
houden en zo weinig mogelijk vervuild water van de
Langbroekerwetering in te laten. Op Rhodesteyn zal
worden nagegaan in hoeverre betere beheersing van
het schone kwelwater mogelijk is.’

Proefvelden voor wetenschappelijk
onderzoek
Er vonden nadien vele besprekingen plaats met
Heidemij Beheer en Exploitatie, waar rentmeester Van Dasselaar de taken van Somsen
had overgenomen. De landgoedeigenaar raakt
snel verstrikt in de veelheid van nieuwe, veelal
niet voorziene ontwikkelingen. Bij het herlezen van mijn aantekeningen, krijg ik vaak het
gevoel achter de feiten te hebben aangelopen:
prijsontwikkelingen en afzetproblemen, veranderingen in overheidsbeleid en wetenschappelijke aanpak achterhaalden eerder genomen
besluiten. En nu in 2010, terugkijkend naar het
begin van mijn betrokkenheid bij het beheer
van vooral Hindersteyn, verzucht ik vaak, maar
dan gebaseerd op de situatie van dit moment,
had ik dàt maar geweten en tòen in mijn besluitvorming kunnen betrekken.

Een van mijn bedenkingen betreft de soms
teleurstellende resultaten om op Hindersteyn
door het beschikbaar stellen van percelen voor
wetenschappelijk onderzoek ook zelf meer
inzicht te krijgen in de uiteindelijke resultaten.
Zodat die informatie ook voor eigen beheersbeslissingen kon worden gebruikt. Onze bereidheid om aan wetenschappelijke onderzoeken
van de Universiteit van Wageningen mee te
werken, was er voldoende en verschillende
percelen zijn beschikbaar gesteld om te dienen
als proefveld. Bijvoorbeeld voor de teelt van
populier, maar juist die ook voor ons belangrijke proefvelden hebben ons teleur gesteld,
omdat in alle gevallen het onderzoek voortijdig
werd afgebroken en aan ons geen informatie
over de onderzoeksresultaten is uitgebracht.
Wanneer ik toch nu nog steeds de wetenschappelijke publicaties volg, welke de laatste jaren
op velerlei gebied en in ruime mate door de
Wageningse instellingen en wetenschappers
worden gepubliceerd, dan constateer ik dat
deze nog altijd weinig praktijkgericht zijn.
Aan één proefveld van Wageningen behouden
wij goede herinneringen, ook al werd ook dit
onderzoek voortijdig afgesloten door gewijzigd
overheidsbeleid. Maar dit werd geleid door een
wetenschapper, ir. W. Schippers, die ons voortdurend betrok bij zijn onderzoek, waardoor
samenwerken een genoegen was. Het ging om
een proef- en demonstratieproject ‘Inzaai grasbeheersgebieden’in de jaren 1994-1999 naar
aanleiding van een vraag over de keuze van
graszaadmengsels bij het inzaaien van voormalig maisland. Drie lokaties werden daarvoor
uitgekozen waarvan twee op droge zanderige
grond (Maarsbergen en Lage Vuursche) en één
op de kleigrond van Hindersteyn en wel perceel
68 Kad. B 99 Langbroek met een oppervlakte
van 2.33.92 ha, dat eerder als boomgaard en
nadien als maisakker in gebruik was geweest.
Het perceel werd in 8 blokken van elk 2.500
m2 ingedeeld, waar vier verschillende soorten
grasmengsels werden ingezaaid.
Dit betrof grasmengsel BG 11 bestaande uit
70% Engels raaigras, 14% thimotee, 14%
beemd langbloem en 2% veldbeemd en grasmengsel D 2 bstaande uit 60% rood zwenkgras, 30% veldbeemd en 10% Engels raaigras.
Hiervan werden vier blokken jaarlijks licht
bemest, de overige vier blokken werden niet
bemest. Verwacht werd dat het te ontwikkelen
grasmengsel waarde zou hebben voor natuur44 | 2/3 | 2 0 1 0 

beschermings- organisaties die verworven
akkergronden in grasland willen omzetten,
omdat het op basis van de toenmalige beheersovereenkomstenregeling niet mogelijk was om
deze af te sluiten voor grasland op voormalig
bouwland.
Schippers begon, ondersteund door studenten,
met groot enthousiasme het onderzoek en de
resultaten waren in 1998 zodanig, dat voorgesteld werd het experiment in de periode 20002005 voort te zetten. Maar dan wel de bemesting op het hele perceel achterwege laten en
het tot dan toe bemeste gedeelte alleen maaien
en gras afvoeren (geen naweide):
‘Het project kan dan nog beter als nu dienen als praktijk- en demonstratieproef voor de ontwikkeling van
botanisch waardevol grasland (zowel vanuit maisland
als vanuit productief grasland). In de nazomer van
1999 een besluit nemen omtrent het introduceren
van inheemse kruiden’.

Schippers hield ons regelmatig op de hoogte
van de bereikte resultaten die door hem als
zeer positief werden ervaren, omdat er nu
een in sneller tempo toenemende variatie van
kruiden en grassen ontstond. Zelfs zodanig dat
hij signaleerde dat het zwaarste pakket agrarisch natuurbeheer hier zonder aarzeling kon
worden toegepast.
In september 2004 moest van Schippers afscheid worden genomen. Wat het proefveld op
Hindersteyn betreft, vat zijn afsluitend rapport
samen dat het perceel min of meer ingesloten
ligt tussen hoogopgaande begroeiing. Spontane
vestiging diende daar vooral uit de bodem en
randen plaats te vinden.
‘De ingezaaide grassen zijn ook na 8 jaar nog niet
verdrongen en de diverse mengsels zijn nog zeer goed
zichtbaar. Toch bedroeg ook hier de soortenrijkdom
na zes jaar gemiddeld al 14-15 soorten per 25 m2.
Inmiddels komen naast kruipende en scherpe boterbloem, veldzuring en witte klaver ook rode klaver,
echte koekoeksbloem, kale jonker en brunel voor.’

Veel later viel mijn oog op een artikel in NRCHandelsblad van 7 juni 2008 waarin Marion
de Boo onder het hoofd ‘Wageningen viert
50 jaar graslandonderzoek’bericht over het
Wageningse graslandexperiment dat een van
de weinige langlopende ecologische onderzoeken ter wereld is en waar botanici uit heel
Europa naar komen kijken. Maar dan spelen ir.
Schippers en Hindersteyn geen rol meer bij het
graslandonderzoek en beperkt dat zich tot drie
ha van de proefboerderij ‘De Ossenkampen’ in
Wageningen.
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Beheersplannen 1978-1989
Afgezien van dit proefveld, werden ook andere
agrarische percelen, zowel op Rhodesteyn als
op Hindersteyn, in het kader van de Beschikkingen Bos- en Natuurbijdragen gerangschikt
onder de beheersregeling voor duurzame
instandhouding van het landgoed. Daarvoor
moesten gedetailleerde beheersplannen worden
ingediend en goedgekeurd. De Heidemij heeft
zich voortreffelijk van deze taak gekweten. Het
eerste beheersplan omvatte de periode 19781984 en het volgende de periode 1984-1989.
Per 1 januari 2000 trad een nieuwe regeling in
werking, waarmee wij na afloop van de lopende overeenkomst vanaf 1 mei 2004 te maken
kregen. Deze nieuwe regeling is er vooral op
gericht het agrarisch natuurbeheer te kunnen
voortzetten.
Ons eerste beheersplan leidde tot de volgende
reactie van de Hoofdingenieur-Directeur voor
Landinrichting, Grond- en Bosbeheer in de
provincie Utrecht:
‘Grote nadruk is gelegd op natuur- en landschapsbehoud, hetgeen geleid heeft tot een evenwichtige
samenhang van bosbouw, natuurbeheer en landbouw’. [En vervolgens]: Anderzijds bestaat dezerzijds de wens om grotere oppervlakten hakhout te
handhaven dan in het beheersplan wordt voorzien.
Dit niet alleen vanwege de biologische waarde, maar
ook vanwege de grote zeldzaamheidswaarde van
vooral essenhakhout in landelijk verband. De mogelijkheden daarvoor hangen, zoals ook U in het plan
schrijft, nauw samen met de financiële gevolgen en
de subsidiemogelijkheden. Dezerzijds is deze materie
bij de Directie Staatsbosbeheer aan de orde gesteld.
teneinde informatie te verkrijgen op grond waarvan
dit onderdeel van het beheersplan nog beoordeeld
kan worden. Daarbij is met name ook gevraagd om
een uitspraak over de subsidie mogelijkheden voor
het hakhoutbeheer. Zodra de mening van de directie
bekend is zal ik het hakhoutbeheer op uw landgoederen gaarne nog eens met U bespreken.’

Deze reactie stelde mij teleur, omdat er reeds
aanzienlijke kosten waren gemaakt en de
onzekerheid bij de directie van Staatsbosbeheer
over het subsidiëren van essenhakhoutbeheer
weinig hoop gaf.

Beheersplan natuurontwikkeling 19992004
Met ingang van 1 oktober 1999 en met als
einddatum 30 april 2004 werd met het Bureau
Beheer Landbouwgronden Provincie Utrecht
een beheersovereenkomst natuurontwikkeling
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afgesloten voor een twintigtal objecten waaronder percelen land, knotbomen, poelen (groot) ,
poelen (middel), sloten en perceelsranden. Om
een indruk te geven wat onder deze regeling
viel, vermeld ik de legendagegevens die bij de
desbetreffende kaarten horen:
‘Passief beheer, 15 juni beheer, 30 juni beheer, 1 oktober - 30 juni beheer (3 vee-eenheden per ha),
1 oktober - 15 juli beheer (2 vee- eenheden per
ha.), 2 m. randenbeheer, 5 m. randenbeheer, 10 m.
randenbeheer, 12 m. randenbeheer, onderhoud knotbomen, landschappelijk onderhoud hakhoutbosje,
landschapsonderhoud poel, landschapsonderhoud
sloot.’

Uiteraard past bij ieder onderdeel, al naar gelang de zwaarte van het pakket, een bepaalde
subsidieregeling., waarvan wij gebruik hebben
gemaakt en waar mogelijk gekozen hebben
voor agrarisch natuurbeheer met perceelsgewijze aangepaste gebruiksbeperkingen. Tegenover
de subsidie die door ons ontvangen wordt, staat
voor de pachter een lage pacht, die het voor
hem toch aantrekkelijk maakt zulke percelen te
blijven gebruiken.
Onzerzijds wordt grote waarde gehecht aan
de continuïteit van gezonde boerenbedrijven,
die ook in Langbroek moeten kunnen blijven
bestaan. Wat de graslanden op Hindersteyn
betreft, hebben wij met onze langjarige en vertrouwde pachter N.J. van der Horst afspraken
gemaakt die het hem mogelijk maken om de
vijf percelen weiland gelegen in het Langbroekse Veld met een oppervlakte van 9.08.30 ha
regulier te gebruiken . De pacht welke door ons
berekend wordt, is lager dan het subsidiebedrag
dat de overheid bereid is te betalen wanneer
wij een beheersovereenkomst met beperkingen
voor de pachter zouden afsluiten. Desondanks
hebben wij besloten om hier reguliere pacht toe
te passen en daarmee de belangen van het boerenbedrijf voorrang te verlenen. Waardoor wij
ook als landgoedeigenaar meewerken aan het
behoud van een veeteeltbedrijf in Langbroek.
Afgezien van deze percelen heeft Van der Horst
op Hindersteyn nog 14 percelen los land met
een oppervlakte van 14.15.69 ha in gebruik,
waarbij wel gebruiksbeperkingen zijn overeengekomen die gericht zijn op de ontwikkeling
van kruidenrijk grasland. Onzerzijds blijven wij
zorgen voor de waterhuishouding, het greppelen en sloten, de onkruidbestrijding en het
verzorgen van de omrastering.

De omvorming van het weiland tegenover kasteel Hindersteyn in een natuurgebied in juni 1997 (nr 42 op de kaart)
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De omvorming van weiland naar
natuurgebied

42

In 1997 werd besloten om een weiland gelegen
tegenover kasteel Hindersteyn aan de Langbroekerwetering om te vormen in natuurgebied. Daarvoor moest de boomgaard worden
verwijderd en de vruchtbare bovengrond
afgegraven en afgevoerd. Er kwam al snel de
gewenste moerasvegetatie en vele dotterbloemen alsook pollen gagel bleken zich goed aan
te passen. Door de struikbeplanting op de door
ophoging ontstane wal langs de vaarsloot waar
deze uitmondt in de wetering kwam al snel de
gewenste beschutting voor bruine en groene
kikkers, die daar nu in grote getale voorkomen.
Evenals de salamanders in de daarvoor gegraven poel met waterlelies en de vele libellen en
vlinders die afkomen op de geurende moerasvegetatie. Tussen het opgaande riet maakt een
zwanenpaar ieder jaar een nest en brengt daar
de jongen groot. Aangezien veelvuldig ijsvogeltjes vissen op de plaats waar de vaarsloot
in de wetering uitmondt, is daar in 2010 een
hoge wal aangelegd in de verwachting dat de
ijsvogels daar een broedgelegenheid zullen vinden. Vaak stoppen auto's en worden er foto's
gemaakt van het vele dat vanaf de Langbroekerdijk in dit natuurgebied te zien valt.

Natuurontwikkeling weilanden
Per 1 oktober 1994 kwamen bijna alle bouwen weilanden van Hindersteyn onder de Relatie
Nota regeling, wat inhield dat drie verschillende
beheerspakketten werden afgesloten. Deze variëerden in licht, middel en zwaar beheer. Ook
werd er slootrandenbeheer overeengekomen.
Met betrekking tot het beweiden en bemesten
bestaan verschillende susbsidieregelingen. De
nieuwe regeling is gericht op natuurbeheer;
verwacht wordt dat op lange termijn door
aangepaste beweiding en bemesting een meer
natuurlijke vegetatie wordt verkregen.
Wij besloten om nog enige agrarische percelen
om te vormen in blijvende natuur.
Dit betrof weilanden die nauwelijks meer in
aanmerking kwamen voor moderne agrarische exploitatie. Niet alleen vanwege de smalle
akkers, die het gebruik van modern materieel
steeds moeilijker maken, maar ook door de
vaak zeer vochtige bodem veroorzaakt door
kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug. Hierbij
werd gebruik gemaakt van de Subsidieregeling
70
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Natuurbeheer (SN), die de waardedaling door
de omvorming van landbouwgrond in natuur
compenseert. In oktober 2004 werd van het
Ministerie van LNV de formele bevestiging ontvangen dat het project ‘landgoed Hindersteyn’
een project is in het belang van de bescherming
van het milieu, waaronder natuur en bos, en
dat het voldoet aan de omschrijving van de
Regeling groenprojecten.

De Kippenwei
In de Excursieverslagen natte schraallanden provincie Utrecht (Verslagen van zes leerexcursies (…)
in 2005, door A. Geerdes en A.J.M. Jansen,
Provincie Utrecht, Dienst Ruimte en Groen,
2006) wordt het bezoek aan twee van onze
omvormingsprojecten beschreven. Een daarvan
48
betreft de zogenaamde Kippenwei, Kad. B.
532 groot 1.98.70 ha, die tot 1996 verpacht
was . Direct na beëindiging van de pacht werd
dit perceel onder het ‘15 juni pakket’ van de
Relatie Nota regeling opgenomen, zodat dit niet
meer bemest werd en alleen in droge zomers
het overtollige gras kon worden gemaaid en
afgevoerd.
Het verslag van de excursie uit 2005 vermeldt:
‘Hindersteyn is een particulier landgoed dat bestaat
uit een afwisseling van bos- en graslandpercelen.
We staan bij een daarvan: een zeer soortenarm, tot
nu toe agrarisch gebruikt graslandperceel ten zuiden
van de Langbroekerwetering met aan weerszijden
bos. Het gebied is vlak. maar heeft wel licht reliëf als
gevolg van een dekzandrug in de ondergrond. Aan
weerszijden van het perceel ligt een ondiepe sloot
met een waterstand van ca. 20 cm onder de oever.
De kwelkaart geeft 0 tot 0,5 mm kwel/dag aan. De
historische kaart 1900 laat zien dat het perceel toen
hakhout of griend was. Dit terrein dat op het eerste
gezicht weinig potentie leek te hebben heeft juist de
meeste potenties. Aan deze zijde van de Langbroekerwetering is er meer hydrologisch evenwicht. De
elzenzegge (veel) en hoge cyperzegge (regelmatig)
in de slootkanten indiceren lichte kwel. Hier en daar
staat echte koekoeksbloem in de perceelrand hetgeen
wijst op relatief vochtige en schrale omstandigheden.
De eigenaar heeft er voor gekozen om hier een stukje
moeras te maken. Dit biedt tevens een mogelijkheid
voor het maken van nat schraalgrasland. De logische
plek voor het moeras is de laagte in het perceel tussen twee dekzandlagen in de ondergrond. Door de
aanwezige laagte iets te verdiepen en op te werken
naar de hoogste punten in het terrein versterk je een
al aanwezige gradiënt. Gradiënten zijn altijd rijk aan
soorten en het is daarom bij elk natuurherstel- of
ontwikkelingsproject noodzakelijk eerst te onderzoeken of gradiënten kunnen worden hersteld dan wel
versterkt.’

De werkzaamheden op de Kippenwei in juli 2008. Let op de kwel op de onderste foto (nr 48 op de kaart)
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Door ons werd het programma voor uitvoering van de werkzaamheden opgestart waarbij
een beroep werd gedaan op de ecoloog van de
Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), W. van Boschinga, die in nauw
overleg met de heer Geerdes van Ruimte en
Groen van de Provincie Utrecht een werkprogramma opstelde. De uitvoering van de
werkzaamheden en de toegankelijkheid van
het meestal vochtige terrein voor kranen en
zwaar transportmateriaal is mede afhankelijk
van de weersomstandigheden. Soms ontstonden situaties die ertoe leidden het werk aan te
passen aan onverwachte afwijkingen van de
bodemgesteldheid. In de droge zomer van 2009
werd een aanzet gegeven door het graven van
de poel en dankzij de invallende winter begin
2010 was het mogelijk de werkzaamheden op
de Kippenwei af te sluiten. Vastgesteld werd dat
10.660 m2 oppervlakte werd ontgrond waarbij
2.665 m3 grond is afgevoerd.

van de Utrechtse Heuvelrug, hier naar boven
kwelt. Daardoor werd een optimale agrarische
exploitatie steeds moeilijker. Ecologisch onderzoek deed verwachten dat bij een gedeeltelijke
ontgronding de ontwikkeling van belangrijke
kwelvegetatie hier goed mogelijk moest zijn.
Ook hier werd gebruik gemaakt van korte
winterperioden en van de droge zomer in 2009
om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en
dankzij de strenge winter van 2009-2010 werd
13.155 m2 met gemiddeld 25 cm. afgevlakt door
ontgronding waarbij in het totaal 3.500 m3
grond is afgezet en afgevoerd.
Het zal uiteraard nog enige jaren duren voordat
de kwelvegetatie op dit perceel tot volle ontwikkeling zal zijn gekomen. Maar de verwachtingen van de deskundige ecologen zijn hoog
gespannen, zodat mag worden aangenomen dat
met deze omvorming een bijdrage wordt geleverd aan natuurontwikkeling in het Langbroekerweteringgebied.

Het Donkweiland

Van tijdelijk productiebos in permanent
natuurbos

Het andere project betrof het Donkweiland
gelegen ten zuiden van de Gooijerdijk Kad. A.
948 groot 2.28.00 ha. Ook dit perceel stond
bekend vanwege de vochtige grondgesteldheid,
als gevolg van het grondwater dat, komend

Zoals eerder aangegeven, waren er op onze
ten noorden van de Langbroekerwetering
gelegen bezittingen ten tijde van de aankoop
verschillende percelen hoog opgaand loofhout

De omvorming van het Donkweiland in de zomer van 2009, na het afvlakken (nr 35 op de kaart)
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aanwezig. Dat betrof zowel eiken- als beukenbossen alsmede enige percelen eikenhakhout.
16 Dit eikenhakhout is door ons omgevormd door
41 middel van inplant met beuken en andere
loofhoutsoorten alsook door het behouden van
spaartelgen om uit te groeien tot hoog opgaand
natuurbos. Op zich is het te betreuren dat het
eikenhakhoutbos niet meer rendabel te exploiteren is en dus door gebrek aan afzet verloren is
gegaan. Onze teleurstellende ervaringen met de
aanplant van populier als bron van inkomsten
voor het landgoed zijn al eerder vermeld. Waar
door ons populier werd aangeplant zijn deze
percelen inmiddels omgevormd door de aanplant van gemengd loofhout met bestemming
hoog opgaand permanent natuurbos.
Het is voor ons van groot belang om verzekerd
te kunnen blijven van een consistent overheidsbeleid dat duidelijk uitspreekt welke voornemens er op lange termijn bestaan voor het
bosbezit op particuliere landgoederen. Welke
subsidies is de overheid bereid op lange termijn
beschikbaar te stellen wanneer de keuze is
gevallen op natuurbos, waardoor dus geen
inkomsten uit productiebos te verwachten zijn?
En zal het heffingbeleid van het Hoogheemraadschap daarmee dan ook rekening houden?

Terug naar Hindersteyn: 1945-2010
Wat stond ons op Hindersteyn te doen nadat
wij de grond ervan hadden aangekocht?
Ook hier grijp ik terug naar de door Baron de
Wijkerslooth vastgelegde gegevens voor wat
betreft het grondgebruik op 1 mei 1945, met
aansluitend de gegevens die de ontwikkeling
tussen 1956 en 1961 weergeven alsmede die
ten tijde van de verkoop in 1972. Waaraan ik
toevoeg een beschrijving van de situatie op dit
ogenblik, waarmee ik de periode 1972-2010
omspan, dus bijna 40 jaar.

De boerderij van Hindersteyn
Onze aankoop in 1972 van het grondbezit van
Hindersteyn omvatte ook de boerderij aan de
Langbroekerdijk A 125, welke toen verpacht
was. In 1939 had Baron de Wijkerslooth deze
langhuisboerderij met zijn afgewolfde pannen
zadeldak en lijstgevel van gestoken windveren
gebouwd ter vervanging van een 19de-eeuwse
voorganger. Uit de aantekeningen van de
Baron blijkt dat de boerderij in 1945 verpacht
was aan de heer W.M. Roeleveld (1903-1977),
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samen met 8.42.90 ha weiland en dat er sprake
was van vriendschappelijke banden tussen
de kasteelheer en zijn familie en hun pachter
Roeleveld.
In 1972 had Roeleveld rond 12 ha in gebruik
op basis van een pachtcontract dat op 1 mei
1981 zou eindigen. Maar hij overleed op 12
april 1977 en zijn kinderen bleken niet geïnteresseerd om hun vader in het boerenbedrijf
op te volgen. Bovendien was de boerderij in
slechte staat van onderhoud en zag de weduwe
geen kans om het bedrijf alleen voort te zetten.
Dit resulteerde in gesprekken waarin mevrouw H
Roeleveld die bereidheid toonde om mee te
werken aan pachtontbinding per 1 januari
1981. Daartegenover stond onze bereidheid
om te helpen bij het vinden van een geschikte
woning in Langbroek. Hetgeen gelukte door de
aankoop van een woonhuis aan de Irenelaan
voor mevrouw Roeleveld en haar gezin.
Daardoor kwam de boerderij beschikbaar en
ontstond de mogelijkheid om deze met de
bijbehorende schuren en grond in 1982 over
te dragen aan de familie Van der Hoeven-van
Beuningen. Reeds op 7 Juni 1982 werd begonnen met de sloop van hetgeen vernieuwd
moest worden en na een zorgvuldige planning,
waarbij het karakter van de boerderij behouden
is gebleven, werd begonnen met de nieuwbouw
van het huis en de daarbij behorende schuren.

Het grondgebruik op Hindersteyn
De bossen
In 1945 bestond het hoog opgaand bosbestand
van Hindersteyn uit slechts twee eikenbossen,
de ook nu nog steeds aanwezige twee bossen
met mooie oude eikenbestanden, genaamd het
104
Eerste dwarsbos en het Tweede dwarsbos met
80
een oppervlakte van 2.51.15 ha. Los daarvan
waren rond het kasteel diverse soorten loofhoutbomen geplant, waaronder een kastanje
laan langs de gracht.
Alle andere vormen van grondgebruik waren
gericht op het verkrijgen van inkomsten noodzakelijk voor de instandhouding van het landgoed Daartoe behoorden in 1945 ruim 26 ha
essenhakhout en 6 ha snijteengriend. En juist
wat essenhakhout en snijteengriend betreft,
was er in 1945 al sprake van teruglopende afzetmogelijkheden met daarmee samenhangend
prijsbederf waarvoor een oplossing moest worden gevonden. De keuze is toen gevallen op de
omvorming van een aantal hakhoutpercelen
het kromme-rijngebied
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Fragment met het kasteelterrein van de overzichtskaart van de boomgaarden op Hindersteyn uit najaar 1961
(RHCZOU, THA Langbroek (137)

door het tussenplanten met 2150 stuks populier
en wilg. Verder werd besloten om 1250 iepen,
500 eiken alsmede 300 gevarieerde loofhoutsoorten, waaronder kastanje, beuk, es en linde
aan te planten. Met een deel van die beplanting
zullen rond het kasteel opengevallen plaatsen
zijn opgevuld. Toen ik in 1972 Hindersteyn
kocht, kreeg ik te maken met die rond 1945
aangeplante populieren, wilgen, essen en iepen
Afgezien van twee bruine beuken die ook nu
nog herinneren aan die aanplant zijn de andere
door de Baron aangeplante bomen inmiddels
gekapt.
Het is vooral wat betreft de iepen te betreuren,
dat die aanplant uiteindelijk mislukt is.
De kwaliteit was in 1972 uitstekend en de op
verschillende plaatsen aangeplante iepen hadden zich toen al tot kapitale bomen ontwikkeld, die bijdroegen aan het landschappelijke
beeld en bovendien op termijn een behoorlijk
rendement zouden hebben opgeleverd. In
1945 was er op Hindersteyn nog geen sprake
van iepziekte en ook in 1972 was dat nog niet
het geval. Maar in de herfst van 1975 moesten
de eerste aangetaste iepen worden geveld. Ter
74
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voorkoming van verdere verspreiding waren
wij verplicht om, direct nadat iepziekte was
geconstateerd, de aangetaste boom te verwijderen en te vernietigen. Of wanneer men
het hout wilde gebruiken, moest van iedere
gekapte boom de schors zowel in de grond als
van de stam worden verwijderd, waarna schors
en takken moesten worden verbrand. Eerst
dan mochten de stammen worden verkocht.
Wij hadden er alle belang bij om de iepen op
Hindersteyn zoveel mogelijk te behouden en
namen dan ook nauwgezet de voorgeschreven maatregelen in acht. Desondanks werden
steeds weer iepen aangetast, zodat er elk jaar
weer iepen werden gekapt.
Inmiddels had de overheid besloten om de
onkostenvergoeding voor het ontschorsen en
verbranden van de takken voor wat betreft
de iepbestanden gelegen ten noorden van de
Kromme Rijn af te schaffen. Daardoor werd
het voor ons zinloos om te trachten de iepen
op Hindersteyn te behouden. Besloten werd in
1985/86 alle nog resterende iepen af te zetten.
Hoe agressief de iepziekte nog altijd is, moge
blijken uit het feit dat in het wild opkomende

veldiepen ook nu nog aangetast worden. Op
Hindersteyn staan geen iepen meer. Een deel
van het iepenhout werd door de familie Van
der Hoeven gebruikt bij de herbouw van hun
boerderij voor het vernieuwen van moerbalken, kinderbinten en de zoldering van de
zitkamer. Daarmee blijft de herinnering aan
de kwaliteit van het hout van deze bijzondere
bomen behouden.
De boomgaarden
Op Hindersteyn is de economische betekenis
van de boomgaarden steeds zeer aanzienlijk
geweest. Hoe belangrijk, blijkt uit de in kaart
gebrachte gegevens van Baron de Wijkerslooth
in het najaar van 1961. Deze kaart geeft gedetailleerde informatie over alle percelen die toen
als boomgaard werden geëxploiteerd.
Bij elk perceel wordt vermeld de toen in gebruik zijnde benaming , het jaar wanneer, en
met welke soorten dat perceel was ingeplant
alsmede de onderverdeling in hoogstam, halfstam en struiken.
Het totale aantal fruitbomen dat tot 1961 was
aangeplant bedroeg 5.600 stuks, onderverdeeld
in 868 hoogstam appels, 456 hoogstam peren,
508 halfstam appels, 100 halfstam pruimen,
2174 struiken appels en 1494 struiken peren.
In totaal 16 percelen met een oppervlakte van
17.31.30 ha waarvan 10 percelen (12.31.30 ha)
hoogstam en 6 percelen (6.00.00 ha) struiken.
Tussen 1945 en 1961 is de oppervlakte verder
vergroot met circa 2.00.00 ha door het tussen-

planten van snijteengrienden met vruchtbomen, met de bedoeling om die snijteengrienden
uiteindelijk geheel om te vormen in boomgaard.
Hieronder volgt een overzicht van de boomgaarden die eind 1961 in gebruik waren.
Direct na aankoop kreeg ik te maken met de
pachter van de boomgaarden, de heer W.M.
Wtenweerde, wonende op het huis Steniswaard in Cothen, die met voorstellen kwam
voor het aangaan van een nieuw pachtcontract.
Hij begon met een klaagzang over de slechte
resultaten van de fruitteelt, de nadelen van
gepachte boomgaarden, de veroudering van de
boomgaarden van Hindersteyn en de noodzaak
van investeringen en aanplant van nieuwe
soorten.
Aangezien ik er de voorkeur aan gaf om een
aantal percelen om te vormen en in eigen
beheer te nemen, uitte ik de wens om drie
percelen buiten het pachtcontract te houden.
Daar voelde Wtenweerde weinig voor en hij
wees mij erop dat dit een aan hem te betalen
vergoeding van fl. 10.000,- per ha zou gaan
kosten. Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt en werd een pachtcontract afgesloten voor
8 percelen (13.04.00 ha) voor de periode van
1972 tot november 1978 tegen een pacht van
fl. 5.000,- per jaar. In de voorwaarden werd
opgenomen dat de pachter snoei, bemesting en
bespuiting volgens goed gebruik zou verzorgen
en dat voor zijn rekening dode en zieke bomen
zouden worden vervangen door jonge bomen.

Jaar van Hoogstam of
Naam boomgaard
Nr op de
Nr op de
aanplant struiken
uit 1961
bedrijfskaart
huidige kaart
			
in 1961
uit 2010
1943	Hoogstam	Kleine Laan
9
72
1943	Hoogstam	Grote Laan
10
74, 75, 76, 77
1944	Hoogstam	Oude Bos
13
55, 56, 57, 66
1949	Hoogstam
Achterste Driest
17
92
1954
Struiken	Rhodesteyn 1
1
46
1949	Hoogstam	Rhodesteyn 2
2
46
1950	Hoogstam
Perenboomgaard
14
66
1952	Hoogstam	Oude Driest
12
79
1953	Hoogstam	Overgeente Driest
11
78
1954	Hoogstam	Essenakker
8
71, 72
1954	Hoogstam	Lange Boomgaard
7
63
1954
Struiken	Vier Morgen
15, 16
67, 68
1961
Struiken	Heuvel
6
52
1954
Struiken	Tuin (Kasteel)
4
1953
Struiken
Plaats (Kasteel)
5
1960
Struiken	Hof (Fam. De W.)
3
Totaal hectare				
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Opp. in ha

1.30.80
2.10.00
2.94.20
1.25.30
0.40.00
0.36.00
0.55.00
1.12.50
1.07.50
0.60.00
1.00.00
3.40.00
1.00.00
0.44.00
0.50.00
0.26.00
18.31.30
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Het kappen van de oude Goudreinetten in de hoogstamboomgaard bij het toegangshek op de Kleidijk tot
Hindersteyn in oktober 1994

Nadat dit contract in 1978 was geëindigd moest
wederom onderhandeld worden over verlenging . De belangstelling van Wtenweerde
daarvoor was toen zodanig verminderd dat
een nieuwe pachttermijn van drie jaar werd
overeengekomen met aansluitend de vrije teruglevering aan mij van alle gepachte percelen.
Bovendien kreeg ik toen al de vrije beschikking
terug over een aantal niet meer rendabel te exploiteren percelen. En moest dus beslist worden
of, en zo ja, op welke wijze met de resterende
boomgaarden op Hindersteyn om te gaan.
Er zijn naar mijn oordeel allerlei argumenten
van ecologische, historische en landschappelijke aard om enige hoogstamboomgaarden te
behouden. Ook op Hindersteyn, waar fruitteelt in het verleden zo’n belangrijke bron
van inkomsten is geweest. Met de Provincie
Utrecht is daarom nagegaan of door middel van
subsidie-regelingen gericht op het behoud van
enkele hoogstamboomgaarden op lange termijn
dekking van de beheerskosten zou kunnen
worden verzekerd. Daar bleken toen onvol76
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doende mogelijkheden voor te zijn. Daarom
werd besloten om, met uitzondering van de
langs de middenlaan van Hindersteyn gelegen
oude hoogstamboomgaard Grote Laan, de ove- 76
rige boomgaarden te kappen en om te vormen.
In de boomgaard de Grote Laan staat nu nog
een aantal van de in 1943 ingeplante hoogstam
Goudreinetten. Bovendien besloten wij om op
verschillende plaatsen, zowel langs de middenlaan als langs een aantal scheisloten in de
tot weiland omgevormde weilanden, hoogstam
peren, die ook omstreeks 1943 zijn aangeplant,
te laten staan. Deze oude vruchtbomen sieren
het landschap ook nu nog en vervullen een
belangrijke ecologische functie. Toch zal in de
komende jaren een aantal van die peren moeten worden gekapt, zodra deze de er tussendoor
geplante eiken - die uiteindelijk bestemd zijn
als laanbomen - gaan aantasten.
En tenslotte is de boomgaard de Achterste
Driest, groot 1.25.30 ha, gelegen bij het nieuwe 92
hek van Hindersteyn aan de Kleidijk, behouden
gebleven. Deze boomgaard was in 1949 nieuw
ingeplant met 83 hoogstam Goudreinetten en

11 Keulemans Ingrid Marie en in 1960 met 44
Golden Delicious en 44 Lombarts Calville. Wij
kapten de Goudreinetten in 1994 en vervingen
deze door Conference en Gieser Wildeman
hoogstam peren waardoor de continuïteit van
deze boomgaard verzekerd werd.
Deze boomgaard wordt niet gespoten en niet
door ons geoogst maar vindt dankbare afnemers onder de wandelaars die, langs de laan
van Hindersteyn lopende van het zicht op deze
boomgaard en een enkel peertje genieten. Het
behoud van de boomgaard is mede mogelijk
gemaakt door een subsidie van de provincie.
Een zitbank aan de Kleidijk biedt uitzicht op de
kikkerpoel en middensloot, maar ook op een
grote veldkei die de plaats aangeeft waar een
bevriende jogger overleed.
Snijteengrienden
Er kwamen na 1972 niet alleen percelen beschikbaar waar voorheen boomgaarden werden
geëxploiteerd, maar ook percelen snijteen
griend en essenhakhout welke toen geen bijdrage meer opleverden voor het dekken van de
beheerskosten van het landgoed. Voordat wordt
ingegaan op de wijze waarop die omvorming
plaats heeft gevonden, wordt eerst ingegaan
op de geschiedenis van de snijteengrienden en
essenhakhout percelen.
Zoals uit het overzicht van Baron de Wijkerslooth blijkt, waren in 1945 verschillende
snijteengrienden met een oppervlakte van
6.46.50 ha in gebruik. In het verleden moeten deze grienden een belangrijke bron van
inkomsten voor het landgoed zijn geweest. De
snijteen werd elk jaar geoogst en gebruikt voor
het opbinden van leibomen en van rozen dan
wel voor het vlechten van manden en korven.
Er werden verschillende soorten teen gebruikt
en al naar gelang de vraag werden nieuwe
soorten aangeplant.
Na 1945 moet de vraag naar snijteen zijn
verminderd waardoor de opbrengsten terugliepen. Uit gegevens op de kaart uit 1961 blijkt
dat toen reeds enige percelen snijteengrienden
waren bestemd om tot boomgaard te worden
omgevormd.
Die omvorming vond plaats door het in de
griend tussenplanten van fruitbomen, zodat,
zolang de boomgaard nog niet produceerde
kon worden geprofiteerd van de opbrengst
van de snijteen. Op de eerder genoemde kaart
wordt een aantal percelen aangeduid als zijnde
boomgaard, maar door toevoeging van namen
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Catalogus uit 1946 van de verkoop van hakhout,
tenen e.d. ondermeer van Hindersteyn (RHCZOU,
Archief Firma C. en H.G. van Dam te Wijk bij Duurstede,
1910-1992 (227), inv.nr. 25)

zoals Frans geel, Zwarte driebast, Belgisch
rood, Oostenrijks grauw, Langbroeks grauw
en Amerikanen blijkt dat er dan al sprake is
van een overgangsfase van snijteengriend in
boomgaard.
In 1972 waren er nog enkele snijteengrienden, die echter al jarenlang niet meer waren
geoogst.
Ons besluit hoe verder te gaan met deze grienden was niet moeilijk, want geen afzet, dus
geen opbrengst, dan blijft alleen omvormen
over. Daarbij moest rekening worden gehouden met de verplichtingen voortvloeiende uit
de Boswet, waaronder de grienden vallen. De
bestemming bos moest dus blijven bestaan bij
de omvorming. Ook nu kwam een vraag op
die al eerder speelde. Moet een landgoedeigenaar zich niet inzetten voor het behoud van
een aantal voorbeelden van grondgebruik die
in het verleden zo belangrijk zijn geweest bij
het beheren en exploiteren van een landgoed?
Aannemende dat de gemeenschap daaraan
het kromme-rijngebied
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Een jachtgezelschap rond 1900 (boven) en ruim honderd jaar later op Rhodesteyn (rechts)

waarde hecht en bereid is aan dat behoud bij
te dragen? Ook over dit vraagstuk werd door
ons met de Provincie Utrecht gesproken. Daar
toonde men begrip, maar moest ook constateren dat de bestaande regelingen daarvoor geen
ruimte boden. En wanneer het beleid in de
toekomst wel zulke mogelijkheden zou bieden
- wat in de huidige crisistijd nauwelijks te verwachten valt - dan is het vaak te laat en is het
kalf verdronken.
Wij besloten om door te gaan met het exploiteren van een perceel snijteengriend op Hindersteyn. Dat besluit was mede te danken aan de
doelstelling en werkzaamheden van Piet-Hein
Spieringhs in De Bilt onder de naam De Vlechterij. In de folder staat dat het gaat om:
‘Een leer- en werkproject in de agrarische sector en
het behoud van snijgrienden in het Utrechtse landschap. Dit project werd opgezet voor mensen met een
verstandelijke handicap en is vooral bedoeld voor
mensen die niet terecht kunnen op een sociale werkplaats, geen baan hebben en/of een dagverblijf voor
ouderen ontgroeid zijn.
Tevens tracht De Vlechterij enkele snijgrienden in de
omgeving van Langbroek te exploiteren zodat een
belangrijk stuk cultuurhistorie voorlopig voor uitsterven behoed kan blijven.’

Tussen De Vlechterij van Spieringhs en ons
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werden in 1995 afspraken gemaakt die over en
weer verwachtingen opleverden dat de afzet
van snijteen toch mogelijk zou blijven, waarmee cultuurhistorische productie, verwerking
en afzetmogelijkheden nog vele jaren zou kunnen worden verzekerd.
Ter beschikking stond een perceel van circa
81
2.00.00 ha, genaamd de Wei van Van Dam,
Kad. B. 693, die ook in 1945 al als snijteen
griend werd geëxploiteerd en beplant was met
soorten zoals Langbroeks grauw, Zwarte driebast en Belgisch rood. De snijteengriend was
verouderd en voor de ingeplante soorten waren
er in 2001 geen afzetmogelijkheden meer. Dus
werd besloten het perceel schoon te maken, de
waterafvoer te herstellen en gereed te maken
voor herinplant. Met Spieringhs werd in 2003
een contract gesloten waarbij, ermee rekening
houdende dat de eerste vier jaren geen productie mogelijk zou zijn, wij gedurende die jaren
geen pacht zouden berekenen. Alleen de kosten
van onderhoud, onkruidbestrijding enz. zouden
voor zijn rekening zijn. Na 2007 zou voor het
gebruik een bescheiden pacht in rekening
worden gebracht. Ook leverden wij hand- en
spandiensten bij het opladen van het geoogste
product en het afvoeren van onbruikbaar ma-

teriaal. De geoogste snijteen werd opgebost en
vervolgens afgevoerd naar de werkplaats in De
Bilt waar sortering plaats vond. Daar vond ook
het vlechten van manden en korven plaats of
werd de op soort en kwaliteit gesorteerde teen
verkocht aan rozenkwekers en bloemisterijen.
Voor het oogsten van snijteen is men afhankelijk van de bodemgesteldheid en vaak moet
gewacht worden op vriesweer en dus een harde
bodem om het product machinaal te kunnen
oogsten. Dat moment van oogsten beperkt zich
tot het vroege voorjaar, voordat de teen gaat
werken. Na het oogsten moet het perceel onkruidvrij worden gehouden en zonodig bemest.
Wij merkten al spoedig dat het uitvoeren van
deze werkzaamheden voor Spieringhs en zijn
gehandicapte werknemers een zware opgave
was. Hetgeen toenemende vervuiling van de
snijteengriend tot gevolg had. Uiteindelijk bleek
dat hij toch geen emplooi zag in het verwerken
van snijteen, zodat hij moest afzien van het
project. Ook voor ons is dit een teleurstellende
ontwikkeling geweest, want wij hadden in feite
vijf jaar lang alleen maar kosten gemaakt en
niet kunnen inspelen op andere mogelijkheden
die uiteindelijk wel rendement zouden hebben
opgeleverd.
Afgezien van de cultuurhistorische betekenis
van de langs de middenlaan gelegen snijteen44 | 2/3 | 2 0 1 0 

griend, is dit perceel met uitzicht op de fel gekleurde teen landschappelijk gezien vooral in de
nawinter en in het vroege voorjaar mooi. Zoals
steeds blijkt, genieten de wandelaars dan van het
felle kleurenspel van grauw, geel en rood. Wij
hebben besloten om voorlopig verder te gaan
met de exploitatie. Aangezien het om een eenjarig product gaat, dat ieder voorjaar moet worden
afgezet, is een maaimachine aangeschaft die
ook versnipperd en het geoogste product in een
ernaast rijdende kieper blaast. De versnipperde
snijteen wordt dan afgevoerd en verbrand.
Onderzocht moet worden of dit product als
biomassa gebruikt kan worden voor energie
opwekking. Afgezien van de versnipperde
teen komt op een landgoed heel wat tak- en
snoeihout beschikbaar dat voor energieopwekking kan dienen wanneer daar ook economisch
gezien emplooi voor is.
Essenhakhout
In mijn archief zitten vele dossiers die gaan
over het beheer van essenhakhout in het
Langbroekerweteringgebied en dan vooral dat
op Hindersteyn. Zoals eerder gememoreerd,
begon mijn betrokkenheid met Hindersteyn
nadat ik was opgenomen in de jachtcombinatie
van Piet van Dam. Daar heb ik veel genoegen
aan beleefd, want Hindersteyn was een wildrijk
het kromme-rijngebied
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jachtgebied waar vele vrienden en familieleden
alsmede mijn gezin van hebben genoten.
Afgezien van goed toezicht en zorgvuldig beheer, was die goede wildstand vooral te danken
aan de aanwezigheid van de vele, dekking
gevende, hakhoutbossen. Uit de jachtboeken
waarin de tableau’s beschreven worden, blijkt
dat toen nog grote aantallen hazen en konijnen
in het wild voorkwamen Zo werden er in 1976
op Hindersteyn, afgezien van fazanten, duiven
en snippen, niet alleen 80 hazen maar ook
173 konijnen geschoten. Er doen nog steeds
verhalen de ronde over gasten die vooral in
het zogenaamde Zes hektaren essehakhoutbos
zonder patronen kwamen te zitten en daardoor
niet verder aan het tableau konden bijdragen.
Jacht was op Hindersteyn vanzelfsprekend en
dat is het tot nu toe ook gebleven, al wordt er
heel weinig meer gejaagd en gaat het niet meer
om de aantallen maar om het beheer van flora
en fauna, waar het schieten ondergeschikt aan
is. Puur natuur en dus geen uitgezette fazanten
meer, zoals voorheen gebruikelijk was.
Door de jacht op Hindersteyn blijft ook de sociale band bestaan tussen het nog steeds betrokken deel van de Langbroekse bevolking. Vooral
de drijvers, de hondenmensen, de beheerders,
de toezichthouders, de jagers, familie en vrienden. Met afsluitend de samenkomst in de jachthut, genietend van elkaar, de verhalen over wat
die dag plaats heeft gevonden, maar waar ook
gesproken wordt over velen die vroeger betrokken waren bij de jacht op Hindersteyn.
Het zal de lezer verbazen dat dit verslag over
essenhakhoutbeheer op Hindersteyn met de
jacht begint. Dat heeft te maken met het feit dat
het behoud van de essenhakhoutpercelen van
Hindersteyn in 2010 vooral te danken is aan de
jacht. Dat is niet alleen wat Hindersteyn betreft
het geval, maar speelt ook bij de andere in het
Langbroekerweteringgebied gelegen landgoederen.
Bij de aankoop in 1972 omvatte het met essenhakhout beplante deel ruim 17.00 ha die
geen rendement opleverden. Daarvoor moest
dus een oplossing worden gevonden, want
essenhakhout moet wel onderhouden worden
en, wanneer er geen emplooi meer is voor
het afgezette product, zal het moeten worden
omgevormd.
Het advies van de Heidemij Nederland hield in
dat minimaal 30 % en maximaal 50% van het
hakhout in stand diende te worden gehouden.
80
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Van de zijde van de provincie en van het toen
nog maatgevend mee beoordelende Staatsbosbeheer kwamen bedenkingen tegen de voorgestelde aanpak. Maar men had wel begrip voor
ons standpunt dat het geen zin heeft essenhakhout op een particulier landgoed te behouden
wanneer er geen emplooi is voor het afgezette
product en dat er aanzienlijke kosten gemoeid
zijn met het beheer. Onderzocht is of door
het laten staan van spaartelgen een hakhoutbos zou kunnen worden omgevormd in hoog
opgaand bos. De veelal oeroude stobben die periodiek afgezet waren, konden die steeds hoger
en zwaarder wordende spaartelgen niet dragen.
Ook is getracht om nieuwe afzetkanalen aan
te boren in de vorm van roerstokken voor de
aluminium industrie in Delfzijl en nadien door
de levering aan afnemers ten behoeve van het
afbakenen van oester- en mosselenpercelen in
de Oosterschelde.
Bovendien ontstond nog een probleem door
het langzamerhand uitsterven van ervaren
griendwerkers die nog in staat en bereid waren
om het zware, geheel handmatig uit te voeren, werk te verrichten. Door de inzet van de
families Van Doorn en Van Schaik in Langbroek konden wij in de beginjaren soms nog
wel oplossingen vinden, maar zij verhuisden
dan wel beëindigden hun op de exploitatie van
hakhout gerichte bedrijf. De gebroeders Diks
uit Tull en ’t Waal hebben zich nadien ingezet
om de vereiste werkzaamheden uit te voeren,
maar door overlijden en ouder worden hebben
zij dat werk rond 2004 ook moeten beëindigen.
De herinnering blijft bestaan aan mannen die
onder alle weersomstandigheden het hakhout
bleven afzetten en op de schouders uitdroegen
naar de lanen vanwaar de afgezette staken konden worden afgevoerd.
Hierna volgen enkele chronologisch geordende
aantekeningen die een beeld geven van wat bij
de exploitatie van essenhakhout zo al speelde.
In 1979 lever ik via de Heidemij uit essen afkomstig
uit het Zes hektaren bos 3.000 oesterbakens met
lengten van 9-12 meter aan afnemers in Yerseke.
Met gesloten beurs krijg ik gedaan dat het essenhakhout van perceel 5j wordt afgezet.
De problemen nemen steeds meer toe en de overheid
ziet vooralsnog geen kans het behoud van de essenhakhoutbossen te subsidiëren.
Tot de grootste aaneengesloten essenhakhoutpercelen
op Hindersteyn behoorde het zogenaamde Zes hektaren bos, gelegen tussen de Kleidijk en dwarslaan.
Wij besloten tot het omvormen van twee derde van
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dit perceel, waarbij in juli 1985 gebruik gemaakt kon
worden van een subsidieregeling gericht op werkverschaffing. Het totale bestand aan oude essenstobben
werd machinaal gerooid en verbrand en circa 4 ha
kwam voor omvorming beschikbaar. Winter 1988
kappen we het essenhakhout in het Houtduivenbos
en planten daar 160 populieren en 220 eiken tussen
70 door. Van Schaik kapt het essenhakhoutperceel van 6
ha bos met gesloten beurs. Hierdoor wordt bereikt dat
afzetcyclus behouden blijft.
Toen wij Hindersteyn kochten, stonden aan weerskanten van de middenlaan essen laanbomen, die
door verkankering zeer slecht van conditie waren. In
1987 werd besloten deze essen te verwijderen en te
vervangen door 120 inlandse eiken.
In 1990 kappen we het essenhakhoutperceel bij de
53
94 hoogzit Langbroekse Veld. We laten het afgezette
hout liggen, want niemand heeft daar belangstelling
voor.
Bij het nieuwe hek aan de Kleidijk planten we op 18
april 1990 op de kop van het essenhakhoutperceel
langs de Weerdesteynselaan, op de plaats waar voorheen iepen stonden, een tiental bruine beuken. Hierdoor is de lege ruimte tussen de essenstobben weer
opgevuld en 1.37.50 ha essenhakhout weer toegerust
voor een toekomstige ‘museale’ functie. Mooi voor
natuurbeheer. Slecht voor de portemonnee,ondanks
een kleine subsidie van de provincie.
December 1991 kappen de gebroeders Diks essenhakhout in het Houtduivenbos om eiken en populieren
vrij te stellen. Nadien verder gegaan met het gedeelte
van het 6 ha essenhakhout gelegen naast de boomgaard en het perceel essenhakhout bij de zandhopen.
Alles zonder opbrengst.
Voorjaar 1992 planten we 2200 jonge essen aan in
het perceel van het Zes hektaren bos gelegen naast de
boomgaard.
Een mededeling uit 1992 aan de Heidemij: ik
constateer dat in het kader van de Functiebeloning
Bossen en Natuurbeheer geen van mijn percelen in
aanmerking kwam voor een toeslag voor waardevolle
bosgemeenschappen. Ik had zeker verwacht dat die
regeling voor de essenhakhoutbossen zou gelden.
Toen dit ter sprake kwam tijdens een provinciaal
overleg, merkten betrokkenen op dat niemand op de
hoogte was van de criteria.
Voorjaar 1994 kappen de gebroeders Diks circa l,75
ha essenhakhout in het perceel naast de Weerdesteynse laan. Zonder betaling voor de opbrengst,
dus met gesloten beurs. Wij blijven hopen op een
provinciale subsidie, waardoor een gedeelte van ons
essenhakhoutbezit bewaard kan blijven vanwege de
historische betekenis.
December 1994 kappen wij het essenhakhoutbos tussen de Perenboomgaard en het Langbroekse Veld. We
snoeien de aanwezige eiken op en planten er inlandse
eiken tussen om het essenhakhoutbos successievelijk
geheel om te vormen in hoog opgaand eikenbos.
Notitie uit 1995-1996 van mij aan de Heidemij: de
provincie deelt mee dat er voor 36,5 ha essenhakhout bij landgoedeigenaren belangstelling bestaat om
behoud daarvan te continueren op basis van een sub-
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sidie. De overheid laat het afweten; de provincie heeft
geen geld maar ziet wel de waarde in. Daarom wil
men voor 1995 en 1996 de bestaande regeling continueren op basis van fl. 7,50 per are per cyclus van 10
jaren. Ik heb gewezen op problemen met een cyclus
van 10 jaar omdat deze in de praktijk niet werkt.
Momenteel is er zelfs geen belangstelling voor een
7-jarige cyclus en willen afnemers alleen hakhout op
basis van een 3-jarige cyclus hebben.
November 1997 kappen de gebroeders Diks het essenhakhout naast de Driest. Vrijkomende grond werd
ingeplant met inlandse eik, populier en ook met essen
bestemd voor uitgroei tot hoogopgaand essenbos.

Om welke percelen essenhakhout handelde
het in 1972 voor ons? Hiervoor dient een kaart
van Baron de Wijkerslooth waarop de situatie op 1 januari 1962 staat aangegeven. Op
deze kaart wordt ook vermeld waar in 1962 al
sprake is van omvorming en op welke wijze dat
geschiedde.
Uit het overzicht op de volgende bladzijde blijkt
dat in 1956 de omvorming al in gang was gezet
voor wat betreft 8.25.40 ha essenhakhout en
wel door de aanplant van populier, wilg, eiken
en vruchtbomen. Nu moesten wij besluiten hoe
verder te gaan met de nog resterende essenhakhoutpercelen. Het advies van de Heidemij.
was om van de resterende ruim 17.00 ha meer
dan de helft verder om te vormen bij voorkeur in hoog opgaande bosbestanden. Het ging
bij ons echter niet alleen om het vinden van
oplossingen voor de overtollige onrendabele
essenhakhout percelen maar ook, zoals eerder
aangegeven, om percelen snijteengriend en om
boomgaarden die niet meer rendabel geëxploiteerd konden worden. Bovendien was er
spoedig na aankoop sprake van de iepziekte,
die uiteindelijk het totale iepenbestand deed
verdwijnen.
En om het sombere beeld verder te verduiste47
ren, moet nog worden gememoreerd dat de in
1956 met populieren tussengeplante essenhakhoutpercelen (oude) nummer 1 en 2 zich door
verkankering zo slecht ontwikkelden, dat deze
in 1990 moesten worden gekapt en opnieuw
ingeplant. Aannemende dat de slechte groei en
verkankering ook veroorzaakt zouden kunnen
zijn door het gebruik van ongeschikt plantmateriaal, besloten wij in april 1990 dat perceel
wederom met populieren in te planten. Deze
nieuwe inplant werd een volslagen fiasco, want
binnen een paar jaar verkankerden alle nieuw
aangeplante populieren zodat deze moesten
worden verwijderd. De Boswet vereist herinplant van gekapte bossen met bosvormende
het kromme-rijngebied

81

Kaart van het grondgebruik op Hindersteyn van 1 januari 1962 (RHCZOU, THA Langbroek (137)

Nummer op de Nr op de
Perceelsnaam in 1961
bedrijfskaart
kaart uit
uit 1962
2010
1
47
Achter de singel van Rhodesteyn
2
47	Tussen de wei van De Bie en Damen
3, 4
49, 50	Heuvelbos (Oost)
5, 6
53	Blauwe Kamp (Oost)
7
51	Heuvelbos (West) (achter wei De Bie)
8, 9
54	Blauwe Kamp (West)
10
61	Tussen lange boomgaard en griend
		
achter schijf
11
71,70	Tussen Houtduivenbos en Griend no. 2
12, 13
70	Houtduivenbos
14
69	Bos links van middenlaan
15
82	Bunder, Bos rechts van middenlaan
16, 17
87, 88
Achter het Bunder (Oost)
18, 19
89, 90
Achter het Bunder (West)
20, 21
83	Hakbos naast middelste Driest
22
84	Hakbos naast middelste Driest
23, 24
91	Naast Achterste Driest
25, 26, 27, 28
93, 94, 103	Hakbos naast Weerdesteynse laan
Totaal			
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Opp. in ha

Ingeplant met / in:

1.00.00
0.82.00
1.68.90
2.19.80
0.67.10
1.93.50
0.72.60

Populier (1956)
Populier (1956)

Populier (1956)
Wilg (1956)

0.81.60
1.45.00
0.80.00
Populier (1956)
1.15.00
Populier (1956)
2.00.00
1.14.40
1.28.00
0.27.50	Eiken
1.37.50	Boomgaard (1949)
3.18.00
22.50.90		

bomen. Wij kozen voor inlandse eik omdat
enkele kapitale, in de omgeving staande, eiken
ons deden hopen dat dit eikenbos zich in de
verre toekomst ook zo zou gaan ontwikkelen.
Aanplant geschiedde in twee fasen, de laatste omvatte 1000 eiken die in februari 1998
geplant werden. En tot dusverre ontwikkelen
de eiken zich goed, zodat in 2009 een eerste
dunning en selectie kon plaatsvinden.
Ook perceel nummer 7 (door ons nu genaamd
50
het Bunderbos), behoorde tot de na 1956 door
inplant met populier omgevormde essenhakhoutbossen. Tussentijds zal in het populierbestand wel een dunning hebben plaats
gevonden,maar in 1998 bleek dat dit perceel
aan eindkap toe was. Voor de gekapte 96 stammen met 145.816 kubieke meter inhoud werd
fl. 70,- per m3 ontvangen. Het perceel is nadien
opgeschoond en ingeplant met inlandse eik
en haagbeuk. De kosten van het voor inplant
gereed maken, de aankoop van het plantgoed,
het maken van plantgaten, het inplanten, elke
boom voorzien van een beschermingspaal, en
het nadien dunnen en opsnoeien, zijn hoger
dan de in 1998 behaalde opbrengst.
Perceel nummer 22, dat in 1945 nog begroeid

was met essenhakhout, werd omstreeks
die tijd met inlandse eik ingeplant. Met het
ernaast gelegen Eikenbosje bij de middelste
Driest, groot 0.25.00 ha, vormen deze twee nu
samengevoegde percelen samen met het veel
104
oudere, ook met inlandse eik ingeplante, Eerste 80
dwarsbos en het Tweede dwarsbos nu nog de
enige, landschappelijk gezien waardevolle,
oude, hoogopgaande, blijvende loofhoutbossen
op Hindersteyn. Tezamen zijn deze drie percelen slechts 2.46.75 ha groot. Ons beleid na 1972
is dan ook gericht geweest op het aanzienlijk
vergroten van de totale oppervlakte hoog opgaand blijvend loofhoutbos. Inmiddels omvat
die omvorming een tiental percelen, groot ruim
11.00.00 ha, welke zijn ingeplant met diverse
soorten blijvend loofhout. Er zijn nog twee
voor houtproductie bestemde populierenbossen
aanwezig die, hoewel kaprijp, voorlopig zullen
blijven staan omdat de opbrengst onaanvaardbaar gering is. Of dat een verstandig besluit is,
zal de toekomst leren.
Terug naar ons essenhakhout. In 2007 verscheen, uitgegeven door de Provincie Utrecht in
opdracht van de Afdeling Groen een door

Een van de oude, met mos begroeide essenhakhoutstoven op Hindersteyn (perceelsnr 91 op de kaart) in april
2010, een jaar na het afzetten (RHCZOU, THA Langbroek (137), foto door H. Dirksen)
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dr H.C. Greven geschreven rapport onder de
titel Ontwikkeling van de bryoflora op stoven in het
essenhakhout van het Kromme Rijngebied over de
jaren 1974, 1988, 2003 en 2007. Ik ontleen daaraan het volgende.
‘Van de 267 ha essenhakhout in Nederland bevindt
zich - alleen in het Kromme Rijngebied - in 2000
nog 203 ha De belangrijke natuurwaarde van dit
biotoop betreft de vaak meer dan 100 jaar oude,
grillig gevormde, fraai essenstoven die vrijwel geheel
begroeid zijn met mos. Hier komen soorten voor die
in ons land vrijwel geheel zijn aangewezen op dit
specifieke biotoop. Een eerste inventarisatie dateert
van 1974. In 1988 werd een volgende inventarisatie
toegepast en deze werd in 2003 vervolgd waarbij 17
representatieve stoven met vertegenwoordigers van
het Touwtjesmosgezelschap (Anomodonto-Isothecietum) werden gemarkeerd. Met de bedoeling deze na
4 jaar opnieuw te onderzoeken om na te gaan hoe
de bryoflora van het essenhakhout zich ontwikkelt.
Op Hindersteyn staan een viertal voor monitoring
geselecteerde stoven die vanaf het begin van het onderzoek onderzocht zijn. Tijdens de monitoring welke
maart 2007 plaats vond werd vastgesteld dat beheer
in de vorm van het afzetten van staken in volle gang
was. De vier gemarkeerde stoven konden gemakkelijk worden teruggevonden en de mosflora op deze
stoven zag er prima uit. In het achterste perceel zijn
enkele jaren geleden essenstaken geplant op opengevallen plaatsen. De staken zijn goed aangeslagen

en kunnen in de komende decennia uitgroeien tot
nieuwe stoven. Op een van de bijzonder grote stoven
werden zeven nieuwe soorten gesignaleerd waardoor
het soortenaantal van deze stoof op 18 komt hetgeen
een record is. Samenvattend de drie complexen essenhakhout worden uitstekend beheerd. Hierdoor
behoren deze complexen tot de beste van het land, de
mosflora is bijzonder rijk en breidt zich nog steeds uit.
[Volgt het beheersadvies]:
‘De hoop wordt uitgesproken dat de eigenaar dit
beheer in de komende jaren kan continueren’.

Waaraan de eigenaar graag toevoegt, dat hij en
zijn familie hopen in 2011 wederom kennis te
kunnen nemen van zulk een waarderend commentaar. Het zal niet aan ons liggen, want na
2007 zijn elk jaar enige percelen essenhakhout
afgezet en zijn de afgezette staken afgevoerd.
Het afzetten van de stoven vond, als vanouds,
handmatig plaats waarbij een aantal Poolse boswerkers ervoor zorgde dat buiten het perceel
de op maat gezaagde staken in rekken werden
gestapeld om vandaar naar hun bestemming te
worden getransporteerd.
Uiteraard volgen ook wij met grote belangstelling de nieuwste ontwikkelingen voor wat
betreft de wijze van het afzetten van essenhakhout op de daartoe aangewezen toplocaties Overlangbroek en Kolland. Op Hindersteyn is geen sprake geweest van achterstallig

Polen bezig met het uitdragen en in rekken stapelen van de staken in het Houtduivenbos in februari 2008
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Terwijl René zaagt, voeren de Poolse boswerkers de afgezette staken af

onderhoud. Elders, waar dat wel het geval
was, moeten nu aanzienlijke kosten gemaakt
worden en zijn technieken ontwikkeld die ons
verbazen. Natuurlijk is het verheugend dat de
laatste jaren zoveel aandacht besteed wordt aan
de belangrijke oude essenhakhoutpercelen die
in Overlangbroek (Staatsbosbeheer) en Kolland
(Stichting) aanwezig zijn. Maar ik wil hier wel
de hoop en de verwachting uitspreken dat de
subsidieregelingen - zo mogelijk verhoogd - ook
in stand zullen blijven voor de groep particuliere landgoedeigenaren in het Kromme-Rijngebied die zich volledig inzet en daarvoor in het
verleden en heden aanzienlijke kosten heeft
gemaakt om de aan hen toevertrouwde essenhakhoutpercelen in topconditie te houden.

Van 2003 naar 2010
In maart 2003 verscheen een, met subsidie van
de Provincie Utrecht, door Groenland Beheer BV
opgesteld verslag over een uitgevoerd onderzoek, getiteld Landgoedvisie 2003-2025. ‘De kern
van de Langbroekerwetering’. Toekomstmogelijkheden
voor de landgoederen Hardenbroek, Hindersteyn/Rho44 | 2/3 | 2 0 1 0 

desteyn, Leeuwenburgh, Weerdesteyn. Bij het profiel
van elk van de landgoederen wordt ingegaan
op de ontstaansgschiedenis en het karakter, de
uitgangssituatie en de individuele doelstelling
en visie, alsmede de individuele knelpunten
en kansen. Verder wordt gerapporteerd over
gezamenlijke doelstellingen en knelpunten. Het
verslag eindigt met een zestal projectvoorstellen over de onderwerpen continuïteit, recreatie,
landbouw, natuur, bos en water.
Nu, zeven jaar later, is dit verslag nog steeds
actueel en het verdient aanbeveling om het nog
eens na te lezen. Dan kan de lezer zijn conclusies trekken over hetgeen uiteindelijk van de
aanbevelingen terecht is gekomen.
Wat Rhodesteyn-Hindersteyn betreft lever ik
dat commentaar (in cursief) hier zelf. Graag
laat ik aan de lezer over of deze zich daarin kan
vinden:
‘Onze doelstelling/visie is ongewijzigd gebleven
en omvat nog steeds:
Instandhouding van het landgoed als geheel,
met het accent op de natuurwaarden op een
economisch gezonde basis.’ (Conclusie nu: De
natuurwaarden zijn aanzienlijk verbeterd maar nog
het kromme-rijngebied
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steeds is geen economisch gezonde basis bereikt.)
‘Het genereren van continue bronnen van
inkomsten voor de duurzame instandhouding
van het landgoed.’ (Conclusie nu: Pas op lange
termijn kunnen inkomsten te verwachten zijn van
de afgelopen jaren ingeplante loofhoutbossen. Deze
bossen zijn niet bedoeld als productiebossen maar als
blijvende natuurbossen zonder dat daaruit inkomsten
te verwachten zijn.)
‘Herbouw van een nieuwe economische drager
op de plaats waar voorheen het koetshuis behorende bij het voormalige kasteel Rhodesteyn
heeft gestaan. (Conclusie nu: Onzerzijds zijn kosten
nog moeiten gespaard om deze voor de instandhouding van het landgoed noodzakelijke nieuwe economische drager verwezenlijkt te krijgen. Vooralsnog
zonder enig tastbaar resultaat.)
‘Openstelling voor recreanten voor zover dit
de natuurdoelstelling niet schaadt en er een
afdoende vergoeding tegenover staat.’ (Conclusie
nu: De recreatiedruk neemt aanzienlijk toe. De openstellingsvoorwaarden worden in toenemende mate
verontachtzaamd. De noodzaak van toezicht neemt
toe. Er staat geen afdoende vergoeding voor de lasten
die voor de grondbezitter door recreatie ontstaan
tegenover.)
Aansluitend gaat het in dit rapport uit 2003
onder het hoofd ‘Visie’ over onderwerpen zoals
nieuwe economische dragers, recreatie, landbouw, natuur, bos, water, cultuurhistorische
waarden en planologische ontwikkeling. Ook
hierbij mijn commentaar:
‘Waken voor de kwetsbaarheid van de fauna in
het gebied door behoud van rustgebieden. (Conclusie nu: De toenemende recreatiedruk maakt het
steeds noodzakelijker om rustgebieden in te stellen.
Helaas moeten wij vaststellen dat het meest recente
N.S.W- beleid erop gericht is zo mogelijk alle delen
van het landgoed voor recreatie toegankelijk te maken
waarbij rustgebieden niet worden aanvaard.)
‘’Via (afrondings)aankopen uitbreiden van
eigendom om te komen tot een versterkt samenhangend en economisch solide landgoed’.
(Conclusie: Het is ons gelukt om na 2003 nog een
aantal percelen aan te kopen waardoor de samenhang van het landgoed is versterkt. Er blijven nog een
aantal onvervulde wensen over, die naar wij hopen
in de toekomst zullen worden vervuld.)
‘Eigenaar maakt in toekomst bij voorkeur gebruik van SAN als opvolger van de Relatienota
en is mogelijk bereid tot omvorming van de
bestemming agrarisch in natuur via SN. (Conclusie nu: Onze plannen zijn verwezenlijk. Maar met
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ingang van 1 januari 2010 treedt, vastgesteld door
Gedeputeerde Staten van Utrecht op 29 september
2009, een nieuw Subsidiestelsel voor Natuur- en
Landschapsbeheer (SNL) voor de provincie Utrecht
in werking. Voor dat nieuwe subsidiestelsel moest
eerst een nieuw natuurbeheerplan worden opgesteld. Zulks is geschied, maar over de bijbehorende
subsidieregelingen bestaat nog geen duidelijkheid. En
juist daaruit moet blijken wat dit nieuwe stelsel zal
betekenen voor het particulier landgoedbeheer in het
Langbroekerweteringgebied).
‘Handhaven van het open karakter van het
landgoed.’. (Conclusie nu: Door het toepassen van
wisselende beplantingen met behoud van tussenliggende agrarische of laag begroeide percelen is dit
naar ons oordeel geslaagd).
Het verslag eindigt met zes projectvoorstellen
die betrekking hebben op continuïteit, recreatie, landbouw, natuur, bos en water. Als belangrijkste vraagstuk wordt de continuïteit van het
landgoed genoemd. Elk van de landgoedeigenaren heeft eigen wensen hoe deze continuïteit
op lange termijn zou kunnen worden verzekerd. De noodzaak van het vinden van nieuwe
economische dragers speelt bij elk van hen.
Maar over de wijze hoe dat uiteindelijk moet
worden gerealiseerd, bestaat geen uniform
oordeel en variëren de conclusies al naar gelang
de aard van het landgoed en de karakters en
mogelijkheden van de individuele eigenaren.
Samenwerkingsverbanden en gezamenlijk optreden om bepaalde doelstellingen te bereiken
zijn tot dusver niet ontstaan. Op zich heeft dit
het voordeel dat elk landgoed haar eigen karakter behoudt. Kort geleden werd, georganiseerd
door het Utrechts Particulier Grondbezit, een
enquête gehouden onder landgoedeigenaren
die bezittingen hebben in het Kromme-Rijn- en
Langbroekerweteringgebied, waarbij vragen
werden gesteld over bij hun levende ideeën,
wensen en vragen. Uiteraard moeten de resultaten van deze enquête nog worden verwerkt.
Onze indruk is dat vooral de zelfstandige en
persoonlijke visies en standpunten ook in de
toekomst bepalend zullen zijn voor het beleid
van het grootste deel van de particuliere landgoedeigenaren.
Een beleid dat erin slaagt de verworvenheden
uit het verleden in stand te houden. Tenzij er
van buiten af ontwikkelingen op ons afkomen
die een gevaar vormen voor de continuïteit van
de particuliere landgoederen op lange termijn.
Dat risico is niet denkbeeldig, gezien de huidige

Piet van Dijk en Joris Gademan bij het afvoeren van
de in rekken gestapelde, afgezette stammen in april
2010 (RHCZOU, THA Langbroek (137), foto door H.
Dirksen)

sombere situatie van de overheidsfinanciën en
het gevaar dat dit kan inhouden voor de continuïteit van het onmisbare, op natuurbeheer en
-behoud, gerichte subsidiebeleid.
Met ingang van 1 januari 2010 treedt, vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht op
29 september 2009, een nieuw Subsidiestelsel
voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) in
werking. Voor dat nieuwe subsidiestelsel moest
eerst een nieuw natuurbeheerplan worden opgesteld. Zulks is geschied, maar over de daarbij
behorende subsidieregelingen, bestaat nog geen
duidelijkheid. Uit de uiteindelijk vastgestelde
subsidies zal moeten blijken hoe deze zullen
uitwerken op het behoud van de particuliere
landgoederen.

Tot slot

de wetering, nauwelijks reden heb om verslag
uit te brengen over hetgeen zich in een korte
tijdspanne van een halve eeuw heeft afgespeeld. Want Rhodesteyn-Hindersteyn ligt te
midden van veel grotere, historisch veel oudere
en eeuwenlang voortreffelijk beheerde landgoederen, kastelen en buitenplaatsen. Maar
wellicht zullen in de toekomst onderzoekers die
zich verdiepen in de geschiedenis van grondbezit en landgoedbeheer enig nut hebben van
mijn aantekeningen die de grondslag vormen
van deze publicatie. Gebaseerd op de door mij
bijgehouden documentatie van hetgeen plaatsvond en bijdroeg aan besluiten en keuzen. Niet
voor niets is dit historische verhaal dan ook in
de eerste plaats bestemd voor de leden van de
Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’. Maar
daarnaast ook voor mijn familieleden, vrienden
en vriendinnen en niet te vergeten voor vele
betrokkenen die vanuit Langbroek en omgeving het werken aan de grond van Rhodesteyn
en Hindersteyn hebben kunnen volgen.
Mijn dank tenslotte gaat vooral uit naar onze
bedrijfsleider Piet van Dijk die thans samen met
Joris Gademan alle voorkomende werkzaamheden op het landgoed verricht. Maar Piet van
Dijk heeft voorgangers gehad die vanaf het
begin hun inbreng hebben gehad. Hannes Mandersloot werd al eerder genoemd en ook Manus
van Doorn noem ik hier met grote genegenheid
en waardering. En zo zijn er zo velen in Langbroek en Cothen die geholpen hebben. Maar
ook de pachters, grondgebruikers, loonwerkers
en afnemers van bosproducten, tot de Polen
aan toe die ons helpen bij het afzetten van de
essenhakhoutbossen.
Ook noem ik hier met name ing. Albert Velema
van Noorderstaete Rentmeesters die eerst via
Heidemij Nederland en de Utrechtse Bosgroep
en uiteindelijk zelfstandig betrokken is geweest
bij Rhodesteyn en Hindersteyn. En dat voorlopig ook zal blijven, vooral wat betreft het
vinden van een nieuwe economische drager,
die onmisbaar is voor het behoud van de particuliere landgoederen in Langbroek.

Fotoverantwoording
N.B. Tenzij anders vermeld, zijn de afbeeldingen
uit het bezit van de auteur.

Aan het eind gekomen van mijn verslaglegging
over bijna 50 jaar landgoedbeheer in Langbroek
wil ik nadrukkelijk voorop stellen dat ik, als op
zich kleine bezitter van natuurgebieden aan
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Alb e r t V e l e ma *

De toekomst van het landgoed
Hindersteyn-Rhodesteyn
1990-2000
Het was in de zomer van 1991 toen ik kennis
maakte met de heer H.J.E. van Beuningen op
zijn landgoed Hindersteyn, alwaar hij tijdens
een bijeenkomst van de leden van de Nederlandse Vereniging van Landgoedeigenaren
(NVLE) een inleiding hield over de praktische
problemen die de wijziging van Natuurschoonwet 1928 per 15 december 1991 met zich mee
zou brengen. Hindersteyn stond die dag model
voor al hetgeen waar men als grondbezitter
en natuureigenaar mee geconfronteerd kon
worden ten gevolge van die wijziging van de
Natuurschoonwet.
Het Langbroekerweteringgebied had, kort nadat
ik als rentmeester in de provincies Utrecht en
Gelderland was begonnen, mijn hart gestolen.
Ingeklemd tussen de Utrechtse Heuvelrug en
de Rijn was hier een slagenlandschap ontstaan waar landbouw, natuur, water, recreatie,
wonen en werken harmonieus samen leken te
gaan. Dit, aangevuld met de rijke cultuurhistorie, leverde een lustoord op om in en mee te
werken. Want waar veel functies samengaan,
komen ook geregeld functies tegenover elkaar
te staan, met allerlei keuzemomenten en besluitvormingsprocessen die het landelijk gebied
aangaan. En juist dat landelijk gebied was iets
dat mij na aan het hart lag.
Hindersteyn was niet moeilijk te vinden en ik
liep in een sliert van bezoekers mee naar het
punt van samenkomst. Kort nadien werd onze

* Ing. A. Velema (Emmen, 1966) studeerde ‘Beheer Vastgoed’ & ‘Bos- en Natuurbeheer’ aan de
Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
(voorheen HBCS) in Velp. Van 1990 tot en met 2001
was hij rentmeester/adviseur bij Arcadis (voorheen
Heidemij), waarbij de nadruk vooral lag op beheer
en advisering van particulier bezit in de provincies
Utrecht en Gelderland. Sinds 2001 is hij directeur/
rentmeester van Noorderstaete rentmeesters met
vestigingen in Assen, Kampen en Arnhem.
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aandacht getrokken door een krachtige en heldere stem die de bezoekers van harte welkom
heette. Op een platte boerenwagen stond, met
in zijn handen een kaart van HindersteynRhodesteyn, de heer Van Beuningen. Het haar
wat wild op zijn hoofd en één punt van zijn
overhemd uit zijn groene ribfluwelen broek, die
door een riem om zijn omvangrijke buik bijeen
werd gehouden. Ik werd gegrepen door het enthousiasme waarmee hij over zijn bezit vertelde.
Deze man wist duidelijk veel van landgoedbeheer, maar bovenal was te zien dat hij ervan
hield. Verbonden met de grond die hij beheerde.
Hindersteyn lag er verzorgd en gastvrij bij. Het
was duidelijk dat hier niets aan het toeval werd
overgelaten en dat het beheer planmatig werd
uitgevoerd. Er was een herkenbare verkavelingstructuur en de ontsluiting was goed. De
bossen en lanen lagen er keurig gedund en
gesnoeid bij. De weilanden lagen zichtbaar
bol. De waterhuishouding was goed op orde.
De boomgaarden waren vakkundig gesnoeid.
Zelfs de grienden en het essenhakhout waren
volgens de traditionele wijze afgezet. Dat had ik
in het gebied van de Langbroekerwetering wel
anders gezien. Er was een rijke flora en fauna
aanwezig. Al met al een plaatje. Hoewel nog
niet zo lang professioneel actief in het landgoedbeheer, leek mij het beheer op Hindersteyn, kostentechnisch een behoorlijke aanslag
op de financiën. Of vergiste ik mij hierin?
Na de inleiding en de rondleiding dromden vele
mensen samen rondom de landgoedeigenaar,
die charmant en ter zake kundig vragen beantwoordde. Ik probeerde mij door de menigte
heen te wurmen en ineens stond ik voor hem.
De eerste ontmoeting met de heer Van Beuningen was kort en krachtig. Niet ik maar hij nam
de leiding in het gesprek, blijkbaar wetende van
mijn komst. ‘Kom je ook van het land?’ was de
enige vraag, waar ik slechts bevestigend op kon
antwoorden. ‘Nou dan zit het wel goed!’ en met
een stevige handdruk nam hij afscheid en wendde zich tot de overige bezoekers. Het geheel
duurde niet meer dan een minuut, maar zou de
basis zijn van een langdurige samenwerking.

Achteraf bleek dat de gastheer ook voorzitter
was van de Coöperatieve Vereniging Utrechtse
Bosgroepen u.a. (UB) waarvan de coördinatie
was opgedragen aan de Heidemij. De UB verzorgde voor landgoedeigenaren in de provincie
Utrecht de gezamenlijke inkoop van plantsoen,
besteedde onderhoudswerkzaamheden uit en
verkocht gezamenlijk hoeveelheden hout. De
UB was toen op zoek naar een nieuwe coördinator. Als gevolg van mijn goede contacten met
jhr. mr. L.H.N.F.M. Bosch Ridder van Rosenthal, eigenaar van landgoed Kolland in Amerongen en medebestuurslid van de UB, werd ik als
nieuwe coördinator voorgesteld, gewogen en
aangenomen.
Er volgde een periode van intensieve samenwerking. Er moest veel gebeuren bij de UB.
De samenwerking pakte goed uit, waarbij er
sprake was van wederzijds respect en vertrouwen, ondanks dat we het niet altijd met elkaar
eens waren. Nadat de heer Van Beuningen
afscheid nam als voorzitter van de UB, volgde
ik de heer Van Dasselaar op als rentmeester van
Hindersteyn. De samenwerking zoals we die
gewend waren bij de UB vormde de basis voor
het vervolg. Nadrukkelijk vermeld ik hierbij
samenwerking, aangezien we functioneren als
tandem. De heer Van Beuningen aan het stuur,
de rentmeester af en toe op de rem trappend,
de bestuurder steunend met adviezen aangaande de in te slagen weg.
Vanwege een verhuizing naar het mij dierbare
Drenthe, verdween ik voor een korte periode
van het toneel als rentmeester van Hindersteyn. De persoonlijke contacten met de heer
Van Beuningen bleven. De zakelijke contacten
werden weer aangehaald toen ik mij in 2001
als zelfstandig rentmeester vestigde en met een
tweetal andere partners het rentmeesterkantoor Noorderstaete rentmeesters oprichtte.

2000-2010
De heer Van Beuningen begon haast te krijgen.
In zijn ogen was hij nog niet klaar en moest er
nog veel gebeuren. Hindersteyn-Rhodesteyn
moest worden klaargestoomd voor de volgende
periode waar niet hij, maar zijn kinderen qua
beheer de dienst uit zouden maken. Mijn eerste
inschatting destijds, dat het gevoerde beheer
op Hindersteyn een behoorlijke kostenpost met
zich meebracht, was juist. Gelukkig kon de heer
Van Beuningen, en daarmee Hindersteyn-Rhodesteyn, deze kosten dragen, maar het stond
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onomstotelijk vast dat deze op termijn, om het
landgoedbeheer rendabel te maken, moesten
worden teruggebracht.
Zo werd in 2003 gestart met het schrijven van
een beleidsnotitie. Deze beleidsnotitie, welke
een vervolg is op het (aan het eind van het
vorige artikel besproken) rapport De Kern van
de Langbroekerwetering van Groenland Beheer
B.V., had tot doel de inkomsten uit het beheer
meer in evenwicht te brengen met de uitgaven.
Bovendien moest gezocht worden naar nieuwe
economische dragers. Naar aanleiding van deze
beleidsnotitie zijn keuzen gemaakt die resulteerden in een aantal maatregelen welke op
Hindersteyn-Rhodesteyn zijn of worden uitgevoerd. Het toekomstige beheer van Hindersteyn werd gebaseerd op vier pijlers, te weten
natuur, landbouw, recreatie en wonen.
Natuur
De ingeslagen weg naar een nog natuurlijker
beheer werd gecontinueerd. De aanwezige loofhoutbossen, lanen, grienden en het essenhakhout nemen ieder jaar toe in natuurkwaliteit.
Ruim 20 hectare marginale landbouwgronden
met natuurpotentie zijn omgevormd naar deels
natte en droge natuur, waarbij de kwel op
Rhodesteyn en Hindersteyn tot zeer fraaie natuurresultaten zal leiden. Het inrichten en het
beheer van natuur op een particulier landgoed
is en blijft afhankelijk van het overheidsbeleid
en een subsidiebeleid dat zich richt op de lange
termijn.
Landbouw
De landbouw geeft de landgoederen in het
Langbroekerweteringgebied mede het karakter
dat ze nu hebben. Landbouw is hier niet weg te
denken, hoewel het aan grote veranderingen
onderhevig is. Mede vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid, is het beschikbaar
stellen van landbouwgrond aan lokale agrarische ondernemers een aanvaard gegeven.
Uiteraard op basis van een marktconforme
pachtprijs. Het aanwezige landbouwareaal op
Hindersteyn-Rhodesteyn is derhalve kritisch
onder de loep genomen. Welke percelen zijn
landbouwkundig van belang en waar speelt dit
belang een ondergeschikte rol? Hierbij werd het
volgende onderscheid gemaakt:
I.	percelen waarop moderne landbouw (zonder beperkingen) van toepassing is;
II.	percelen waarop aangepaste landbouw
(agrarisch natuurbeheer) van toepassing is;
het kromme-rijngebied
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Achter het stuur H.J.E. van Beuningen, naast hem Gedeputeerde B. Krol, linksachter wethouder H. Muis en
daarnaast rentmeester A. Velema. Links van de gator provincie-ambtenaar F. Assmann. De foto is genomen op
perceel nr 2 aan de Gooijerdijk tijdens een discussie over een nieuwe economische drager tussen provincie,
gemeente, rentmeester en landgoedeigenaar in januari 2010 (RHC Zuidoost Utrecht, THA Langbroek (137), foto
door M. Uitdehaag)

III.	percelen waarop moderne landbouw onmogelijk is en waar natuurpotenties liggen.
De landbouwkundig goede percelen en die
percelen waarop agrarisch natuurbeheer van
toepassing is, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 40 hectare, worden in gebruik
gegeven aan op toekomst gerichte agrarische
bedrijven in de directe omgeving. Zo draagt de
landbouw bij aan een goed beheerd agrarisch
landschap en blijft het een inkomstenbron
voor Hindersteyn-Rhodesteyn. Opgemerkt
moet worden dat de percelen waarop agrarisch
natuurbeheer van toepassing is, afhankelijk
blijven van subsidie.
Recreatie
Hindersteyn- Rhodesteyn is grotendeels opengesteld voor publiek, op de daarvoor beschikbare wegen. Door de toenemende natuurkwaliteit
nemen ook de recreatieve mogelijkheden toe.
Duidelijk waarneembaar is de autonome toena90
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me van recreatieve druk. De lasten veroorzaakt
door recreatie worden vooralsnog onvoldoende
vergoed.
Wonen
De continuïteit van particuliere landgoederen valt of staat met beschikbare inkomsten.
De inkomsten uit wonen (huren, opstalrecht
of erfpacht) kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan de continuïteit van het beheer. Om
die redenen zijn vanaf 2003 initiatieven gestart
om een landhuis te ontwikkelen. Tot op heden
is er sprake van een dusdanige bureaucratie dat
aan realisatie getwijfeld moet worden, zulks
ondanks constructieve medewerking van de
zijde van de gemeente. Toch blijf ik optimistisch. Het is de gemeente Wijk bij Duurstede
niet ontgaan dat, met de ontwikkeling van
Hindersteyn-Rhodesteyn, een parel is gegroeid
aan de Langbroekerwetering.

2010-2050
Hoe ziet de toekomst van het landgoed er
op lange termijn uit? In juridische zin is de
continuïteit gewaarborgd vanwege de gekozen
Natuurschoonwet Landgoed B.V., waarvan de
kinderen eigenaar worden. Maar hoe zit het
met de toekomstige ontwikkelingen? En kan
in de toekomst het beheer betaald worden
met de inkomsten die het landgoed genereert?
Een visie op de ontwikkeling van de hiervoor
genoemde vier pijlers.
Natuur
In 2050 wordt politiek alleen nog maar gesproken over grootschalige natuurgebieden. Natuur
op perceelsniveau of landgoedniveau is niet
meer aan de orde. De natuur op HindersteynRhodesteyn maakt deel uit van een groter
geheel. Het gebied van de Langbroekerwetering
zou dat grotere geheel kunnen zijn, waarbij het
produceren van biomassa, maar ook het bufferen van water en het produceren van water,
een functie kan zijn. Alleen als het natuurbeheer is afgestemd op het groter geheel, blijft
men in aanmerking komen voor overheidssubsidies. Deze subsidies worden betaald uit een
heffing van waterbelasting en bio-energiebelasting. Het blijven investeren in het beheren en
het versterken van natuurwaarden en van de
waterkwaliteit zal een belangrijk uitgangspunt
moeten blijven.
Landbouw
In 2050 zal productie van de landbouw in
Nederland drastisch zijn gewijzigd. Landbouwproducten worden via de vrije wereldmarkt
verhandeld en op plaatsen geproduceerd waar
dit het goedkoopste kan. In het Langbroekerweteringgebied zijn nagenoeg alle nu nog producerende boeren verdwenen. De landbouwsubsidies zijn afgebouwd. De nog aanwezige boeren
zijn landschapsbeheerders geworden en verrichten groene en blauwe diensten. Het produceren
en bijeenvergaren van biomassa (gras en houtige gewassen) voor lokale energiecentrales die
groen gas, warmte en elektriciteit produceren is
het hoofdbestanddeel van hun werkzaamheden.
Daarnaast zal op beperkte schaal vleesvee de
weilanden bevolken. De bestaande landbouwgronden blijven een belangrijke economische
inkomstenbron, alleen zal het gebruik anders
zijn. Het blijven behouden en exploiteren van
landbouwgronden wordt aangeraden.
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Recreatie
In 2050 wordt het Langbroekerweteringgebied
gezien als het park en het uitloopgebied van
de verstedelijkte bevolking van de Randstad,
al dan niet met een deels natuurlijke functie.
Dagjesmensen, vakantiegangers en het bedrijfsleven vertoeven er graag. Het landschap is
gevarieerd en het ligt op steenworp afstand van
de Randstad. Landgoederen die voorzieningen
ten behoeve van deze groepen aan kunnen
bieden, vergaren op deze wijze een aanzienlijk
deel aan inkomsten. Het zal zinvol zijn wanneer Hindersteyn-Rhodesteyn actief op deze
ontwikkeling gaat inspelen.
Wonen
In 2050 zal het wonen in het gebied van de
Langbroekerwetering zich beperken tot enkele
kleine dorpskernen alsmede een aantal verspreid gelegen, al dan niet nieuw gebouwde,
woonboerderijen, landhuizen of kastelen. Op
korte afstand van de Randstad en middenin een
natuurlijke omgeving, met alle voorzieningen
binnen handbereik, is het een oase van rust.
Het kunnen verhuren of verpachten van woongenot zal in 2050 een aanzienlijke commerciële
waarde vertegenwoordigen.

Tot slot
De continuïteit van landgoedbeheer is voor
een groot deel afhankelijk van beschikbare
middelen. Een niet te onderschatten deel
bestaat echter uit persoonlijke betrokkenheid
en liefde voor de omgeving. De afgelopen 50
jaar Hindersteyn-Rhodesteyn werd daardoor
mede vorm gegeven. Zonder deze factoren is er
geen ontwikkeling en dus ook geen toekomst.
Een zware taak voor de opvolgers, maar gelet
op de traditie waarin zij opgegroeid zijn, acht
ik de volgende generatie in staat dit op eigen
wijze verder invulling te geven. Uiteraard met
betrouwbare en ter zake kundige rentmeesters
en adviseurs.
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