5. Beschrijving van de tuin
Voor een overzichtstekening van de tuin in 2009 wordt
verwezen naar bijlage 4.
In bijlage 3 vindt u een inventarisatie van de bomen.

Geomorfologie, bodem en hoogte
De tuin ligt op een van de plateau’s op de Ubbergse
heuvelrug op een hoogte van ca. vijfentachtig meter
boven N.A.P. De randen van het plateau vormen een
natuurlijke grens met de bossen van de Heerlijkheid
Beek. De zuidoostkant grenst aan de Oude Holleweg,
die het hoger gelegen Berg en Dal verbindt met het
dorp Beek.
Het stuwwallandschap ten zuidoosten van Nijmegen,
waar de Ubbergse heuvelrug onderdeel van uitmaakt,
valt op door zijn grote hoogteverschillen. Een groot
gedeelte van het gebied ligt hoger dan 80 meter boven
NAP. Diepe erosiedalen worden afgewisseld met door
löss bedekte, golvende vlakten. Deze vormen zijn
ontstaan in de twee laatste ijstijden.
Door grote ijstongen werden de door de Rijn en
Maas afgezette sedimenten opgeperst tot stuwwal
len, bestaande uit zand, grind en stenen van oudere
rivierafzettingen, zoals bijvoorbeeld de stuwwal
Berg en Dal - Wyler.
Als gevolg van het ijs werd de Rijn gedwongen haar
loop te verleggen. Door de erosieve werking van deze
rivier werd de rand van de stuwwal van Ubbergen Wyler steil afgeschuurd. Zo ontstonden er erosiedalen,
waarvan het Elyzeese dal het grootste is. *22
Door deze ligging heeft de tuin aan de noordoostzijde grote hoogteverschillen, die door terrassen met
trappen worden opgevangen: de terrassentuin. De
bloemenweide loopt zeer steil af en ook de moestuin
is aangelegd op drie opeenvolgende terrassen.
De bodem bestaat uit grof zand, met ondiep beginnend grind en met fracties lössleem.
Het grondwaterpeil is zeer laag. In de tuin bevinden
zich geen waterelementen. *23
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De uitzichten
Het zijn vooral de uitzichten die de tuin van Schengen
zo bijzonder maken. Vanaf de aanleg zijn deze van
wezenlijk belang voor de ruimtelijke beleving, maar
ook een bron van conflict, discussie en overleg.
Vanaf een hoog plateau op de met heide, laag struikgewas en enkele boomgroepen begroeide heuvelrug,
had men een weids panorama over de Heerlijkheid
Beek en de Ooypolder richting Arnhem met aan de
einder de Veluwezoom en meer naar het oosten richting Montferland en Duitsland. Dit was een bijzondere
ervaring in een tijd dat een dergelijke ‘woeste natuur’
nog maar kort geleden als ‘natuurschoon’ ontdekt was.
Met de aanplant van de bossen (houtproductie) op
de heuvelrug in het begin van de twintigste eeuw,
ontstond het probleem om het uitzicht te behouden.
Langzaam maar zeker groeide het dicht.
Bij de schenking van ’t Huys te Schengen aan Geldersch Landschap werd in een akte inzake erfdienstbaarheden onder meer het recht van uitzicht vastgelegd.
Akte 8-6-1951 m.b.t. erfdienstbaarheden:
Hierin liet mw. van der Goes het recht van uitzicht ‘ten
gunste van Huys te Schengen en ten laste van Hooghorst’ in een erfdienstbaarheid vastleggen: ‘Er mogen
op het terrein van Hooghorst gene bouwwerken en
getimmerten,….zomede geen beplantingen worden
aangebracht waardoor het vrije en onbeperkte uitzicht
vanuit “’t Huys te Schengen” op het perceel “Hooghorst” en daarover heen op de omgeving wordt belemmerd dan wel wordt verminderd in meerdere mate dan
thans het geval is.’ *24
Ook in de periode 1960-1975 is er een regelmatige
correspondentie tussen de huurders, de familie Benraad, en Geldersch Landschap over het open houden
van de uitzichten.
Vraag van Benraad aan Geldersch Landschap (brief
d.d.3-8-1973):
‘Wij stellen vast dat het uitzicht zowel naar de Ooy als
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naar Arnhem zo langzamerhand dichtgroeit. Kunt u
daar iets aan doen?’
Reactie Geldersch Landschap aan Benraad
(brief d.d. 5-11-1973):
‘Wij streven er naar om waardevolle en fraaie uitzichten te behouden. Helaas brengt echter het openhouden van enkele uitzichtpunten met zich mede dat een
aantal op enige afstand waardevolle en fraaie bomen
het veld zullen moeten ruimen met alle minder aanvaardbare gevolgen daarvan’: ….Binnenkort zal weer
een aantal bomen gekapt worden maar dit kan helaas
niet tot resultaat hebben, dat een blijvend vrij uitzicht
gewaarborgd is’ *25
In de huidige situatie is het uitzicht richting Ooypolder
nog steeds aanwezig. Vanuit de terrassentuin kan
men bij helder weer tot over de Waal kijken richting
Veluwezoom. Ook kan men het Gelredome, een groot
stadion, zien liggen.
Het uitzicht over het terrein van de Hooghorst richting
Montferland is nog in beperkte mate aanwezig.

Historische ontwikkeling van de tuin
Uitvoerig bronnenonderzoek naar de geschiedenis van
de tuin heeft maar zeer beperkte informatie opgeleverd. Over de periode 1874-1930 is in de archieven
niets over de tuin gevonden. Er zijn uit die tijd bijvoorbeeld geen tekeningen of beschrijvingen van de
tuinaanleg.
Vanaf 1930 zijn er enkele foto’s, die een beperkt beeld
geven van de tuin in die tijd.
Wel hebben gesprekken met deskundigen en met
mensen die de tuin al lang kennen belangrijke informatie opgeleverd.
Op basis van de verkregen informatie mag aangenomen worden dat de tuin in 1874 is aangelegd.
De vraag is of met name de terrassentuin ook uit deze
beginperiode stamt of dat deze pas in een later
stadium, rond 1920, is aangelegd.
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Hier zijn twee theorieën over mogelijk:
a. De hele tuin, inclusief de terrassentuin is ontworpen en aangelegd in de ‘Gemengde Stijl’ zoals
deze eind negentiende eeuw werd toegepast.
b. De tuin is in eerste instantie aangelegd in Landschapsstijl en later (rond 1920), in de tijd dat de
Architectonische Tuinstijl opgang deed, ‘gemoderniseerd’. Dit was dan met name het gedeelte waar
nu de terrassentuin ligt. Ook dan kan men spreken
van een ‘Gemengde Stijl’ met dien verstande dat
de tuin zo gegroeid is, maar niet als zodanig
aangelegd.
De ‘Gemengde Stijl’ werd vanaf ca. 1860 toegepast
en is een combinatie van de Landschapsstijl met een
symmetrisch aangelegd formeel gedeelte. Dit formele
gedeelte ligt in deze periode niet direct bij het huis
maar vaak in een apart gedeelte, zoals hier het geval
is, en is bedoeld als invulling, niet als basis voor de
aanleg. In Frankrijk is een dergelijk formeel gedeelte
vaak geïnspireerd op de barokke Franse parterres. In
Engeland, Duitsland en Nederland wordt steeds vaker
een nieuwe, strakkere invulling aan deze geometrische
gedeelten gegeven met een voor die tijd hedendaagse
beplanting. Dit wordt dan ook de ‘Nieuwe’ Gemengde
Stijl genoemd.
Nader onderzoek, met name de nadere datering van
stenen en metselwerk zal moeten uitwijzen hoe oud
deze tuindelen zijn.
Overwegingen die bij deze datering een rol kunnen
spelen:
•
De ondervraagde familieleden kunnen zich wel
de trots van Hendrik van der Goes herinneren
over de bouw van het duifhuis maar niets over de
aanleg van de terrassentuin. Wanneer hij deze
zelf had aan laten leggen zou hij daar waarschijnlijk toch ook trots over gesproken hebben?
•
De stijl van de terrassentuin met het gebruik van
bakstenen muurtjes is eerder te dateren rond
1920 dan rond 1874. *26
•
Het metselwerk van de muurtjes en trappen is
daar grotendeels van handvorm stenen gemaakt.
Boven op is het met een rollaag afgewerkt. Het
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•

muurtje bij de garage, die pas in 1929 gebouwd
werd door Hendrik van der Goes, is gemaakt van
machinaal gefabriceerde baksteen en met een
streklaag afgewerkt. Het is duidelijk van een
(veel) jongere datum. Liet Hendrik dit muurtje
tegelijk met de garage maken met als model de
toen reeds bestaande - veel oudere - muurtjes?
In de nutstuin zijn de stenen in de muurtjes
en trapjes vergelijkbaar met die in de terrassentuin. Mede gezien de ouderdom van de haag en
de bomen er omheen is het aannemelijk dat deze
nutstuin al vanaf het begin (1874) aanwezig was. 		
Was de terrassentuin er dus toen dan ook al?

Het padenpatroon en de ruimtelijke opbouw (groentinten) van de tuin in
2008.

Muurtje in de terrassentuin.

Muurtje bij de garage.
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Omdat over deze datering vooralsnog geen uitsluitsel
gegeven kan worden en omdat voor beide theorieën
iets te zeggen valt wordt voorlopig uitgegaan van een
integrale aanleg rond 1874.
In de loop van de tijd zijn in de tuin aanpassingen
gedaan met name in de beplanting en de materiaalkeuze. De garage en het duifhuis zijn eveneens later
gebouwd.
In de ontwikkeling van de tuin zijn drie fasen te onderscheiden. Zij hangen samen met de wisselingen van
bewoners/eigenaren en met aanwijsbare veranderingen in aanleg en beheer van de tuin:
Fase 1: 1874 – 1919:
Eerste aanleg door Cornelis van der Goes
Fase 2: 1919 – 1955:
Hugo van der Goes en Emilie van der Goes-Gerlings
Fase 3: 1955 – heden:
Stichting Het Geldersch Landschap

Muurtje in de nutstuin.

Fase 1: 1874 – 1919:

Eerste aanleg door Cornelis van der Goes
Cornelis van der Goes nam in 1874
het initiatief tot het bouwen van het
huis en het aanleggen van de tuin.
Een aantal bomen en heesters
dateert uit deze tijd (zie bijlage 3:
Inventarisatie bomen).
Cornelis heeft in het huis
gewoond tot 1891.
Vanaf 1891 kwam Mej. Cramer
in het huis wonen nadat ze in
plaats van de erfpacht het
volledige eigendom had
verworven, zoals eerder
beschreven. Behalve dit
feit is er niets bekend over
deze Mej. Cramer. Ook
niet of zij enige verandering in de tuin heeft
aangebracht.
Dit is de reden dat
gekozen is voor 1919
als einddatum voor
de eerste periode.
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De tuin werd
aangelegd met
verschillende
deeltuinen: een
parkaanleg
rond het huis
met grote gazons met solitaire bomen. Daar omheen
werden gemengde heesters en een variatie van in die
tijd veel toegepaste loof- en naaldbomen gegroepeerd.
Aan de noodwestzijde werd het formele gedeelte gesitueerd in de vorm van een symmetrisch aangelegde
terrassentuin. Aan de noordoostkant werd een nutstuin
eveneens op terrassen aangelegd, bestaande uit een
moestuin en een boomgaard. Voor het maken van
deze terrassen is optimaal gebruik gemaakt van de
natuurlijke hoogteverschillen in het terrein.
Tussen huis en tuin bestond weinig verbinding, de

1. Entree
2. Grote gazon
3. Terrassentuin
4. Nutstuin
5. Schuur (oude boerderijtje)

tuin diende meer als omlijsting van het huis. Vanuit de
salon had je destijds in noordoostelijke richting een vrij
uitzicht over het terrein van Hooghorst richting Montferland. De serre aan de zuidwestkant keek uit over
het grote gazon met enkele solitaire bomen. Vanuit
de terrassentuin keek je over de Ooypolder richting
Arnhem.
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De parkaanleg

Parkaanleg aan de zuidoostzijde van het huis ca. 1935.
Links achter staat de boomgaard in bloei.

Bij binnenkomst van de tuin door de poort was het huis
al in de verte zichtbaar. Liep je verder over de oprijlaan, dan verdween het achter de bomen om vervolgens weer opnieuw in beeld te komen ter hoogte van
de voordeur. Dwars op de oprijlaan werd aan het eind
een rij beuken geplant ter afsluiting van de siertuin die
er achter ligt. Deze rij had een pendant aan de oostzijde bij de moestuin.
Voor de voordeur van het huis lag een groot, cirkelvormig perk met in deze periode alleen rododendrons.
Direct om het huis heen werden grote gazons aangelegd, waarin solitaire bomen geplant werden. Onder
meer aan de noodwestkant van het huis een monumentale, geënte linde en een tamme kastanje, beide
staan er nu nog steeds. De stobbe van een even oude
berk is nu ook nog zichtbaar.
Op een aantal hoekpunten van de gebogen paden
stonden eveneens bomen.
In het grote gazon aan de zuidwestkant van het huis
stond een grote eik precies in het midden ten opzichte
van het huis: een uitgekozen, welbewust oriëntatiepunt. Er stonden nog enkele solitaire bomen.
Vanuit het huis gezien lagen aan de linkerkant van dit
gazon twee achter elkaar liggende grote cirkelvormige
perken: de voorste met Pieris japonica, de achterste
met rododendrons.
Aan de rechterkant lag een gebogen perk met een
compositie van gevarieerde bloemheesters (o.a.
Azalea, Forsythia) en naaldbomen (Taxus baccata,
Chamaecyparis Lawsoniana), oplopend in hoogte.

Parkaanleg aan de zuidoostzijde van het huis ca. 1965. Bij
het terras zijn de kleine, halfronde bloemvakken te zien,
rechts vóór de opgebonden roos in het grote gazon.

Parkaanleg aan de zuidoostzijde van het huis, 2009.

Overigens is bovenstaande aanleg nu nog steeds
goed herkenbaar. Wel zijn enkele bomen verdwenen
of vervangen door andere soorten. Evenals de overige
beplanting. Hier over later meer.

Tussen tuin en omgeving bestond bij de eerste aanleg
een sterke relatie, gezien de toen nog grote openheid
van het omliggende terrein. Door het planten van ‘coulissen’, bestaande uit gevarieerde heesters en bomen
in verschillende hoogten en kleuren (loof- en naaldhout) werd een diffuse overgang gemaakt van tuin
naar omgeving, zoals dit past in de Landschapsstijl.
Het grote gazon met solitaire bomen en rechts het
gebogen perk, ca.1965.

In het gras aan de noordoostzijde en in de terrassentuin stonden diverse tuinornamenten van cementwerk:
een zonnewijzer op een stenen voet, enkele tuinvazen
met klassieke taferelen en een stenen bankje. Deze
zijn door de familie van der Goes in 1955 in bruikleen
gegeven aan Geldersch Landschap. *27
Nader onderzoek is nodig om deze elementen goed te
dateren.

Achter Carolien en Bart Benraad een detail van het gebogen
heesterperk met verschillende azalea’s en op de
voorgrond struikrozen, ca.1965.

Amfoor op voet
in terrassentuin.

Het heesterperk in 2009.
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De terrassentuin

Toegang naar de terrassentuin tussen de taxusvazen, die het
peper- en zoutvat genoemd worden. Verder de zonnewijzer,
het hondenkerkhof (ﬁjnsparren) en rechts de oude tamme
kastanje. Foto ca.1965.

De terrassentuin in 2009.
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Een bijzonder gedeelte van de tuin is de in formele stijl
aangelegde terrassentuin met het al eerder genoemde
weidse vergezicht. Zoals al eerder gezegd, is het niet
zeker of deze dateert van 1874 (fase 1) of van 1920
(fase 2).
Twee grote taxusfiguren, nu in blokvorm, maar vroeger
in een smalle vaasvorm gesnoeid, staan als ‘poortwachters’ aan weerszijden van de ingang. Hier begint
de centrale as, een naar beneden aflopend pad van
ruim een meter breed met lage, bakstenen traptreden.
Aan beide kanten hiervan liggen symmetrisch de
terrassen, die de helling van de heuvel volgen. Ze
worden steeds begrensd door een laag muurtje van
rode handvorm bakstenen.
Het middenpad wordt aan het eind afgesloten met een
lage balustrade van baksteen. Door deze balustrade
wordt de dieptewerking versterkt.
In de eerste fase waren de paden van zand.

Middenpad van zand
in de terrassentuin De
linkerfoto is gemaakt
t.b.v. de rechtszaak over
de watertoren in 1933;
Op de rechterfoto (2009)
is het pad verhard met
rivierkeien.

Links: pad vanaf het
huis naar de ingang
van de terrassentuin.
Rechts: centrale pad in
de terrassentuin, oplopend richting ingang.

Het centrale punt in de terrassentuin is een enorme
tamme kastanje, die zeker al 200 jaar oud is. Hij stond
op het erf van het oude boerderijtje, dat nu als schuur
in gebruik is. (zie kadasterkaart 1832, p. 14)
In de Tweede Wereldoorlog werd de kastanje gebruikt
als mikpunt voor schietoefeningen van militairen.
De kogelgaten zijn nog terug te vinden.
Nu fungeert de boom als een natuurlijke parasol
boven een houten bankje.

Rond de terrassentuin staat een aantal geschoren
taxus- en buxusfiguren. Een aantal is vermoedelijk wel
al bij de aanleg geplant, maar werden toen in eenvoudige vormen, zoals een blok of een vaasvorm, geknipt.
De fantasie- en siervormen dateren waarschijnlijk van
na 1980. Dit geldt ook voor de taxusblokken langs het
centrale pad.
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De nutstuin

Centraal in de terassentuin staat de tamme kastanje.

De nutstuin ligt buiten de directe beleving van het
huis, zoals dat tot laat in de twintigste eeuw algemeen
gebruikelijk was. Hoewel nog duidelijk herkenbaar in
het terrein, is er van de oude moestuin en kruidentuin
weinig meer over. De oude broeibak van rode baksteen met aan de binnenkant een cementen pleisterlaag ligt er nog evenals een hardstenen waterbak
met een kraantje dat getuigt van een actief gebruik in
voorbije jaren.
Het hoogteverschil in het terrein wordt, zoals in de terrassentuin, opgevangen met bakstenen stapelmuurtjes
met trapjes, waardoor er drie terrassen zijn ontstaan.
Op het eerste (vanaf het huis) terras staan enkele zeer
oude en een aantal jonge fruitbomen (appel, peer,
perzik, kweepeer, een zeer oude moerbei). Op de andere terrassen werden destijds bessen en frambozen,
groenten en kruiden gekweekt.
Om de groentetuin heen stond, zoals destijds gebruikelijk, ter bescherming een manshoge beukenhaag,
die vermoedelijk rond 1874 geplant is. Tot 1938 markeerde deze tevens de grens van het perceel.

Fantasie buxusvormbij de ingang van de garage.

Zicht op de nutstuin met fruitbomen vanaf het gazon bij de
garage in 2009.

28

Fase 2: 1919 – 1955: Hendrik van der
Goes en Emilie van der Goes-Gerlings
Het is bekend dat Hendrik van der Goes
en zijn vrouw zich intensief met hun huis
en tuin bezig hielden. Zij hadden een
full time tuinman in dienst, Willem van
Loosbroek, die de tuin goed onderhield. Het is dan ook aannemelijk
dat zij een aantal detailleringen en
verfraaiingen aanbrachten tussen
1920 en 1940. Deze detailleringen betreffen voornamelijk de
beplanting en ook de rotstuin
binnen de terrassentuin is
waarschijnlijk door hen aangelegd, naar de tuinmode
van die tijd.
Het staat vast dat in 1920
de serre aan de zuidoostkant van het huis
is afgebroken. Op die
plaats is toen een
terras aangelegd
met kleine halfronde
plantvakken van
baksteen, vermoedelijk voor
struikrozen.
In 1929 is tegen
het oude boerderijtje, dat als schuur diende, een nieuwe garage in
dertiger jaren stijl gebouwd, door aannemer Thunnissen uit Nijmegen. In de vergunning wordt vermeld dat
er geen bomen gerooid hoefden te worden. *28
De bomen die er nu omheen staan dateren dus van
na 1929.

1. Entree
2. Grote gazon
3. Terrassentuin met
rotstuin
4. Nutstuin
5. Bloemenweide
6. Plaats watertoren
7. Garage en schuur
8. Duifhuis
9. Vrijerspaadje

N

Vermoedelijk dateert het tuinmuurtje tussen garage
en duifhuis uit deze periode. De gebruikte stenen
zijn mechanisch gemaakt in tegenstelling tot de oude
handvorm stenen die in de terrassentuin gebruikt zijn.
Waarschijnlijk werden in deze periode de zandpaden
rond het huis met grind verhard.

Van het oude boerderijtje, dat ook nu nog als schuur
gebruikt wordt, is de ingang van het varkenskot nog
herkenbaar. De stuuklaag op de buitenmuur is later
(ca. 1995) aangebracht door Geldersch Landschap.

*28

Gemeente Archief Ubbergen

29

De beplanting
Op diverse plaatsen in de tuin
werden rozen toegepast om de tuin
iets ‘romantischer’ aan te kleden
volgens de tuinmode in die tijd.
Langs de randen van het grote
gazon stonden witte struikrozen. Bij
het nieuwe terras werd een roos op
een ronde standaard opgebonden
(zie foto p. 24). In de terrassentuin
werden rozenboogjes geplaatst.
Een roos die er nog staat is de
‘Madame Emilie van der Goes’, die
in de twintiger jaren (1925) door
kwekerij Verschuren uit Haps werd
aangeboden.
Verder werden veel eenjarigen (begonia’s) geplant als
randbeplanting onder de heesters en in de terrassentuin. Aan weerszijden van het pad er naar toe werden
smalle stroken met éénjarigen ingeplant (nu trosroosjes).
Aan de zuid-oostkant van het huis lag in deze periode
een perk met tulpen (zie foto p. 9).

Roos Madame E. van der Goes en de handelscatalogus.

Uitzicht vanuit de salon in 1934. De watertoren is prominent aanwezig. Rechts het muurtje bij de garage.

30

De rotstuin binnen de terrassentuin
In de periode dat Hendrik en Emilie van der Goes in
Huys te Schengen kwamen wonen werden rotstuinen
in Nederland heel populair (1920-1940). Het is dan
ook waarschijnlijk dat de rotstuin op het tweede terras
door hen is aangelegd.
Hendrik en Emilie namen wilde rotsplantjes mee van
hun reizen naar het buitenland, zoals naar Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk, die ze tussen de stenen
uitplantten.

Pentekening van W. van Loosbroek, 51x38 cm, 1955.

Hoe de terrassentuin er aan het eind van deze periode
uitzag is te zien op een pentekening (1955) van Willem van Loosbroek, de tuinbaas, en op enkele foto’s.
Vaste planten waren onder andere yucca, maagdenpalm, lelie, varen, schoenlappersplant, iris, anjer en
geranium. Ook stonden er hertshooi, deutzia en berberis. Nu staan er vaste planten, zoals maagdenpalm,
eendagsbloem, dahlia, asters, hemelsleutel, wolfsmelk, vingerhoedskruid, judaspenning, iris en lelie.
Op het bovenste terras lag een border met éénjarigen.
Op de tekening en op foto’s is te zien dat de paden in
deze periode nog van zand waren. Er stonden toen
nog geen taxusblokken langs het middenpad. Wel
stonden er enkele kleine boompjes.

De terrassentuin wordt aan de westzijde afgesloten
door een taxushaag. Deze diende als afgrenzing tussen de vaste plantenborder en de daar achter liggende
rand met gevarieerde, bloeiende sierheesters zoals
sering, boerenjasmijn en dergelijke. Deze situatie is tot
in de jaren zestig (1960) in stand gebleven.

Taxushaag met vaste plantenborder in terrassentuin ca.
1933. De foto is gemaakt om de rechtbank de ontsierende
paal met vieze lappen te tonen die de buurman in het
uitzicht had geplaatst.

Dat de familie van der Goes van dieren hield is te zien
aan het hondenkerkhof onder aan de terrassentuin.
Drie honden liggen er begraven en ze kregen allemaal
een klein fijnsparretje op hun graf. Deze zijn echter
niet klein gebleven en beperken nu het vroegere
uitzicht.
In de rotstuin en op enkele andere plaatsen in de tuin
liggen grote en kleinere zwerfkeien.
Ook liggen er een paar rustieke ‘nep’ keien. Dit zijn
handgemaakte elementen van cementrustiek. Volgens
de een zijn deze gemaakt door de tuinman (tussen
1920 en 1950), een andere lezing is dat ze afkomstig
zouden zijn van de rond 1900 door de bekende ‘rocailleur’ (= rotswerker) F. Moerkert uit Utrecht gebouwde
namaakruïne van cement rotswerk die hoorde bij huize
de Stollenberg aan de Stollenbergweg te Berg en Dal.
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In april 1897 kocht de Amsterdamse distillateur J.J.
Smitz een stuk bouwland op de Stollenbergweg. Hij
liet er een grote villa genaamd ‘Stollenberg’, een theehuis ‘Stollenburgh’, een koetshuis en een tramwachthuisje bouwen. De bouwwerken werden ontworpen
door de bekende architect Abraham Salm uit Amsterdam. Het houten chalet ‘Stollenberg’ brandde af in
1927, ‘Stollenburgh werd afgebroken en het koetshuis
werd later bekend als kwekerij ‘De Moerbei’. Het
tramhuisje werd na wat omzwervingen als badmeesterhuisje bij bad Beek, vervolgens op de Forellenhof in
Beek en tenslotte geplaatst bij Verpleeghuis Kalorama
als wachthuisje voor bus en taxi. *29

Duifhuis gebouwd tussen 1920 en 1940 achter de
kerriaborder.

Vóór het duifhuis staan een grote groep kerria en een
bamboebosje, beide daterend uit begin twintigste
eeuw. Rond 1990 was hier bij het muurtje nog een
veldje blauwe geraniums, dat nu verdwenen is.
Verder staan hier daglelies, varens en maagdenpalm.
Naast de garage stond aanvankelijk een blauwspar
(nu reuzenzilverspar). Nog steeds staat er een heel
oude gouden regen.
Aan de kant van de schuur stonden een goudrenet
(nu afgezaagd) en een oude notenboom.

De bloemenweide met fruitbomen
De ruïne bij huize Stollenberg.

Het duifhuis

De bloemenweide met een aantal halfstam fruitbomen
hoort pas sinds 1938 bij de tuin, nadat Hendrik van der
Goes het huis van zijn buurman, ‘de Hooghorst’, er bij
had gekocht.

Bij de terrassentuin staat aan de oostkant een groot
houten duifhuis in chaletstijl op een betonnen fundering. Deze stijl was in die tijd populair en in dit geval
verwijst deze naar de Zwitserse hotels waar Hendrik
en Emilie graag hun vakanties doorbrachten. Hendrik
van der Goes liet het bouwen tussen 1920 en 1940.
Hij gaf het de door hemzelf verzonnen naam ‘de
groote koelkert’. Zijn achterneef Hugo van der Goes
vertelde dat hij ‘er groots mee was’. Destijds huisden
er pauwstaarten in, zoals er ook nu weer te vinden
zijn, goed verzorgd door vrijwilligers.

De weide ligt op het meest geaccidenteerde deel van
het terrein, tussen de terrassentuin en de nutstuin in.
De vorm lijkt op een trechter die dwars in de hoogte
doorgesneden is. Hellend aan twee kanten en van
boven naar beneden wijd uitlopend. Een mooi ‘sturend’
element voor de zichtlijn, die er precies overheen liep.
Aan weerszijden, boven aan de rand, staan oude
eiken die vroeger de (kadastrale) grens aangaven.
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*29

Onder aan de helling, evenwijdig aan de gebruiksgrens (zie rode stippellijn fasekaart 2 p. 29), ligt bij

Stichting Heemkunde Berg en Dal, 2007

wijze van grondkering een flessenmuur van oude
wijn- en jeneverflessen, die tussen 1938 en 1955
aangelegd is door de tuinman van Hendrik van der
Goes. Een hoge, geschoren taxushaag, aangeplant
ca. 1940, markeert de grens van de tuin.
De gebruiksgrens van de tuin is na1938 nooit
officieel benoemd als kadastrale grens omdat sindsdien beide percelen (Schengen en Hooghorst) van
één en dezelfde eigenaar zijn geweest.
Een tweede flessenmuur ligt onder aan het weitje bij
de terrassentuin.
Bart en Carolien Benraad in de bloemenweide, ca. 1965.

Het vrijwel dichtgegroeide uitzicht vanaf de rand van de
bloemenweide 2009.

De flessenmuur langs het pad onder aan de bloemenweide.
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1. Entree
2. Grote gazon
3. Terrassentuin met
rotstuin
4. Nutstuin
5. Bloemenweide
7. Garage en schuur
8. Duifhuis

Fase 3: 1955 – heden:
Stichting Het Geldersch Landschap
Sinds de schenking in 1955 door mw. Emilie
van der Goes-Gerlings is Geldersch Landschap eigenaar van ’t Huys te Schengen.
Zij verhuurde vanaf 1-11-1959 huis en
tuin aan de heer H.B. Benraad sr. en
legde daarbij onder meer afspraken
over het onderhoud van de tuin vast
in het huurcontract (d.d. 22-3-1960):
“het gehele onderhoud van de tuin
moet door en voor rekening van
de huurder en ten genoegen van
de verhuurder geschieden”.
De familie Benraad hield
hiervoor de tuinman, Willem
van Loosbroek full time in
dienst, zoals mw. van der
Goes had bedongen bij de
schenking.
In 1979 werden nieuwe afspraken gemaakt over het
onderhoud. Vanaf die tijd nam Geldersch Landschap
het onderhoud van de hele tuin, met uitzondering
van een klein gedeelte direct rond het huis, in eigen
beheer.
Dit betekende een overgang van particuliere liefhebbers die de tuin zorgvuldig onderhielden naar een
beheer door een eigenaar op afstand, waarbij de tuin
als een klein onderdeel werd gezien van de Heerlijkheid Beek.
Toen op 1-1-1990 de huur werd overgenomen door
de heer H.B. Benraad junior werd afgesproken dat hij
de border en het gazon bij de keuken en de direct om
het huis liggende grindpaden zou onderhouden. De
tweedeling in het onderhoud die toen ontstond werd
verscherpt door de uitgifte in erfpacht in 2007, waarbij
het huis aan Benraad werd verkocht en de te onderhouden tuingedeelten nauwkeurig werden vastgelegd.
Ook het grote gazon met de aangrenzende heesterborder (perceel 4601) zou voortaan door de heer
Benraad onderhouden worden.
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Geldersch Landschap heeft in de afgelopen vijftig jaar
weinig veranderd aan de tuin.
Er is een wandelpad (ca.1970) aangelegd voor de
begunstigers van de Stichting. Dit pad loopt vanaf de
ingang langs de buitenranden van de tuin, door de terrassentuin en langs de flessenmuur.

De parkaanleg
In het pargedeelte lijkt het beheer vooral gericht te zijn
geweest op het onderhoud van de bomen. Een aantal
is er vervangen, niet altijd door dezelfde, originele
soort. Bijvoorbeeld de blauwspar bij de garage vervangen door een reuzenzilverspar.
De beplanting van bloemheesters en vaste planten is
zeer vereenvoudigd en daardoor veel minder gevarieerd. Eenjarigen zijn geheel uit de tuin verdwenen en
er staat nog slechts een enkele roos.
Het cirkelvormige perk met rododendrons vóór de
voordeur van het huis is rond 2000 is aan de buitenrand met hortensia’s beplant.

Het pad in de rotstuin afgezet met natuurstenen keien.

Cirkelvormig perk bij de voordeur met rododendrons in 1933
(boven); met een rand van hortensia’s in 2009 (onder).

De zuid-oost rand van het gazon is geheel dichtgegroeid met rododendrons. Het wandelpaadje dat hier
vroeger achterlangs liep is nagenoeg verdwenen. Je
kwam dan langs de ondergrondse voorraadkelder. Nu
worden vleermuizen uitgenodigd daar te gaan wonen.
Voor hen is een speciale toegang gemaakt. Vlakbij ligt
er nog een rechthoekig, betonnen fundament, waarvan de functie onbekend is.
Recent is een taxushaag geplant langs de Oude Holleweg waardoor het oorspronkelijke zicht van buiten af
op huis en tuin zal verdwijnen. Ook zijn laurierstruiken
op de grens geplant ten behoeve van de privacy van
de bewoners.

De terrassentuin
In de terrassentuin zijn in deze periode de paden verhard. Het middenpad en de trappen zijn bestraat met
vierkante tegels met bakstenen er omheen.
Waar deze bestrating verdwenen is zijn de opengevallen stukken afgewerkt met een bonte verzameling
(afval-)materiaal: tegels, baksteen, stukken grindtegel.
Het pad in de rotstuin is gemaakt van natuurstenen
keien, die daar ook langs de randen van de bloemborders liggen.

In 1991 zijn de muurtjes in de terrassentuin gerestaureerd door hoveniersbedrijf De Overhaag uit Leuth. In
hun offerte wordt nog gesproken over herstel van de
‘wilde plantentuin’. Nu is het meer een ‘verwilderde
plantentuin’. Van de destijds aanwezige wilde rotsplanten is weinig meer over. Ook de kleine boompjes
zijn verdwenen. In vergelijking met de foto’s uit 1933
zijn er in de terrassentuin enkele veranderingen aangebracht. Vermoedelijk is dit na 1980 gebeurd, nadat
het onderhoud van de tuin door boswachter Merkus
was overgenomen van Willem van Loosbroek.
In deze periode is de rozenboog, die ter hoogte van
de taxushaag stond, verplaatst naar het niveau van de
rotstuin, één etage hoger.
De in 1933 nog jonge taxusboompjes (zie foto p. 27)
aan weerszijden van het middenpad zijn in een blokvorm gesnoeid. Sinds 1990 zijn er nog enkele blokken
bijgekomen. Op een restauratietekening van de
Overhaag (2-2-1990) zijn deze nog niet te zien.

De nutstuin
Er is nog wel eens een poging gedaan om er een
moestuin aan te leggen maar de rij enorme beuken
aan de oostzijde neemt zo veel licht weg, dat dit niet
meer haalbaar lijkt.
Nu staat er een veld berenklauw dat met moeite in
toom gehouden kan worden.
De oude beukenhaag rond de nutstuin is in 2007 (te)
rigoureus gesnoeid tot 80 cm boven de grond. Het is
nog afwachten of hij zich hiervan kan herstellen. In
een historische tuin als deze is een geleidelijker snoeibeleid meer op zijn plaats. Bij het poortje in deze haag
staat een oude boskriek (wilde kers).

De afgezaagde beukenhaag (2009), die manshoog
hoort te zijn.
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6. Analyse en waardering
Tuinhistorische waarde
De tuin bij ’t Huys te Schengen kan gezien worden
als een gaaf voorbeeld van de Gemengde Stijl, zoals
deze in de tweede helft van de negentiende eeuw
werd toegepast.
De stijl van aanleg, de belijning van de tuin en de sfeer
zoals deze al vanaf 1874 bestaat, zijn bewaard gebleven en op zich kan dit al bijzonder genoemd worden.
Een belangrijk punt voor de waardering van deze
tuin is de datering van de terrassentuin, zoals eerder
genoemd in hoofdstuk 5, op p. 21 en 22.
Ook al is de eindsituatie dezelfde, het is een belangrijk
verschil of de tuin in de Gemengde Stijl ontworpen is
of dat deze in de loop der jaren zo gegroeid is.
Blok en Lang schrijven in hun boek ‘Villatuinen in Nederland 1900-1940’ dat er tegenwoordig waarschijnlijk
geen villatuinen meer te vinden zijn met een aanleg in
Gemengde Stijl. *30
Wanneer blijkt dat de terrassentuin inderdaad uit 1874
dateert is er met Schengen wellicht toch nog een voorbeeld gevonden; in dat geval heeft de tuin zeldzaamheidswaarde.
In de tuin zijn sinds de aanleg rond 1874 nauwelijks
veranderingen aangebracht, in ieder geval geen
belangrijke in de belijning van de tuin.
Aanvullingen zijn de rotstuin, het duifhuis en de
bloemenweide in de periode 1920-1940.
De terrassentuin heeft zijn originele symmetrie grotendeels verloren terwijl juist dit tuingedeelte bijzondere
waarde heeft als geometrisch element in de verder
landschappelijk aangelegde tuin.
Het verloren gaan van de symmetrie is het gevolg van:
• De hoog opgegroeide sparren op het hondenkerkhof.
• De hoog opgaande taxuszuil (uiteinde van de tot
één meter hoogte gesnoeide taxushaag) in de
middenas, waardoor ook het doorzicht naar
beneden belemmerd wordt.
• De onder de hedera verdwenen onderste terrassen
aan de westkant van de middenas.
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De ‘versieringen’ in de vorm van fantasie-snoeivormen
horen in deze stijltuin niet thuis. Hier horen elementaire vormen als rechthoekige blokken en eenvoudige
bollen, kegels of vaasvormen.
De taxusblokken langs het centrale pad dateren van
na 1980.
In de beplanting zijn veranderingen in de zin van vereenvoudigingen aangebracht of ontstaan door natuurlijke processen en extensivering van het onderhoud.
Met name de éénjarigen zijn verdwenen en ook het
vaste plantenassortiment en de collectie bloemheesters zijn eenzijdig geworden.
Vroeger werden bijvoorbeeld de perken langs de gazons afgegrensd met bloemranden. Langs het gazon
aan de noordzijde was een randperk met begonia’s in
verschillende kleuren.
Langs het gazon aan de zuidkant stonden struikrozen
(zie foto p. 25).
Ook bij het herplanten van gevelde bomen zijn niet
altijd de originele soorten gebruikt. Dit heeft geen
invloed gehad op de tuinarchitectonische compositie
maar de hierdoor ontstane eenzijdigheid doet wel
afbreuk aan de verfijning en sierwaarde van de tuin.
Als gevolg van het zo onderhoudsarm mogelijke beleid
heeft de tuin de uitstraling van destijds verloren.
De beplanting is eenzijdig geworden en een aantal
bomen en heesters is te veel uitgegroeid waardoor de
ruimtelijke beleving beperkt is. Ook komen de sierheesters, zoals bijvoorbeeld aan de westkant van de
terrassentuin, niet meer uit als een individueel element. De vloeiende overgang naar de omgeving, zoals
deze vroeger geweest moet zijn, is verdwenen. De tuin
heeft hierdoor nu een gesloten karakter.
De gazons, die in een dergelijke tuin kort gemaaid en
strak belijnd horen te zijn, zijn te ruig geworden. Afgezaagde boomstobben horen hier niet in thuis.
De terrassen bij het huis zijn toe aan een opknapbeurt.

*30

Blok en Lang, 2008, p. 95

Cultuurhistorische waarde
Het geheel, huis met tuin, is een voorbeeld van de
villabouw in neoclassicistische stijl met bijbehorende
‘representatieve’ tuin voor de gegoede burgerij zoals
dit eind negentiende eeuw gebruikelijk was. Dit geheel
heeft daarom een ensemblewaarde. Het huis staat
op de Gemeentelijke Monumentenlijst. De tuin echter
niet. In de gemeente Ubbergen is het een van de
eerste voorbeelden van de ontwikkeling van de dorpen
Berg en Dal, Beek en Ubbergen als woonplaats voor
de welgestelden.

Recreatieve betekenis
Als onderdeel van het natuurgebied de Heerlijkheid
Beek biedt de tuin van Schengen een extra meerwaarde. De wandelaar kan hier van het uitzicht genieten
en de schoonheid van deze bijzondere tuin in alle rust
beleven. Hiermee wordt voldaan aan de wens zoals
mw. van der Goes deze bij haar schenking formuleerde: ‘….dat liefde voor de natuur wordt gekweekt en de
bezoeker van flora en fauna zal kunnen genieten…..’
‘De gewenste ruimtelijke opbouw van de Heerlijkheid
Beek kan als volgt worden geformuleerd: In het dal
zijn akkers en weilanden met een historische sfeer.
Deze worden omzoomd door gevarieerde loofbossen,
incidenteel met wat naaldhout bijgemengd, met een
hoge natuurlijke waarde, soms afgewisseld met kleine
weilanden, poelen en beken. Van de aanwezige hoogteverschillen wordt optimaal geprofiteerd door fraaie
vergezichten en doorkijkjes. Kleine landschappelijke
elementen vervolmaken het beeld. Fraai verzorgde
tuinen rond ’t Huys te Schengen en de villa Hooghorst
geven het terrein nog een bijzondere dimensie.’ *31

*31

Bosland adviesbureau, 1996
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7. Het beheer
Mevrouw van der Goes heeft bij haar schenking bedongen dat de tuinbaas in dienst zou kunnen blijven.
Zo heeft Willem van Loosbroek vanaf ca.1925 tot
1972 de tuin onderhouden. Hij werd opgevolgd door
Toon Houterman (1972-1979). Beiden waren full time
in dienst bij de familie Benraad. Vanaf 1979 werd het
onderhoud overgenomen door Geldersch Landschap.
Theo Merkus, de boswachter van de Heerlijkheid
Beek, nam toen de taak –in veel minder uren- op zich.
Na zijn pensionering bleef hij samen met een kleine
groep vrijwilligers de tuin onderhouden.
Voor de tuin betekent dit op uitvoeringsniveau een
consistent beleid en een grote deskundigheid over de
historie, met name wat betreft de bomen en planten.
Deze zorg leverde in 1992 een eervolle vermelding op
van de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de Gemeente Ubbergen.
‘In het heuvelrijke bosgebied en de directe omgeving van ’t Huys te Schengen zijn de vroegere tuinen
hersteld, gerenoveerd en opnieuw aangelegd, hetgeen
een bijzondere betekenis heeft gegeven aan de belevingswaarde van het gebied rondom genoemd huis.’
Met de bewoners van het huis is afgesproken (vanaf
1979) dat zij een gebied direct om het huis onderhouden.
Het beheer is door Geldersch Landschap zo beperkt
mogelijk gehouden en het is opvallend dat er in al
die jaren geen enkele beheersvisie of –plan specifiek
voor de tuin op papier is vastgelegd. In de beheervisie
1997-2016 voor de Heerlijkheid Beek wordt er slechts
één alinea aan besteed: ‘Het onderhoud van de tuin
bij ’t Huys te Schengen is intensief, ondanks de zo
onderhoudsarm mogelijke inrichting. Het maaien van
de gazons is uitbesteed, maar het overige onderhoud
zoals knippen van heggen, graskanten steken en het
onderhoud van vaste plantengroepen geschiedt in
eigen beheer. In 1991 zijn de stapelmuurtjes, trappen
en balustrades in de terrassentuin gerestaureerd. ……
de tuin ligt er evenzo fraai en verzorgd bij.’
Ook wordt als bedreiging genoemd dat ‘op bepaalde
punten het uitzicht verdwijnt door bosontwikkeling.
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Meestal is het uitzicht door beheersmaatregelen goed
te handhaven of te herstellen’.
In de praktijk is het beheer er op gericht de tuin zo veel
mogelijk en zo ver het budget het toelaat in stand te
houden.

De toegankelijkheid
Jhr. mr. Marinus van der Goes, een neef van Hendrik,
kwam de eerste jaren na de schenking aan Geldersch
Landschap regelmatig kijken of de nieuwe eigenaar
zich wel hield aan de in de schenkingsakte gestelde
voorwaarden. Behalve het open houden van de
uitzichten was het ook een voorwaarde dat anderen
van de tuinen van Hooghorst (dat sinds 1938 ook tot
het bezit van van der Goes behoorde en onderdeel
uitmaakte van de schenking) en Schengen zouden
kunnen genieten. Marinus mopperde regelmatig dat hij
zich als bezoeker niet welkom voelde.
In een brief in 1961 verwijst Marinus van der Goes
naar de schenkingsakte van 1955: waarin als voorwaarde wordt gesteld de tuinen ‘ongerept te bewaren,
met name de bomen’ en dat ze toegankelijk zouden
zijn zodat ‘liefde voor de natuur wordt gekweekt en de
bezoeker van flora en fauna zal kunnen genieten’ en
dat moet worden voorkomen dat ‘door lieden die zich
in de natuur niet weten te gedragen, deze bijzonder
mooie tuin weldra in een wildernis herschapen zou
zijn. Een met zo veel zorg aangelegde tuin stelt nu
eenmaal speciale eisen, anders dan een uitgestrekt
bos of heideveld.’
Marinus van der Goes van Naters (1900-2005), ook
wel bijgenaamd de rode jonkheer, was oud vice
voorzitter van het Europees parlement en een neef
van Hendrik van der Goes. Marinus was degene die
mevrouw van der Goes het advies gaf het landgoed te
schenken aan Geldersch Landschap.
In 1925 richtte Marinus De Nijmeegsche Vereeniging
voor Natuurschoon op. Deze werd in 1996 opgeheven. *33

*32

Juryrapport Stichting Monument en Landschap, 1992

*33

Verstappen, 2004, p. 54

In overleg met de familie Benraad kregen niet alleen
begunstigers van Geldersch Landschap maar ook de
leden van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten te Amsterdam en van de Nijmeegse Vereeniging voor Natuurschoon toestemming om de tuin van
Schengen te bezoeken. (brief d.d. 13-11-1961). *34
Destijds werd afgesproken dat het hele terrein, behalve een strook van vijftien meter uit het huis gemeten,
dagelijks opengesteld zou worden van 8.00 tot 17.30
uur en dat dit door middel van borden aangegeven
zou worden. Bij de uitgifte in erfpacht in 2007 werd
deze openstellingsgrens aangepast (zie kaart Fase 3:
uitgifte in erfpacht, p. 34).
Ter wille van de privacy van de bewoners werd er in
de jaren zeventig (1970) een wandeling uitgezet langs
de buitenranden van de tuin, door de terrassentuin en
langs de flessenmuur. Deze route bestaat nog steeds.

*34

Archief Geldersch Landschap
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8. Visie en streefbeeld
Concluderend op basis van bovenstaande analyse en
waardering kan vastgesteld worden dat de tuin van
Schengen in 1874 aangelegd is en dat er in de eerste
helft van de twintigste eeuw (1920-1940) toevoegingen zijn gedaan, die als een verrijking van de tuin
gezien en gerespecteerd mogen worden.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er geen ingrijpende
veranderingen aangebracht. Wel veranderde de functie van de tuin. Het was niet meer de privétuin van de
bewoners, maar er moest voortaan rekening gehouden worden met wandelaars in de tuin hetgeen soms
op gespannen voet stond met de behoefte aan privacy
van de bewoners.
Na 1979, toen de tuin niet langer door de bewoners
van het huis werd onderhouden maar grotendeels
door Geldersch Landschap, werd het onderhoud
sterk verminderd en het plantenbestand sterk vereenvoudigd, waardoor de tuin in een relatieve staat van
verwaarlozing raakte. De inspanningen van de vrijwilligersgroep ten spijt.
Er werd sindsdien ook niet meer uit eigen moestuin
gegeten, dus deze verdween en ook de boomgaard
raakte steeds meer in verval.
Het streefbeeld voor de toekomst zou enerzijds recht
moeten doen aan de tuinhistorische waarden, anderzijds rekening moeten houden met het veranderde
gebruik, met name het samengaan van de publieke en
private functie.
Dit betekent dat de situatie zoals deze was vóór de
Tweede Wereldoorlog (ca. 1940) als uitgangspunt
gekozen dient te worden: een historische tuin in
Gemengde Stijl, waarbij met name de esthetische
kwaliteit naar voren gehaald wordt.
Het oorspronkelijke ontwerp (fase 1) met de aanvullingen zoals deze in fase 2 zijn aangebracht, zijn hierbij
richting gevend (zie kaartje fase 1 op p. 23 en kaartje
fase 2 op p. 29).
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Overigens wordt hiermee ook recht gedaan aan de
bepalingen door Emilie van der Goes in de
schenkingsakte van 1955:
‘a. Eerstgenoemde comparante zag gaarne, dat de
geschonken buitenplaatsen in hun geheel in stand
gehouden zouden worden, zoals dat gedurende het
leven van haar echtgenoot is geschied.
b. Zij verzoekt daarom zo weinig mogelijk veranderingen aan te brengen in de beplanting, de bestaande
paden te handhaven en het aanleggen van nieuwe paden zoveel mogelijk te vermijden, aan de behuizingen
een waardige bestemming te geven en deze zodanig
te gebruiken, dat liefde voor de natuur wordt gekweekt
en de bezoeker van ﬂora en fauna zal kunnen genieten, zodat het doel der Stichting zo goed mogelijk zal
kunnen worden nagestreefd.’ *35
Aanpassingen uit de derde fase na 1955, zoals onder
meer het wandelpad en specifieke detailleringen
zoals bijvoorbeeld de taxusfiguren, kunnen al dan niet
worden ingepast als ‘tekens van hun tijd’ in een nieuw
tuinontwerp.
Daarnaast moet bij de (her)inrichting rekening gehouden worden met de actuele gebruiksbehoeften.
Concreet betekent dit onder meer:
• Het maken van een nieuw tuinontwerp vanuit
bovenstaande uitgangspunten.
• Het maken van een beplantingsplan dat enerzijds
voldoet aan het historisch beeld, anderzijds
aangepast is aan het huidige gebruik
(zowel privé als publiek).
• Het maken van een beheerplan waarbij een goede
afstemming gevonden moet worden tussen
bewoners, beheerders van Geldersch Landschap
en vrijwilligers.

*35

Archief Geldersch Landschap, schenkingsakte 1955

9. Aanbevelingen
Hier onder wordt een aantal aanbevelingen gedaan
om te komen tot een nieuw ontwerp, een beplantingsplan en een concreet uitgewerkt beheerplan.
Deze aanbevelingen zijn bedoeld als advies aan
Geldersch Landschap, bewoners en vrijwilligers. Zij
dienen niet als eindpunt beschouwd te worden, maar
als begin voor een gesprek tussen betrokkenen over
het behoud en beheer van deze tuin in de toekomst.

•

Aanbevelingen voor het naar voren halen van de
esthetische kwaliteit van de tuin als voorbeeld van de
Gemengde Stijl:
• Het restaureren van de terrassentuin zodat de
oorspronkelijke symmetrie wordt hersteld.
• Het inrichten van de terrassentuin volgens een
historisch verantwoord beplantingsplan dit kan
door de oorspronkelijke planten te kiezen maar
ook door het historische beeld te herstellen met
moderne rassen.
• De taxus- en buxusfiguren: historisch gezien
zouden deze teruggebracht moeten worden tot
eenvoudiger vormen (bol, kubus e.d.). Gekozen kan
ook worden ze te laten zoals ze zijn als aanvulling
in de tuin uit de periode vanaf ca. 1960.
• Het verrijken van de heesterranden door het terugplanten van verschillende heesters, onder meer
door het terugbrengen van azalea’s.
• Het maken van een lange termijn vervangingsplan
voor de bomen op basis van een inventarisatie
(soorten, leeftijd, gezondheid)
(zie bijlage 3: Inventarisatie)
• Het zodanig (ver)plaatsen van de verschillende
tuinornamenten dat ze de zichtlijnen niet
verstoren.
• De nutstuin: de functie van deze tuin is vervallen.
Ook lijkt het niet haalbaar gezien de schaduw van
de rij eiken deze te herstellen. Gedacht moet
worden aan een nieuwe invulling met eventueel
een verwijzing naar de oude functie.
• Het herstellen van de bloemenweide (bloemrijk
mengsel).
• Het intensiveren van het onderhoud om een
vastgelegde kwaliteitsnorm te handhaven en
(te veel) verwildering te voorkomen.

Adviezen inzake de openstelling en presentatie aan
het publiek:
Een bevredigende oplossing vinden voor het dilemma
‘toegankelijkheid versus privacy voor de bewoners van
het huis’ door:
• Duidelijk markeren van de wandelroute.
• Rondleidingen onder leiding van een gids.
• Actualiseren van bestaande documenten door
toevoegen van nieuw gevonden feiten.
• Presentatie via de daartoe geëigende media
(diverse tijdschriften, www.mooigelderland.nl e.d.).

Adviezen inzake de ruimtelijke structuur en beleving:
• Voorkomen dat de tuin nog meer ‘verdicht’ als
gevolg van te veel uitgroeien van bomen en
heesters en het planten van hagen.

•

•

De belijning in de tuin accentueren door het
scherper afranden van de paden en de gazons.
Het behouden en versterken van de uitzichten door
kapmaatregelen in het omliggende bos.
Continuïteit is hierbij belangrijk.
De uitzichten in de terrassentuin en over de
bloemenweide inkaderen door de beplanting aan
te passen.

Aanbevelingen voor nader onderzoek:
• Datering van de terrassentuin en muurtjes van de
nutstuin
• Beschrijving en datering van de tuinornamenten.
• Verzamelen en onderzoeken van de fragmenten
(vazen?) die nog hier en daar in de tuin te vinden
zijn.
• Inventarisatie bijzondere azalea’s en rododendrons
Monumentenlijst:
Vanwege haar bijzondere waarden zou niet alleen het
huis maar ook de tuin als monument moeten worden
erkend. Hiermee krijgt het geheel de status van een
ensemble.
Als zodanig kan dit aan de gemeentelijke monumentenlijst worden toegevoegd.
Draagvlak en begeleiding:
Wanneer gekozen wordt voor een projectmatige aanpak van een eventuele restauratie als start voor een
meerjarig beheerplan is het van belang draagvlak te
creëren bij alle betrokkenen: bewoners, vrijwilligers en
Geldersch Landschap.
Deskundige begeleiding en aansturing van de uitvoering is een voorwaarde om de tuin op een historisch
verantwoorde manier in goede staat te brengen en te
houden.
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Bijlage 1: objectgegevens
Naam en adres:

’t Huys te Schengen, Oude Holleweg 10, 6572 AB, Berg en Dal,
gemeente Ubbergen, Gelderland.
Architect:
onbekend
Eigenaar:
Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen te Arnhem.
Erfpachter en bewoner huis: Familie Benraad.
Kadastrale Gemeente:
Ubbergen, sectie B, kavelnrs. 4601 en 4602
Gemeentelijk monument:
1987
Gerangschikt onder Natuurschoonwet van 1928: 2004
Toegankelijkheid:
De tuin is gedeeltelijk toegankelijk voor begunstigers van respectievelijk
Geldersch Landschap en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
Voor hen is een wandelroute uitgezet.

Gebouwen en gebouwde elementen
Het huis (1874)
Garage (1929) en werkschuur (oude boerderijtje, 1819)
Duifhuis ‘de groote koelkert’ (tussen 1920 en 1940)
Houtopslagplaats (na 1960)
Kelder (1874)
Betonnen fundament (datering en functie?)
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Bijlage 2: historie van de eigenaren
Zie voor kadasternummers tot 1943 kaartje p. 14; voor nummers 4601 en 4602 zie kaartje p. 34.
Datum acte/
notaris
23-9-1819
W. van Elsbroek,
Nijmegen

Perceelnr.

Omschrijving

292, 293, 294 resp. bouwland,
tuin, huis en erf

Grootte Eigenaar
in ha

Erfpachter

1,09

Arnoldus Abeleven Sr. Jan van
Kesteren

1832

295 bouwland

0,155

Steven Beker

--

27-10-1864, C. van
der Goes, Beek

295 bouwland

0,155

Cateau van Engelenburg e.v. C. vd. Goes

--

Arnoldus Abeleven jr.

C. van der Goes

1-9-1866
W. van Elsbroek,
Nijmegen

292, 293, 294

1,09

17-8-1874
W. Böhtlingk,
Nijmegen

292, 293, 294 resp. bouwland,
huis en erf

1,09

Arnoldus Abeleven jr.

Mej. J.P. Cramer

0,155

Mej. J.P. Cramer

--

732, 733, 787 resp. huis, park
(voorheen 292, en schuur

1,09

Mej. J.P. Cramer

--

1029 landhuis met
schuur, park en
733, 787) moestuin,
en 295 genaamd:
den Heyberg

1,25

H. van der Goes en
mw. E. v.d. GoesGerlings

--

H. van der Goes

--

1,398

St. Het Geldersch
Landschap

--

1,398 +
0,86 =
2,258

St. Het Geldersch
Landschap

verhuurd aan
H.B. Benraad sr.

St. Het Geldersch
Landschap

verhuurd aan
H.B. Benraad jr.

St. Het Geldersch
Landschap

verhuurd aan
H.B. Benraad jr.
en M.J.L. van
Rens

0,324

H.B. Benraad jr. en
M.J.L. van Rens

--

1,074

St. Het Geldersch
Landschap

--

17-8-1874
W. Böhtlingk,
Nijmegen
2-3-1891
W. Böhtlingk,
Nijmegen
18-10-1919
W. van Wayenburg, Beek

295 bouwland

293, 294)

(voorheen 732,

6-8-1943
J. Scholtens, Beek
28-3-1955
A. Sernee, Beek
22-3-1960
A. Prakken,
Arnhem 1-1-1990

grensregeling
1999 buitenplaats
’t Huys te
Schengen

(voorheen
1029, 295)

1999 ‘t Huys te
+ 86 are van Schengen
nr. 1167

1-1-1990
notaris?
2-7-2007
A.W.O. Jansen,
Arnhem
2-7-2007
A.W.O. Jansen,
Arnhem
2-7-2007
A.W.O. Jansen,
Arnhem

(geërfd in 1858)

huis
4601* perceel grond

(voorheen deel
van 1999)

opstal op historisch huis
4601 Oude Holleweg
10
4602* perceel grond

(voorheen deel
van 1999)

* Ten behoeve van de erfpachtconstructie is het perceel nr. 1999 in 2007 kadastraal gesplitst in resp. 4601 en 4602
Hooghorst is door H. van der Goes gekocht op 23-12-1938 (notaris J.Scholtens te Beek) op naam van Stichting
Vakantie- en Herstellingsoord Albertina Alida (opgericht 3-11-1938 met mevrouw Emilie van der Goes-Gerlings als
enige bestuurster).
De namen van Albertina en Alida verwijzen naar de moeders van het echtpaar van der Goes-Gerlings.
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Bijlage 3: inventarisatie bomen
Voorjaar 2008, opgenomen met Theo Merkus, oud-boswachter
De oudste bomen zijn gedateerd op 1874. Dit jaartal is ontleend aan de koopakte van de grond.
Het is aannemelijk dat rond die tijd de eerste aanleg van de tuin heeft plaatsgevonden.
Links van oprijlaan tot en met gazon:
1.
Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje)
2.
Fagus sylvatica (gewone beuk)
3.
Acacia
4.
Quercus (eiken)
5.
Ilex (hulst)
6.
Azalea mollis (1874)
7.
Picea abies (fijnspar), deze is als laatste overgebleven van een hele rij.
7a.
Betula (berk) (1955)en Taxus baccata (venijnboom)
8.
Rododendrons (1874)
9.
Rij 4x Fagus sylvatica (gewone beuk) (1874)
10.
Groepje Taxus baccata (venijnboom)
11.
Picea abies (gewone spar)
12.
Pseudotsuga (douglas) (1955) (er stonden er twee)
13.
Castanea sativa (tamme kastanje) (1874) (er stonden er twee)
Rechts bij entree:
14.
2x Quercus (1874)
15.
6x Fagus (1874)
16.
Fagus sylvatica forma purpurea (rode beuk) (1874)
17.
Acer japonicum (Japanse esdoorn)
18.
Taxushaag (2007)
19.
Prunus Laurocerasus (laurierkers)
Grote gazon (zuidkant):
20.
Rododendrons
21.
Liriondendron tulipifera (tulpenboom)
22.
Chamaecyparis Lawsonia (cypres)
23.
Catalpa (ca.1992)
24.
Chamaecyparis Lawsoniana (cypres)
25.
Taxus baccata 3x (venijnboom)
26.
Onderbegroeiing van azalea’s, aucuba, forthytia en magnolia stellata
27.
6x Chamaecyparis filifera aurea (cypres in bolvorm geknipt)
28.
Quercus (eik) (1874)
29.
stobbe van ?
30.
Quercus (eik) (1874)
31.
Betula (berk)
32.
Abies grandis (reuzenzilverspar) (1955)
33.
Taxus baccata (venijnboom) (1874)
34.
Pieris (1874)
35.
Rosa (roos)
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Ten oosten van het huis:
36.
Ilex (doornloze hulst) (1874)
37.
Tilia (linde)
38.
Thuja (2007) 2x
39.
Onderbegroeiing van rododendron (1874) en hulst
40.
Picea abies (fijnspar) (1874)
41.
Fagus sylvatica forma purpurea (bruine beuk) (ca. 1993)
42.
Juglans regia (walnoot)
43.
Pseudotsuga 3x (douglas)
44.
Acer japonicum (Japanse esdoorn)
Nutstuin en bloemenweide:
45.
Taxus baccata (venijnboom)
46.
Moraceae (moerbei) (1874)
47.
Rij 5x Fagus sylvatica (gewone beuk) (1874)
48.
Boomgaard met o.a. goudrenet, kweepeer, appel, (Mispilus germanica is verdwenen)
49.
Chamaecyparis Lawsoniana (cypres)
50.
Taxus baccata (venijnboom)
51.
Beukenhaag met poortje (1874)
52.
Prunus avium (boskriek/zoete kers)
53.
Quercus (eik) (meerdere langs de grens)
54.
Castanea sativa (tamme kastanje)
55.
Acer japonicum (Japanse esdoorn) (1874)
56.
Taxus baccata (venijnboom)
57.
Kleine fruitboomgaard voorheen behorend bij Hooghorst (ca. 1900)
58.
Taxushaag
Terrassentuin en omgeving:
59.
Cirkel met rododendrons (1874) en een buitenrand van hortensia’s (2007)
60.
Tilia (linde)
61.
stobbe van een Betula (berk)
62.
Abies grandis (voorheen Picea pungens forma glauca, blauwspar) met onderbegroeiing van hulst,
azalea en rododendron
63.
Quercus (eik) (1874)
64.
Laburnum anagyroides (gouden regen)
65.
Rododendron
66.
Juglans regia (walnoot)
67.
Quercus (eik) (meerdere in groep)
68.
Bamboe (ca.1900)
69.
Heesterrand met azalea, pieris, rododendron
70.
Pseudotsuga (douglas)
71.
Abies grandis (reuzenzilverspar)
72.
Picea abies (fijnspar) (1874) 6x; op hondengrafjes zijn ze jonger.
73.
Larix kaempferi (Japanse lariks). In de tweede helft van de twintigste eeuw werden
deze aangeplant als productiehout. Elk jaar moest 20% worden gekapt en verjongd.
74.
2x Abies grandis (reuzenzilverspar) (1955)
75.
Castanea sativa (tamme kastanje) ouder dan 200 jaar
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Inventariatie bomen.
De nummers verwijzen
naar voorgaande lijst.
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Bijlage 4: Tekening van de tuin
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