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Landschapspark De Eese 
Het huidige ui tgestrekte landgoed De Eese kent 

een lange geschiedenis .  De vroegste vermel-

ding van De Eese als ‘Hoff  ter  Eze’  gaat terug op 

1371. In de 13de eeuw komt ‘De Eze’  bovendien 

al  voor als famil ienaam. De Eese werd vanaf de 

15de eeuw een Heer l i jkheid.  Het huidige land-

goed ontwikkelde zich ui t  di t  hof .  Het bestaat ui t 

ongeveer 440 ha.  bos en 360 ha.  landbouwgrond. 

De lange en gelaagde histor ie van het landgoed 

is nog al t i jd z ichtbaar in het huidige landschap. 

De verkavel ingsstructuur en de boswal len,  die de 

landbouwgronden begrensden en beschermden 

tegen wi ld ,  z i jn als waardevol le middeleeuwse 

landschapsstructuren in het landschap her-

kenbaar.  In de vroege 17de eeuw werd in het 

westel i jk  deel van di t  landschap het huidige 

hoofdgebouw (Huize Eese)  gebouwd. Volgens de 

gevelstenen dateert  di t  s lot  ui t  1619. Het werd 

op een verhoogd en omgracht terrein aangelegd, 

waar tot  aan de 19de eeuw nog enkele wi jz ig-

ingen plaatsvonden: een tweede grachtenstel-

sel  werd aangelegd en de omliggende gronden 

werden inger icht als tuin en boomgaard,  en voor-

zien van een enkele v i jverpart i j . 

huidige s i tuat iesi tuat ie rond 1900
LANDSCHAPSPARKEN IN 

STEENWIJKERLAND

B e h e e r k a a r t  1918
 Hoofdgebouw Huize Eese

 Rode Landhuis

In de 20ste eeuw vonden er grote verander ingen 

plaats aan het landgoed, die direct  verband heb-

ben met de aanleg van het landschapspark. 

In 1915 verkocht Mr.  Antoni  Brants ,  die De Eese 

s inds 1879 in bezi t  had, het landgoed aan Michiel 

Onnes van Ni jenrode.  Ni jenrode focuste z ich op 

het noordoostel i jke deel van het landgoed, waar 

hi j  in 1917 een modern houten landhuis (het Rode 

Huis )  een rentmeesterswoning en koetshuis/ ga-

rage en paardenstal  l iet  bouwen. In de omgeving 

rondom het Rode Huis l iet  hi j  naar ontwerp van 

de bekende tuinarchi tect  L .A .  Spr inger (1855-1940) 

een park in landschapsst i j l  aanleggen. Spr inger 

combineerde hier de nieuwe sl ingerende paden 

met het bestaande kleinschal ige en eeuwenoude 

agrar ische landschap. Hierdoor voegde hi j  een 

nieuwe, 20ste eeuwse laag aan het landgoed toe, 

die aansloot op de ruimtel i jke kenmerken van het 

gebied.

Hoewel Michiel  Onnes van Ni jenrode grote veran-

der ingen heeft  doorgevoerd,  had hi j  het landgoed 

slechts korte t i jd in bezi t .  In 1923 werd het land-

goed gekocht door Jhr.  H.A.  van Karnebeek.  Nog 

al t i jd is  het landgoed in eigendom van de famil ie 

Van Karnebeek.

De 20ste-eeuwse verander ingen, inclusief  de 

toevoeging van het landschapspark,  z i jn op 

een beheerkaart  ui t  1918 terug te v inden.  Ook 

is op deze kaart  het omgrachte terrein rondom 

het hoofdgebouw Huize Eese afgebeeld.  Verder 

is  het grondgebruik per perceel  nauwkeurig in 

beeldgebracht .  De kaart  is  niet  hetzel fde als een 

ontwerptekening,  maar geeft  wel veel  informatie 

over het landschapspark en het landgoed in de 

t i jd van aanleg. 

De werkzaamheden aan het park vonden in 1917  

plaats .  Bewaard gebleven br ieven tussen de 

toenmal ige opzichter en de rentmeester geven 

een bi jzondere inki jk je in de ui tvoer ing.  Zo 

schreef de opzichter op 2 maart  1917:

 

Ook geven de br ieven een beeld van de kosten 

van de werkzaamheden:

en ui t  dezel fde br ief :

:

  

 “Tevens word het ook t i jd om gr int  te 

bestel len bi j  het landhuis ,  wanneer U 

komt moeten wi j  di t  opnemen hoeveel 

wi j  noodig hebben. En wi j  zul len ook nog 

wel wat mest noodig hebben bi j  gedeelte 

planten bi j  het landhuis .  Koeimest zou het 

beste z i jn maar di t  zal  wel een toer z i jn 

om daar aan te komen.” 

“Wi l  U mi j  deze week ƒ900,- toezenden ik 

 heb bi jna al  het werk maar aanbesteed, 

de  v i jver graaven en de wegen.”  

“O ja ,  di t  had ik nog vergeten U te schr i j-

ven,  maar di t  zal  U zeker ook wel goed 

zi jn want het is  veel  voordel iger ik heb wat 

r i j ls  [ rai ls ]  en kiepkarren gehuurd,  want de 

v i jver bi j  het landhuis heeft  ver leden jaar 

ongeveer 3 gulden gekost per m2 en deze 

komt nu ongeveer ƒ1,40 per m2.”
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Ten noorden van het landhuis l igt  de 
tweede vi jver,  dest i jds aangelegd als 
brandvi jver.  Deze vormt het begin van de 
ui tgestrekte parkweide en is daarom ook 
belangr i jk voor het z icht op en vanuit  het 
landhuis .  De v i jver is  voorzien van een 
bescheiden en ovaal gevormd ei landje,  dat 
te bereiken is v ia een eenvoudige houten 
brug.  Met het opnemen van twee boon-
vormige v i jvers voegde Spr inger aan het 
bestaande middeleeuwse landschap ken-
merkende elementen van de landschapsst i j l 
toe.

Een eveneens bi jzonder onderdeel van de 
aanleg is het pinetum, gesi tueerd tegen de 
westel i jke v i jver.  In di t  perceel  is  een 
col lect ie van zeldzame naaldbomen aan-
geplant .

N

Landschapspark L .A.  Spr inger
Springer ontwierp de wandelroutes op een 
manier dat ze afwisselend langs bestaande 
bos- en landbouwgronden en nieuw aan-
gelegde elementen voerden.  Het combineren 
van de lange gebogen l i jnen en het verbin-
den van (oude) landbouwgronden en (nieuw) 
aangelegde esthet ische gronden, was 
kenmerkend voor Spr inger.  Dankzi j  de wi jze 
waarop hi j  gebruik maakte van bestaande 
structuren,  is  de middeleeuwse 
verkavel ingsstructuur bovendien nog al t i jd 
beleefbaar.

In de omgeving van het landhuis ontwierp 
Spr inger twee boonvormige v i jvers met voor-
zicht ig glooiende oeverwal len.  De westel i jk 
gelegen vi jverpart i j  heeft  nog al t i jd een 
belangr i jke perspect iv ische funct ie in de 
aanleg.  Dankzi j  het weerspiegelende effect 
van het water is  hier namel i jk een indruk-
wekkend zicht op het huis .

Leonard Anthoni j  Spr inger 
(1855-1940) 
De toenmal ige eigenaar Michiel  Onnes van Ni jen-

rode l iet  het terrein rondom het Rode Huis door 

de tuinarchi tect  Leonard Spr inger (1855-1940) 

voorzien van een parkaanleg in landschapsst i j l . 

De keuze voor Spr inger was niet  verrassend; hi j 

had een goede reputat ie en een brede klanten-

kr ing opgebouwd onder de bestuursel i te en gefor-

tuneerde handelaren en industr ië len.  Bovendien 

betrok Onnes van Ni jenrode Spr inger ook bi j  de 

aanpassing van de gronden rondom zi jn andere 

bezi t  Kasteel  Ni jenrode in Breukelen.

Het ontwerp
Een ontwerptekening van Spr ingers plan voor 

De Eese is helaas niet  bekend. Wel bestaat er 

een plant l i js t  u i t  1917 en een bedr i j fskaart  ui t 

1918 (z ie voorzi jde)  waarop de nieuwe si tuat ie is 

afgebeeld.

Het nieuwe ontwerp werd ingepast in de 

eeuwenoude landschapsstructuur van akkers en 

boswal len.  Spr inger gebruikte deze 

s i tuat ie in z i jn ontwerp van het landschapspark. 

De bestaande landbouwgronden werden omge-

vormd tot parkaanleg,  waarbinnen de wandel ing 

een belangr i jke rol  kreeg. 

Het in 1917 gebouwde Rode Huis vormt binnen 

deze wandel ing het middelpunt .  Vanaf het huis 

buigen diverse lanen af,  waardoor verschi l lende 

wandelroutes worden gevormd. 

Het ontwerp van L .A .  Spr inger voor kasteel  Ni jenrode 
in Breukelen,  waar h i j  de langgerekte s l ingervormen 

combineerde met rechte l i jnen en symmetr ie

©Groene Her i tage


