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Kasteelpark Nijenrode

G.J. Immerzeel

Ontwikkeling en geschiedenis en van park en tuinen
De beschrijving van de tuingeschiedenis van kasteel Nijenrode is verre van 
eenvoudig, vooral door het ontbreken van een huisarchief, dat voor zover aan-
wezig tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwenen is. De informatie moet dus 
vooral uit algemene archieven en tal van andere bronnen komen, zoals topo-
grafische, en natuurlijk ook uit het terrein zelf.

Ontstaansgeschiedenis
13de eeuw, ‘de streek in de pre-riddertijd’
Benoorden Utrecht strekte zich een uitgebreid veengebied uit met daarin 
tal van veenmeren, o.a. bij Breukelen. We schrijven het jaar ca. 850 BC, een 
stroomverlegging van de Kromme Rijn bij Utrecht luidt het ontstaan van de 
Vecht in. Tot ca. 350 BC vinden er afzettingen plaats van zand en klei.
In de Romeinse tijd is er nog weinig menselijke activiteit in de streek. Vanaf 
de 6de eeuw wordt de Vecht onderdeel van belangrijke handelsroutes. In de 7de 
eeuw behoort de Vechtstreek tot het Friese rijk, als de gouw (district) ‘Niftar-
lake’ onder de Friese Koning. Er volgen enkele machtwisselingen tussen de 
Friezen en de Franken, en vanaf de 10de eeuw groeit de macht van de Duitse 
keizer met behulp van de door hem aangestelde bisschop van Utrecht. Deze 
start in de 11de eeuw met de veenontginningen buiten de stroomrug van de 
Vecht. De bevolking in de streek was inmiddels fors gegroeid en leefde o.a. 
van landbouw op de ‘oude gronden’, de oeverwallen, welke ontgonnen waren 
volgens een blokverkaveling, anders dan de latere ‘zes-voorling’-ontginningen 
van het veengebied met een hoevebreedte van 30 roeden (112 m).
Omstreeks midden 13de eeuw neemt de kasteelheer van Ruwiel aan de Aa het 
initiatief tot de bouw van een kasteel aan de Vecht.1 De Aa raakte verder ver-
zand en een strategische plek aan de Vecht werd gezocht.
Juist daar waar de oeverwal op zijn smalst was werd een eerste kasteel Nijenrode 
gebouwd. De stichtingslocatie van het kasteel was gekozen op de westelijke 
oeverwal van de Vecht, juist daar waar deze op zijn smalst was en benadering 
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vanuit het moerassige komklei-op-veen gebied bemoeilijkte. Er kunnen vraag-
tekens worden gezet bij de gangbare verklaring van de naam als zijnde ‘nieuwe 
ontginning/rooiing’; immers, grote delen van de oeverwal waren al enkele 
eeuwen in gebruik. De naam kan ontleend zijn aan de drooglegging van een 
poel ten noordwesten van Nijenrode, waarnaar ook hofstede De Poel verwijst.
Het oorspronkelijke kasteelterrein was slechts een smalle strook grond (ca. 
60 m), niet meer dan het huidige kasteel + gracht, getuige de vermelding in 1311, 
als Gijsbrecht van Nijenrode het kasteel opdraagt aan de graaf van Holland, Wil-
lem III: ‘… sijn huis, dat men heet Nyenrode, ende enen viertel lants, die ghe-
leghen es van den Broecdijc utestreckende in de Vecht, daer dat huis op staet …’

13de-16de eeuw ‘De onbekende tuin’
In de eerste eeuwen zal er nauwelijks sprake zijn geweest van park- en tuin-
aanleg. Immers, het kasteel had tot in de 16de eeuw een strategische functie, 
waarbij vooral zicht over de omgeving belangrijk was. De stichtingslocatie van 
het kasteel was in de 13de eeuw strategisch gekozen: op de westelijke oeverwal 
van de Vecht, juist daar waar die op zijn smalst was en direct overging in het 
moerassige komklei-op-veen gebied, wat benadering van het kasteel vanuit het 
westen bemoeilijkte.
De tuinaanleg bij een kasteel in die tijd bestond veelal uit graspriëlen, krui-
dentuinen, maar ook wel rozentuinen, fonteintjes e.d., meestal in aparte tuin-
kamers met een eigen functie. De inspiratiebronnen waren vooral de kruis-
tochten en de symboliek uit de ridderromans naast het nut als groente- en 
kruidentuin.
Na ca. 1500 brak er een nieuwe tijd aan, de renaissance, een periode van be-
wustwording, reizen, studie, ontdekking van het klassieke verleden en daarmee 
van de scheppende kracht van de antieken.
De basis van de tuinen was in deze periode niet veel anders dan in de late mid-
deleeuwen, namelijk gelijkmatige vakken van vierkante en rechthoekige perce-
len, maar nu veel groter en met meer elementen als beelden en vazen, bogen, 
berceaux, loofkoepels, grasperken, vorm-bomen, labyrinten en water.
Van Nijenrode is een dergelijk lusthof niet bekend, al is er wel een aanwijzing 
voor: Toen in 1536 Nijenrode opgenomen werd in de lijst van ridderhofsteden 
in het Sticht (Utrechtse) werd daarbij gesproken over ‘voorburgen, boomgaar-
den, grachten, singels en tuinen’.
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17e eeuw ‘de grote aanleg’
De eerste afbeeldingen van kasteel Nijenrode dateren uit 1606. Op deze pren-
ten is vrij veel boomgroei afgebeeld aan de noordzijde van het kasteel, waar 
toen de ingang was. Een bekende afbeelding van Nijenrode met tuinen is de 
kopergravure van Hessel Gerrits naar een olieverfpaneel van de Vlaamse schil-
der David Vinckeboons uit 1606 (afb. 1). De gravure beeldt de lente uit (‘ver’) 
en maakt deel uit van een serie van vier seizoenplaten met verder de kastelen 
Loenersloot, Ter Meer en Zuylen.
In de afgebeelde geometrische tuin wordt druk gewerkt: er wordt gespit, ge-
wied, geharkt, met kruiwagens gereden en met takkenbossen gesleept. De tuin-
baas staat met de spade in de ene en zijn hoed in de andere hand de kasteel-
heer en zijn eega te woord. De prent lijkt een aardig beeld te geven van de tuin 
in het begin van de 17de eeuw, echter, op de plaats waar de tuin is afgebeeld 
stroomt (en stroomde toen ook) de Vecht.

Afb. 1. ‘Ver’, Hessel Gerrits naar David Vinckeboons, 1606. (Rijksprenten-kabinet Amsterdam)
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Het betreft dus een aangepast beeld; de vier seizoenen staan centraal in deze 
serie en de kastelen zijn er als decor bijgetekend, maar wel waarheidsgetrouw. 
Op verschillende afbeeldingen uit de eerste helft van de 17de eeuw is vrij zware 
boomgroei te zien ten noorden van het kasteel en opgaande boomgroei aan 
de oostzijde langs de weg en de Vecht. Na 1632 werd het kasteel aanzienlijk 
gemoderniseerd en verfraaid.
Op diverse afbeeldingen uit de periode 1640-’60 is nog steeds flinke boomgroei 
aan de noordzijde te zien, waar ook de voorburcht/kasteelboerderij gelegen 
was, en aan de westzijde. Op het slotplein stond een forse boom. Op een ano-
nieme prent uit ca. 1653 is ten zuiden van het kasteel regelmatige boomgroei 
afgebeeld, mogelijk een laan. Op een olieverfpaneel van Jan van der Heijden 
uit ca. 1665 is een uitgebreide parkaanleg te zien met een duidelijke laanstruc-
tuur aan de zuidzijde (afb. 2). Voor zover bekend lag de hoofdingang van het 

Afb. 2. ‘Nijenrode van over de 
Vecht gezien vanaf Oudaen’, 
Jan van der Heijden, ca. 1665. 
(Coll. Nederland)
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kasteel toen nog aan de noordzijde. Het lijkt er dus op dat er tussen de verwoes-
tingen van 1511 en die van 1672 sprake is geweest van een park cq tuinaanleg.
In het rampjaar 1672, als de op Nijenrode verschanste Franse troepen uiteinde-
lijk moeten vluchten voor de oprukkende Hollandse legers, wordt het kasteel 
opgeblazen. In een beschrijving uit 1717 van ‘de Ridderhofstadt Nijenrode’ 
staat hoe het kasteel er na die ramp bijstond: ‘… de oude muren ten eenen-
maal geruineert, alsmede alle plantagen en bepotingen tot in de grond toe 
gedestrueert …’2

In 1675 werd het kasteel, als ruïne, na vier eeuwen steeds vererfd te zijn voor 
het eerst verkocht, en wel aan de Amsterdamse koopman Johan Ortt I (1642- 
1701). Al tijdens de 7 jaar durende wederopbouw van het kasteel werd een 
aanzienlijk park in renaissancestijl aangelegd.
De tekening van carthograaf Bernard de Roij uit 1678 (afb. 3) geeft een goed 
beeld van deze grote aanleg.3

De originele kaart, ‘Caert vande Ridderhofstat Nienrode en de Ambachtsheer-
lijckheijt van Breukelen’ bevindt zich in het Rijksmuseum doch is helaas ernstig 
beschadigd. Op de kaart is te zien dat alle percelen beletterd zijn, doch jammer 
genoeg is de legenda vrijwel geheel onleesbaar. Bernard de Roij was landmeter 

Afb. 3. Caert van de Ridder-
hofstat Nienrode, Bernard de 
Roij, 1678. (Rijksmuseum Am-
sterdam)
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en de tekening zal dus een vrij betrouwbaar beeld geven van de werkelijke situ-
atie op dat moment. (Schilderijen en prenten zijn vaak onbetrouwbaar en bij 
ontwerptekeningen is het altijd de vraag of het ontwerp ook zo is uitgevoerd). 
Veel van deze 17de-eeuwse structuur is nog altijd zeer herkenbaar op het land-
goed, vooral in de lanen en grachten in het oostelijk deel parallel aan de Vecht.
Van een aantal getekende bruggen naar het westelijk parkdeel zijn de gemet-
selde landhoofden nog terug te vinden in de oevers.
Op een kaart van Nicolaas Visscher uit ca. 1677 staat het ‘Bosch van Nienrode’ 
ten noorden van het eigenlijke kasteelterrein getekend. (afb. 4) Of de kaarten-
maker matigde zich een grote vrijheid aan, of deze ligging had te maken met 
de aanwezigheid van de 16de-eeuwse Breukelse korenmolen aan de Vecht, juist 
ten noordoosten van het kasteelterrein. Deze molen zou later een bron van 
tal van conflicten worden in verband met het windrecht van de molen en de 
opgroeiende bomen in het nieuwe park.

Afb. 4. ‘Bosch van Nienrode’, kaart van Mijnden en de Loosdrechten van Nicolaas Visscher. (coll. 
Munnig Schmidt)
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18de eeuw ‘tijd van fruit en verpozing’
Deze aanleg staat in de al eerder genoemde beschrijving van 1717 als: ‘… een 
seer schone plantagen van vrucht- en wilde Boomen (:aangemerkt dat aldaar 
geen eene Boom staat, die sijn Welgeb. Niet heeft doen planten:) aangelegt, 
als mede veele schone kommen en vijvers gegraven en met visch bepoot, soo 
dat het soo wel tot plaisir als profijt dient …’ Op afb. 4 is de genoemde molen 
te zien, en ook dat de tuin ten noorden van het kasteel ommuurd was met aan 
de buitenzijde waarschijnlijk leifruit. Deze ommuring heeft slechts korte tijd 
bestaan en vanaf 1730 tonen diverse prenten op die plek een haag terwijl de 
ervoor staande bomen tot steeds grotere hoogte plat gesnoeid werden. Tussen 
kasteel en koetshuis (Ortt was een groot paardenliefhebber en had een stoete-
rij van 50 paarden) is te zien dat het renaissancepark opgebouwd is uit lanen 
met in verband staande opgesnoeide bomen met struikgroei eronder en op de 
voorgrond gesnoeide bolvormige struiken. Net rechts van het koetshuis staan 
twee zuilen. Op latere prenten, o.a. uit 1745 van Johan de Beijer, is op de plek 
van deze zuilen een classicistisch gebouw, mogelijk de oranjerie, te zien (afb. 5) 

Afb. 5. Mogelijk is de orangerie afgebeeld op de achtergrond bij de brug, Kopergravure van  Hen-
drik Spilman naar Johan de Beijer in ‘Het verheerlijkt Nederland of Kabinet van hedendaagse 
Gezigten’, Amsterdam, 1750. (coll. Immerzeel)
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vgl. beschrijving 1817. Ondanks de onleesbaarheid van de legenda op de kaart 
uit 1678 is uit een aantal bronnen toch wel meer te weten te komen over de 
beplanting in die tijd.
Abraham de Haen spreekt in zijn ‘Naemlijst der adelijke huizen, sloten en kas-
telen’ over: ‘… ruime plantadien, vrugtbare Essen, en schaduwrijke bossen aen 
de lommerijke Vegt …’4

Schout en schepenen hadden het druk met de Heer van Nijenrode en zijn op-
groeiende park in verband met klachten van de molenaar van de korenmolen 
over windvang. In de uitgebreid beschreven getuigenissen worden allerhande 
kap- en dunnings-werkzaamheden beschreven in opdracht van de kasteelheer.
Zo blijken de bosgedeelten vooral bestaan te hebben uit eik en es, en direct 
tussen kasteel en molen uit beuk en es. Interessant zijn de eerder genoemde 
lanen, die, behalve een essenlaan, alle bestonden uit meerdere boomsoorten 
om en om geplant: beuk/iep, eik/iep, abeel/iep en langs de weg naar het dorp 
esdoorn en paardekastanje, terwijl deze weg langs het kasteel beplant was met 
iep en linde om en om.
‘… Dat op de Oprijt laan tussen de Groote buke boomen ijpe boomen Gestaen 
hebben boom om boom …’
‘… Dat op de laenen om het campie tussen den ijke bomen die er nu staen 
ijpen boomen gestaen hebben, boom om boom …’
‘… Dat er tusschen de lindeboomen op de weg voorbij en langs Nijenrode tot 
aan het bruggetje boom om boom ypen boomen gestaan hebben …’5

19de eeuw ‘periode van modernisering en leegstand’
Terreinbeschrijving 18176 (afb. 6)
‘by het opkomen door een capitaal yzer Hek met steene Pylasters’
‘een breede Oprylaan, beplant met opgaande Ipe, Eike, Essen en Populierboo-

men’
‘alwaar ter regterzyde een klein yzer Hek is’
‘tot aan een plein, met hooge opgaande Linde- en Beuke-boomen’
‘een groot Bassecour, beplant met Acacia, zwaare Lindeboomen en Bloemper-

ken, rondsom met een steene Muur, alwaar een Balcon in geplaatst is/ en 
beplant met Wyngaarden en Vrugtboomen’

‘De Hofsteede is gesitueert by het inkomen der voornoemde Oprylaan’
‘ter linkerzyde een Slingerlaan, beplant met hooge Essen, Willigen en andere 

Boomen en Hakhout, lopende langs de Zuidzyde van’
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Afb. 6. De route door het park in 1817.
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‘een kamp extra weltoegemaakt Hooy- en weiland’
‘ter linkerzyde van dezelve Slingerlaan een Bosch, beplant met hoog opgaande 

Boomen en zwaar Hakhout:
‘verders een breed Laan aan de Zuidwestzyde met opgaande Ipe en Esseboomen’
‘daarnevens een breede Vyver en Buitencingel, met opgaande Abeelen, Eeke 

en andere Boomen’
‘als ook ter zyde een Moestuin met Vrugtboomen’
‘nog aan de Noordzyde van het gemelde Weyland zwaare Eeke-boomen’
‘Ten einde de voormelde Cingel en Moestuin een Brug overgaande een capitaal 

Bosch met Eekelanen en Hakhout, strekkende tot aan de Broekweetering’
‘uit het gemelde Bosch over een breede Vyver een Zwitserse Brug overgaande 

naar een capitaal Slinger- en ander Bosch, beplant met Eeke en andere Boo-
men, strekkende tot aan de Broekdyk’

‘nog een Bosch Essen Hakhout, gedeeltelijk ten einde het Land onder No. 2. 
gelegen.’

‘vervolgens komt men in een Slingerbosch met zwaare Eeke en Esse opgaande 
Boomen en Hakhout’

‘voorts een andere Brug over de gemelde Vyver overgaande een capitale Kom, 
rondsom beplant met zwaare Eikeboomen;’

‘wyders breede Ipelaanen en’
‘een Appelen en Perenboom-gaard,’
‘benevens dezelve Boomgaard nog een Bosch met Ipeboomen en essehakout;’
‘laatstelyk een grote Engelsche boomgaard met exquise Vrugt-boomen, gele-

gen agter de heeren Huizinge/ waarin vreemde planten en Gewassen,’
‘bezyden dezelve twee capitale Moestuinen, Entery en Vygenboomgaard, waar-

nevens een Bloemenbak;’
‘agter de voorschreve boomgaard een capitale broeituin, met vaste Kribben en 

een Druivenbak, gedeeltelyk in Schuttingen waar-tegens exquise Vrugtboo-
men, ook is agter de Schutting een loots tot berging;’

‘Voorts nog alhier een zeer wel aangelegd en bevallig Plantsoen met een Berg 
en Kom, mitsgaders beplant met Treurwillige, Sparre- en andere Boomen en 
Bloem-hout,’

‘eindelyk agter de Heeren huizinge een plein met hooge en extra zwaare beu-
keboomen’

‘Wyders op het Plein by het gemelde kleine hek een capitaal steen gebouw, 
contineerende een Orangehuis, met deszelfs yzere kagchel, mitsgaders een 
Tuinmans Woning,’ 
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Deze vrij nauwkeurige beschrijving geeft een goed beeld van het kasteelpark 
ten tijde van Johan Ortt IV(1755-1814), de kasteelheer tussen 1784 en 1814. Er 
worden slingerlanen en een Zwitserse brug genoemd, wat duidt op invloed van 
de landschapsstijl binnen de 17de-eeuwse structuur.
Na zijn overlijden wordt de boedel beschreven, waarin tuinhistorisch interes-
sante zaken staan opgetekend:
Zo worden bij de boeken vermeld: 
The Botanical Magazine,
W.Curtis
Flora Batava, 
Sepp&Kops, 
Knoop Fructologie en Pomologie,
Knoop Huishoudkundig Hovenier, 3 dln. 
Linnaeus Nat. Hist., 
In de oranjerie staan dan: een pompelmoesboom, 12 oranjebomen, 3 laurier-
bomen, rododendron, een arbutus unedo, 7 Yucca’s, een dadelboom, een 
Laurustinus, 2 Myrrthes, 2 daphnis indicae, 3 groote Olyanders, en een partij 
pot-gewassen.
In de tuin bevinden zich: 47 glazen ramen, 4 lessenaars, 30 tuinbanken, 15 
oude ramen, rietmatten, oude ramen van de bloem Vies? bak, schopstoel, 5 
tuinbeelden.

Johan Ortt IV was duidelijk ook een fruitliefhebber, wat niet alleen blijkt uit 
zijn boekenkast maar vooral uit de aanwezigheid van vier verschillende boom-
gaarden in het park, een ‘entery’ en leifruit zowel bij het kasteel zelf als bij de 
‘broeituin’.7

Uit jaarring-analyses is gebleken dat alle huidige oude eikenlanen (kiemjaren 
1795-’99) net na 1800 geplant zijn. Hieruit blijkt ook dat in de periode 1830-
’45 vooral in de bossen rond de huidige rozentuin veel bomen aangeplant zijn, 
onder andere eik, iep en beuk. De weduwe van Johan Ortt IV, Gijsberta Wilhel-
mina Schroyenstein, (1784-1848) was blijkbaar ook bewust met het kasteelpark 
bezig.
De verschillende 19de-eeuwse kadastrale minuutplannen en bijbehorende leg-
gers geven ook de nodige informatie over de aanplant in die periode; zo blijkt 
het geometrische dijkje in de zuidoosthoek, dat in 1678 boomloos was, in 1832 
aangegeven als laan. Later wordt dit dijkje het ‘laantje van Bulk’ genoemd, 
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naar de pachter van een boerderij die daar enkele decennia gestaan heeft tot 
1891. In WOII werd het dijklaantje weer boomloos toen de iepen gekapt wer-
den voor de opbrengst. Het laantje werd oorspronkelijk door een brug naar de 
Straatweg ontsloten.8

In 1849 werd Nijenrode geveild, en gekocht door Jhr. Willem Jan Adriaan van 
Romondt (1798-1856) en reeds twee maanden later werd er voor enkele dui-
zenden guldens, toen een heel kapitaal, hout uit het kasteelpark geveild. Kaar-
ten uit de tweede helft van de 19de eeuw tonen een sterk afgenomen boombe-
planting; in de westelijke helft resteert slechts wat hakhout en slootbeplanting.
Op de aquarel van Henri Knip uit 1852 is zware boomgroei te zien ten noorden 
van het kasteel op het ‘Beukenplein’, terwijl links van het kasteel het opvallend 
licht is achter de iepen langs de kasteelgracht.
De linden op het slotplein, in 1817 omschreven als ‘zwaare lindeboomen’ heb-
ben al forse stammen, al zijn de kronen wat klein afgebeeld. Een foto uit 1860 
toont zware bomen, en ook op een andere aquarel van na 1860 staan enorme 
bomen. Op deze aquarel van Eckstein staat links bij het kasteel een grillige 
boom, waarschijnlijk de acacia die al in 1817 genoemd wordt. De beide linden 
zijn ongetwijfeld de oudste bomen van Nijenrode en zijn mogelijk in 1769 
geplant toen Johan Ortt III (1723-’83) hertrouwde met Dorothea Wijnanda 
Eyck (1733-’91) (ook het grote inrijhek werd toen uitgebreid met zijvleugels 
met haar initialen).
In 1851 verkocht Van Romondt het kasteel al weer waarbij Sara Ortt (1798-
1853) Nijenrode weer terug kocht nadat zij het in 1816 had laten veilen. Na 
haar overlijden werd het kasteel in 1854 zoals toen gebruikelijk weer geveild en 
door de Utrechtse industrieel Willem Hendricus de Heus (1808-’72) in eigen-
dom verkregen. Hij moderniseerde het kasteel grondig, doch lijkt in het park 
weinig veranderd te hebben. De Heus woonde zelf nooit op het kasteel, doch 
verhuurde het als o.a. militaire kostschool.
Slechts enkele bomen in de uiterste noordoosthoek dateren uit deze periode. 
Uit de notariële akten van genoemde veilingen valt nog wel wat op te maken 
omtrent het park. Zo blijkt de huidige Kasteellaan toen Zuidlaan geheten te 
hebben, en als bomen worden hier naast eik ook iep, es, populier en hakhout 
genoemd.
De huidige Beukenlaan was toen onderdeel van de Rozenlaan welke voorbij 
de gracht rond de huidige hertenkamp noordwaarts afboog en doorliep tot 
de huidige Kastanjelaan. Ten zuiden van het eerste deel van de Rozenlaan lag 
het zogenaamde Varkensbosch. Centraal rond de kom lag het Kombosch met 
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zware eiken, essen- en wilgenboomen en hakhout, de Rozenlaan ten westen 
van dit Kombosch was met essen en populieren beplant. De bosgedeelten ten 
noorden en westen hiervan bestonden uit zware eiken- en wilgenboomen en 
hakhout. Op de Veldminuut van de Topografische Militaire Kaart uit 1849 
is het Kombosch goed te zien evenals een indicatie van het padenpatroon 
(afb. 7).

20ste eeuw ‘een tweede jeugd, maar ook toenemende druk’
In het begin van de 20ste eeuw werd Nijenrode enkele keren kort na elkaar ge-
veild. In deze periode van economische bloei en culturele vernieuwing werden 
tal van kastelen en buitenplaatsen gesloopt na verkoop van de waardevolle 
onderdelen. Dit dreigde ook met Nijenrode te gebeuren toen het op 28 decem-
ber 1906 op een veiling gekocht werd door een opkoperscombinatie. Interieur 
en bomen werden direct genummerd.
De redding kwam van de vermogende Amsterdamse koffiehandelaar en kunst- 
en cultuur-liefhebber Michiel Onnes (1878-1972), die op een van zijn vele pas-
sages langs Nijenrode schrok van de genummerde bomen en besloot Nijen-
rode voor sloop te behoeden door het op 2 januari 1907 te kopen.
Een nieuw tijdperk brak aan, een periode van herstel en vernieuwing. Onnes 
begon direct met de restauratie van het kasteel en koos daarvoor de situatie uit 

Afb. 7. Het kombosch en een 
indicatie van het padenpa-
troon, Topografische militaire 
veldminuut, 1849. (J.S. von 
Motz, Nationaal Archief)
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de eerste helft van de 17de eeuw. Gelijktijdig werd het park groots aangepakt. Al 
in 19089 werd melding gemaakt van de tuinsieraden berg en vijver (vissenkom 
ten noorden van het kasteel) (afb. 8), die werden opgeknapt na hun verwaarlo-
zing. Prachtige lanen zijn aangelegd waarbij de leiding van de werkzaamheden 
was opgedragen aan de firma H. Copijn & Zn., tuinarchitecten te Groenekan. 
Diverse mondelinge bronnen vermelden de aanplant van grote bomen met 
een mallejan, zoals die op kasteel De Haar in die jaren ook waren gebruikt. Dat 
was zo bijzonder dat er in de wijde omgeving nog lang over gesproken is. Het 
ontwerp ging uit van behoud/versterking van de 17de-eeuwse lanenstructuur in 
het oostelijke deel met naar het westen toe een kunstig daaraan ingebreid land-
schapspark. Later werkte Onnes ook met tuinarchitect Leonard Springer, die 
o.a. ontwerpen maakte voor het rosarium, dat in grote lijnen ook zo tot stand 
kwam, en voor de oostrand van het park (afb. 9) dat, met uitzondering van de 
parterre op het slotplein, niet zo uitgevoerd is. Springer constateerde bij zijn 
bezoek in 1932 dat de door hem in 1912-’15 ontworpen broderies voor de tuin-
manswoning verdwenen waren, evenals de parterre op het slotplein (afb. 10) 
en de broderies van Copijn in de rozentuin. Deze laatste broderies waren blijk-
baar door Copijn gemaakt binnen het ontwerp van Springer (afb. 11). Volgens 
foto’s van de bouw van het huidige koetshuis op de plek van de tuinmanswo-
ning en de herbouw van de donjon bij het kasteel was dat al in 1917 gebeurd.
Een groot deel van de oude lanen bleef staan en nieuwe werden aangeplant 
binnen de oude structuur. De entreelaan werd verdubbeld, vermoedelijk met 
lindes (afb. 12). Tijdens WO II zou deze verdubbeling weer gekapt worden. Op 
de foto van deze laan is de 2de boom rechts een (inboet?) iep welke later van-
wege de iepenziekte in 1948 geveld is. (Op aanwijzing van het Staatsbosbeheer 
moesten toen nog 2 iepen, een es en 7 beuken ten noorden van het kasteel 
geveld en aan een erkende houthandel geleverd worden).
Dat lot trof in die jaren ook de oude Rozenlaan, de tegenwoordige Beuken-
laan, waarvan de binnenste laan uit iepen bestond; die is ca. 1950 vervangen 
door beuken. De noordelijke beukenrij langs de gracht dateert van eerder. Aan 
de noordzijde van de nieuw gegraven landschappelijke vijver werd vanaf het 
rosarium een kastanjelaan aangeplant die nog honderd meter doorprikt in het 
Engelse landschapspark.
Dit landschappelijke park werd grotendeels aangelegd tussen 1915 en ’20. Met 
deze aanleg was een aanzienlijke hoeveelheid grondverzet gemoeid omdat 
waterpartijen werden gecreëerd en diverse watergangen werden gedempt. Met 
de overblijvende grond werden percelen opgehoogd. Zowel oude foto’s als 
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Afb. 8. De Goudvissenkom, 1915. (C. Steenbergh, Buiten 1915)

Afb. 9. Ontwerp van Springer voor Onnes, 1915, 57x120,5 cm. (WUR Speciale Collecties 01.141.03p)
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Afb. 11. Broderie in het verdiepte deel van het rosarium, 1915. (C. Steenbergh, Buiten 1915)

Afb. 10. De broderie voor de tuinmanswoning die voor het koetshuis stond, 1915. (C. Steenbergh, 
Buiten 1915)
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het aantreffen van eiken boompaal-
punten in stormkluiten wijzen op de 
aanplant van zwaarder plantmateri-
aal in een ruim en willekeurig ver-
band, behalve in een bosperceeltje 
ten westen van het kasteel, waar de 
basis alleen uit eiken bestaat die in 
een verband van 6 x 6 m geplant zijn. 
Het basisassortiment bestond uit eik, 
es, iep, linde, paardekastanje, haag-
beuk, esdoorn en beuk, maar ook 
wel populier en abeel in de buiten-
rand van het park. Daarnaast werden 
als accenten veel cultivars en exoten 
geplant, vooral in de randen van de 
bospercelen maar ook wel daarbin-
nen, zoals monumentaaliep, moera-
seik, moseik, zilveresdoorn, plataan, 
berk, tamme kastanje, bruine beuk, 
treurbeuk, zuilbeuk, zwarte noot, larix, catalpa, vleugelnoot, rode es, rode iep, 
acacia en rode kastanje.
In de ondergroei worden behalve een natuurlijke struiklaag hier en daar nog 
steeds sierheesters aangetroffen als dwergkwee, chinees klokje, ranonkelstruik, 
boerenjasmijn, kerspruim, sneeuwbes, prachtframboos, wollige sneeuwbal e.a. 
Opvallend zijn in de randen van de bossen de donkere kerspruim, Prunus ce-
rasifera nigra.

In de noordrand, waar al sinds de 17de eeuw de nutstuinen lagen, werd een 
nieuwe nutstuin aangelegd met daarbij een oranjerie. Die tuinen zijn aan de 
noord- en oostzijde begrensd door een hoge spouwmuur met ezelsrug waarte-
gen leifruit en muurkassen gebouwd werden. Ten noorden van deze tuinmuur 
ligt in de berm van de even oude lindenberçeau de stookkelder met gemet-
selde schoorsteen voor de verwarming van het kassencomplex. Voor de water-
voorziening werden twee putten gemetseld met een buisverbinding naar de 
kasteelgracht. Hiervan is er nog een in gebruik, en van het kassencomplex res-
teren nog de grote kas, perziken-muurkas en een aantal broeibakken (afb. 13). 
De toegang naar de nutstuin wordt gevormd door een haagbeuk-berçeau. Ten 

Afb. 12. De oprijlaan, 1936. (anonieme foto)
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noordwesten van deze nutstuin en lindenberçeau lag nog een tweede tuin, de 
vollegronds moestuin, eveneens aan noord- en oostzijde ommuurd waartegen 
leifruit, voornamelijk pruim en perzik was geplant. Deze tuinmuur is in 1985 
na een strenge vorstperiode grotendeels omgevallen en vervangen door een 
beukenhaag (opkweek van eigen zaailingen van een verdwenen grote beuk ten 
noorden van het kasteel).
Op het omgrachte perceel ‘extra best weiland’ ten zuiden van het kasteel werd 
een combinatie van sier- en nutselementen aangelegd: een wildbaan/herten-
kamp als vista met achterin een rietgedekte stal in chaletstijl, omgeven door 
een massief ijzeren hek met gebogen staanders, voorts een uitgebreide mena-
gerie bestaande uit een dubbele duivenvolière en een fazanterie van zeven vo-
lières met nachthokken op een gebogen gemetselde plint. De voor- en zijgevels 
bestonden uit een vakwerkconstructie, gevuld met half-houts knuppelwerk. 
Twee tropische volières met verwarmd nachtverblijf en een eendenvijvertje met 
dubbel nachthok completeerden dit fraaie geheel. Tegenover het eendenvij-
vertje lag voorheen een tennisbaan.
Ten zuiden van de menagerie werd een boomgaard van 30 are aangelegd met 
vooral hoogstamfruit, welke nog deels in tact is.
In 1930 moest Onnes om financiële redenen Nijenrode verkopen.
De kunsthandelaar Goudstikker (1897-1940) werd de nieuwe eigenaar, die van-
af 1935 kasteel en park openstelde voor het publiek, vooral ten behoeve van 
veilingexposities. Het achterstallig onderhoud in het park werd met hulp van 
de gemeente weggewerkt, de tennisbaan werd vervangen door een buxuslaby-
rint van 400 m² (afb. 14) naar 17de-eeuws ontwerp (Harley Manuscripten) en 
het rosarium werd opgeknapt en van nieuwe rozen voorzien.10 Veel van de nog 
aanwezige tuinornamenten zijn door Goudstikker naar Nijenrode gehaald. 
Tussen het eikenplein ten noordwesten van het kasteel en de Kastanjelaan 
langs de nutstuin werd een beukenlaantje aangeplant.
Tussen 1940 en ’45 was Nijenrode in handen van de Duitse kunsthandelaar 
Miedl. Het park kwam redelijk ongeschonden de oorlog door, al blijkt uit de 

Afb. 13. Het kassencomplex in de nutstuin, 1926. (detail luchtfoto KLM 3286)

Niftarlake 2009_Binnenwerk DEF.indd   42 27-04-10   10:23



43

jaarring-tellingen dat er behoorlijk wat gekapt is in die periode. De tuinbaas van 
Goudstikker, Heinhuis, bleef op de plaats wonen en werken, evenals een deel 
van het personeel. De karige salarissen werden in natura aangevuld met hout 
en zelf verbouwde aardappelen en groenten. De strenge winters en schaarse 
middelen betekenden wel dat de inhoud van de oranjerie verloren ging door 
bevriezing, evenals de tropische vogels, waarvan de volières al aan het einde van 
de oorlog gesloopt werden.11 
Toen aan het einde van WOII landgoed Nijenrode gebruikt werd voor huisves-
ting van ca. 3000 Duitse krijgsgevangenen + uitrusting, werden de vele paarden 
die ze bij zich hadden deels in de hertenkamp gezet, maar het overgrote deel 
van de paarden werd naar de weilanden ten westen van het landgoed gebracht, 
waarvoor een brug gebouwd werd van hiervoor omgezaagde populierenstam-
men uit de westelijke bosrand.
Vanaf 1946 werd het huidige onderwijsinstituut op Nijenrode gevestigd, eerst 
als huurder en vanaf 1950 als eigenaar. Deze vestiging zou aanzienlijke gevolgen 
hebben voor het landgoed. Zo zijn er in de loop der jaren ten behoeve van onder-
wijs en huisvesting diverse gebouwen verrezen. De bouwlocaties werden zodanig 
gekozen dat er zo min mogelijk bomen gekapt hoefden worden. Dit betekende 
wel dat de hoofdstructuur van het park vertroebelde door het dichtbouwen van 
open ruimten en soms ook van een zichtas. Een tweede grote invloed van het 
instituut op het landgoed betreft de infrastructuur: de hoofdlanen werden geas-
falteerd en de voorheen onverharde bospaden werden grotendeels halfverhard, 
uitgezonderd een paar paden die dan ook snel verdwenen zijn. Ten behoeve van 
kabels en leidingen is zeer veel graafwerk verricht wat aanzienlijke schade aan 

Afb. 14. Reconstructie labyrint.
(Gert Immerzeel, 1980)
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Schets van de ontwikkeling van het park in de loop der eeuwen. (G. Immerzeel)
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vooral de laanbomen veroorzaakt heeft. In de zuidwesthoek van het park werden 
twee sportvelden aangelegd en in het westelijk deel een dubbele tennisbaan.
Het onderhoud beperkte zich de eerste decennia vooral tot ‘poetswerk’ terwijl 
er constructief weinig gebeurde behalve dan de aanplant van de beukenlaan 
begin vijftiger jaren na het wegvallen van de iepen.
De nutstuin werd een tijd verpacht aan een groentekweker en de oranjerie 
werd garage en later werkplaats. In de 60-er jaren verrezen studentengebou-
wen in grote delen van de oude moestuin.
Tijdens de ontgroeningen van nieuwe studenten werd in het park op grote 
schaal gesprokkeld en werd de klimop van de bomen verwijderd. Voor de ver-
zorging van de boomgaard werd een lokale fruitkweker ingehuurd en het gras 
van de parkweiden werd ‘op stam’ geveild. 
In 1975 werd ten behoeve van studentenhuisvesting, een mensa, een sporthal, 
parkeerterreinen en sportvelden het park met ca. 20 ha in westelijke richting 
uitgebreid. De voormalige weidegronden werden opgespoten met ruim 1½m 
zand, klei en veen, afkomstig van de verbreding van het Amsterdam- Rijnka-
naal, een ophoging waarvan door inklinking van het vijf meter dikke veenpak-
ket slechts 10% zou overblijven. De hoofdstructuur van deze uitbreiding is, 
voor zover mogelijk was, geïnspireerd door de Engelse Landschapsstijl. In 1985 
is de bestaande Beukenlaan met 200 m. in westelijke richting verlengd en en-
kele jaren later doorgetrokken tot het kanaal met pionier-laanbomen als abeel 
en populier tot een bijna een kilometer lange laan, welke eindigt in een cirkel 
van Italiaanse populieren.
In 1988 is het terrein nogmaals uitgebreid met ca. 9 ha naar het zuiden, o.a. ten 
behoeve van ontsluiting en parkeervoorzieningen. In dezelfde tijd verrees aan 
de noordzijde van het oude landgoed een uitbreidings-woonwijk van Breuke-
len, zodat het oude landgoed inmiddels aan drie zijden ingesloten raakte en de 
visuele relatie met het omringende landschap verloren ging.

Beheer en onderhoud zijn tegenwoordig meer gericht op duurzame instand-
houding waarbij kwaliteit en zorgvuldigheid voorop staan. Ondanks alle ver-
anderingen en latere bebouwingen ademt het oude kasteelpark nog altijd die 
bijzondere sfeer uit die zo kenmerkend is voor oude landgoederen en buiten-
plaatsen. De 17de-eeuwse lanenstructuur is nog grotendeels aanwezig en waar 
nodig uitgebreid en ingeboet, en in het latere landschapspark is het aange-
naam verpozen. Veel van de exoten die toegepast zijn bij de landschappelijke 
aanleg hebben de zware omstandigheden van zeer natte komklei op veen uit-
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eindelijk niet overleefd en zijn verdwenen. Inboeten is dan zinloos en bijplan-
ten in een oud bos is sowieso vrijwel ondoenlijk. Gelukkig zorgt de rijke bodem 
voor veel natuurlijke verjonging waaruit geselecteerd wordt voor de volgende 
bosgeneratie, welke zo geleidelijk zijn plek inneemt tussen de oude generatie. 
Binnen de cultuurhistorische structuren en waarden is lokaal ruimte voor een 
meer natuurlijk beheer hetgeen kwaliteitsverhogend werkt. Veel historische 
parken zijn naast hun cultuurhistorische waarden ook befaamd om hun hoge 
natuurwaarden, zo ook Nijenrode. De honderdduizenden stinzenplanten, zo-
als de bostulp en de holwortel, welke in het voorjaar in het park voor een vro-
lijke toets zorgen zijn een historische cultuurwaarde, goed gedijend door een 
natuurlijker beheer.
Het kasteelpark van Nijenrode is ook befaamd vanwege het voorkomen van 
meer dan 1250 soorten paddenstoelen waaronder zeer veel bijzondere soor-
ten. Veel hiervan zijn vooral gebonden aan de historische structuur als oude 
lanen met een schrale berm en bomenpleinen, terwijl andere soorten meer 
voorkeur hebben voor de ‘beheerste wildernis’ dieper in het park. De huidige 
waarde van het kasteelpark laat zich het beste omschrijven als een succesvolle 
combinatie van historie, cultuur en natuur.

Noten
1  Tijdens de ontginningen waren er conflicten tussen de locale machthebbers, vroonheren, en de 

bisschop; zo bevorderde de vroonheer van vroonhoeve De Poel de bouw van slot Ruwiel, terwijl 
iets verder aan de Aa Huis ter Aa door de Bisschop bevorderd werd.

2  HUA GA Bibl. VIII F20-6, ‘een korte Beschrijvinge van de Ridderhofstadt Nijenrode, soo veel 
men uyt de oude papieren heeft konnen opsoeken, opgestelt in de maand februarij des Jaars 
1717’.

3  Afgebeeld is een reconstructie-tekening in De Nederlandse Buitenplaats 1983, door Jhr. Dr. H.W.M. 
van der Wyck.

4  Dorpsgerechten Breukelen-Nijenrode 1734-’40.
5  HUA Archief Dorpsgerechten inv. Nr. 367 fol 73 verso, 74, 73 recto dd 20 dec 1734.
6  Veilingbiljet HUA 260.
7  Bij recent archeologisch onderzoek in voorjaar 2010 ivm funderingswerk kasteelgracht zijn grote 

hoeveelheden pitten aangetroffen van vooral perzik, abrikoos, kers en amandel
8  Mondelinge mededeling J.Rijkse, pachter 2e helft 20e eeuw.
9  Het Nieuws van den Dag, 5 sept 1908.
10   De rozen waren geleverd door de Naardense rozen-kweker Van Rossem, Goois Buitenleven oct. 

1936.
11   Mondelinge mededeling mej. A.Heinhuis (dochter tuinbaas 1936-1969).
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