
Beukenburg, 
een verdwenen landhuis 

R.A.U., archief 
Domkapittel 884. 

Kaart van de 
SchuUerstiend en 

Korte Akkers: detail: 
plattegrond van het 

landgoed 
Beukenburg. 

G.Praalder, 1792. 
Pen, gedeeltelijk inge

kleurd; afm. detail: 
9x12 cm. 

Wie langs de Nieuwe Wetering in de rich
ting van Bilthoven rijdt, ziet pal voor de 
Beukenburgerlaan in het midden van het 
weiland een onregelmatig gevormde vijver 
liggen. Het is een van de restanten van de 
tuin bij het landhuis Beukenburg, dat in 
1925 werd afgebroken. Hoewel Beuken
burg al op de grote provinciale kaart uit 
1696 staat afgebeeld, is er over de geschie
denis en bewoners van het landgoed nog 
maar weinig bekend. Gelukkig zijn er en
kele gedetailleerde kaarten voorhanden. 
Zoals elders vaak het geval is geweest, is 
Beukenburg ontstaan als hereboerderij met 
een uitgebreid landerijencomplex. Op de 

detailkaart uit 1792 is het agrarische karak
ter van het landgoed nog duidelijk waar
neembaar: het hoofdgebouw heeft de plat
tegrond van een boerderij, terwijl er twee 
hooibergen en diverse bijgebouwen voorde 
bedrijfsvoering aanwezig zijn. Daarmee 
onderscheidt een landgoed zich van een 
buitenplaats, zoals bijvoorbeeld Persijn, 
waar een dergelijke bedrijfsmatige opzet 
ontbreekt. Bij dit voorname landhuis ligt 
een park, dat uitsluitend "tot vermaak" 
diende. Het landgoed Beukenburg, dat zich 
met een oppervlakte van 45 ha. uitstrekte 
tussen de Nieuwe Wetering en de Groene-
kanseweg, bestond toen al voor het grootste 
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gedeelte uit aangelegde bossen. Deze wer
den geëxploiteerd voor de houtproduktie en 
waren beplant met eiken, sparren en elzen, 
al naar de bodem ter plaatse toeliet. 
Beukenburg is daarmee dan ook een mooi 
voorbeeld van een landgoed, dat gelegen is 
op de overgang van het lage weidegebied 
en de zandgronden. Een aantal kleinere per
celen waren bestemd voor landbouw en 
moestuin. Ondanks de overwegend agrari
sche bestemming moet de hereboerderij 
Beukenburg zeker enige allure hebben uit
gestraald, want naar de heersende tuinstijl 
van die tijd. is er aan de oostzijde een slin-
gerbos aangelegd, waarin kronkelpaadjes 
zonder einddoel over en langs al even kun
stig aangelegde heuveltjes voerden. Op het 
landgoed zelf lagen verder nog enkele ver
spreide kleine woningen voor de bos- en 
landbouwarbeiders. 
Rond 1810 kwam het landgoed in andere 
handen. De hereboerderij maakte toen 
plaats voor een herenhuis, terwijl ook de 
tuinaanleg werd aangepast. De nieuwe ei

genaar legde deze in een vroege Engelse 
landschapsstijl aan, waarbij slingerende 
paden, gazons en bosschages een quasi-na-
tuurlijk landschapsbeeld moesten oproe
pen. Het verschil in bebouwing en tuinaan
leg is op beide detailkaarten goed te zien. 
Het grote landhuis, dat in 1925 is afgebro
ken, moet omstreeks tussen 1890 en 1902 
tot stand gekomen zijn. 
Gezien de langgerekte vorm is het vermoe
delijk een uitbreiding van het reeds be
staande huis geweest, want op oude prent-
briefkaarten is een onregelmatige bouw te 
zien. 45 kamers telde het imposante land
huis. Tot de bijgebouwen behoorden onder 
meer een stenen duiventil, een orangerie en 
de uit 1897 daterende en nu nog aanwezige 
stallen. De tuin werd rond diezelfde tijd 
volledig omgewerkt tot een park in de 
Engelse landschapsstijl. Een slingervijver 
temidden van grasvelden met verspreide 
hoogopgaande boomgroepjes suggereer
den daarbij een natuurlijk landschap. 
Al die tijd bleef het landgoed in exploitatie. 

R.A.U.,coll. 
Top. Atlas 1198-4. 
Kaart van het land
goed Beukenburg 
(detail). 
J. Mentz, 1810. 
Pen, gedeeltelijk in
gekleurd; afm. detail 
15x21 cm. 
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R.A.U., coll. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog bleek 
Top.Atlas 1734-3. de opbrengst uit het landgoed ontoereikend 

Achterzijde van het om het grote landhuis in stand te kunnen 
huis Beukenburg. houden. Om die reden is het in 1925 afge-

Anoniem,ca. 1900. broken. Het vrijgekomen puin is gebruikt 
Aquarel. voor de verharding van de Beukenburger-

120x188 mm. laan en de Prinsenlaan. Een stijlvoller her
gebruik vonden de balken van het huis, 
deze zijn aangewend bij de bouw van het 
"huis op het eiland" aan de Groenekanse-
weg. Behalve de vijver, enkele notebomen 
en rododendrons herinneren de nu nog aan
wezige boerderij en stallen aan dit typisch 
19e eeuwse landhuis. 

12 


