Seijst 1989. - Dl.19 een oplossing die voor alle betrokken partijen hetmeest aanvaardbaar was. Deze oplossing hield de voort-zetting van het particuliere beheer in, gerealiseerd ineen zo open mogelijke &quot;joint venture&quot; met de overheiden dus met de gemeenschap. Inmiddels is het bestand van de aangeslotenen uitge-groeid tot ruim 220 buitenplaatsen. Sinds medio 1983heeft de Stichting tot Behoud van Particuliere Histo-rische Buitenplaatsen door bemiddeling van het ministe-rie van Landbouw en Visserij de beschikking gekregenover een landelijke hoveniersorganisatie, die tegengereduceerd tarief onderhoud in de historische parkenen tuinen van de aangesloten buitenplaatsen kan ver-richten. Om dit zo verantwoord mogelijk te doen werdook een afdeling onderzoek en beheersplannen in hetleven geroepen: deze afdeling stelt voor alle buiten-plaatsen, waar gewerkt wordt, plannen of advies op innauw overleg met de

eigenaar. Deze plannen behoeven degoedkeuring van de ministers van Landbouw en Visserijen van W.V.C.; er is dan ook nauw contact met de afde-ling Natuur, Milieu en Faunabeheer (landbouw) en met deRijksdienst voor de Monumentenzorg. De beheersplannenvormen de basis voor de werkzaamheden van de hoveniers. Voor het opstellen van de beheersplannen is een spe-cialistische kennis vanuit verschillende disciplinesnodig om tot een verantwoorde visie te komen. In deafgelopen jaren is deze kennis dan ook opgebouwd; te-genwoordig werken bij deze afdeling twee landschapsar-chitecten, een historicus, een kunsthistoricus, eenbioloog en een tekenaar. Dit team vormt tevens devraagbaak voor tal van inhoudelijke problemen die zichin het veld voor kunnen doen. Daarnaast werkt men aaneen programma van voorlichting en kennisoverdracht, datin de vorm van publikaties, voordrachten enz. steedsmeer gestalte krijgt.
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Seijst 1989. - Dl.19 P^*^.^i-.- ^z Blikkenburg ca 1670 Collectie Gemeentearchief Zeist &quot;Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht&quot; uit 1696 door Bernard deI^oy
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Seijst 1989. - Dl.19 eind van de vijftiende eeuw gaat de ridderhol'stad overin handen van het geslacht De Voogd van Rijnevelt (2).De oudste kaart waarop Blikkenburg voorkomt, is dekaart van landmeter Cornelis van Berck uit 1571 (3). Hierop staat de ridderhofstad ingetekend met in hetzuidoosten enig dicht geboomte. Vooral het wegenpatroonis van belang: van het huis leidt de Blikkenburgersteegmet een haakse bocht naar de Groenenweg (Gruenen Wech),de voorganger van de Koelaan. Bij de buitenplaats horenverder het terrein tussen de Blikkenburgersteeg en deGroenenweg, een brede strook bouwland ten zuiden van deridderhofstad en een complex van vier rechthoekige vel-den direct ten westen hiervan. Dit complex, dat in delengte doorsneden wordt door de Blikkenburgerweterlngen dat gedeeltelijk uit weiland en gedeeltelijk uitbouwland bestond (een deel is juist in die tijd vanweide in bouwland veranderd) is nu nog in het

terreinte herkennen, aan de westzijde begrensd door een hout-wal. Ook de tegenwoordige dwarsweg (de Tiendweg), diede scheiding vormt tussen Blikkenburg en Wulperhorst,komt op deze kaart al voor. De volgende kaart is dekaart die J. van Diepenem maakte in 1645 (4). Hij geefthetzelfde wegenpatroon; tot het terrein van Blikkenburgblijken nog enkele verspreid gelegen gronden te beho-ren. Ook op deze kaart staat het huis in een beplantingaangegeven. Hoe het huis er uitzag, ziet men op eenafbeelding van Roeland Roghman uit 1647 (5). De Blik-kenburgersteeg heeft op deze tekening een laanbeplan-ting, terwijl de singel rond de gracht eveneens met eenrij bomen beplant is. Op een gewassen pentekening uitca 1670 (6) staat het huis eveneens aangegeven, nu van-uit het noordwesten en met de al op de oudste kaartvoorkomende poort of stal. In 1629 was Blikkenburg inmiddels op jhr Assuerus vanBrakel vererfd. De landmeter

Bernard de Roy bracht het gehele patroonvan wegen en waterlopen van Zeist in 1677 in kaart (7).Hierop zien wij ook de wegen en waterlopen rond Blik- 81

Seijst 1989. - Dl.19 kenburg met onder andere de Tiendweg en de Zeistervaart(ook als Blikkenburgervaart voorkomend) afgebeeld. Hijmaakte een aparte opmeting van het complex bouw- enweiland ten zuidwesten van de ridderhofstad. Een deelvan het bouwland blijkt nu te zijn omgezet in weilanden ook het stuk dat in 1571 van weiland omgezet was inbouwland, is nu weer, zo'n honderd jaar later, in wei-land veranderd. De Groenenweg is ten koste van Blikken-burg naar het oosten verlegd, verbreed en van een klei-ne bocht voorzien, waardoor 150 roeden van Blikkenburgwerden afgenomen (8) . De eerste acte waarin een enigs-zins uitvoerige omschrijving van het goed werd aange-troffen, dateert uit 1680 (9). Hierin wordt Blikkenburgals volgt omschreven: &quot;d'huysinge ende RidderhofstadtBlickenburgh, met sijne singels, tuyn, boomgaarden,ende plantagie, bouw ende duyfhuys, met eggen en eijn-den (...) groot omtrent twintich

mergen lants gelegenin den carspel van Zeyst (...)&quot;. Verderop in deze acte is sprake van een veertigtallepenbomen (de plantagie?), &quot;staende achter den boom-gaerdt (...)&quot;. De boomgaard moeten wij waarschijnlijk zoeken tenoosten van de tegenwoordige boerderij, die op de plekvan de oorspronkelijke ridderhofstad staat. Op 17 augustus 1687 wordt Blikkenburg door koop ver-worven door Willem Adriaan des H.R. Rijksgraaf van Nas-sau, waardoor Blikkenburg een onderdeel van zijn bezitin Zeist gaat uitmaken. Kort samengevat kunnen wij de aanleg van de ridder-hofstad Blikkenburg tot 1687 als volgt omschrijven. Deridderhofstad lag als bescheiden goed tussen de ver-schillende wegen en waterlopen, die de grens vormdenvan verscheidene gerechten ten zuidoosten van de kernvan Zeist, zoals Cattenbroek, Stoetwegen en De Breul. Van een aanleg direct bij het huls weten wij weinig;wij moeten ons Blikkenburg

voorstellen als een omgrachthuis met een met bomen beplante singel daaromheen; tothet goed behoorde de Blikkenburgersteeg (tegenwoordig 82

Seijst 1989. - Dl.19 -laan), die al in 1646/1647 een laanbeplanting had.Boomgaarden, tuinen en een plantagie, waarschijnlijkals hakhoutbos te interpreteren, completeerden het ge-heel. 1687-1850 Na de aankoop van Blikkenburg door Willem Adriaangraaf van Nassau-Odijck, Heer van Zeist, wordt de Blik-kenburgersteeg opgenomen in het door hem aangelegdelanenstelsel bij het Slot van Zeist. Deze situatie isafgebeeld op de kaart van Stoetwegen ca uit 1703 (10). Van het huis zelf weten wij weinig. Waarschijnlijkwerd het als boerderij gebruikt en verkeerde het verderin vervallen toestand. In 1746, wanneer zowel het Slotals Blikkenburg overgaan in handen van Cornelis Schel-linger, wordt het nog steeds omschreven als: &quot;de Huy-singe en Ridderhofstadt Blikkenburgh met syn cingels,tuijn, boomgaarden, ende plantagie, bouw en duijfhuijsenz.&quot; (11). Afbeeldingen uit die tijd geven niet veel meer danhet poortgebouw en een

boerderij daarachter (12). Ook het kaartmateriaal geeft beperkte informatie. Opde kaart van Zeist uit 1770 (13) staat het lanenpatroonZeist/Blikkenburg/Wulperhorst aangegeven, maar verderis bij Blikkenburg zelf alleen een ronde aanleg tenoosten van het huis een nieuw gegeven. Mogelijk hebbenwij hier te doen met de omgrachte boomgaard; zekerheidhiervoor hebben wij echter niet. Op latere kaarten en in het terrein zijn in iedergeval geen sporen terug te vinden van een dergelijkeboomgaard. Een argument voor het bescheiden karakter van Blik-kenburg in de achttiende eeuw is ook het feit dat hetop de kaart van het Campement van Zeist in 1787 nieteens voorkomt, terwijl Wulperhorst vrij uitvoerig isweergegeven (14). Veel m.eer informatie geeft het planvan Zeist uit 1802 (15). Hierop staan niet alleen delanen bij Blikkenburg en het Slot, maar ook de situe- 83
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