MONUMENTEN IN HET

ZEISTERBOS

Speurtocht voor kinderen vanaf 8 jaar en ouder
Duur: ca 1 uur

Uitleg: Hieronder is de route stap voor stap aangegeven. Bij iedere stap zie je een splitsing van
paden. De pijl geeft aan welke richting je moet lopen.
Zoals op iedere kaart vind je ook hier een legenda. Bestudeer die goed voordat je start.
Opdracht: op de achterkant van deze route vind je foto’s van monumenten met wat informatie en
een aantal letters. Deze foto’s staan in een willekeurige volgorde. Tijdens het lopen kom je deze
monumenten tegen. Houd onderweg goed bij in welke volgorde je deze monumenten(en foto’s)
tegenkomt, want dan kun je hiermee aan het eind een zin vormen.
LEGENDA:
breed bospad

verhard (fiets)pad

water of greppel

brug

conifeer (taxus)

smal pospad

weg

hek

bank

huis of kapel
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kijk om je heen!
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grote hek Boswerf

Ook oude kaarten kun je zien als monumenten, zoals de kaart
hierboven, uit 1599. Vroeger hadden ze nog geen Google en
was het veel moeilijker om een plattegrond te maken.
Kruisingen en splitsingen aangeven, zoals wij op deze kaart
doen, konden ze wel… Maar hoe plak je die aan elkaar?
De kaart van 2015, hier rechts, is veel gedetailleerder.
Hierop kun je de route volgen.
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BOSKAPEL
HOOG BEEK EN ROYEN

De Boskapel is in 1861
gebouwd als tuinmanshuis bij herenhuis
Pavia.

SW

ENGELSE LANDSCHAPSTUIN
De tuin van de buitenplaats is, meer
dan 150 jaar geleden, aangelegd
door de beroemde architect Zocher.
En wel, in de Engelse landschapsstijl: met slingerende waterpartijen,
doorkijkjes, boomgroepen en
gebogen paden.

Deze buitenplaats (een soort
vakantiehuis) is in 1824 gebouwd door
de rijke bankier Albert Voombergh.
De bankier woonde in Utrecht, waar hij
later burgemeester werd.
Vóór 1818 was de grond in de wijde
omgeving van het echtpaar Hendrik Verbeek en Carla van Royen.
Verbeek was ‘heer’ van de Domkerk
in Utrecht
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DAMHERTEN
Dit hert is bijna 200 jaar oud.
Hij is gemaakt voor een
Wereldtentoonstelling in Londen.

SPRENG
Deze spreng (= gegraven beek) stond al op kaarten uit
1771 en is meer dan 200 jaar
geleden gegraven.

TERB

OUDE ZANDVERSTUIVING

OS

De heuvels in het Zeisterbosch zijn
ontstaan door het stuiven van zand.

Helaas staat de beek nu
meestal droog, o.a. door grondwaterwinning.

Voordat de landheren hier kwamen
wonen, was het één kale zandvlakte,
omdat er te veel hout gekapt werd en
er teveel schapen waren.

OUDE BEUKEN
Op de kale zandvlakten plantten de
landheren beukenlanen, die
bescherming boden tegen zon en
wind.
Deze oude beuken bieden nu een
woning voor veel dieren.

MONUMENTALE PLATAAN
In een Engelse landschapstuin
staan vaak bijzondere bomen.

IN H

Veel bomen die toen geplant
zijn staan er nu nog, zoals
deze oude plataan.

PAVIA
Dit indrukwekkende herenhuis
is zo’n 150 jaar geleden gebouwd
door de echtgenoot van Douairière Voombergh.

REL

Na de oorlog was het 30 jaar het meisjesinternaat .met de naam: “Per Ardua Venimus in Amicia” (Door moeilijkheden
komen wij tot vriendschap).

BOSWACHTERSWONING
Deze oude boswachterswoning
staat op een heuvel: “De Bal”.
Dat was handig toen de
begroeiing nog laag was.

STENEN BANK
In 1915 schonk de burgerij van
Zeist deze natuurstenen bank aan
Douairière Pauw van Wieldrecht Voombergh.
Deze in 1913 overleden adelijke
dame bewoonde het herenhuis
Pavia.

ERF,
TJE

BAKEN
“Zeist aan Zee”
Dit is gemaakt naar het
grondplan van een folly, een
oude theekoepel, die in het
verleden op deze plaats heeft
gestaan. Dit is de denkbeeldige
kustlijn van Zeist.
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