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Huis en park de Brink (1856)

2019

Genieten van een historische wandeling 

‘zichtlijnen, sfeer en landschappen’ 



De actuele beleving van het park en huis De Brink 

door alle jaargetijden heen 

foto’s Jaap van Gelderen, Emmanuelle van Tuijn, Mirjam van Kouwen



De concept 2D basiskaart voor de nieuwe wandelroute 2919

Natuurpark 

De Brink

Landschapspark 

De Brink 1856



Landgoed De Brink (1856) 

bestond uit: 

De middeleeuwse Brink

Huis met omliggend park 

koetshuis, bos en moestuin, 

Boerderij de Brink (1867) 

met weilanden, 

boomgaarden, moestuin

De terreinindeling is hier te 

zien op een door ons 

bewerkte tuinkaart uit 1922. 



Het landschapspark 2019: rond het huis1



Belangrijke zichtlijnen vanaf het huis naar de omgeving en 

tijdens de wandeling in het park naar het huis en omgeving.



Zichtlijn vanaf de Middeleeuwse Brink naar het huis. Opvallend zijn de hoge groene 

taxussen, de lagere rododendrongroepen en de boomgroepen van loofbomen, die samen 

zorgen voor de groene omlijsting en de geleiding van het zicht over het gazon naar het 

hooggelegen wit gepleisterde huis. 



Waar vroeger De Utrechtseweg een zandweg was, heeft de uitbreiding van het 

verkeer bij de Utrechtseweg een stuk van het park opgeslokt. De grote monumentale 

eik in de stoep is de stille getuige hiervan. De eik is beeldbepalend voor de robuuste 

eikengroep. 



Zicht vanaf de Utrechtseweg over het gazon. Te zien zijn de (deels met riet 

dichtgegroeide)vijver, de ‘slingerende beek’ die plots tevoorschijn komt, het 

huis is komt als een verrassing tevoorschijn achter de rododendrons, de grote 

taxussen naast het huis en de contouren van de kale loofboomgroepen op de 

achtergrond. 



Aan de Utrechtseweg is de toegang 

met de gietijzeren toegangspoorten 

meer open, 

Er is met zicht op locatie van het 

koetshuis en 

over de gebogen oprijlaan met 

jonge beuken is een mooi doorkijkje 

naar het gazon en de voor de ingang 

van het huis



Het beslotenheid karakter van de ingang aan de Kroostweg 

met aan weerszijden grote taxussen en de belofte van een open 

landschap erachter…



Direct linksom het park in, een mooi doorkijkje naar de groep sierframbozen 

die het zicht op het begin van de vijver ontnemen. Nodig voor de suggestie 

van een stromende beek in het park. 



Beslotenheid in de wandeling, achter de rododendrons ligt het begin van de 

vijver verstopt. Dit om de suggestie van een stromende beek te versterken. 







Rechtdoor over de oprijlaan:

verrassende openheid en zichtrelatie op het weiland van Boerderij De Brink



Zicht vanaf het glooiende gazon op beukengroep, huis en brug



Hier lag de ijskelder onder de heuvel. De aarde op de ijskelder hield het ijs koud  en de ontworpen 

heuvel zorgt voor een glooiend landschap met een mooi doorkijkje op het huis vanaf de eerste 

verdieping en het dak. 



Bomen weerspiegelen in het water van de slingerende beek. 

Een overhangende beuk is een spontane toevoeging aan het park. Daarachter 

de twee bijzondere moerascypressen. De vijver is nu goed gevuld, in droge 

tijden staat hij vaak bijna leeg. 



Dit is de andere kant van diezelfde (ijskelder)heuvel met een boskarakter, 

Hier ligt een wandelpad tussen heuvel en serpentinevijver. 



Bosanemonen in het voorjaar 



Gazon met duizenden boerenkrokussen en (voor kleine zoogdieren dan) zicht op 

de boerderij De Brink(1856). Stinzenplanten als Krokus, bosanemoon, boshyacint, 

narcis, sneeuwklokje en andere bolgewassen zijn belangrijk voor bijen als 

voedselbron in het voorjaar, als nog maar weinig in bloei staat.



Winterbeeld: Zichtlijn op het huis door het bos en langs de vijver. 

Met behulp van wintergroene beplanting wordt de nadruk op een slingerende 

beek gegeven. Vanaf de andere zijde is de vijver juist weer uit het zicht 

gehouden. 



Op de begane grond de warande, met zichtlijn over de vijver, door het bos naar het open 

weiland van de boerderij De Brink. 



Door de eikengroep:

een winters doorzicht op de 

zijkant van het huis en gazon 

aan de achterzijde.



Winterbeeld: doorzicht vanuit het park op Boerderij de Brink



Zichtlijn vanuit het huis, is ook vanuit het park tijdens de wandeling te beleven. 

Voorjaarsuitzicht vanaf de heuvel richting weiland Boerderij De Brink 



Winterbeeld. Kale loofbomen en donkergroene taxussen naast het huis

‘De huizen moesten afsteken tegen het omringende door de mens aangelegde 

romantische landschapstuin’



Zomerbeeld: 

Het huis is omgeven door groene bomen en de monumentale eik uit 1856 in het 

gazon staat mooi in blad.



Voor de kantoorfunctie van het huis is een parkeerplaats aangelegd.

Het oorspronkelijk padenpatroon van het park is hier ernstig verstoord 



Uitzicht aan de achterzijde vanaf de oprijlaan ter hoogte van de ingang Huis 

De Brink. De twee zuiltaxussen zijn restanten uit de formele inpassing van 

een bloemenperk. (zie de eerdere tuinkaart 1922)



De solitaire eik in het gazon. De rode beuk uit de achterliggende laan zorgt voor 

afwisseling in kleur in veel lustwarandeparken. 



Strook park 

verkocht aan 

Bartimeus

Zie voor oorspronkelijke functies tuinkaart 1822
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Het landgoed- en natuurbos2



Landgoed- en natuurbos De Brink
Gelegen achter en naast het gazon aan de achterzijde, 

verdeeld in vier vakken  

1. De bosstrook langs de (kwel)sloot en het pad langs de landerijen van 

Boerderij De Brink

2. Het vak tussen de twee evenwijdige lanen, waaronder één pad met 

misbaksels.

3. Het park grenzend  aan de verkochte parkstrook De Brink, nu behorend 

bij Bartimeus. 

4. De boomgroep aan het einde van het landschapspark de Brink en 

doorgang naar rivierenlandschap. 



Vak 1. 

De bosstrook langs de (kwel)sloot 

en het pad langs de landerijen van 

Boerderij De Brink



Vak 1. Oorspronkelijke eiken en nieuwe beuken staan door elkaar. Er is 

natuurlijke ondergroei van taxus en hulst. In de winter is het huis van verre door 

het bos te zien. Dit is het leefgebied van onder andere de eekhoorn.



Vak 1 Wandelen door het landgoed en natuurbos van beuk en eik. 



Vak 1. Vanaf het wandelpad door het bos, zicht op de weiland en de boerderij. 



Vak 1. Het middenpad met misbaksels versterkt. Dit was waarschijnlijk ook 

de belangrijkste werkroute naar de moestuin. De twee beuken groeien schuin 

over het pad naar vak 2, waar meer licht en ruimte is.



Vak 2.

Het vak tussen de twee evenwijdige

lanen. Hier zijn veel veranderingen

in de tuin geweest. 



Vak 2 hier is nogal wat veranderd in de tuin en weer verdwenen (kaart 1922) 

spontane groei van (jonge)beuk, een enkele conifeer en ondergroei van taxus 

en hulst. Door het vele blad is hier een mooie bosbodem ontstaan. 



Formele tuinelement tuinkaart 1922 

Vanuit het huis gezien zijn de achterste twee taxussen bewaard gebleven. 

Tuinvak is circa 1995 omgevormd naar een groter gazon, de huidige situatie. 



Vanaf het besloten wandelpad ineens weer zicht op het gazon 

en huis

Een enorme Judasoor, een bijzondere 

paddenstoel in de Vlier.



Vak 3.

Het park grenzend aan de verkochte 

strook park aan Buurman Bartimeus

gescheiden door een hoog hekwerk 



Vak 3:  De oorspronkelijke beukenlaan (1856)

Deze is doorsneden met een groot hek. Dit komt 

door de verkoop van een grote lengtestrook van 

het park aan Bartimeus, is het oude 

beukenlaanpatroon ernstig verstoord. Op de foto 

nog enkele laanbeuken uit de tijd van de eerste 

aanleg 1856. 



Vak 3. Bamboe aan de zijde van Bartimeus om het hekwerk 

vanaf de kant van Bartimeus te camoufleren.



Vak 3. Een hoog hekwerk snijdt het oorspronkelijke park af. Er is een nieuw 

koetshuis gebouwd en de oude eiken zijn ingepast in een parkeerplek. 



Vak 3. Zicht vanuit Bartimeus op de eikengroep, waarvan 4 eiken nog 

overgebleven zijn van de oorspronkelijke eikenlaan naar het koetshuis. Huis de 

Brink is door de bomen te zien. 



Vak 3.  Eikengroep bij nacht. Historische samenhang nog aanwezig. 

De landschappelijke samenhang tussen koetshuis, park en Huis de Brink is 

duidelijk herkenbaar. De oude bomen van het park De Brink vormen de 

coulissen voor het Bartimeus terrein.



Vak 4: 

De eiken/beuken groep aan het einde 

van het landschapspark de Brink en 

de doorgang naar het rivierenlandschap. 



Vak 4. Een forse eiken-beukengroep aan het eind van het park met woonwijk



Het pad richting naar het volgende deel van het Natuurpark De Brink. 

Tussen het eiken/beukenbos is zicht op het woonwijkje De Brink, gebouwd op het 

oude moestuingedeelte. Via het bruggetje over de sloot komt men in het tweede 

gedeelte van het Natuurpark: het later aangelegde miniatuur rivierenlandschap op 

de weilanden van Boerderij De Brink.



Enkele bijzondere bomen

De belangrijke boomsoorten in het 

landschapspark De Brink

Eik, beuk, taxus, kastanje, tamme kastanje, 

moerascypress, haagbeuk, hopbeuk en linde. 



Groenblijvende taxusboom bij de ingang Kroostweg. 



De oude kastanje



Moerascypressen

maken luchtwortels … 



De solitaire eik in het 

gazon achterzijde



Een oude Hopbeuk?



Twee zuiltaxussen: herinnering aan het formele element uit tuinkaart1922 



De meerstammige linde 

op een heuveltje



Oude kastanje en eiken met doorzicht 

naar het weiland van Boerderij De Brink 



Oude Tamme Kastanje herstelt 

zich na enorme schade in de 

kruin door nieuwe kruintakken 

te vormen. 



Kastanje en eik langs de oprijlaan 

met doorzicht naar weiland



Oudste eik

winterbeeld



Oudste eik naast oprijlaan

zomerbeeld



Oudste beuk naast het huis



Hartelijk dank voor uw aandacht.

Meer nieuws ontvangen over het Natuurpark De 

Brink?

Dan kunt uw gegevens op de lijst schrijven, 

Liefst per email, maar in de brievenbus kan 

ook.


