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Beschrijving bij wandelroute door Natuurpark de Brink
1. Hier ziet u kenmerkende aspecten van een park in Engelse landschapstijl, zoals gebruikelijk in de Lustwarande periode. Glooiende paden, heuvelachtig,
doorzichten vanuit huis en op weide, meanderende serpentinevijvers, bijzondere bomen, afwisselend in boomgroepen of alleenstaand.
2. Als u naar links kijkt, ziet u de driehoekige brink met bomen die net buiten het park ligt. Op deze plaats is hoogstwaarschijnlijk een van de twee eerste
nederzettingen van Zeist geweest. Nederzettingen ontstonden op de hooggelegen oeverwal van de Rijn. De grond was er vruchtbaar en men had water. In de
middeleeuwen lag er een bisschoppelijke hof op de oeverwal, daar werden de pachtgelden geïnd. De schapen graasden op de heuvelrug en kwamen via de
Heyde en Zeyster Drift terug bij de Brink. Waar mensen en dieren samenkwamen.
3. Het landhuis is in 1856 gebouwd in opdracht Willem Karel Huydecoper, burgemeester van Zeist. Het is gebouwd in neoclassicistische stijl. Kenmerkend zijn het
witgepleisterde huis met groenblijvende bomen en struiken. Het is centraal en verhoogd gelegen. Bijzonder is dat het landhuis zo gebouwd is dat men uitkeek
op Huize Schaerweijde, het voormalige Brinkbergen en de Brink, waardoor het schuin op de Utrechtse weg staat in plaats van recht. Balustrade, veranda aan de
zijkant, inpandig balkon, en aan de achterzijde een terugliggende ingangspartij met twee zuilen met daarboven een balkon.
4. Een deel van het park is verkocht aan Bartimeus. Het hoge hek is de grens. U ziet u links een nieuw gebouwd ‘koetshuis’ waar vroeger het oorspronkelijke
koetshuis heeft gestaan. U loopt nu door een stukje over de oude bomenlaan met rode beuken die verderop doorloopt op het terrein van Bartimeus. Deze
oude laan is terug te vinden op de oude tuinkaarten. Het hek doorsnijdt ook een oorspronkelijke boomgroep.
5. Het park wordt aan de achterzijde en langs het weiland van de boerderij begrenst door monumentale sloten die nog stammen uit de middeleeuwse
ontginningstijd en toen het overtollige kwelwater afvoerden.
6. De waterloop staat in directe verbinding met de Grift en is visrijk, door de overhangede begroeiing, de beschuttende heester en natuurlijke oevers, voelen
ijsvogel, reiger en waterhoentjes zich hier thuis.
7. Het rivierenlandschap ligt in het lagergelegen deel van het park. De meander is uitgegraven in een oude Rijnarm. Typische elementen van het rivierenlandschap
die hier terug te vinden zijn, zijn: knotwilgen, wilgenbos, meidoornhagen. Heggenlandschap dat is een landschap waarbij rijen struiken en bomen de weides
begrenzen. In het park wisselen droog en nat hooiland zich af. Hierdoor ontstaan diverse ecologische micro klimaatjes, die het leefgebied vormen voor diverse
soorten wilde bijen, insecten, vlinders en libellen die afkomen op de soortenrijkdom van planten. In het bloemrijk hooiland komen vele bloeiende
plantensoorten voor, die hier van nature thuishoren. Dit is belangrijk voor biodiversiteit.
8. De Zeister Grift is de natte ecologische verbindingsroute door Zeist-West en is verbonden met het buitengebied. Belangrijk voor planten en dieren die van
water afhankelijk zijn zoals vissen, watervogels en ringslang. De poelen zijn zeer geschikt voor de voortplanting van pad, kikker, en watersalamander.
9. De wandeling gaat verder langs de Griftlaan. De Griftlaan is voor de natuur belangrijk als rechtstreekse verbinding met het natuurgebied De Niënhof in het
buitengebied. Vleermuizen gebruiken de Griftlaan als vliegroute waar ze insecten vangen. De Griftlaan sluit weer aan op de laanbomen en oude restanten van
Landgoedparken langs de Utrechtseweg. Rechts ziet een zogenaamde mantelzoomvegetatie bestaande uit Bomen, struiken en bloemrijke bermen. In het
ontwerp van het park ook onderdeel van het heggenlandschap met diverse besdragende struiken, bomen en kruidachtigen. De bloemrijke middenberm met
bomen tussen fietspad en rijbaan hoort ook bij deze droge natuurroute omdat bomen ontbreken aan de kant van de kinderboerderij. Door de golvende lijn in
de beplanting is er verschil in milieu (zon, beschutting, plantenvariantie), waar verschillende insecten en dieren op af komen.
10. De eeuwoude oude bomen in het hoger gelegen park stammend uit de tijd van de aanleg van het park (1860) worden gebruikt door diverse holenbroeders
waaronder de specht, uilen, buizerds, diverse insecten en de eekhoorn.
11. Zicht op weilanden van de Boerderij (1867). De boerderij is een deel van het landgoed. De huizen van de werklieden (Kroostweg, buiten het park) en de herberg
(Brinkweg) zijn ook nog aanwezig.

