
Midden in Nederland ligt het enorme,
landgoed Den Treek-Henschoten. 

Privébezit, al zou je dat niet zeggen
met al die wandelaars en !etsers.

tekst & foto’s Louel de Jong

Privébezit
voor de
massa

wandelen

O
p De Amersfoortse
Berg, een grote
middelbare school
in Amersfoort bij
mij om de hoek,

stond jarenlang in december een
kerstboom van landgoed Den
Treek-Henschoten. Bezorgd per
landrover en vervolgens in de hal
ritueel met een dik touw om-
hooggehesen. Enkele nazaten
van familie De  Beaufort kregen
ook les op de school. Al ruim
twee eeuwen is het enorme
landgoed in het bezit van De
 Beauforten. 

Het bosrijke gebied tussen
Amersfoort, Leusden, Wouden-
berg, Maarn en Zeist is een
 begrip in deze omgeving. Wie
plannen heeft voor een flinke
wandeling, fietstocht of paard -
rijrit gaat naar ‘Den Treek’ met
2200 hectare aan bossen, heide-
velden, landerijen, zandver -
stuivingen, vennen en drassige
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gebieden.!Die rijke variatie aan
natuur en bomen is uniek vol-
gens beheerder Martin Nolsen.
Zo staan er grove dennen van
130 jaar oud en dertig meter
hoog naast berken, eiken, beu-
ken, lariksen en douglassparren.
Het Treekermeer is zijn favorie-
te plek op het landgoed. Vanwe-
ge het uitzicht en de diversiteit,
met juni en juli als hoogtepunt
wanneer de oevers oranjegeel
gekleurd zijn van de beenbreek,
een zeldzame lelieachtige.!

OERBOS

Jonkvrouw Fleur de Beaufort
(zevende generatie vanaf grond-
legger Willem Hendrik de Beau-
fort) verkeert het liefst rond een
ander meertje, zo’n drie kilome-
ter verderop: het Vogelwater.
Hier werd tijdens graafwerk-

zaamheden in 2017 een oerbos
gevonden van 13.000 jaar oud.
170 stammen uit een warme
 periode aan het einde van de
laatste ijstijd werden schoon ge-
schraapt en zagen het licht – al
die eeuwen goed bewaard geble-
ven onder een laag dekzand. Het
landgoed was wereldnieuws.

Willem Hendrik de Beaufort
kocht in 1807 buitenplaats Den
Treek met omringende lande -
rijen. Via het huwelijk van zijn
kleinzoon kwam eveneens land-
goed Henschoten in de familie,
wat een grote groep nazaten
heeft samengebracht. Vandaag
de dag is het landgoed in bezit
van meer dan zeshonderd
 eigenaren, allen familie, onder-
gebracht in NV Den Treek-Hen-
schoten.!“Mijn betovergroot -
vader, Johannes Bernardus de

Beaufort, had een vooruitziende
blik. Daar ben ik trots op. Hij had
veel kinderen en besloot bij de
oprichting van de familieven-
nootschap ook aandelen aan zijn
dochters te geven. Hoogst on -
gebruikelijk toen, het was 1908,
vrouwen hadden nog niet eens
stemrecht. Daarom zijn er nu
ook zoveel aandeelhouders”,
 aldus Fleur de Beaufort.

Maatschappelijk besef
wordt met de paplepel ingego-
ten. De familienaam is terug te
vinden in vroegere besturen van
Stichting Natuurmonumenten,
Vogelbescherming Nederland en
Stichting Het Utrechts Land-
schap, maar de belangrijkste
 opdracht is het landgoed zo goed
mogelijk door te geven. “Zo staat
het in de statuten van mijn
 voorouders. >>
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>> “Wij passen erop voor volgen-
de generaties. Daarbij willen we
dit stuk natuurschoon voor ie-
dereen toegankelijk houden.
Hoewel de meeste wandelaars
niet eens beseffen dat ze op pri-
véterrein lopen, zien wij dat als
onze maatschappelijke taak.”

Een aandeel is niet bedoeld
om rijk van te worden. Het on-
derhoud kost vooral geld. Het
terrein telt zo’n zestig opstallen
(boerderijen, huizen, deels be-
woond door familie, deels door
anderen), er is de zorg voor bos
en natuur, het beheer van re-
creatie en gras en heide worden
kortgehouden door een schaaps-
kudde. Inkomsten krijgt de fa-
milie vooral uit erfpacht van de
panden, verpachting van land-
bouwgronden en houtkap. Een

Rond het hele land-

goed (van Leusden

tot de Pyramide van

Austerlitz, die ook

op het landgoed

staat) zijn vrije

 toegangen tot

 wandel en !etsge-

bieden met parkeer-

plaatsen. Veel infor-

matie (inclusief

platte gronden) is te

vinden op dentreek-

henschoten.nl.

Tips: Hazenwater,

Treekerduinen,

 Treekermeer.

Treeker Info Punt

Hier word je geïn -

formeerd over

 allerlei thema’s 

zoals  biodiversiteit,

heide en schapen en

 boshistorie.

 Doornseweg 23,

Woudenberg.

tips

klein deel is subsidie.
Hoewel iedereen in deze

buurt het landgoed kent, kan de
schoonheid ervan je zomaar
weer overvallen. Het gebeurde
mij laatst op een heldere, koude
ochtend tijdens een ‘rondje
 Hazenwater’. Bij het zien van
het glooiende, afwisselend natte
en droge heideterrein – zo moet
het in de oertijd geweest zijn! –
werd ik overweldigd door een
kalmerend en tegelijk groots
 gevoel. 

HAZENWATERPROJECT
Dat kan de natuur met je doen.
Zomaar in Nederland, zomaar
dichtbij huis. Verderop open-
baart zich een vlakte met geel
gras en heide die tien jaar terug
nog begroeid was met bomen.
Het is er stil, soms getjilp van
een vogel, in de verte fel zon-
licht dat als een pianospel tussen
hoge, dunne dennenbomen pin-
gelt.!De vlakte is onderdeel van
het Hazenwaterproject dat vier
decennia duurde: dichtgegroeide
terreinen werden ontdaan van
bos voor natuurherstel. Zo ver-
anderde het landgoed van een
vrij eentonig bosgebied in een

klein paradijs van zandverstui-
vingen, drassige graslanden met
orchideeën, vennen en aan -
eengesloten heidevelden. 

Oeroude zaadjes kwamen
weer tot leven en door het ver-
binden van de heidevelden – zie
het als ecologische snelweg –
zijn beestjes als de zandhagedis
en het heideblauwtje (vlinder)
hier niet meer weg te denken.
Ook de rondtrekkende schaaps-
kudde zorgt ervoor dat insecten,
zaden en andere sporen worden
verspreid tussen de gebieden.
Dankzij de heideroutes zijn het
Hazenwater en Treekermeer na
een eeuw weer verbonden. Uren
aaneen kun je hier wandelen.

“Omdat we dit in ons bezit
hebben is ons familiegevoel
sterk”, zegt Fleur de Beaufort.
“Iedereen voelt zich betrokken
bij dit gebied. Zelfs mijn achter-
achterneven en -nichten ken ik.
Toch wordt vanuit de vennoot-
schap alles zakelijk geregeld – er
zijn geen voordeeltjes voor ons.
We hebben een aparte familie-
stichting, die organiseert onder
andere onze jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie. Natuurlijk op het
landgoed.” <<

WANDELEN!
FIETSEN

Zo moet
het in de
oertijd zijn
geweest


