Welkom bij ‘t Huys te Schengen
Het twee hectare grote landgoed ‘t Huys te Schengen werd
in 1955 aan Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) geschonken. De villa op het landgoed, die nu particulier bezit
is, werd in 1873 gebouwd in opdracht van de toenmalige
burgemeester van Ubbergen, C. M. van der Goes. Door zijn
familiebanden met de provincie Zeeland gaf hij het huis de
naam Te Schengen, vernoemd naar een Zeeuws riviertje.
De tuin is opengesteld voor donateurs van GLK. De tuin is
aangelegd in Engelse landschapsstijl. Onder juristen is hij
vermaard vanwege de “Watertorenarresten”.
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Volg het pad dat loopt tussen het duivenhok “De Groote Koelkert” en de werkschuur. De bewoners van het duivenhok zijn
van een oud Gelders ras: de Gelderse Slenk.
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Daal rechts de trappen af,
tussen twee hulstbomen
door. Het pad met aan de
ene kant een taxushaag en
rechts een flessenmuurtje
heeft ook geschiedenis
geschreven. De bewoners
van de villa waren echte
wijnliefhebbers getuige de
vele lege flessen waarvan
de toenmalige tuinman dit
fraaie muurwerk heeft gemaakt. Rechts op de helling
is een kleine boomgaard te
zien met oude fruitbomen.
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Aan het einde van het flessenpad naar rechts en na een klim
via de trap is men weer boven achterin de tuin. Nu komt ’t
Huys te Schengen weer in beeld met ernaast de indrukwekkende geënte lindenboom. Voorbij de zoete kers, met horizontale strepen op de schors, buigt het pad naar links onder
een boogje in de beukenhaag door. Rechts ziet u een tweede
boomgaard met enkele hoogstam fruitbomen. Vervolg de
route direct na de boog naar links.

Wandelroute
In de tuin van ‘t Huys te Schengen is een wandelroute uitgezet van ongeveer 800 meter. Deze begint bij de oprijlaan
en wordt aangegeven door witte pijlen.
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Vlak na de entree, bij
de eerste witte pijl
links een bospad in.
Links van het pad ligt
het Oliemolendal, genoemd naar de molen
die hier heeft gestaan.
Het dal is gevormd in
de laatste ijstijd. In de
tweede helft van de
20ste eeuw werden
hier lariksen geplant
voor productie van
hout. Na enkele grove
dennen staan rechts
andere naaldbomen,
die vooral om hun
schoonheid zijn aangeplant: reuzenzilversparren met geurige
naalden. Verderop
staat links een Douglasspar, met kenmerkend geschubde
kegels. Daar tegenover staat een groep van zes fijnsparren.
Traptreden leiden naar de omvangrijke tamme kastanje. In
de perken staan bloemen die bloeien in kleuren variërend
van wit tot paars, zoals witte knoop, hemelsleutel en verschillende soorten geraniums. De grote stenen amfora’s met
fuchsia’s geven nog een indruk van het stijlgevoel van rond
1900. Het plateau bij de tamme kastanje biedt bij helder weer
een prachtig uitzicht over de Ooijpolder. In de verte is de
stuwwal bij Arnhem te zien.
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Vervolg het pad langs de beukenhaag die in 1873 geplant is.
Op de plaats van de vroegere moestuin rechts, worden pompoenen en aardbeien verbouwd. Op de stenen muur groeit
muurleeuwenbek. Via weer een boog in de beukenhaag loopt
de route langs een slingerend pad omlaag.
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Voor het hek dat toegang geeft tot de geplaveide weg, ligt
een dode boomstam. Hierin leven talrijke schimmels en insecten. De vogelrijkdom neemt hierdoor toe. U verlaat de tuin
en gaat na het klaphek linksaf.
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Rechts van de weg staat een tweede villa, “Hooghorst” ,
in 1900 gebouwd in opdracht van de kunstschilder Derk
Wiggers, onder architectuur van Berlage. Nadien is de villa
bewoond door de waterbouwkundig ingenieur J. van Stolk.

9 Na villa Hooghorst het pad naar links vervolgen langs de
beukenhaag. In de tweede bocht zijn aan de rechterkant restanten te zien van de watermolen die hier heeft gestaan. Uit
een ruzie tussen de heren van der Goes en van Stolk in 1936
zijn de “Berg en Dalse watertorenarresten” voortgekomen. De
families van Stolk en van der Goes kregen een conflict. Het
ontstond toen het uitzicht van van der Goes werd verstoord
door hoge bomen langs de oprijlaan van van Stolk. Van der
Goes tekende hier protest tegen aan. Uiteindelijk liet van
Stolk een 15 meter hoge windmolen bouwen, zogenaamd
om zijn moestuin te bevloeien. Een aansluiting op een bron
of put ontbrak. Van der Goes procedeerde tot aan de Hoge
Raad. Uiteindelijk was de uitspraak “dat de molen slechts
opgericht was met het uitsluitende doel tot benadeling“.
Nu nog zijn de “Berg en Dalse watertorenarresten“ vanuit
juridisch oogpunt interessant. De molen werd afgebroken en
alleen de betonfundering is gebleven.
10 Het pad buigt naar links. Rechts ligt weer het Oliemolendal.

In de bocht, waar het pad naar rechts gaat neemt u de trappen links.
11 Bij het informatiebord van GLK linksaf. Hier eindigt de wan-

deling met een prachtig uitzicht over de Ooijpolder en het
kerkje van Persingen.
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Honden
Honden zijn aangelijnd toegestaan.
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‘t Huys te Schengen
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Toegankelijkheid
De tuin is uitsluitend toegankelijk
voor donateurs van GLK, van
zonsopkomst tot zonsondergang.
De paden zijn niet geschikt voor
rolstoelgebruikers, rollators en
kinderwagens.
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Bereikbaarheid
De wandelroute start bij
Oude Holleweg 10, 6572 AA Berg
en Dal
Openbaar vervoer
De tuin van ’t Huys te Schengen
is bereikbaar via buslijn 8 (2 tot 4
keer per uur) vanaf het centraal
station Nijmegen, richting Berg
en Dal. Uitstappen bij halte Hotel
Val Monte. De wandeling start
schuin tegenover het hotel.

‘t Huys te
Schengen
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Geldersch Landschap
& Kasteelen
Postbus 7005 6801 HA Arnhem
T: (026) 355 25 55 (kantooruren)
E: info@glk.nl
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Stollenbergweg

Oude Kleefse Baan
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Hotel

Word ook donateur!
Kijk op www.glk.nl

wandelfolder
www.glk.nl

