
DE DIEPTETUIN
Door een verbeterde bereikbaarheid ontwikkelde Zeist zich in  
de periode 1900-1920 tot woon- en werkgemeente. Door project-
ontwikkelaars werden nieuwe middenstandswijken en villaparken 
gebouwd. Een van hen was de NV Schaerweijder Bosschen, die het 
villapark Lyceumkwartier ontwikkelde. In 1905 werd villa ’t Valcken-
bosch als eerste pand in het park gebouwd. Opdrachtgever was  
Jhr. G.F. van Tets, heer van Goidschalxsoord, directeur van de NV 
en voorzitter van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw 
en Plantkunde. In 1909 gaf hij opdracht aan de Zeister tuinarchitect 
C. Smitskamp voor het maken van een geometrische en botanische 
tuin bij zijn villa. 

De oorspronkelijke tuin, circa 23 ha. groot, bestond uit diverse de-
len, waaronder een verdiept gedeelte met vijver, een moestuin, een 
bloemen- en rozentuin, een tennisbaan en een landschappelijke tuin. 
De verschillende tuindelen waren met elkaar verbonden door paden, 
pergola’s, heggen, begroeide muren en balustrades. De tuin was rijk 
aan ornamenten als beeldjes, vazen, plantenbanken, prieeltjes en 
banken. De oorspronkelijke entree van bevond zich tegenover de 
villa en was bereikbaar via een oprijlaan langs de voormalige chauf-
feurswoning met stal en garage (Boulevard 15-17). Vanaf dit hoog-
ste punt daalden trappen af naar het verdiepte gazon met vijver.  

Al in 1914, bij de uitbreiding van het huis, werd de toegang tot de 
tuin vanaf de oprijlaan dichtgemaakt. Als blikvanger werd op dit 
hoogste punt een Engelse tuinbank geplaatst. 
In 1953 werd de Dieptetuin door de gemeente Zeist aangekocht 
en verkaveld tot de wijk Valckenbosch. Alleen het verdiepte ge-
deelte (groot ongeveer 0,5 hectare) bleef gespaard en werd, na 
restauratie, in 1957 opengesteld voor het publiek. Vanwege de 
openbare toegankelijkheid werden vanuit de wijk twee nieuwe  
toegangen gemaakt. De blikvanger op het hoogste punt werd  
vervangen door een uit cement vervaardigde valk, naar een ontwerp 
van H.D. Wildschut. De tuin kreeg een nieuw plantenassortiment 
en beleefde een nieuwe bloeiperiode. In 1999 kreeg de Dieptetuin 
de status van rijksmonument. 
Sinds 2012 heeft een groep vrijwilligers het initiatief genomen te 
helpen met het onderhoud van de tuin. Zij wieden en schoffelen de 
borders, steken het gazon af en snoeien de buxussen in vorm. Het 
specialistische ‘groot onderhoud’ en het frequent maaien van het 
gazon blijft de gemeente voor haar rekening nemen. In 2013 werden 
de in slechte staat verkerende keermuren gerestaureerd. 

GENIET VAN DE CULTUURHISTORIE VAN ZEIST! WANDELEN OF FIETSEN LANGS DE MOOISTE MONUMENTEN.
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Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Austerlitz vor-
men een prachtige gemeente. De naam Seijst werd al in het jaar 838 
voor het eerst genoemd. Inmiddels heeft de gemeente Zeist een 
rijke geschiedenis en prachtige monumenten opge bouwd. De erf-
goedpartners Zeist werken samen om het verhaal van Zeist onder 
de aandacht te brengen. Op www.geheugenvanzeist.nl, de website 
over de geschiedenis van Zeist vindt u foto’s, kranten, prenten, ver-
halen, interviews, fiets-en wandelroutes en alle informatie over de 
activiteiten van de erfgoedpartners. 
 
BORDEN MET CULTUURHISTORISCHE INFORMATIE

Dit informatiebord maakt deel uit van een serie borden bij  
cultuurhistorisch interessante bezienswaardigheden in Zeist, 
Austerlitz, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder.  
De informatie op deze borden is samengesteld door het  
Geheugen van Zeist. Langs deze informatieborden zijn diverse  
fiets- en wandelroutes. Deze routes kunt u downloaden via de  
website www.geheugenvanzeist.nl.    
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