GENIET VAN DE CULTUURHISTORIE VAN ZEIST! WANDELEN OF FIETSEN LANGS DE MOOISTE MONUMENTEN.

NUOVA EN PESTERSBOSJE
NUOVA
Villa Nuova vervult een belangrijke rol binnen het lint van
buitenplaatsen langs de Utrechtseweg. Qua uiterlijk is het niet
het meest opvallende huis, maar juist de betrekkelijke eenvoud maakt het in combinatie met de resterende tuin en bijgebouwen tot een typisch voorbeeld van een voormalig buiten.
Het hoofdhuis van Nuova is gebouwd in 1841 door Jhr. E. de
Pesters, ritmeester der Huzaren. De naam Nuova is afgeleid van de
benaming van zijn ouderlijke woning De Niënhof in Bunnik.
Na zijn overlijden in 1895 gaat Nuova over naar zijn zoon Jhr.
C.A. de Pesters, mede-oprichter van de Amstel Brouwerij. Zijn
huwelijk met Petronella van Marwijk Kooy zorgt voor extra ﬁnanciële middelen en grote invloed in de regio. Ook de buitenplaatsen Eikenstein, Berkenhove, Vollenhoven, Oirschot en Ma Retraite
worden door familieleden bewoond. De familie De Pesters blijft
tot 1953 eigenaar van Nuova. Sindsdien biedt Nuova onderdak aan
instellingen en bedrijven.

Jhr. E. de Pesters, 1808-1895
(Bron: Zeister Historisch Genootschap)

PESTERSBOSJE
Achter Villa Nuova ligt het voormalige achterpark. Dit zogenaamde
Pestersbosje is eigendom van de gemeente Zeist en openbaar toegankelijk. Rond 1900 neemt Jhr. C.A. de Pesters het terrein van het
Pestersbosje over van boerderij De Kroost. Hij laat het ontwikkelen tot een park met een grote vijver, romantische slingerpaden
en lange zichtassen. Achter het Pestersbosje, ter hoogte van het
sportterrein, bevindt zich de originele tuinmuur van de voormalige
nutstuin. In deze muur zitten nog steeds de haken waaraan vroeger
de fruitrekken hebben gehangen.
De aanleg van het Pestersbosje blijft tot in de jaren 60 van de
20e eeuw intact. Daarna raakt het verwaarloosd. Gelukkig hebben
omwonenden en de gemeente Zeist het park enkele jaren terug
een opknapbeurt gegeven. Zo blijft dit historische groen van grote
waarde voor de omgeving.

Wandelkaart Zeist (detail), ca. 1870.Villa Nuova ligt binnen het kader
(Bron: Gemeentearchief Zeist)
Vijver Nuova met zicht op het huis (Bron: Gemeentearchief Zeist)

Villa Nuova (Bron: Zeister
Historisch Genootschap)

VAN HARTE WELKOM
Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Austerlitz vormen 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 opgebouwd. De erfgoedpartners 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, verhalen, interviews, ﬁets-en wandelroutes en alle informatie over de
activiteiten van de erfgoedpartners.
Jhr. C.A. de Pesters, 1842-1915
(Bron: Zeister Historisch Genootschap)

Tuinmuur uit ca. 1900 met fruitrekhaak (Bron: Peter de la Mar)

BORDEN MET CULTUURHISTORISCHE INFORMATIE
Dit informatiebord maakt deel uit van een serie borden bij cultuurhistorische bezienswaardigheden in Zeist, Austerlitz, Bosch en
Duin, Huis ter Heide en Den Dolder. De informatie op deze
borden is namens de erfgoedpartners samengesteld door het
Zeister Historisch Genootschap, Stichting het Gilde, Stichting Lokaal
Austerlitz en de gemeente Zeist.

www
www.GeheugenvanZeist.nl
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