
Historische hertengroep in het Zeister bos. 
Utrechts Landschap wil de prachtige metalen 

hertengroep bij de boswachterswoning in het 

Zeisterbos  in ere herstellen en toegankelijk 

maken! Ze verdienen een speciale plek om door 

het wandelende publiek bewonderd te worden. 

Deze beeldengroep is een stukje Zeister 

geschiedenis. Het is ontworpen door de Duitse 

beeldhouwer Christiaan Daniel Rauch (1777-1857), 

die ook de beelden van de twee adelaars voor het 

entree van Artis heeft gemaakt.  

De beelden zijn in 1851 gegoten uit zink bij de 

firma Schütz, die gevestigd was aan de Lageweg in 

Zeist en werden tentoongesteld op de 

wereldtentoonstelling van 1851 in London. In 1853 

kreeg de firma Schütz een gouden medaille van de 

Vereniging van Volksvlijt. 

Later zijn de beelden aangekocht door een Rotterdams reder Veder, die ze bij zijn Villa Djimat aan de Woudenbergse 

in Zeist heeft geplaatst. In 1949 zijn ze door mevrouw Veder-Hoboken aan de gemeente Zeist geschonken. Toen de 

villa Djimat plaats moest maken voor het KNVB-centrum zijn ze verplaatst naar het bos bij de boswachterswoning. 

Dit stukje Zeister geschiedenis moet in ere hersteld worden! 

Met uw steun wil het Utrechts Landschap ervoor zorgen dat de hertengroep een bezienswaardigheid is voor 

bezoekers en omwonenden. Beelden met een rijke historie die doorverteld moet worden. 

De plannen van het Utrechts Landschap zijn: 

 De overwoekerende beplanting wordt uitgedund; 

 De rustieke rotsen van beton, waarop de herten rusten, worden hersteld;  

 Een wand van cortenstaal wordt voor  het kunstwerk geplaatst, zodat de beelden van dichtbij bekeken 

kunnen worden. 

 De kosten van het project zijn geraamd op € 35.000,- 

Onze buurtvereniging Rond Het Wilhelminapark ondersteunt dit project en vraagt haar leden om een bijdrage te 

geven voor dit unieke kunstwerk. 

Wij vragen u een bedrag over te maken op de bankrekening NL19INGB0006493246  
Bij voldoende steun zal het Utrechts Landschap de naam van onze buurtvereniging op de wand aanbrengen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zie voor verdere informatie op de site van het Utrechts Landschap:  

https://www.utrechtslandschap.nl/doneer/ereherstel-voor-herten-zeisterbos l 
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