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In 2021 was het 50 jaar geleden dat het gezin Schorer de buitenplaats ’s zomers 
voor het eerst betrok als huurder/erfpachter van het huis en de naaste 
omgeving. Het huis zag er niet meer zo vervallen uit als in 1947, toen de familie 
de hele buitenplaats aan Staatsbosbeheer (SBB) had verkocht en ook het 
voorterrein was hier en daar al beplant met jonge beuken, essen, populieren en 
het gebruikelijke struikgewas, maar van een overdachte aanleg was geen 
sprake. Voor SBB speelde het huis daarin geen rol meer: het zou worden 
afgebroken. Daarin kwam pas in 1989 verandering, toen er met de familie een 
nieuw erfpachtcontract werd gesloten, waarbij behalve het hele voorterrein 
ook het bosgedeelte langs de Donkereweg met de andere vijvers tot aan de 
grens met Zorgvliet (6,5 ha) van eigenaar/gebruiker wisselde. Een bijkomende 
reden voor deze transactie was, dat herstel van de vijvers in de vroegere vorm 
alleen gesubsidieerd werd als het particulier eigendom betrof.  

Mede dank zij de actieve hulp en steun van de Vereniging Particuliere en 
Historische Buitenplaatsen kregen zowel de grote vijvers voor Mon Plaisir en 
die voor Welgelegen weer hun oorspronkelijke vorm terug, waarbij voor de 
eerste gold dat werd uitgegaan van hun vroegere, uit de 19e eeuw daterende 
vorm, terwijl bij het teruggraven van laatstgenoemde werd besloten de precies 
teruggevonden 18e eeuwse afmetingen te volgen. 

Tot dusver was de langgerekte, inmiddels hoog opgegroeide, verwilderde 
bosstrook langs de oprijlaan, bestaande uit meidoorn, vogelkers en kornoelje 
steeds gehandhaafd, maar naar mate zich het vooraanzicht op het huis verder 
ontwikkelde, werd deze tweedeling toch als een manco ervaren en besloten 
hiervoor in de plaats een langgerekte, golvende border van rododendrons, 
sierbomen en grote heesters aan te leggen, die meer aansloot bij de zich 
inmiddels fraai ontwikkelde rododendron- en boompartijen, die op de rest van 
het voorplein waren ontstaan. Besloten werd zich voorlopig te beperken tot de 
zuidzijde van de oprit en de oude essen aldaar een prominentere plaats toe te 
kennen door het handhaven van een brede grasstrook langs de oprit. 

Dat deze ontginnings- en beplantingswerkzaamheden in het najaar, die plaats 
vonden naar een ontwerp en onder leiding stonden van ons bestuurslid, mw 
Ank van Peski-van Rossem uit Leidschendam, op algemene instemming konden 
bogen bleek o.m. uit de vele ongevraagde enthousiaste reacties van het 
publiek, al meteen na de aanplant van de plm. 600 sierbomen, heesters en 



planten, die op één herfstdag (26 november) door 6 ervaren en enthousiaste 
tuiniers in stromende regen werd verricht. 

Voor het overige was 2021 een normaal jaar. Mede als gevolg van de pandemie 
waren er veel meer wandelaars in het bos en was ook de belangstelling voor de 
Open Monumentendag weer groot. Mensen zijn geïnteresseerd en lopen graag 
mee met onze rondleidingen. 
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