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Coenraad Kymmell Wandelroute
Roden en omgeving

ca. 7 km / verkorte route 3,5 km

Wandelen over Landgoed Mensinge.
Was getekend… Coenraad Kymmell.
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Coenraad Wolter Jan Kymmell leefde van 1863 tot 1924.
Hij woonde in Zeist, maar kwam graag op bezoek bij zijn
zus Christina Sophia Kymmell - bijgenaamd de juffer op Havezate Mensinge in Roden. Hij kwam er zo vaak,
dat hij een eigen kamer had.
Coenraad brak tegen de wil van zijn ouders zijn
technische studie in Delft af om zich te wijden aan de
schilderkunst. Hij stond bekend als een vrijgevige man
en steunde tal van goede doelen. Tijdens zijn verblijf op
Havezate Mensinge was hij dikwijls met zijn schildersezel op en om het landgoed te vinden. Honderd jaar
later voert deze wandelroute u langs de plekken die
Coenraad ooit vereeuwigde. Soms is het landschap on

herkenbaar veranderd, op andere plekken lijkt de tijd te
hebben stilgestaan. Wandelend over het landgoed zoals
Coenraad het zag of dwalend door de Havezate, lijken
lang vervlogen tijden opeens heel dichtbij.

4 Een kleurrijk uitzicht op het Sterrebos vanaf de brug
over het Lieversche Diep. Grasland en bos wisselen
elkaar hier af. Vanwege de kwetsbaarheid van het
stroomdal, kunt u in dit gebied niet overal wandelen.

5 Zicht op het westen vanaf de brug over het Lieversche
diep. Kymmell legde treffend het weidse landschap met
zijn karakteristieke groepjes bomen vast.

		

6 Kymmell schilderde deze bosrand met eiken in 1915.
Het is goed mogelijk dat een van de bomen op dit
schilderij is uitgegroeid tot de reusachtige boom die u
nu ziet. In Roden en omstreken is ‘de dikke boom’ een
begrip.

Om te ervaren hoe Coenraad Kymmell leefde, is het
een aanrader om eerst een bezoek te brengen aan de
Havezate Mensinge. Daar kunt u Kymmells oogstrelende
schilderijen bewonderen. Vanuit de werkkamer van
Kymmell, de huidige opkamer, ziet u de laan die Kymmell schilderde.

7 Kijk voordat u het bos ingaat nog even om naar het
stroomdal achter u. Dit gebied heet de Hazematen. Het
natte grasland wordt in de zomer gesierd door talloze
bloemen en biedt dan een betoverende aanblik.

1

5

8 Honderd jaar geleden was de begroeiing rond het
Grote Ven veel minder dicht, zoals op dit schilderij goed
is te zien. Het ven is nu bijna volledig omsloten door het
bos.
9 De prachtige lanen op het landgoed zijn ooit door
Kymmells voorvaderen aangelegd. Een vrouw die met
een hark door een van de lanen liep, inspireerde Kymmell tot het schilderen van dit fraaie tafereel.
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10 De bosrand gezien vanaf het open veld. Het gevarieerde, weelderige landschap is nog even mooi als in de
tijd dat Kymmell het schilderde.
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11 U bent weer bij de Havezate Mensinge beland. De
sierlijke duiventil in het weitje achter het koetshuis
stond er al lang voordat Kymmell hem schilderde. Hij
dateert uit circa 1750.

1 Kymmell was duidelijk gefascineerd door deze statige
meerstammige beuken. Het licht wordt prachtig gefilterd door het zomerse blad, dat breed uitwaaiert.
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2 Kymmell had een schitterend uitzicht vanuit het Sterrebos, dat toen overigens nog het Oude Bosch heette.
Het Sterrebos dankt zijn naam aan de stervorm van de
paden die elkaar in het midden kruisen.

12 Bij De Cuisinerie kunt u neerstrijken in het restaurant
of de brasserie of op het terras met uitzicht op het landgoed. Geniet van de heerlijkste gerechten of een drankje
binnen of buiten. Zo kunt u in alle rust het moois van
toen en nu op u laten inwerken…

www.drenthe.nl / www.kopvandrenthe.nl / www.mensinge.nl
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De fietsroute is gedrukt in opdracht van Havezate Mensinge.
Aan de totstandkoming van de route werkten mee, namens Havezate

3 Het stroomdal van het Lieversche Diep gezien vanaf
de Hazematen, waar Coenraad zijn schildersezel had
opgesteld. Bij hoog water was - en is - het diepje zeker
twee keer zo breed.

Mensinge: De museum commissie, Luut Edel en Ids Dijkstra.
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