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1 Inleiding 
 

1.1 Opmaat  
 

Opdrachtomschrijving  
 

Gelegen aan de Utrechtseweg, de historische verbindingsweg 

tussen de historische kern van Zeist en het nabijgelegen Utrecht, 

ligt het omstreeks 1882 gebouwde huis Peronnik. Het pand is in de 

twintigste eeuw meerdere malen van bestemming gewijzigd en 

ingrijpend verbouwd. Ondanks deze, veelal ingrijpende 

aanpassingen, is het gebouw aangewezen als gemeentelijk 

monument.  

 

Peronnik is in 2018, tezamen met de landhuizen Veldheim 

(Utrechtseweg 69) en Stenia (Utrechtseweg 86) aangekocht door 

Mooi Zeist B.V. De nieuwe eigenaar wenst de landgoederen te 

ontwikkelen en de drie landhuizen te herbestemmen, restaureren 

en verbouwen.  

 

Vanwege de status van gemeentelijk, dan wel rijksmonument van 

deze landhuizen, stelt de gemeente ten behoeve van de 

beoogde werkzaamheden als vereiste dat een bouwhistorisch 

onderzoek naar de individuele panden wordt verricht als 

onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. Doel van het 

onderzoek is om een onafhankelijke waardenstelling op te voeren 

op basis waarvan de voorgestelde plannen getoetst kunnen 

worden. Tevens kunnen de resultaten als inspiratiebron dienen 

voor de uitwerking of verfijning van de plannen.  

 

Voorliggende rapportage heeft betrekking op het hoofdvolume 

van Peronnik. De overige twee landhuizen, Veldheim en Stenia, 

worden in aparte rapportages behandeld. 

 

 

1.2 Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (2009) 
 

Het rapport is opgesteld volgens de richtlijnen bouwhistorisch 

onderzoek 2009. In deze richtlijnen wordt onderscheid gemaakt 

tussen verschillende soorten bouwhistorisch onderzoek:  

•  bouwhistorische inventarisatie: Gewoonlijk beperkt een 

bouwhistorische inventarisatie zich tot een beoordeling van de 

objecten vanaf de buitenzijde. De onderzoeker kan dan een 

uitspraak doen in termen van mogelijke, vermoede of zekere 

monumentwaarden. 

•  bouwhistorische opname: Bij een bouwhistorische opname 

onderzoekt de bouwhistoricus de bouw- en 

gebruiksgeschiedenis van een object (de  gebouwde 

structuur) en brengt hij in kaart welke elementen uit de 

verschillende bouwfasen het object nu nog bevat. Op basis 

hiervan bepaalt hij een waardenstelling. De diepgang van een 

bouwhistorische opname hangt af van de wensen en eisen 

van de opdrachtgever en de overheid, zoals die in het Plan 

van Onderzoek zijn geformuleerd. Een bouwhistorische 

opname op hoofdlijnen wordt ook wel een ‘bouwhistorische 

verkenning’ of ‘quick scan’ genoemd. 

•  bouwhistorische ontleding: Bij een bouwhistorische ontleding 

levert de bouwhistoricus een gedetailleerde documentatie 
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van een bouwwerk of object. 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd als bouwhistorische verkenning. 

 

 

1.3 Opbouw van het rapport 

 

In het rapport worden de volgende onderdelen behandeld: 

•  Introductie en pictografie (hoofdstuk 2) 

•  Verhaal van de plek (hoofdstuk 3) 

•  Bronnenlijst (hoofdstuk 6). 

 

Introductie — In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het pand 

gegeven. 

 

Verhaal van de plek — Hoofdstuk 3 kan worden beschouwd als 

een beknopte zoektocht naar het ‘verhaal van de plek’, oftewel 

de ‘genius loci’. Het betreft een beschrijving van de bouw- en 

gebruiksgeschiedenis. In deze paragraaf wordt aandacht besteed 

aan aspecten als de situering en de (visuele) samenhang met 

andere objecten. Aan de hand van historisch kaart- en 

beeldmateriaal wordt de (bouw)historie inzichtelijk gemaakt.  

 

Bronnenlijst — Het rapport eindigt met een overzicht van de 

gebruikte literatuur, archiefstukken, beeldmateriaal en websites. 

 

 

1.4 Bronnen en opname 

 

Op 20 november 2018 heeft een opname ter plaatse 

plaatsgevonden.  

 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het door de 

gemeente aangeleverde panddossier.  

 

Gelijktijdig met het opstellen van de bouwhistorische rapportages 

naar de landhuizen, zijn door SB4 Bureau voor Historische Tuinen, 

Parken en Landschappen, tuinhistorische onderzoeken uitgevoerd 

naar de bij de panden horende terreinen. In deze rapportages is 

de ontwikkelingsgeschiedenis van de locaties ruim aan bod 

gekomen. De beschrijving van het ‘verhaal van de plek’ zal in het 

bouwhistorische rapport, waar relevant, verwijzen naar de 

betreffende passages in de rapportages van SB4.   

 

 

1.5 Productie en regie 
 

Dit rapport is van de hand van drs Don Rackham. Het is collegiaal 

getoetst door drs Margreeth Bangert.  
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2 Introductie 
 

2.1 Ligging landhuis Peronnik 
 

Het huis Peronnik ligt ten westen van de (historische) dorpskern van 

Zeist, aan de noordzijde van de Utrechtseweg. Langs deze 

historische verbindingsweg tussen Zeist en Utrecht bevindt zich een 

hoge concentratie historische (en monumentale) landhuizen en 

buitenplaatsen uit de negentiende en begin twintigste eeuw. Aan 

weerszijde van Peronnik bevindt zich een historisch pand, aan de 

westzijde een eclectisch pand met jugendstil-elementen, aan de 

oostzijde het vroeg-negentiende-eeuwse Lommerlust.  

 

Het huis bevindt zich op een lang, diep perceel (oorspronkelijk 

aanzienlijk langer) dat van oorsprong doorliep tot de Oude 

Arnhemseweg, maar nu aan de noordzijde wordt afgesloten door  

een parkeerterrein. Op het kavel is, grenzend aan dit 

parkeerterrein een bij Peronnik horend volume in antroposofische 

architectuur opgetrokken gebouw (1992).  

 

Het huis ligt, evenals de aangrenzende panden, kort op de straat 

en wordt van de publieke ruimte gescheiden door een ondiepe 

voortuin met taxushaag. In de haag gaat het oorspronkelijke 

ijzeren hekwerk verscholen. de publieke ruimte nauwelijks meer 

zichtbaar/beleefbaar.  

 

Naam van het huis — De huisnaam ‘Peronnik’ is pas na 1981 aan 

Utrechtseweg 119 toegekend. Het pand is dan eigendom van de 

Instituut Zonnehuizen. De naam zou een verwijzing zijn naar het 

Bretonse volkssprookje van ‘Peronnik, de onnozele’, waarvan de 

achterliggende boodschap aansluit op de antroposofische 

zienswijze van de Instituut Zonnehuizen.1 

 

 

 
Afb. 1 Topografische plattegrond van Peronnik (perceel rood omlijnd). Het 
huis is blauw omcirkeld.  
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl.   

 

������� 

 
1  SB4 2019, p.21. Hier wordt meer informatie gegeven over de naam Peronnik.  
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Afb. 2 Luchtfoto van Peronnik. Het huis wordt met de rode pijl aangeduid  
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl.   
 

 
Afb. 3 Peronnik ligt vlak langs de straat. 

2.2 Beschrijving exterieur  
 

In onderhavige paragrafen wordt het huis kort omschreven. Deze 

beschrijving richt zich op het historische volume. 

 

Plattegrond, opstand en dak hoofdvolume 

Het gebouw heeft een samengestelde plattegrond, bestaande uit 

het hoofdvolume met aan de noordwestzijde enkele 

samengevoegde bijgebouwen.  

 

Het hoofdvolume telt twee bouwlagen en heeft een symmetrische 

opzet. De voorgevel is opgetrokken in baksteen, gemetseld in 

kruisverband en voorzien van een knikvoeg. De overige gevels zijn 

gepleisterd. Het concept van de gepleisterde gevel is authentiek 

(zijgevel zichtbaar op oude foto).  

 

Het volume is geplaatst onder een schilddak met plat. De 

dakschilden zijn gedekt met zwarte sneldekpannen, waarbij in 

plaats van hoekkepers en vorsten, zinkwerk is aangebracht. Het 

dak is voorzien van een geprofileerde bakgoot. Op het voorste 

dakschild bevindt zich, ter bekroning van de middenrisaliet, de 

authentieke dakkapel. Deze drieledig opgezette kapel heeft een 

tot hals opgehoogd, getoogd middendeel dat wordt bekroond 

door een decoratief gesneden ornament. Het fors geprofileerde 

kozijn heeft de oorspronkelijke opzet, met in het midden een T-

venster met stolpramen en aan weerszijde een smal draairaam. De 

wangen van de kapel zijn bekleed met zink.  
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Rechts van de dakkapel bevindt zich een modern dakvenster. Op 

de overige dakschilden zijn in de jaren vijftig en zestig meerdere 

dakkapellen en dakvensters geplaatst, waaronder een nagenoeg 

schildbreed exemplaar aan de achterzijde. De kapellen 

kenmerken zich door de eenvoudige opzet en standaard 

materialisatie: geplaatst onder plat dak, voorzien van trespa en 

met onverdeelde draai- en stolpramen. Aan de oostzijde is, ten 

behoeve van een brandtrap, een branddeur geplaatst, die de 

bakgoot doorsnijdt.  

 

Op het dak (de schilden en het plat) staan diverse dakdoorvoeren. 

 

 

  

Afb. 4 Zuidwestelijk dakschild (straatzijde).  

   

  

Afb. 5 Noordoostelijk dakschild. 

  

  

Afb. 6 Authentieke dakkapel op het voorste dakschild.  
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Voorgevel (zuidwest) 
De voorgevel heeft een symmetrische opzet. Het telt vijf 

vensterassen, waarbij de centrale as ietwat uitkraagt. In dit 

middenrisaliet bevindt zich de entreepartij. De gevel wordt 

afgesloten door gepleisterde hoekpilasters. Op de begane grond 

zijn de pilasters geleed door afwisselend panelen met cannelures 

en vlakke panelen met opliggend, vlak kussen. Op de verdieping is 

het pilaster voorzien van een als basement opgezet verdiept 

paneel aan de onderzijde en daarboven een vlakke schacht.  

 

Het middenrisaliet is op de begane grond eveneens tussen twee 

pilasters geplaatst. Deze hebben eenzelfde opzet als de 

hoekpilasters.  

 

Het pand wordt horizontaal geleed door middel van een ietwat 

uitkragende, gepleisterde en zwart geschilderde plint. Hierboven 

bevindt zich, tot de hoogte van de vensterbanken, een wit 

gepleisterd gevelvlak (basement van de gevel). Dit basement 

volgt de contour van de hoekpilasters en het middenrisaliet. Ook 

bij de borstwering onder de vensters kraagt het iets uit en is het 

voorzien van een rij diamantkoppen. Het basement van de gevel 

wordt afgesloten door een eenvoudige, vlakke plintlijst. Ter hoogte 

van de verdiepingslaag bevindt zich een vlakke cordonlijst. De 

gevel wordt afgesloten door een klassiek hoofdgestel, bestaande 

uit de door fors opgezette, rijk gedetailleerde consoles gedragen 

geprofileerde bakgoot. Tussen de consoles zit een wit gepleisterd, 

blind fries.  

 

Alle gevelopeningen zijn geplaatst binnen een gepleisterde 

omlijsting. Deze verbreedt aan de bovenzijde licht en volgt de 

opzet van de getoogde vensters. De getoogde bovendorpels zijn 

voorzien van een agraaf met florale detaillering. Bij de 

gevelopeningen in het middenrisaliet zijn de agraven aangevuld 

met bladwerk.  

 

De voordeur is authentiek en heeft een profilering die gelijk is aan 

de vensteromlijstingen. Aan de onderzijde is bij de twee 

decoratieve basementen op de deur plaatwerk aangebracht, 

waarachter zich nog de oorspronkelijke diamantkoppen bevinden. 

Het decoratieve maaswerk (bloemmotieven) dat vóór de 

raampjes is geplaatst, is aanzienlijk beschadigd. Het deurbeslag is 

modern. Boven het geprofileerde kalf bevindt zich het 

oorspronkelijke, onverdeelde bovenlicht.  

 

De voordeur bevindt zich onder een fors uitkragende, door rijk 

gedecoreerde consoles gedragen balkon. Het ijzeren balkonhek is 

een vervanging van het oorspronkelijke exemplaar. De moderne 

balkondeuren zijn geplaatst in het oorspronkelijke kozijn met vast 

bovenlicht.  

 

De vensters zijn alle uitgevoerd als schuifvenster, met enkelruits 

bewegend onderdeel (oorspronkelijk met verticale roede) en 

enkelruits vast bovendeel. De vensters zijn achter de dag geplaatst 

en zijn alle authentiek. Vóór de bovendelen zijn verweerde 

markiezen geplaatst.  
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Afb. 7 Overzicht voorgevel.  

 

Afb. 8 De authentieke 

entreepartij.   

 

Afb. 9 Zijgevel van de 

middenrisalietpilasters 

en balkonconsoles.   

Afb. 10 Overzicht van de rechter travee, verdieping.   

    
Afb. 11 Moderne 

balkondeuren in authentiek 

kozijn.  

Afb. 12 Detail van een van de authentieke 

vensters.  

 Afb. 13 Authentiek 

schuifvenster met 

diamantkoppen in de 

borstwering.   

Afb. 14 Overzicht van de linker travee, verdieping.   
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Achtergevel (noordoost)  
De achtergevel heeft in hoofdopzet een symmetrische indeling die 

correspondeert met de voorgevel. De gevel telt vijf vensterassen, 

waarbij de gevelopeningen in de centrale as (hier geen 

middenrisaliet) smaller zijn. De gevel heeft geen hoekpilasters. De 

gevel is volledig gepleisterd, waarbij de vlakke plint in een 

antraciete kleurstelling is geschilderd. Het pleisterwerk is erg ‘hard’ 

(cementhoudend). De horizontale geleding geschiedt door een 

eenvoudige platte cordonlijst en een blind fries, geplaatst onder 

de geprofileerde bakgoot.  

 

De gevelopeningen zijn scherp in het muurwerk geplaatst, waarbij 

de getoogde kozijnen tussen de dag zijn geplaatst.  

 

In de centrale as bevindt zich op de begane grond een moderne 

tuindeur. Het kozijn, voorzien van hol profiel en het enkelruits 

bovenlicht, is oorspronkelijk. Links van de tuindeur bevindt zich een 

naoorlogse tuinpui, welke hier is geplaatst nadat de in 1905 

gebouwde tuinkamer werd gesloopt. In de linker travee bevindt 

zich een tweetal vensters met authentieke luiken. De twee 

vensterpartijen zelf zijn een naoorlogse vervanging. Het rechter 

exemplaar is opgezet als stolpraam. Het kozijn mist het holle profiel 

dat bij de tuindeur zichtbaar is, evenals de pennen waarmee de 

dorpels en stijlen zijn verbonden. Het linker venster (achter het 

rolluik) is tot aan het bovenlicht dichtgezet. Het bovenlicht is 

uitgevoerd als stolpraampje. Het afgerolde rolluik kon niet 

geopend worden.  

 

Op de verdieping bevindt zich een viertal vensters en een 

balkondeur. Alle hebben de kenmerkende holle profielen en 

pennen in de hoeken. De tuindeur is aangeheeld, waaruit blijkt dat 

dit oorspronkelijk (tot 1905) ook een venster is geweest. De vensters 

zijn authentiek, zij het dat de onderdelen zijn voorzien van een 

nieuwe invulling zonder verticale roede. De vastgezette 

balkondeuren, voorzien van paneel met kussen, dateren uit 1905. 

De ruiten zijn hebben plexiglas voorzetramen. Vóór de 

balkondeuren is een ijzeren hekwerk geplaatst.  

 

Vóór de twee rechter vensterassen is een bakstenen ommuring 

gebouwd met daarachter de langs de gevel lopende keldertrap. 

Deze bakstenen trap is geplaatst in de jaren tachtig, nadat de 

inpandige trappartij werd weggebroken.  

  

 

  

Afb. 15 Overzicht van de achtergevel.    
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Afb. 16 Bakstenen keldertrapmuur uit 1988 en in de jaren zestig 

vervangen vensters.    

  

  

Afb. 17 Authentieke schuifvensters verdieping (met nieuwe invulling 

in onderdelen: jaren zestig).  

  
Afb. 18 Moderne achterdeur in 

authentiek kozijn.  

 

Afb. 19 Balkondeuren uit 1905, met 

behoud kozijn uit 1882.  

 

  
Afb. 20 Keldertrap uit 

1988.  

Afb. 21 Tuinpui, huidige exemplaar uit 1998.  
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Zijgevels (noordwest en zuidoost)  
 

Beide gevels zijn voorzien van een cementhoudende pleisterlaag. 

Er is, net als bij de achtergevel,  sprake van  een zwart 

geschilderde plint. Verder is de gevel voorzien van een cordonlijst 

bij de aansluiting op de voorgevel, ter hoogte van de bovendorpel 

van het basement van de hoekpilasters op de begane grond en 

verdieping, een aanzet van een vlakke lijst. De gevels worden 

afgesloten door een blind fries. 

 

De noordwestelijke zijgevel gaat vrijwel geheel verscholen achter 

de bijgebouwen. Op de verdieping bevindt zich, ter plekke van de 

trapgang, een authentiek schuifvenster, waarbij het onderdeel is 

vervangen door een vast raam (meer naar voor in het kozijn). 

Rechts van het grote venster bevindt zich een klein toiletraam.  

 

De zuidoostelijke gevel telt op de begane grond een tweetal 

vensterpartijen. Geheel links zijn twee authentieke luiken, gevat in 

een soortgelijke geprofileerde omlijsting als de vensters in de 

voorgevel. De luiken bestaan uit een reeks kraaldelen, die op de 

lange gehengen zijn bevestigd (vierkants moeren) en aan duimen 

in het authentieke kozijn hangen. Achter de luiken bevindt zich een 

nieuwe invulling, met blind paneel aan de onderzijde en 

daarboven een nagenoeg vierkanten raam. De doorgang heeft 

een natuurstenen dorpel.  

 

Hiernaast, onder de brandtrap, bevindt zich een authentieke 

gevelopening, voorzien van een naoorlogs venster, opgezet als T-

venster met stolpraam. 

 

Uiterst rechts zien we in de gevel sporen (scheuren) die erop wijzen 

dat ook hier een tuindeur heeft gezeten.  

 

Op de verdieping is uiterst links een laag geplaatst, nagenoeg 

vierkanten raam aanwezig. Dit enkelruits raam met op de zij 

geplaatste bakstenen lekdorpel, is toegevoegd in 1955. Ook de 

gevelopening van de branddeur dateert uit de jaren vijftig. Van 

oorsprong was het een raam dat in 1988 is vergroot tot deur. Boven 

deze deur bevindt zich op de zolderverdieping (geplaatst in de 

borstwering van de zolder en als hijsluik doorgetrokken), een 

tweede branddeur. 

 

Tegen de gevel is een groots opgezette, detonerende 

gegalvaniseerd stalen brandtrap geplaatst.  
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Afb. 22 Noordwest gevel: rechter 

gedeelte. 

 

Afb. 23 Noordwest gevel. zichtbare 

bovendeel van het venster op de 

verdieping.  

  

Afb. 24 Zuidoost gevel.  

 

Afb. 25 Authentieke gevelopening met 

naoorlogs kozijn begane grond. 

Branddeur uit 1987.  

  
Afb. 26 Linker geveldeel met op 

begane grond authentieke luiken 

en op verdieping venster uit 

1955. 

Afb. 27 Nieuwe invulling achter de 

luiken.  

 

 

 

 

Aanbouwen noordwestzijde 
Aan de noordwest zijde staat een tweetal oorspronkelijke 

bijgebouwen, die door middel van een laag koppelstuk met elkaar 

verbonden zijn. De gevels zijn voorzien van een cementhoudende 

pleisterlaag met crèmewitte afwerking. Aan de straatzijde bevindt 

zich een eenlaags volume, geplaatst onder een plat dak. De 

rooilijn van de voorgevel ligt ongeveer een halve meter terug ten 

opzichte van de voorgevel. De westgevel is opgezet als een soort 

schermgevel, waarbij deze zowel aan de voor- als achterzijde iets 

uitkraagt. Het volume wordt afgesloten door een omgaande, 

blinde kroonlijst. Het achterste volume is aan de achterzijde ruim 



 Peronnik te Zeist 
 Bouwhistorische verkenning 

1-mei-2019 

 14 

twee meter voorbij de achtergevel van het hoofdvolume 

doorgetrokken. Het is geplaatst onder een zadeldak, dat evenals 

het hoofdvolume is gedekt met zwarte sneldekpannen. Op het 

zuidoostelijke dakschild is een tweetal dakvensters geplaatst. Het 

dak is voorzien van eenvoudige bakgoten. Het boeideel aan de 

noordwestzijde is doorgetrokken als boei van het eenlaags 

koppelstuk. 

 

Aan de voorzijde (zuidwest) zit een centraal geplaatste 

vensterpartij, voorzien van het authentieke, getoogde schuifvenster 

en kozijn met hol profiel. Ook hier is, net als bij het hoofdvolume, 

sprake van een hardstenen lekdorpel, een invulling binnen het 

onderdeel van het venster en een markies.   

 

De noordwestelijke zijgevel is over de gehele lengte van de 

bijgebouwen doorgetrokken. De moderne ramen zijn alle tussen de 

dag geplaatst. Ze hebben geglazuurde keramische 

vensterbanktegels. De huidige opzet is in zijn geheel in 2005 

gerealiseerd. Alleen het meest noordelijke exemplaar is iets ouder 

(1988). 

 

De topgevel aan de noordoost zijde heeft een asymmetrisch in de 

gevel geplaatste, dichtgezette poortdoorgang (poort 

aangebracht in 1955). De geveltop wordt afgesloten door een 

vlakke boei met in de top en bij de aanzet een eenvoudig 

decoratief ornament.  In de zuidoostelijke zijgevel bevindt zich een 

raampartij, geplaatst in 1988 ter vervanging van een voormalige 

achterdeur.  

  

Afb. 28 Voorgevel van de aanbouw onder platdak.  

  

  

Afb. 29 Detail van het authentieke venster in de voorgevel.    
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Afb. 30 De noordwestelijke zijgevel.  

  

  

Afb. 31 De noordwestelijke zijgevel, gezien vanaf de tuin. 

De huidige opzet is ontstaan in de bouwfasen 1987 en 

2005.  

  

  

Afb. 32 De achtergevel van het volume onder zadeldak. De 

dichtgezette poortopening werd in 1955 aangebracht.   

  

 

Afb. 33 De zuidoostelijke zijgevel van de 

uitbouw. Ter plekke van het venster zat 

voorheen een deur.   
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2.3 Beschrijving interieur 
 

Kelder 
De kelder is alleen via de bakstenen trappartij in de achtertuin 

bereikbaar. Er was ten tijde van de opname van het pand geen 

keldersleutel ter beschikking.   

 
Een klein gedeelte van het hoofdvolume is onderkelderd. Het 

betreft de noordwestelijke hoek. Hoewel ook een ruimte onder 

gang is getekend (afbeelding 34, rechts), betreft het hier geen 

toegankelijke ruimte.   

 

 

   
Afb. 34 Plattegrond van de kelder.  

Bron: bouwarchief, gemeente Zeist.  

 

 

Op basis van vergelijkingen tussen de verschillende tekeningen uit 

het bouwarchief, kan met enige mate van zekerheid worden 

gesteld dat de huidige plattegrond oorspronkelijk is.  

 

Over de uitmonstering kan vanwege de ontoegankelijkheid niets 

worden vermeld.   

 
Begane grond 

Plattegrond — De structuur van de bel-etage is in haar huidige 

hoedanigheid, gedurende de vorige eeuw meerdere malen 

ingrijpend verbouwd. Binnen deze wijzigingen is de oorspronkelijke 

hoofdstructuur ten dele nog herkenbaar.  

 

Het volume telt drie traveeën.  De centrale travee omvat de gang, 

die doorloop vanaf de voordeur tot de achterdeur. Het achterste 

gedeelte springt iets naar binnen (wordt smaller). Deze versmalling 

wordt geaccentueerd door een getoogde doorgang. 

 

De zuidoostelijke travee bestaat uit een open ruimte waarin in de 

huidige opzet een ‘doos’ is geplaatst. De kamer heeft hierdoor een 

U-vorm. Oorspronkelijk waren dit de kamers-en-suite, gescheiden 

door een wandkast met porte-brisé. De doorgangen naar de 

voormalige kamers en-suite zijn nog aanwezig. Het betreft de vrij 

dicht op elkaar geplaatste linker doorgangen (noordoostelijke deel 

ruimte en washok).  

 

De noordwestelijke travee heeft een fijnmazigere opzet. Aan de 

straatzijde is de oorspronkelijke vierkanten kamer opgedeeld in 
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meerdere vertrekken. Hierbij is de voormalige gevel in de loop van 

de jaren weggebroken en een nieuwe wand opgetrokken. Ten 

noordoosten van deze kamers bevindt zich de oorspronkelijke 

traphal, waarbij de trap aan de zuidzijde is geplaatst en onder de 

vlucht een wandkast en toilet zijn geplaatst. Het toilet is een latere 

toevoeging. De wandkast was oorspronkelijke vanuit de kamer 

toegankelijk en in gebruik als kluis.  

 

De noordwestelijke zijde van het travee heeft een tweetal grotere 

vertrekken met grenzend aan de trapgang een toilet en douche. 

De douche is geplaatst in de ruimte van de oorspronkelijke 

keldertrap. De oostelijke muur van de douche ligt ietwat terug ten 

opzichte van de gangmuur. Hiertegen zijn wandkasten geplaatst. 

Dit terugliggen van de muur correspondeert met de oorspronkelijke 

opzet: hier was een halfronde nis geplaatst. Het toilet is 

toegevoegd in 1988. De ruimte is als een doos in de oorspronkelijke 

keuken geplaatst.  

 

Ten noordwesten van het noordelijke gedeelte van de gang 

bevindt zich tot slot een klein vertrek. De muur tussen de twee 

noordwestelijke kamers wordt gescheiden door een breed en dik 

rookkanaal. Hieruit kunnen we herleiden dat in dit gedeelte van 

het pand vrijwel zeker de keuken en de serveerkamer zullen 

hebben gestaan (die met elkaar in verbinding stonden).  

 

  

 

 

   
Afb. 35 Plattegrond begane grond (nieuwe situatietekening 2005).   

Bron: bouwarchief gemeente Zeist.  

Nb. De opzet van de noordwestelijke zijgevel correspondeert niet met het 

huidige beeld.  

 

 

De structuur van de bijgebouwen is gedurende de tweede helft 

van de vorige eeuw tot en met 2005 meerdere malen gewijzigd. 

De ruimte staat in open verbinding met de trapgang. Een hal 

ontsluit de noordwestelijke verrekken. Aan de zuidzijde geeft een 

groot portaal toegang tot de zuidwestelijke ruimtes.  

 

 



 Peronnik te Zeist 
 Bouwhistorische verkenning 

1-mei-2019 

 18 

Uitmonstering — De uitmonstering is in de huidige opzet 

grotendeels representatief voor de ontwikkelingen in de tweede 

helft van de twintigste eeuw. Als geheel is er sprake van een 

interieur met een beperkte tot lage bouwhistorische waarde. De 

elementen die authentiek zijn, dan wel een vroege verbouwing 

(1905) zijn, betreffen: 

• De marmeren vloertegels in de gang en trapgang. De tegels 

verkeren in een zeer slechte staat: een groot aantal is 

gebroken. Ook in de gang in de uitbouw zijn marmeren tegels 

gebruikt. Aangezien deze gang pas in 1998 is ontstaan, moet 

het hier gaan om hergebruikte exemplaren die vrij zijn 

gekomen tijdens de werkzaamheden.   

• Bij de oorspronkelijke doorgangen vanuit de gang naar de 

kamers is een marmeren deurdorpel geplaatst. Ook de plint en 

de neuten bij de oorspronkelijke doorgangen zijn in marmer 

uitgevoerd.  

• Op een aantal plaatsen zijn de oorspronkelijke deurkozijnen en 

architraven (aan één of beide zijden) behouden. Deuren die 

bij de verbouwing van 1988 zijn geplaatst, zijn uitgevoerd in 

eenzelfde stijl. Het profiel van zowel het architraaf als het kozijn 

wijkt ietsjes af. Bovendien zijn de neuten in hout uitgevoerd.  

Kozijnen uit latere verbouwingen hebben geen profiel en zijn 

voorzien van vlakke architraven (ook sommige kozijnen uit 1988 

weer vervangen). 

• Het architraaf en de deur entreepartij. 

• Diverse deuren zijn afgeplaat. Het is onduidelijk of hierachter 

nog de oorspronkelijke paneeldeuren aan zijn te treffen of dat 

het deuren zijn die vanwege schade zijn opgedikt.  

• In het zuidelijke deel van de gang bevindt zich een eenvoudig 

stucplafond, voorzien van omgaand lijstwerk en een 

bescheiden middenrozet.  

• De trappartij is volledig ingetimmerd. Hoewel de trappalen erg 

sober en vlak zijn, zijn er enkele aanwijzingen (zoals de 

trapboom met paneel en de kraaldelen aan de binnenzijde 

van de kast onder de trapvlucht), die suggereren dat de 

authentieke trap ten minste ten dele nog bewaard is gebleven.  

• De vensterkozijnen in de voorgevel (ook van de noordwestelijke 

uitbouw) zijn alle authentiek. Ze zijn voorzien van een rijk 

uitgevoerde dagbetimmering en architraven. Een sleuf aan de 

bovenzijde doet vermoeden dat ze zijn voorzien van 

binnenluiken. Als we kijken naar de betimmering in de dag, dan 

zien we dat de voormalige openingen in de zuidoostelijke 

vensters zijn dichtgezet met plankjes (met bolle sleufschroeven). 

Verder is het ijzerwerk van de markiezen voorlangs de dag 

geplaatst. Bij de vensters in de zuidwestelijke kamer is de dag 

afgetimmerd met een plank. Of de luiken nog aanwezig zijn, is 

onbekend.  

• Ook bij het rechter venster in de zuidoostelijke gevel (voorheen 

tuindeur), is het authentieke kozijn behouden. Deze is 

afgezaagd ten behoeve van het aanwezige keukenblok. De 

kopse kant van het binnenluik is hier zichtbaar. Het is 

aannemelijk dat deze tot de vloer doorloopt.  

• In de noordwestelijke kamer is het (aangepaste) venster 

voorzien van het oorspronkelijke architraaf. Aan deze zijde (het 

noorden) zit geen binnenluik. 
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Afb. 36 Authentieke elementen op de begane grond: 

 Kozijnen en architraven  Vensterbetimmeringen, 

deels vermoedelijk met 

binnenluiken 

 Eenvoudig stucplafond  Marmervloer, inclusief 

neuten en dorpels 

 Vermoedelijk (deels) 

authentieke trap.  

  

 

 

 

 

De overige interieurelementen zijn alle in de loop van de tweede 

helft van de vorige eeuw of het begin van deze eeuw 

aangebracht. De vloeren in de kamers zijn voorzien van novilon of 

tegelwerk (in de sanitaire vertrekken). De wanden zijn alle gestuct 

met een gipshoudende pleister en geschilderd met een 

structuurverf. In een aantal vertrekken is een eenvoudige triplex 

plaatlambrisering aangebracht. De plafonds in de vertrekken, het 

noordelijke deel van de gang en de trapgang zijn vlak gestuct. Als 

we kijken naar de hoogte van de plafonds, dan is het 

onwaarschijnlijk dat er ergens nog een historisch waardevol 

stucplafond aanwezig is.  

 

 

  

Afb. 37 Eenvoudig, decoratief stucplafond met sober lijstwerk en rozet.  
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Afb. 38 Marmeren vloer en plinten in de gangen. Bij de authentieke 

doorgangen zijn ook de neuten van marmer.  

  

  
Afb. 39 Toog tussen twee gangdelen 

(aan achterzijde tuindeur). 

 

Afb. 40 Volledig weggetimmerde 

trap, mogelijk (deels) authentiek.   

 

  
Afb. 41 Authentiek kozijn en 

architraaf tussen gang en 

zuidoostelijke ruimte (noordelijke 

exemplaar).   

Afb. 42 Authentiek kozijn en 

architraaf tussen gang en 

zuidwestelijke kamer.  

   

  

Afb. 43 Authentieke vensters zuidoostelijke kamer. Links de tot raam 

verkleinde voormalige tuindeur.   
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Afb. 44 Detail van een van de kozijnen in de voorgevel (zuidoostelijke 

kamer).  

  

  

Afb. 45 Impressie van het zuidoostelijke, panddiepe vertrek met 

ingebouwde ruimte.   

  

Afb. 46 Impressie van het zuidoostelijke, panddiepe vertrek met 

ingebouwde ruimte. Gezien richting voorgevel.  

  

  
Afb. 47 Impressie van kamer links 

van het noordelijke gangdeel. Het 

venster is deels dichtgezet.   

Afb. 48 Impressie van de trapgang.  
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Afb. 49 Authentiek kozijn in het 

westelijke venster van de voorgevel van 

het hoofdvolume. De dag is betimmerd 

met plaatwerk.  

Afb. 50 Impressie van de gang in 

de aanbouwen, met hergebruikte 

marmertegels.  

 

 

Afb. 51 Hal in de aanbouw met links nieuwe 

muur ter plekke van voormalige gevel 

hoofdvolume. 

 
 

Eerste verdieping 
Plattegrond — De structuur van de eerste verdieping is in haar 

huidige hoedanigheid vrijwel volledig in de tweede helft van de 

vorige eeuw, gedurende meerdere bouwfasen tot stand 

gekomen. De oorspronkelijke structuur, welke een herhaling was 

van de begane grond, is niet meer beleefbaar. Met uitzondering 

van de trapgang en de noordwestelijke kamer, is de gehele opzet 

gewijzigd.  

 

 

   
Afb. 52 Plattegrond eerste verdieping. 

Bron: bouwarchief gemeente Zeist.  
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Uitmonstering — Met het ingrijpend wijzigen van de plattegrond is 

de historische uitmonstering vrijwel volledig vervangen. De vloeren 

zijn voorzien van novilon en tegels (in de sanitaire ruimten), de 

wanden zijn afgewerkt met een gipshoudende pleister en in 

verschillende ruimten is een triplex lambrisering aangebracht. De 

plafonds zijn vlak gestuct of voorzien van systeemplafonds. 

Zichtbare verspringingen in het plafond houden geen relatie tot 

een oudere opzet. Verder zijn nagenoeg alle deuren en kozijnen 

uitgevoerd als vlakke deur met eenvoudige, vlakke architraven.  

 

Slechts een aantal aspecten is nog terug te voeren tot de 

oorspronkelijke opzet: 

• Een tweetal deurkozijnen met architraven, te weten het 

exemplaar bij de zoldertrap en het exemplaar in de 

noordwestelijke kamer. De architraven zijn gelijk in opzet 

aan het exemplaar op de begane grond bij het vertrek ten 

noordwesten van de gang (aan achterzijde).  

• Mogelijk de trappartij die achter het plaatwerk verscholen 

gaat: de zichtbare trapboom is wat betreft stijl kenmerkend 

voor de late negentiende eeuw.  

• De geprofileerde omlijstingen van de raampartijen en 

balkondeuren (achterzijde 1905) in de voor-, achter en 

noordwestelijke zijgevel: gelijk aan de omlijsting in het 

noordwestelijke vertrek op de begane grond. Voor zover 

zichtbaar zijn hier geen schuifluiken aanwezig.  

 

Bij de vensterpartijen is te zien dat de ruiten in de loop van de tijd 

zijn vervangen: stalen strips met schroeven op het raamdeel 

geschroefd.  

 

 

  
Afb. 53 Trapopgang naar de 

verdieping.  

 

 

Afb. 54 Trapgang op de 

verdieping. 
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Afb. 55 De trapboom is negentiende-eeuws (vermoedelijk meer 

authentieke elementen van de trap behouden). 

  

  

Afb. 56 Impressie van de verdieping, richting de branddeur in de 

zuidoost gevel.  

    

   
Afb. 57 Authentiek deurkozijn met 

architraaf naar de zoldertrap.  

 

Afb. 58 Naoorlogs kozijn met 

bovenlicht tussen trapgang en hal 

(geen enkele profilering).     

  

Afb. 59 Impressie van de grote kamer aan de voorzijde. Van de 

oorspronkelijke structuur is niets meer beleefbaar. 
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Afb. 60 Balkondeuren en venster in de voorgevel. De deuren zijn 

naoorlogse vervangingen. Het kozijn, bovenlicht en architraaf zijn 

authentiek.  

  

  

Afb. 61 Detail van een van de authentieke vensteromlijstingen: kozijnen 

met kraalprofiel, architraven met profiel.   

  
Afb. 62 Authentiek rookkanaal (van 

de onderliggende ruimte) in de 

noordwestelijke kamer.  

 

Afb. 63 Authentiek deurkozijn met 

architraaf bij de noordwest kamer. 

  

 

  

Afb. 64 Zuidoostelijke kamer met links het venster uit 1955.   

 



 Peronnik te Zeist 
 Bouwhistorische verkenning 

1-mei-2019 

 26 

Zolderverdieping 
Plattegrond — De zolderverdieping bestond oorspronkelijk uit een 

open ruimte, waarin aan de achterzijde één klein vertrek was 

geplaatst. De huidige opzet dateert vrijwel volledig uit 1988.  

 

Uitmonstering —  Er zijn geen waardevolle historische elementen 

aanwezig op de zolderverdieping. De vloeren zijn bedekt met 

novilon, de wande zijn opgetrokken in kalkzandsteen, afgestuct 

met een gipshoudende pleister en voorzien van een triplex 

lambrisering. De delen boven de trekplaten van de kap zijn 

opgetrokken met kraaldelen.  

 

De plafonds zijn vrijwel overal verlaagd en voorzien van gipsplaten. 

In het noordwestelijk deel van de gang is de kapconstructie in het 

zicht gelaten. We zien hier twee parallel aan de voorgevel 

geplaatste spanten, samengesteld uit geschaafde naaldhouten 

balken en verbonden met lasverbindingen, verborgen pen-en-

gatverbindingen en draadnagels. Haaks op deze twee spanten zijn 

spantbenen geplaatst die door middel met trekplaten met de 

twee hoofdspanten zijn verbonden.  

 

Daar waar de kap in het zicht is, zien we dat deze is voorzien van 

een geschaafd planken dakbeschot.   

 

 

  
Afb. 65 Plattegrond zolder verdieping.   

  

  

Afb. 66 Impressie zolder, ter plekke van opgang. De spanten, 

bestaande uit spantbenen en een geschoorde makelaar, aan de 

boven- en benedezijde verbonden door trekplaten, zijn hier in het 

zicht gelaten.   
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Afb. 67 Impressie van de zolder: genomen vanaf de trapopgang.  

  

  

Afb. 68 Noordwestelijke kamer.   

  

Afb. 69 Noordwestelijke kamer. Links het rookkanaal dat doorloopt 

tot de begane grond.  

  

  

Afb. 70 Impressie noordoostelijke vertrekken.   
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Afb. 71 Detail kap/spantbeen.   

 

 

2.4 Overige bebouwing 

 

Op het noordelijke deel van het perceel van Peronnik werd aan 

het eind van de vorige eeuw (1992) een nieuw schoolgebouw 

opgetrokken. Dit volume is opgetrokken in een op de 

antroposofische vormentaal geïnspireerde architectuur.2 Het 

gebouw is samengesteld uit een aantal bouwmassa’s. Aan de 

noordzijde bevindt zich het hoofdvolume. Hierachter zijn twee, 

ietwat dwars geplaatste volumes onder eigen flauw hellend, 

 

������� 

 
2  In Res nova Monumenten, Landhuis Veldheim, bouwhistorische verkenning, Echt 

2019, is in paragraaf 3.6 dieper ingegaan op de antroposofische architectuur. 

asymmetrisch zadeldak geplaatst. Tussen deze twee uitlopende 

‘poten’ is een koppelstuk onder plat geplaatst. Het aanzicht van 

het complex als geheel (vanuit het noorden en zuiden bezien), is 

symmetrisch.  

 

Het volume is opgetrokken in een machinale steen. De daken zijn 

gedekt met betonpannen. De vensters zijn deels opgezet met 

afgeschuinde hoeken.  

 

De architectuurhistorische waarde van dit volume is beperkt. 

 

 

  

Afb. 72 Schoolgebouw op het noordelijk deel van het terrein, 

gebouwd in 1992.   
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3 Verhaal van de plek 
 

3.1 Opmaat 
 

In dit hoofdstuk wordt op basis van het voor handen zijnde 

bronnenmateriaal in het kort de geschiedenis van het pand en de 

locatie beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van het door de 

architect overhandigde beeldmateriaal (tekeningen), het van de 

gemeente Zeist ontvangen panddossier, literatuur en bronmateriaal 

op het internet.  

 

Nb. In het kader van het tuinhistorisch onderzoek, dat gelijktijdig 

met het bouwhistorische rapport is opgesteld door SB4, is de 

ontwikkelingsgeschiedenis van de locatie als geheel, inclusief de 

bewonersgeschiedenis, al ruim aan bod gekomen.3 

 

Deze geschiedenis wordt in dit onderzoek niet herhaald. Er wordt 

ingezoomd op de gegevens die relevant zijn voor het landhuis, 

waarbij de in het rapport van SB4 genoemde informatie kort wordt 

aangehaald (met verwijzing).  

 

 

������� 

 
3  SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen, Tuinhistorische 

waardenstelling Peronnik, Utrechtseweg 119 te Zeist, Wageningen 31 januari 

2019. 

3.2 Bouw van het huis 
 

Utrechtseweg 119 werd in 1882 gebouwd op een gedeelte van de 

oudere buitenplaats Weltevreden. Het huis van deze buitenplaats 

werd gebouwd in 1788, meteen ten noordwesten van Peronnik.4  

In 1880 werd, na het overlijden van de eigenaar van Weltevreden, 

de buitenplaats in delen geveild. De buitenplaats werd opgedeeld 

in negen percelen.  

 

Het perceel met betrekking tot Utrechtseweg 119 werd 

aangekocht door Jacoba Theodora van Hoytema, gehuwd met 

Arnout Vosmaer. Zij lieten op het kavel een herenhuis bouwen. 

Over de bouw werd op 28 maart 1882  in de Weekbode 

geschreven: 

 

“Op den Utrechtschen Straatweg naast Lommerlust een nieuw 

heerenhuis; jammer dat een viertal statige beukenboomen (de 

roem van Zeist) aldaar hebben moeten wijken voor het solied 

gebouwde huis.”5 

 

 

 

������� 

 
4  SB4 2019, p.11. Hier wordt aandacht besteed aan landgoed Weltevreden.   
5  Citaat opgenomen in Blijdenstein, R., Zeist, groei en bouw Utrechtseweg-

Driebergseweg, Zeist 1984, p.235. 
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Afb. 73 Kadastrale hulpkaart 

van 1882 (kaart 320, 

gemeente Zeist, sectie B, 

derde blad). De rode pijl wijst 

de locatie van het te bouwen 

landhuis weer.  

Bron: Kadastraal Archief 

(www.kadaster.nl).   

   

  
Afb. 74 Kadastrale hulpkaart van 1883 (kaart 320, gemeente Zeist, 

sectie B, derde blad). Bron: Kadastraal Archief (www.kadaster.nl).    

Daar waar het huis op de kaart van 1882 nog niet is afgebeeld 

(links van het kavel ligt Weltevreden, rechts het nog aanwezige 

Lommerlust),  is het huis op de kaart van 1883 wel weergegeven. 

We zien hier dat het volume op dat moment al dezelfde opzet 

heeft als de huidige situatie, inclusief de aanbouwen aan de 

noordwest zijde.  

 

De plattegrond van het huis was ten tijde van de bouw 

karakteristiek voor kleinere buitenplaatsen en grote stadswoningen: 

een smalle panddiepe gang met aan één zijde de primaire salons, 

verbonden met een porte-brisé en aan de andere zijde de 

trapgang en enkele kleinere vertrekken. De salons hadden een 

representatieve functie. Aan de andere zijde van de gang zal 

vermoedelijk aan de voorzijde een eetkamer hebben gezeten, met 

achter de trapgang een keuken en buffet- of serveerkamer, 

vanwaar het personeel zowel de salons als de eetkamer kon 

bedienen.  

 

De verdieping zal wat betreft plattegrond in hoofdopzet een kopie 

zijn geweest van de begane grond. Hierbij is het mogelijk dat één 

van de vertrekken in gebruik is geweest als een informele 

woonkamer.  

 

Het huis verschijnt op een aantal foto’s die zijn genomen rond 1890-

1910. Uit deze foto’s kunnen we herleiden dat de hoofdopzet gelijk 

is aan de huidige situatie. Op de oudste foto, genomen rond 1890, 

zien we de Utrechtseweg met haar volwassen laanbeplanting. Uit 
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het in de Weekbode uit 1882 omschreven citaat kunnen we 

herleiden dat deze beukenlaan oorspronkelijk doorliep tot voorbij 

Peronnik.  

 

 

  

Afb. 75 Foto genomen rond 1890. Geheel rechts ligt Utrechtseweg 119.  

Bron: Hoogenhuyze H.L.L. & Grapendaal, W.,  Zeist in oude ansichten, 

Zaltbommel, 1969. p.90 (opgenomen in SB4 2019, p.14..  

 

 

De foto genomen vanuit het noordwesten laat zien dat de 

noordwestelijke zijgevel in ieder geval op dat moment al 

gepleisterd is geweest. Verder zien we dat er oorspronkelijk al 

sprake is geweest van een tweekleurige opzet van het gevelhout, 

waarbij de kozijnen in een witte en de raamdelen en deuren in een 

donkere (groene) kleur waren geschilderd.  

 

 

  

Afb. 76 ‘Utrechtse straatweg, Zeist’, afbeelding uit circa 1910.  

(Bron: UA, cat. nr. 15673.)  
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Afb. 77 Zeist, - Utrechtsestraatweg’, afbeelding uit circa 1910. (Bron: UA, 

cat. nr. 15686.)  

 

 

De foto’s laten enkele verschillen zien te aanzien van de huidige 

situatie: 

• De gevel werd aan weerszijde van de dakkapel bekroond 

door een attiek.  

• Op het eenlaags volume aan de noordwest zijde stond, ten 

minste aan de voorzijde, eveneens een attiek op de gevel.  

• Op de vier hoeken van het plat van het schilddak stond 

een forse schoorsteen.  

• De onderdelen van de schuifvensters hadden alle een 

verticale roede. 

• De vensters in de voorgevel waren voorzien van decoratief 

gesneden kasten met daarin weggewerkt houten 

jaloezieën (jaloezie bij een van de ramen afgerold). 

• Het balkon had een decoratief, smeedijzeren hekwerk, 

geplaatst tussen twee hekpijlers. 

 

 

 

Afb. 78 Detail van afbeelding 76, 

waarop de verschillende 

elementen duidelijk zichtbaar zijn.  
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3.3 Tuinkamer uit 1905 
 

De eerste verbouwing van het pand heeft betrekking op de 

toevoeging van een tuinkamer aan de achterzijde van het pand, 

in het verlengde van de salons. In het bouwarchief is de 

bouwtekening van deze verbouwing behouden gebleven. Hierop 

zien we dat de uitbouw was opgetrokken in baksteen en aan de 

achterzijde was voorzien van een brede pui, bestaande uit Franse 

openslaande deuren met aan weerszijde een raam, geplaatst op 

een bakstenen borstwering (puitype ‘melkmeisje’).  

 

 

 
Afb. 79 Ontwerptekening voor de tuinkamer, 1905.  

Bron: bouwarchief gemeente Zeist.   

De vensters zijn opgezet met een kruiskozijn en voorzien van glas-in-

lood. Ook de ruiten van de deuren en het bovenlicht is van glas-in-

lood voorzien. Dit zal blank glas zijn geweest. De pui was geplaatst 

onder een rollaag en de lekdorpels bestonden uit schuin 

geplaatste bakstenen (afzaten). De plint kraagt ietwat uit en wordt 

aangezet door een vormstenen plintlijst. De gevel is als gesloten 

borstwering naar boven toe doorgetrokken, waarbij het muurvlak 

ietwat naar achter toe ligt. Hieruit blijkt dat de uitbouw was 

voorzien van een dakterras. Het bestaande venster werd hierbij 

naar beneden toe doorgetrokken en voorzien van tuindeuren. De 

aanpassing van de gevelopening is nog herkenbaar aan het kozijn, 

waarbij bij beide stijlen een diagonale naad laat zien waar de 

stijlen zijn verlengd.  

 

De tuinkamer verschijnt ook op de kadastrale hulpkaart uit 1922. 

Hierin is de tuinkamer aan de achterzijde ingetekend. Het meest 

opvallende aan de hulpkaart, is dat de twee bijgebouwen als 

aparte volumes zijn weergegeven en niet, zoals op de kaart uit 

1883 als één doorlopend geheel. Zoals blijkt uit latere 

bouwtekening, was er sprake van een kleine binnenplaats: de 

noordwestelijke zijgevel was doorgetrokken.  
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Afb. 80 Kadastrale hulpkaart van 1882 (kaart 13, gemeente Zeist, sectie 

M, eerste blad).  

Bron: Kadastraal Archief (www.kadaster.nl).    

 

 

3.4 Periode 1922-19686 

 

De erfgenamen van het echtpaar Vosmaer-van Hoytema besloten 

het herenhuis in 1923 te verkopen. Hierna volgt een periode waarin 

huis met tuin meerdere keren van eigenaar wisselde en een 

groot deel van het achterliggende terrein werd verkaveld, waarbij 

meer dan de helft van de oorspronkelijke tuin wordt afgestoten.  

 

������� 

 
6  Informatie over de eigendomsgeschiedenis opgenomen in: SB4 2019, p.19. 

In 1924 wordt het aangekocht door Isaac Edelkoort, gevolgd in 

1925 door Friedrich Wittler. Vermoedelijk werd het pand als 

investering gekocht en verhuurd. Het adresboek van Zeist uit 1950 

meldt dat hier ‘Kantoor Zeist’ van De Twentsche Bank N.V. was 

gevestigd en dat hier tevens twee personen W.J. van der Steen, 

bankbediende, en A.W.A. Michielsen) woonden.  

 

Omstreeks 1950 verwerft Dr. A.W.C.G. Kamerlingh, internist te Zeist, 

het herenhuis. Wanneer hij in 1952 komt te overlijden, wordt de 

woning verkocht aan Dr. Willem den Boer. Deze familie blijft op het 

huis wonen tot 1968.  

 

Aanpassing volume onder zadeldak — Gedurende deze periode 

wordt het huis enkele keren verbouwd. De eerste ingreep vindt vrij 

kort na de aankoop van het pand plaats. In 1951 wordt in de 

achtergevel van het eenlaags volume met zadeldak een 

garagepoort geplaatst. Uit deze tekening kunnen we bovendien 

herleiden dat in de zuidoostelijke zijgevel van dit volume (in het 

uitkragende gedeelte) een deur heeft gezeten.  
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Afb. 81 Bouwtekening met betrekking tot de wijziging van de achtergevel 

van het bijgebouw onder zadeldak, 1951.  

Bron: bouwarchief gemeente Zeist.    

 

 

Bestaande toestand 1952 — In hoeverre er tussen 1922 en 1951 

sprake is geweest van inpandige verbouwingen in het hoofdhuis, is 

onbekend. De eerste tekening waarop het pand als geheel wordt 

weergegeven, is een bestaande toestand tekening uit 1952. Deze 

tekening geeft inzicht in zowel de opstand als de plattegrond.  

Wat betreft de opstand valt op dat de op de oude foto’s zichtbare 

attiek op het hoofdvolume en de aanbouw is verdwenen. De 

schoorstenen en de onderdelen met roede (schuifvensters) zijn hier 

nog aanwezig.  

 

De opstanden geven met name inzicht op de opzet van de achter- 

en zijgevels. Zo zien we bij de achtergevel dat er nog geen sprake 

is van een uitpandige keldertrap. De twee vensters in de rechter 

travee zijn, net als vandaag de dag, voorzien van luiken. Onder 

deze vensters zijn kelderramen geplaatst.  

 

Bij de zuidoostelijke zijgevel zijn de twee paar tuindeuren 

weergegeven: beide salons hadden een eigen verbinding met de 

zijtuin. De gevel op de verdieping is hier nog volledig blind.  

 

Bij de noordwestelijke gevel van het hoofdvolume is het 

schuifvenster ter plekke van de trapgang al zichtbaar. Verder zien 

we dat er al sprake is van een klein toiletraampje (er is echter geen 

toilet aanwezig). Bij de zijgevel van de aanbouwen zijn twee 

deuren ingetekend: één grote met bovenlicht bij de zuidelijke 

aanbouw en een kleinere deur ter plekke van de binnenplaats.  
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Afb. 82 Bestaande toestandtekening 1952.  

Bron: bouwarchief gemeente Zeist.   
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Hoewel het niet met zekerheid is vast te stellen, past het idee van 

een deur in de zijgevel van de aanbouw (die is verbonden met een 

woonvertrek), niet echt. Mogelijk is de deur in de periode 1922-1952 

geplaatst, als het pand ook een kantoorfunctie heeft. Kijkende 

naar de aanwezigheid van een kastenwand met wastafel, kan dit 

mogelijk ook de praktijkruimte van de internist zijn geweest en 

dateert de deur uit 1951.  

 

Op heeft het dak, behalve op het voorste schild, nergens  een 

dakkapel.  

 

Als we onze aandacht richten op de plattegrond, dan zien we bij 

de begane grond de karakteristieke gangstructuur met dwarsgang. 

Een opvallend detail is de getoogde nis ter plekke van de kruising 

van de gangen. Dit zal vermoedelijk een beeldnis zijn geweest.  

 

Aan de rechterzijde zijn beide salons zichtbaar. De salons hebben 

elk een centraal in de ruimte geplaatste stookplaats (tegen de 

buitengevel) en worden gescheiden door een kastenwand (aan 

beide zijde) en een porte-brisé. Uit de tekening kan worden herleid 

dat doorgang naar de tuinkamer in 1905 was gerealiseerd door 

beide vensters naar beneden toe door te trekken.   

 

De deuren die toegang geven tot de salons liggen dicht op elkaar, 

vrijwel meteen langs de scheidende kastenwand. Deze 

doorgangen zijn tot de dag van vandaag behouden.  

  

Afb. 83 Detail bestaande toestandtekening 1952, plattegrond begane 

grond.   

 

 

Aan de linkerzijde bevindt zich aan de straatzijde een vierkanten 

kamer. Recht tegenover de gangdeur bevindt zich de deur naar 

de aanbouw. Naast deze deur zit een stookplaats. De wandkast 
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onder de trapvlucht is eveneens vanuit deze kamer bereikbaar: het 

betreft hier een kluis.  

 

De trapgang heeft aan de linker zijde (noordwesten) een tweetal 

deuren: één geeft toegang tot de praktijkruimte in de aanbouw 

onder platdak, één tot een grote wandkast. Deze wandkast heeft 

aan de noordoost zijde een raam dat uitkijkt op het binnenplaatsje.  

Het is onwaarschijnlijk dat een deur aan het eind van een 

prominente gang toegang geeft tot een kast. Het ligt meer voor de 

hand dat de aanbouw onder platdak oorspronkelijk uit een 

onverdeelde ruimte bestond en dat hierin later aan de noordzijde 

een indeling  is aangebracht, met de vanuit de gang bereikbare 

wandkast, een berging die bereikbaar is vanuit de binnenplaats en 

een portiek die de zijoprit met de praktijkruimte verbindt.  

 

Ten noorden van de trapgang zien we, links van de halfronde nis, 

de keldertrap zitten. De ruimte hierboven wordt als eetkamer 

aangeduid en heeft zowel zuidwest zijde als de noordwest zijde 

diepe wandkasten. Links van de eetkamer bevindt zich de 

voormalige keuken, herkenbaar aan de grote open schouw. De 

keuken heeft een doorgang naar de binnenplaats.  

 

Gelet op de locatie van de keuken en het kleine formaat van de 

ernaast gelegen ruimte, is het vrijwel zeker dat de kleine kamer 

oorspronkelijk de serveerkamer was, die via een deur of luik met de 

keuken was verbonden. Dit verklaart ook de grote kastenwand aan 

de zuidzijde (voor een formele eetkamer uit de late negentiende 

eeuw is dit vertrek erg klein).  

 

De plattegrond van de verdieping laat aan de rechterzijde twee 

grote slaapvertrekken zien, gescheiden door een dunne wand. 

Links onder ligt zich een tweetal kamers, waarvan één als 

slaapkamer en één als woonkamer staat vermeld. De deur naar de 

woonkamer bevindt zich in een nis onder de trapvlucht. Het is zeer 

onwaarschijnlijk dat dit de oorspronkelijke opzet is geweest. Ofwel 

was er oorspronkelijk sprake van één grote ruimte, ofwel liep er, net 

als op de begane grond een gang, vanwaar de kamer bereikbaar 

was. De op de tekening zichtbare opzet is vermoedelijk ontstaan 

nadat het pand gaat fungeren als zowel kantoor en woning.  

 

De badkamer met apart toilet aan de achterzijde is eveneens zeker 

een latere toevoeging geweest, geplaatst in de voormalige gang 

(zoals vrijwel standaard gebeurde bij huizen met een dergelijke 

plattegrond). De structuur van de ernaast gelegen ruimten 

(noordwest hoek) volgt de plattegrond van de begane grond.  
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Afb. 84 Detail bestaande toestandtekening 1952, verdieping.  

 

 

 

 

Verbouwing 1952 — Bij de verbouwing in 1952 wordt een aantal 

zaken gewijzigd: 

• De tuinkamer wordt afgebroken. Hiervoor in de plaats komt 

een brede pui met tuindeuren. De tot dat moment 

bewaarde muurdam tussen de doorgangen wordt 

weggebroken. 

• De rechter tuindeur in de zuidoostelijke gevel wordt 

dichtgezet.  

• De porte-brisé wordt aan de noordoost zijde dichtgezet.  

• Er komt een nieuwe haardpartij in de noordoost kamer.  

• Tussen de keuken en de eetkamer wordt een deur 

geplaatst (waar oorspronkelijk vermoedelijk al sprake was 

van een verbinding).  

• Op de verdieping worden de twee zuidwestelijke vertrekken 

samengevoegd. De voormalige doorgang naar de 

woonkamer, via de nis onder de trapvlucht, wordt aan de 

gangzijde dichtgezet en fungeert als wandkast.  

• De noordoostelijke slaapkamer krijgt in de zuidoostelijke 

zijgevel een vensterpartij: recht exemplaar, nagenoeg 

vierkant.  

• Er wordt een deur tussen de noordoostelijke slaapkamer en 

de badkamer geplaatst.  

 

Een aanvullende bouwaanvraag, ingediend in 1955, voorziet in de 

toevoeging in een tweede venster in de zuidoostelijke zijgevel op 

de verdieping. Het betreft het nog aanwezige exemplaar aan de 

linker zijde. 
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Afb. 85 Nieuwe situatie 1952. De rode pijlen wijzen op de in de tekst aangegeven aanpassingen.  

Bron: bouwarchief gemeente Zeist.   
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Aanpassing van de zolder: 1959 en 1961 — De volgende grote 

ingreep heeft betrekking op de zolderverdieping. In 1959 wordt een 

plan ingediend om de zolder te verbouwen. Uit de tekening blijkt 

dat er tussen 1952 en 1959 al een kleine verbouwing op de zolder 

heeft plaatsgevonden, waarbij één kleine ruimte en een dakkapel 

zijn geplaatst. Deze indeling wordt in 1959 weer volledig 

weggebroken en vervangen door een ruimere opzet, met in de 

noordoost hoek een slaapkamer met aangrenzende badkamer en 

apart toilet. De rest van de zolder lijkt een onverdeelde zolder te 

blijven, echter de aanzet van enkele muren is wel zichtbaar. Ten 

behoeve van de nieuwe indeling wordt op de achterzijde een 

brede, nieuwe dakkapel geplaatst. Op het zuidoostelijke schild 

wordt eveneens een tweetal dakkapellen toegevoegd.  

 

Als we naar de bestaande toestandtekening van een plan uit 1961 

kijken, dan zien we dat de zolder daarop verder is uitgewerkt. Het is 

aannemelijk dat dit al in 1959 is gedaan. Hieruit blijkt dat de zolder 

aan de voorzijde bestaat uit een pandbrede berging en dat de 

overloop toegang biedt tot een drietal slaapkamers, waarbij ook al 

op het noordwestelijke schild een kapel staat. In 1961 wordt de 

dakkapel aan de achterzijde verbreed (tot de huidige opzet) en 

wordt op het noordwestelijke schild een tweede exemplaar 

toegevoegd.  

 

 

 
Afb. 86 Tekening met bestaande toestand en nieuwe situatie met betrekking 

tot verbouwing zolder, 1959.  

Bron: bouwarchief gemeente Zeist. 

 

  
Afb. 87 Afb. 88 Tekening met bestaande toestand en nieuwe situatie met 

betrekking tot verbouwing zolder, 1961.  

Bron: bouwarchief gemeente Zeist. 
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3.5 Zorgfunctie: 1968-heden 
 

Eigendom7 — In 1968 wordt het herenhuis verkocht aan de 

‘Stichting tot verzorging en verpleging van bejaarden en langdurig 

zieken’ en krijgt het pand een zorgfunctie. Het pand met tuin 

wisselen in 1975 andermaal van eigenaar en komen in handen van 

‘de Vereniging voor Heilpedagogie’. Het huis wordt in 1981 

verkocht aan het instituut Zonnehuizen, een zorginstelling voor 

kinderen met een geestelijke beperking. Het instituut Zonnehuizen 

nam het pand in gebruik als woonhuis voor de kinderen.  

 

Verbouwing van 1968 — Kort na de aankoop in 1968 wordt het 

pand, ten behoeve van de nieuwe functie, gewijzigd. Zo komt er 

een lift in, die doorloopt tot de zolderverdieping. De lift wordt in de 

zuidoostelijke salon geplaatst en is toegankelijk via de oorspronkelijk 

salondeur. De salon wordt door middel van een nieuwe deur 

ontsloten. De porte-brisé wordt weggebroken en vervangen door 

een muur met aan weerszijden wandkasten. In de gang wordt een 

tochtportaal gerealiseerd en de halfronde nis in de trapgang wordt 

vervangen door een wandkast. Verder wordt in de eenlaags 

aanbouw een gang afgeschoten. Deze geeft toegang tot een 

aantal toiletten. Het voormalige portiek wordt een toilet, waarbij de 

buitendeur wordt vervangen door een raam. In de kleine middelste 

 

������� 

 
7  Afkomstig uit SB4 2019, p.21. 

ruimte wordt de deur van de binnenplaats naar de gang 

verplaatst.  Op de verdieping wordt de grote voorkamer ten 

behoeve van de lift opnieuw opgedeeld: er wordt een 

gangstructuur gecreëerd. Op de zolder wordt ook het zuidelijke 

gedeelte, dat tot dan toe nog als berging diende, ingericht met 

een aantal vertrekken.  

 

Verbouwing van 1975 — In 1975 wordt er weer een en ander 

verbouwd: 

• De zuidoostelijke kamers worden samengevoegd. De lift 

blijft hierbij als bouwblok behouden.  

• De deur tussen de keuken en de eetkamer wordt 

dichtgezet. 

• Op de verdieping wordt in de zuidoostelijke kamer een 

kleine slaapkamer en gang afgeschoten.  

• De trapgang wordt met een tochtdeur afgesloten (het nog 

aanwezig exemplaar met bovenlicht).  

• Op zolder wordt aan de voorzijde een muurtje verwijderd. 

• Er wordt aan de zuidoost zijde een brandtrap geplaatst met 

op de verdieping en zolder een branddeur.  

• Er wordt aan de noordwest zijde een brandtrap geplaatst 

(ontsluiting via het aanwezige venster en de dakkapel). 
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Afb. 89 Bestaande 

toestand en nieuwe 

situatie 1975 (bestaande 

toestand is gelijk aan 

nieuwe situatie 1968). De 

rode pijlen wijzen op de 

in de tekst aangegeven 

aanpassingen uit 1968. 

De gele pijlen wijzen op 

de in de tekst 

aangegeven 

aanpassingen uit 1975.  

Bron: bouwarchief 

gemeente Zeist.   
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Op een aantal in 1975 genomen foto’s staat het huis duidelijk 

afgebeeld. Wat meteen opvalt, is dat de onderdelen van de 

schuifvensters zijn aangepast en dat de raamdelen en 

balkondeuren in een witte kleur zijn geschilderd. Aangezien de 

vensters op de tekening van 1961 nog met de verticale roede 

wordt weergegeven, kunnen we vaststellen dat de ramen tussen 

1961 en 1975 zijn gewijzigd (vermoedelijk 1968 als het als 

verzorgingstehuis gaat dienen).  

 

Op het dak ontbreekt de zuidoostelijke schoorsteen (rechts voor). 

Verder zien we dat het oorspronkelijke balkon op dat moment nog 

aanwezig is.  

 

  

Afb. 90 Utrechtseweg 119, genomen in 1975 (vóór de verbouwing: 

 de brandtrap ontbreekt).   

Bron: GAZ, fotocollectie, Utrechtseweg, map 7, fotonr.105-19. (opgenomen 

in SB4 2019, p.20))  

  

Afb. 91 Utrechtseweg 119, genomen in 1975 (na de verbouwing: de 

brandtrap is al aanwezig).   

Bron: GAZ, fotocollectie, Utrechtseweg, map 7, fotonr.105-21. 

(opgenomen in SB4 2019, p.20))  

 

 

Verbouwing van 1988 — In 1988 wordt het pand opnieuw 

ingrijpend verbouwd. Het is dan al enkele jaren in gebruik als 

Zonnehuis. De aanpassingen aan het exterieur zijn: 

• Een nieuw balkonhek aan de voorzijde.  

• De tuindeuren in de zuidoost gevel worden deels 

dichtgezet, conform de huidige opzet.  

• Er wordt een nieuwe pui in de achtergevel geplaatst. 
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• De bakstenen keldertrap met ommuring wordt toegevoegd: 

toegang tot de kelder via de tuin.  

• De deur in de zuidoostelijke gevel van de aanbouw onder 

zadeldak wordt verbouwd tot venster.  

• De poort in de achtergevel van de aanbouw onder 

zadeldak wordt dichtgezet.  

• De bestaande doorgangen in de noordwestelijke gevel van 

de aanbouwen worden dichtgezet.  

• In het volume onder zadeldak wordt in de noordwest gevel 

een tweetal vensters toegevoegd.  

• De binnenplaats wordt overdekt.  

• Op het hoofdvolume wordt een aantal dakvensters 

toegevoegd.  

 

Met betrekking tot het interieur zijn de volgende ingrepen 

doorgevoerd: 

• De lift wordt verwijderd. De voormalige liftruimte krijgt op 

alle verdiepingen een nieuwe functie.  

• De gevel tussen hoofdvolume en eenlaags aanbouw onder 

platdak wordt weggebroken.  

• De zuidwestelijke kamer van het hoofdvolume wordt, in 

samenhang met het vorige punt, opgedeeld in twee 

vertrekken.  

• De keldertrap wordt verwijderd. Hier wordt een 

douchecabine geplaatst.  

• Naast deze douchecabine wordt een toilet ingebouwd. 

Deze bevindt zich in de voormalige keukenruimte en is 

bereikbaar via de trapgang.  

• De deur tussen de keuken en de buitenplaats wordt 

dichtgezet.  

• De aanbouwen krijgen een nieuwe indeling, waarbij de 

voormalige binnenplaats en het noordoostelijke deel van 

het volume onder platdak wordt ingedeeld met een gang, 

een badkamer en een doucheruimte.  

• Bij deze verbouwing worden kozijnen en architraven 

toegepast die in opzet sterke gelijkenis vertonen met de 

authentieke exemplaren. De nieuwe gang in de aanbouw 

wordt gelegd met soortgelijke marmeren tegels als de 

gangen in het hoofdvolume.  

• Alle stookplaatsen en rookkanalen (met uitzondering van 

het rookkanaal in de noordwestelijke kamer) worden 

weggebroken. 

• De verdieping krijgt een geheel nieuwe indeling. Van de 

oorspronkelijke structuur is slechts de trapgang, de 

noordwestelijke kamer en de rechter muur van het 

noordelijke gangdeel behouden.  

• De zolderverdieping krijgt een geheel nieuwe indeling. 

Hierbij is niets van de voormalige structuur behouden.   
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Afb. 92 Nieuwe situatie, 1988 (details). De witte vlekken zijn de delen die worden aangepast/dichtgezet. De zwarte muren alle nieuwe toevoegingen.   

Bron: panddossier, bouwarchief gemeente Zeist. 
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1998 en 2005— In 1992 wordt op het achterste gedeelte van de tuin 

een nieuw volume in antroposofische architectuur opgetrokken (zie 

paragraaf 2,4). Enkele jaren late wordt een plan ingediend waarbij 

achter het pand een grootschalig, twelaags gebouw zou worden 

opgericht dat middels een beglaasde gang met het hoofdhuis zou 

worden verbonden. Als onderdeel van dit plan zouden de 

oorspronkelijke bijgebouwen worden afgebroken en de bestaande 

structuur van het hoofdhuis volledig worden omgegooid. Voor dit 

plan werd geen vergunning verleend.  

 

De eerstvolgende, en laatste verbouwing dateert uit 2005. Op dit 

moment wordt er een aantal aanpassingen aan de structuur 

doorgevoerd. Op de begane grond wordt ter plekke van de in 

1988 weggebroken gevel tussen hoofdhuis en aanbouw een 

nieuwe muur opgetrokken. De zuidwestelijke kamer van het 

hoofdhuis, de ruimte van het volume onder platdak en het volume 

onder zadeldak worden verder opgedeeld. Op de verdieping 

wordt de structuur aan de voorzijde gewijzigd, waarbij de schuin 

lopende muur wordt vervangen door een rechte wand.  

  

Afb. 93 Nieuwe situatietekening begane grond 2005. De aanpassingen 

zijn in rood weergegeven 

Bron: bouwarchief gemeente Zeist.   
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Afb. 94 Nieuwe situatietekening 2005. De aanpassingen zijn in rood 

weergegeven 

Bron: bouwarchief gemeente Zeist.  

 

 

 

 

 

 

3.6 Samenvattend 
 

Peronnik is gedurende haar bestaan verschillende keren aanzienlijk 

verbouwd. Hierbij is zowel aan het exterieur als het interieur een 

groot aantal wijzigingen doorgevoerd. De volgende bouwfasen zijn 

relevant (en nog deels herkenbaar): 

 

1882 Bouw van het huis, inclusief bijgebouwen. Uit oude 

foto’s is zichtbaar dat de gevel werd bekroond door 

een attiek (zowel hoofdvolume als eenlaags 

volume), dat de vensters een andere indeling 

hadden (verticale roede bij onderdelen) en aan de 

voorzijde waren voorzien van decoratief gesneden 

kasten met jaloezieën. De bijgebouwen waren van 

elkaar gescheiden door een kleine (ommuurde) 

binnenplaats.  

1905 Bouw van een tuinkamer aan de achterzijde.  

1922-1951 Regelmatige verkoop en verschillende 

gebruiksfuncties, waaronder kantoor, praktijk en 

(deels) woning.  

1951 Plaatsen van poort in achtergevel aanbouw onder 

zadeldak. 

1952 Afbraak tuinkamer, vervangen door pui; dichtzetten 

tuindeur in zuidoost gevel en plaatsen venster op 

verdieping; kleinschalige ingrepen binnen de 

structuur van de begane grond en verdieping.  

1955 Plaatsing tweede venster op de verdieping aan de 
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zuidoost zijde.  

1959-1961 Aanbrengen indeling aan de achterzijde van de 

zolderverdieping, inclusief plaatsing bestaande 

dakkapellen. 

1968 Herbestemming tot verpleeghuis voor bejaarden en 

langdurig zieken: aanbrengen lift, met daarmee 

samenhangende aanpassingen structuur begane 

grond en verdieping; indeling zuidelijke helft van de 

zolderverdieping; nieuwe structuur aanbouw onder 

platdak; wijziging onderdelen vensters (weghalen 

roede) en wit schilderen raamdelen en balkon 

deuren. 

1975 Aankoop door Vereniging voor Heilpedagogie. Na 

de aankoop worden enkele aanpassingen aan de 

structuur doorgevoerd en worden brandtrappen 

geplaatst.  

1981 Aankoop door Instituut Zonnehuizen.  

1988 Grootschalige verbouwing: nieuw balkonhek 

voorzijde; keldertrap aan buitenzijde; overkappen 

buitenplaatsje; dichtzetten poort in volume onder 

zadeldak; dichtzetten bestaande doorgangen in 

noordwest gevel aanbouwen en plaatsen nieuwe 

vensters; volledig vervangen van de zolderstructuur; 

nagenoeg volledig vervangen van de 

verdiepingsstructuur; wegbreken muur tussen 

hoofdvolume en eenlaags aanbouw; opdelen 

zuidwestelijk vertrek; verwijderen keldertrap en 

vervangen door doucheruimte; aanbrengen 

toiletinbouw in voormalige keuken; nieuwe indeling 

bijgebouwen.  

2005 Enkele kleinschalige ingrepen binnen bestaande 

structuur: opdelen zuidwestelijk vertrek en 

aanbouwen begane grond; nieuwe opzet zuidelijke 

helft hoofdvolume.  

2011 Overname door jeugdinstelling Intermezzo. 

2018 Aankoop door Mooi Zeist B.V. 

 

 

3.7 Dateringskaarten 

 

Op de volgende twee pagina’s wordt op de bestaande toestand 

aangeduid uit welke periode de specifieke structuren van het 

pand dateren.  

 

—— 1882 

—— 1905 

—— 1952-1955 

—— 1959-1961 

—— 1968 

—— 1988 

—— 2005 
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—— 1882 

—— 1952-1955 

—— 1968 

—— 1988 

—— 2005 
 

 

Dateringskaart begane grond.   
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—— 1882 

—— 1905 

—— 1952-1955 

—— 1968 

—— 1988 

—— 2005 
 

 

Dateringskaart eerste verdieping  
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—— 1882 

—— 1959-1961 

—— 1968 

—— 1988 
 

 

Dateringskaart zolderverdieping  
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4. Bronnen 
 

•  Gemeentearchief, bouwdossier (incompleet) 

•  SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen, 

Tuinhistorische waardenstelling Peronnik, Utrechtseweg 119 te 

Zeist, Wageningen 31 januari 2019 (conceptversie) 

•  Blijdenstein, R., Zeist, groei en bouw. Utrechtseweg-

Driebergseweg, Zeist 1984 

•  Ruijssenaars  architecten bna, bestaande toestandtekeningen 
(2005) 

•  Gemeentelijke monumentenlijst Zeist 

 

•  www.topotijdreis.nl 

•  www.delpher.nl (oude krantenartikelen) 

•  www.cultureelerfgoed.nl (kadastrale minuutkaarten) 

•  www.kadaster.nl (kadastrale hulpkaarten via archiefviewer). 

•  www.ruimtelijkeplannen.nl (luchtfoto’s en topografische kaarten 

met kavelaanduiding) 

•  www.utrechtsarchief.nl (oude foto’s) 
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