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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 1858 gebouwde landhuis Stenia. Het pand is in 

de twintigste eeuw meerdere malen ingrijpend verbouwd. 

Ondanks deze, veelal ingrijpende aanpassingen, is het gebouw 

aangewezen als gemeentelijk monument.  

 

Landhuis Stenia is in 2018, tezamen met de landhuizen Veldheim 

(Utrechtseweg 69) en Peronnik (Utrechtseweg 119) 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 landhuis Stenia. De overige twee landhuizen, Veldheim en 

Peronnik, 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 

van een bouwwerk of object. 
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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) 

•  Waardenstelling (hoofdstuk 4) 

•  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. De bestaande toestand 

tekeningen zijn opgesteld door Friso Woudstra Architecten bna.  

 

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 Stenia 
 

Het landhuis Stenia ligt ten westen van de (historische) dorpskern 

van Zeist, aan de zuidzijde 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.  

 

De oorspronkelijke samenhang tussen huis en parktuin is door 

ontwikkelingen op het terrein ten dele versnipperd geraakt. In de 

nabijheid van het landhuis zijn het ‘Thomashuis’ en het ‘oude 

Annahuis’ opgericht (onderdeel van het ‘Zonnehuis’). In de 

zuidwesthoek bevindt zich het ‘nieuwe Annahuis’. Deze elementen 

zijn in 2018 verworven door Mooi Zeist B.V, waarbij het ‘nieuwe 

Annahuis’ als op zichzelf staand kavel binnen de voormalige tuin is 

gelegen.  Het zuidoostelijke gedeelte van de voormalige tuin, met 

daarop het ‘Rafaëlhuis’ en een schoolgebouw, zijn eigendom van 

de gemeente Zeist.  

 

Het landhuis ligt op een opgeworpen hoogte. Bovendien is de bel-

etage geplaatst op een hoog souterrain. Het huis torent daardoor 

uit boven de Utrechtseweg, waardoor de status van het pand, en 

diens oorspronkelijke bewoners, werd verhoogd. Het pand is 

bereikbaar via een als een halve cirkel opgezette oprit, die pal 

voorlangs het huis loopt. Deze logistiek is authentiek. Het perceel 

langs de straat, vóór het huis, is volgroeid met hoog opgaande, 

groenblijvende beplanting. Hierdoor is het hoofdhuis vanaf de 

publieke ruimte nauwelijks meer zichtbaar/beleefbaar.  

 

 

 
Afb. 1 Topografische plattegrond van Stenia (rood omlijnd), met 
daarop aangegeven de verschillende percelen binnen het landgoed. 
Het landhuis is blauw omcirkeld.  
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl.   
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Afb. 2 Luchtfoto van Stenia. Het landhuis is blauw omcirkeld.  
 

 
Afb. 3 Door de begroeiing op het halfronde perk langs de straat,  
is het landhuis vanaf de publieke ruimte nauwelijks beleefbaar.  

 

 

2.2 Beschrijving exterieur  
 

In onderhavige paragrafen wordt het landhuis kort omschreven. 

Deze beschrijving richt zich met name op het historische volume. 

Aan weerszijde van het landhuis zijn in de loop van de tijd 

aanbouwen gerealiseerd. De volumes aan de zuidoost zijde 

dateren uit de periode 1961-1983 (exacte jaartal onbekend). De 

aanbouw aan de noordwest zijde en het souterrain aan de 

zuidwest zijde dateren uit 1983. Deze uitbreidingen 

vertegenwoordigen geen bouwhistorische waarden en worden 

niet nader omschreven.  

 

 

 
Afb. 4 Plattegrond van het landhuis, inclusief aanbouwen uit 1983. Het 
oorspronkelijke huis is rood omkaderd.  
Bron: bouwarchief gemeente Zeist.  
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Plattegrond, opstand en dak 
Het hoofdvolume heeft een rechthoekige plattegrond, waarbij 

aan de voorzijde (noordwest) sprake is van een fors uitkragend 

middenrisaliet. Aan de achterzijde kraagt het middenrisaliet licht 

uit.  

 

Het volume telt twee bouwlagen, geplaatst op een hoog 

souterrain. Dit souterrain is in 1983 naar achteren toe uitgebreid, 

waardoor hier een groot terras is ontstaan. Het volume is geplaatst 

onder een schilddak met plat, waarop het iets lager schilddakje 

met plat van het uitkragende risaliet aankapt. De dakschilden zijn 

gedekt met gesmoorde sneldekpannen, waarbij in plaats van 

hoekkepers en vorsten, zinkwerk is aangebracht. Het dak is 

voorzien van een eenvoudige, bescheiden bakgoot met vlakke 

boeiboorden. Op alle dakschilden van het hoofdvolume, en het 

voorste schild van het risaliet, zijn dakkapellen geplaatst. Deze 

eenvoudige exemplaren hebben een flauw hellend aangekapt 

zadeldakje dat verscholen gaat achter een eenvoudig timpaan. 

De kapellen zijn bekleed met trespa (wangen, timpaan en 

omlijsting van de raamdelen). Bij het kortere noordwestelijke en 

zuidoostelijke schild zijn nooddeuren geplaatst. Deze doorsnijden 

de bakgoot. Aan de zuidoost zijde is een stalen trap tegen de 

zijgevel geplaatst, die aansluit op de nooddeur.  

 

Naast de bakstenen schoorsteen op het noordwestelijke schild, is er 

een aantal dakdoorvoeren aanwezig. Het dak, inclusief het 

onderliggende fries met mezzaninovensters, is in 1983 geplaatst. 

Hierbij is een eerdere opbouw met plat dak uit 1952 (opgetrokken 

na een brand in dat jaar), vervangen.  

 

 

  

Afb. 5 Noordwestelijke en noordoostelijke dakschild.  

   

  

Afb. 6 Zuidwestelijke dakschild.  
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Afb. 7 Zuidoostelijke dakschild, met brandtrap.  

 

 

Voorgevel (noordoost) 
De noordoostelijke gevel wordt gevormd door het hoofdvolume uit 

1858 en het in 1905 toegevoegde, sterk uitkragende middenrisaliet.  

 

Het hoofdvolume uit 1858 is opgetrokken in baksteen, gemetseld in 

kruisverband en voorzien van een leemhoudende (gele) knipvoeg. 

Het heeft een natuurstenen (blauwsteen) plint. Deze kraagt ter 

plekke van de hoekpilasters en onder de vensterpartijen iets uit en 

is voorzien van frijnwerk op de hoeken. Rechts van het 

middenrisaliet zien we onder de plint een gedeelte van de 

bakstenen fundering, die in het zicht is komen te liggen door het 

verlagen van het voorliggende maaiveld. Tegen de plint is rechts 

van het risaliet een forse, hoge bakstenen koekoek geplaatst. Deze 

is in de huidige opzet niet authentiek.  

 

De opstand telt aan weerszijde van het middenrisaliet twee 

vensterassen. De gevel wordt afgesloten door een gepleisterde 

hoekpilaster, voorzien van een terugliggend, blind paneel. De 

gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde, 

gepleisterde frieslijst, met daarboven een blind fries. Dit fries is 

opgetrokken in 1983, in een paarsrode steen en is platvol gevoegd 

met een cementhoudende voeg.  

 

De vensterpartijen op de bel-etage en de verdieping zijn 

nagenoeg identiek in opzet. Op de bel-etage zijn ze iets hoger en 

zijn ze voorzien van natuurstenen dorpels. De dorpels op de 

begane grond zijn gepleisterd. De vensters zijn achter de dag 

geplaatst en voorzien van een omlijsting met een door 

decoratieve consoles gedragen kroonlijst. De stijlen en de 

bovendorpel hebben een soortgelijke opzet als de hoekpilasters: 

ietwat terugliggend blind paneel. Van oorsprong waren de 

vensters opgezet als schuifraam met vast bovendeel. Op de 

begane grond is in de dag, ter hoogte van de oorspronkelijke 

onderdelen nog een decoratief blind paneel aanwezig. Wat hierbij 

opvalt, is dat deze panelen bij de uiterste assen hoger zijn 

doorgetrokken. De reden voor dit verschil in hoogte is onduidelijk 

(ook op basis van de oudste foto’s niet geheel te herleiden). 

 

Binnen de oorspronkelijke kozijnen zijn zowel op de begane grond 

als verdieping nieuwe ramen geplaatst. Deze zijn in aanzien gelijk 

aan de exemplaren die in 1905 werden aangebracht. In plaats 

van schuiframen, zijn ze echter opgezet met een diep in het kozijn 

geplaatst vast onderdeel en een iets naar voren geplaatst 

bovendeel dat is uitgevoerd als klepraam. In het isolatieglas van 

de onderdelen, is aan de bovenzijde een aluminium ventilatiestrip 
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geplaatst. De nieuwe raamdelen zijn uitgevoerd in tropisch 

hardhout. Het nadeel van een dergelijke houtsoort, is dat het een 

open nerfstructuur heeft, in tegenstelling tot het eiken of grenen 

dat bij dergelijke historische panden werd gebruikt.  

 

Meteen links van het middenrisaliet is op de eerste verdieping een 

klein, in 1983 aangebracht toiletraampje geplaatst.  

 

Het in 1905 gebouwde middenrisaliet is opgetrokken in een stijl die 

aansluit op het sobere baksteenclassicisme van het hoofdvolume. 

Het ietwat zwaarder aanzetten van de classicistische vormentaal 

past binnen de traditie van de Um 1800 architectuur.  

 

De voorgevel van het middenrisaliet telt drie vensterassen. De 

uitbouw is opgetrokken in een iets groter (hoger) formaat baksteen 

dan het hoofdvolume en is voorzien van een cementhoudende 

knipvoeg. De voorgevel is op de begane grond, rijk gedetailleerd. 

De centraal geplaatste entree en de vensters worden gescheiden 

door vlakke pilasters, geplaatst op een natuurstenen basement en 

voorzien van gestileerde kapitelen die een volumebrede 

hoofdgestel dragen, bestaande uit een architraaf, een blind 

bakstenen fries en een kroonlijst (het hoofdgestel loopt door tot 

aan de gevel van het hoofdvolume). De bredere centrale as 

huisvest de entreepartij, bestaande uit een vlakke deur met smal, 

hoog venster, en aan weerszijde een smal enkelruits raam, 

geplaatst op een blauwstenen plint. De huidige invulling van de 

entree is niet authentiek. De entreepui is geplaatst onder een fors 

overhangende luifel die wordt gedragen door twee sober 

opgezette consoles. De luifel is pas in een later stadium 

toegevoegd. Het bovenlicht boven de luifel is geplaatst onder een 

steens rondboog met gepleisterde aanzetblokken en sluitsteen. Het 

kozijn heeft een kraalprofiel (ontbreekt bij de entreepui). Het raam 

is voorzien van blank glas-in-lood, geplaatst in een eenvoudig 

rasterpatroon.  

 

De vensters aan weerszijde van de entree zijn geplaatst onder een 

steens hanenkam met gepleisterde aanzetblokken. Ze hebben 

natuurstenen vensterbanken. In tegenstelling tot de vensters in het 

hoofdvolume, zijn de kozijnen bij de uitbouw tussen de dag 

geplaatst. De kozijnen zijn voorzien van een kwartrond profiel. De 

bovendorpel is afgewerkt met een decoratief gesneden 

loodslabje. De authentieke schuifvensters zijn hier nog aanwezig. 

Ook op de kopse kant van de uitbouw zijn de schuifvensters op de 

begane grond nog behouden.  

 

De vensters op de verdieping en in de zijgevels van de uitbouw zijn 

alle identiek. De hanenkammen zijn hier echter zonder 

gepleisterde aanzetblokken uitgevoerd. Op de verdieping zijn, 

binnen het authentieke kozijn, nieuwe ramen geplaatst (vast 

onderlicht met klepraam als bovenlicht in plaats van schuiframen).  

 

In het fries is, boven de centrale as, een mezzaninovenster 

geplaatst. De opzet wijkt echter af van traditionele 

mezzaninovensters: het raam maakt deel uit van het venster in de 

erboven geplaatste dakkapel (waar de bakgoot voorlangs loopt). 
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Afb. 8 Voorgevel, gezien vanaf de westelijke entree. 

 

Afb. 9 Twee rechter 

vensterassen 

hoofdvolume uit 1858.  

 

Afb. 10 Authentieke 

omlijsting en kozijn met 

nieuw raam.  

Afb. 11 Hardstenen plint. Door het verlagen van het 

maaiveld is de fundering bloot komen te liggen.  

     
Afb. 12 Twee linker 

vensterassen 

hoofdvolume uit 1858. 

Afb. 13 Detail van een 

van de authentieke 

kozijnen.  

Afb. 14 Het in 1905 

gebouwde 

middenrisaliet.  

Afb. 15 Authentiek 

schuifvenster uit 1905.  

Afb. 16 De entreepartij met later geplaatste luifel en 

entreepui.   
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Achtergevel (zuidwest)  
De achtergevel heeft een symmetrische opzet. Het heeft drie 

nagenoeg even brede geveldelen. Het licht uitkragende 

middenrisaliet heeft op de begane grond een centraal geplaatste 

deur. Op de verdieping zitten twee vensters. De gevelvlakken van 

de hoofdmassa aan weerszijde tellen beide twee vensterassen en 

worden afgesloten door soortgelijke hoekpilasters als aan de 

voorzijde. .  

 

Tot 1983 was het souterrain zichtbaar vanuit de tuin. Op dat 

moment wordt het souterrain naar achter toe uitgebreid en wordt 

een groot terras gerealiseerd. De zuidwestelijke gevel van de 

uitbreiding van het souterrain is naar boven toe doorgetrokken en 

fungeert als balustrade voor het terras.  

 

De gevel van het hoofdvolume is afgewerkt met een detonerende 

laag spack stuc.  

 

De locatie van de gevelopeningen zijn alle authentiek. Op de bel-

etage bevindt zich in het middenrisaliet een kozijn met twee 

aparte deuren. Hierboven zijn twee aparte, als klepraam 

uitgevoerde bovenlichten geplaatst. Het kozijn is vóór het 

oorspronkelijke kozijn met schuifdeuren geplaatst. De huidige 

invulling is geplaatst in 1983, waarbij de deuren toegang gaven tot 

verschillende vertrekken. Bij de twee vensterassen aan weerszijde 

van het middenrisaliet zijn de authentieke kozijnen behouden. De 

gevelopeningen aan weerszijde van het risaliet zijn in 1983 naar 

beneden toe doorgetrokken en voorzien van tuindeuren. Hierbij zijn 

de stijlen van de kozijnen verlengd. Een opvallend detail bij de 

kozijnen is de profiellijst die in de dag is geplaatst. Deze volgt de lijn 

van de oorspronkelijk schuifvensters: bovendeel aan de voorzijde, 

bewegend onderdeel aan de onderzijde. Bij de tot deur 

gewijzigde openingen, is het onderste deel van deze profiellijsten 

weggebroken.  

 

De moderne vensters met vast onderlicht en als klepraam 

uitgevoerd bovenlicht, zijn gelijk in opzet als de exemplaren aan 

de voorgevel. 

 

De vensters op de verdieping hebben eveneens de oorspronkelijke 

kozijnen, voorzien van een (grotendeels weggeschuurd) kwartrond 

profiel. Ook hier zijn nieuwe raamdelen in het kozijn geplaatst.  

 

Het uit 1983 daterende fries is voorzien van een aantal 

mezzaninovensters. Bij het hoofdvolume zijn deze boven de 

muurdam tussen de vensters en onder de dakkapel geplaatst. Net 

als bij het exemplaar aan de voorzijde, is het raam in feite 

onderdeel van de dakkapel. Bij het middenrisaliet zijn de vensters in 

het fries in lijn met de eronder gelegen vensters geplaatst.  
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Afb. 17 Overzicht van de achtergevel.   

  

  

Afb. 18 Vensters op de verdieping: authentieke kozijnen en 

vensterbanken met nieuwe invulling.    

  

Afb. 19 Overzicht gevelopeningen begane grond.  

  

  

Afb. 20 Detail authentiek kozijn, 

met opvallende profiellijst.  

 

Afb. 21 Bij de Franse deuren in het 

hoofdvolume is het authentieke kozijn 

naar beneden toe doorgetrokken  
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Zijgevels (noordwest en zuidoost)  
De noordwestelijke zijgevel gaat vrijwel geheel verscholen achter 

de bebouwing uit 1983. Het geveldeel dat zichtbaar is, is geheel 

blind. De gevel is opgetrokken in kruisverband en voorzien van een 

leemhoudende knipvoeg. Ook hier is het verschil met het in 1983 

opgetrokken fries zichtbaar. In het fries bevindt zich links een 

mezzaninovenster. Hiernaast bevindt zich een branddeur.  

 

Het volume tegen de bel-etage aan de zuidoost zijde is in 1983 

opgetrokken (hier heeft vanaf 1905 een bouwmassa gestaan). De 

verdieping is bereikbaar via de stalen noodtrap. De gevel telt een 

tweetal gevelopeningen, geplaatst onder een met cementpleister 

afgestucte latei of rollaag. Aan het metselwerk van de dag van de 

huidige balkondeuren, is te zien dat er oorspronkelijk sprake is 

geweest van vensters. In 1905 zijn deze naar beneden toe 

doorgetrokken. De huidige kozijnen, voorzien van Franse deuren 

met daarboven een enkelruits klepraam, dateren uit 1983.  

 

Links van de brandtrap zien we dat een gedeelte van het 

metselwerk is ingeboet. Dit is de locatie van een voormalige, in 

1952 aangebrachte branddeur (verwijderd in 1983).  

 

 

  

Afb. 22 Noordwest gevel. 

  

  

Afb. 23 Zuidoost gevel, gezien vanaf de oprit. 
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Afb. 24 Terrasdeuren, rechts. 

Oorspronkelijk zat hier een 

venster.   

 

Afb. 25 Terrasdeuren, links. 

Linksboven het inboetwerk 

van de voormalige branddeur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Beschrijving interieur 
 

Souterrain 
Plattegrond — De plattegrond van het hoofdvolume is in de loop 

van de vorige eeuw ingrijpend gewijzigd. Als zodanig is er geen 

sprake meer van een situatie die representatief is voor een 

vooroorlogse periode.  

 

 

  
Afb. 26 Plattegrond van de souterrain met daarop in rood aangegeven de 

contour van de kelder van het hoofdvolume en de nog aanwezige 

historische structuurelementen.   

 

 

Binnen de huidige plattegrond is de oorspronkelijke hoofdstructuur 

met moeite nog te herkennen. Met name de verdeling in de 

breedte (middenrisaliet met aan weerszijde vertrekken) is in 

hoofdopzet nog terug te voeren tot het oorspronkelijke ontwerp, 

aangevuld met de uitbreiding uit 1905. Niet alleen zijn bij de diverse 



 Landhuis Stenia te Zeist 
 Bouwhistorische verkenning 

1-mei-2019 

 15 

verbouwingen bestaande ruimtes verder ingedeeld, ook zijn 

gedeelten van muren of volledige muren weggebroken. Verder is 

het trappenhuis in 1952 verplaatst naar de huidige locatie, 

waardoor de logistiek van de kelder (en het pand als geheel) 

ingrijpend is veranderd.   

 

Uitmonstering — Samen met de grootschalige aanpassingen aan 

de structuur, is ook de uitmonstering van de kelder in de loop van 

de tweede helft van de vorige eeuw ingrijpend gewijzigd. Binnen 

het bestaande beeld is er nauwelijks nog sprake van historisch 

waardevolle elementen. De vloeren binnen de contouren van het 

oorspronkelijke landhuis zijn voorzien van tegels en novilon. In de 

technische ruimte, geplaatst in het noordwestelijke vertrek, is de 

vloer afgewerkt met een cementpleister. In een tweetal vertrekken 

is nog sprake van een oudere vloer. In de ruimte onder de uitbouw 

van 1905 (de technische ruimte met computerkasten) is een 

historische vloerafwerking behouden. Hier zien we een zwart-wit 

geblokte plavuizenvloer liggen. In de smalle noordwestelijke kamer, 

ligt een donkere, egale plavuizenvloer. Dit is hoogstwaarschijnlijk 

de authentieke vloer uit circa 1858. 

 

De wanden zijn overal voorzien van een gipshoudende stuc, 

hebben houten plinten en zijn in de gang voorzien van een houten 

stootband. Alleen in de smalle noordoostelijke ruimte, zien we dat 

de gevelwanden onafgewerkt zijn. We zien hier de in staand 

verband gemetselde bakstenen opstand. Her en der zien we 

sporen dat deze wanden voorheen wel waren gepleisterd. De 

plafonds zijn overal weggetimmerd achter een verlaagd 

gipsplaten plafond. Alleen in de ruimte onder de entree is het 

oorspronkelijke troggenplafond uit 1905 nog zichtbaar. In de 

noordoostelijke kamer (met de bakstenen wand), is geen plafond 

aanwezig. We zien hier enkele houten balken liggen.  

 

Overige historisch waardevolle elementen zijn: 

• De diepe getoogde nis in de zuidwestelijke wand, aan het eind 

van de gang. Dit was de doorgang naar een aanbouw die in 

1887 is opgetrokken.  

• De vensters in de kopse kanten van het middenrisaliet. Vierruits 

stolpramen, voorzien van het oorspronkelijke, rijk gedetailleerde 

ijzeren raambeslag (espagnoletten).  

 

 

  

Afb. 27  Keldertrap uit 1952.  
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Afb. 28  Blik vanuit de trapdeur, richting de achtergevel. De 

rode pijl geeft de locatie van de oorspronkelijke achtergevel 

weer.   

  

  

Afb. 29 Zelfde ruimte, gezien in de richting van de trap.   

  

Afb. 30 Zuidoostelijk vertrek, gezien vanuit de uitbreiding uit 

1983. De rode pijl geeft de oorspronkelijke achtergevel (met 

verdikking van het middenrisaliet) weer, de groene pijl duidt een 

relict van de oorspronkelijke gang aan.  

  

  

Afb. 31 Plavuizenvloer onder de uitbouw uit 1905.   
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Afb. 32 Een van de twee authentieke keldervensters in de 

uitbouw uit 1905.  

  

  

Afb. 33 Troggengewelf in de uitbouw uit 1905.  

  

  
Afb. 34 Bakstenen wand, 

plavuizen en balklaag in de 

noordoostelijke kamer.  

 

 

Afb. 35 Diepe, getoogde nis: 

oorspronkelijke doorgang die 

rond 1887 is aangebracht als 

ontsluiting een portaal met trap 

naar buiten.  

 
 

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

hoedanigheid, evenals het souterrain, grotendeels tot stand 

gekomen in de bouwfasen 1952 en 1983. Binnen de huidige 

plattegrond is de oorspronkelijke hoofdstructuur van een centrale 

as met entreehal en salon en aan weerszijde de leefvertrekken nog 

te herkennen. Binnen deze historische hoofdstructuur zijn in de 

tweede helft van de vorige eeuw nieuwe invullingen aangebracht. 

Aan de zuidoost zijde betreft het een nieuwe indeling in de 

oorspronkelijk open ruimte (1961-1983). In de noordwestelijke 
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travee is de oorspronkelijke structuur vervangen door een geheel 

nieuwe opzet (1952, met wijziging na1983). Verder is, zoals al ter 

sprake is gekomen bij het souterrain, de trap naar de huidige 

locatie verplaatst (1952) en zijn diverse doorbraken gerealiseerd 

naar de aanbouwen tegen de zijgevels (en zijn bestaande 

doorgangen dichtgezet).  

 

 

 

  
Afb. 36 Plattegrond bel-etage, met daarop in rood aangegeven de contour 

van de kelder van het hoofdvolume en de nog aanwezige historische 

structuurelementen.  

 

 

Uitmonstering — Net als bij het souterrain, is op de bel-etage de 

uitmonstering representatief voor de ontwikkelingen in de tweede 

helft van de twintigste eeuw. Met name de bouwfase uit 1952 

heeft een groot stempel gedrukt op het interieur. De uitmonstering 

is kenmerkend voor de periode en past binnen het traditionalisme 

dat gedurende de wederopbouw (mede onder invloed van de 

Delftse School) een belangrijk stempel drukt op de architectuur 

van de tijd. Deze elementen vertegenwoordigen een verlangen 

naar de hoogtijdagen van Nederland, in het bijzonder de 

Hollandse renaissancearchitectuur uit de zeventiende eeuw. In 

tegenstelling tot de Oudhollandse interieurs die vaak in de villa’s en 

landhuizen uit het begin van de twintigste eeuw worden 

aangebracht (Nieuw Historiserende stijl), zijn de naoorlogse 

interieurs veel soberder van opzet. Elementen in het interieur van 

Stenia die uit deze periode dateren zijn: 

• De robuuste, eikenhouten trappartij.  

• De eikenhouten lambrisering in de noordwestelijke travee 

(triplex).  

• De eikenhouten paneeldeuren en architraven in de hal 

(deels gewit).  

• De balkenplafonds (moerbalken en kinderbalken) in de hal 

en noordwestelijke travee.  

• Het cassettenplafond in de voormalige salon.  

• De marmeren schouw in de noordwestelijke travee (met 

uitzondering van de geprofileerde schouwbalk volledig 

weggetimmerd). 

 

Vanwege de specifieke sobere uitvoering, in combinatie met het 

gegeven dat er sprake is van een versnipperd geheel, is de 

bouwhistorische waarde van deze naoorlogse elementen beperkt.  

 

De overige interieurelementen zijn in 1983 (en later aangebracht. 

De vloeren zijn vrijwel overal afgewerkt met een pvc-vloer. De 
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wanden zijn alle gestuct met een gipshoudende pleister en 

voorzien van een structuurverf. In de zuidoostelijke ruimte is een 

eenvoudige triplex plaatlambrisering aangebracht. De plafonds in 

de zuidoostelijke travee zijn afgewerkt met gipsplaten. Of 

hierachter nog een historisch stucplafond aanwezig is, is 

onbekend.  

 

De enige historisch waardevolle elementen zijn de vensterkozijnen. 

Zowel in de voor- als achtergevel zijn alle authentieke kozijnen, 

inclusief de architraven behouden. Bij de exemplaren in de 

achtergevel die in 1983 tot tuindeuren zijn vergroot, zijn de 

architraven aangevuld (met eenzelfde profiel: de naad is 

zichtbaar). Alle vensters beschikken over de oorspronkelijke 

schuifluiken. Aan de bovenzijde is de schuifsleuf zichtbaar. In de 

dag en de vensterbank zijn beweegbare panelen geplaatst, 

waarachter het luik verscholen gaat en waar het door geleid 

wordt. Of alle luiken nog functioneel zijn, is onduidelijk. 

Vermoedelijk zijn ze bij de tot tuindeuren vergrootte 

gevelopeningen ook nog achter de moderne dagbetimmering 

aanwezig.  

 

Achter het moderne deurkozijn in de voormalige salon bevinden 

zich nog de oorspronkelijke schuifdeuren die toegang gaven tot 

het balkon. De schuifdeuren hadden een paneel aan de 

onderzijde, met daarboven een hoge, smalle ruit.  

 

Bij de uitbouw uit 1905 zijn de vensters, zoals besproken bij het 

exterieur, allemaal authentiek. Aan de binnenzijde zijn ze nog 

voorzien van de oorspronkelijke, geprofileerde architraven. Onder 

de vensters is een houten borstwering met gekussend paneel 

geplaatst. Het deurkozijn is eveneens oorspronkelijk. Hierin is een 

nieuwe invulling geplaatst. Het paneel met diamantkop dat boven 

de deur is geplaatst, is een latere toevoeging. De oorspronkelijke 

deur liep door tot het kalf onder het halfronde bovenlicht. 

 

 

  

Afb. 37 Trappenhuis, balkenplafond en eikenhouten deur uit 

1952.  
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Afb. 38 Entreepartij uit 1905. Het 

paneel met diamant boven de deur is, 

evenals de deur en de ernaast 

gelegen ramen in 1952 geplaatst. 

Afb. 39 Detail van het architraaf en 

de borstwering van een van de 

vensters naast de entree.  

 

  
Afb. 40 Blik in de in 1952 gecreëerde 

gang in het zuidoostelijke travee 

(vanuit de hal gezien.  

Afb. 41 Blik vanuit de hal naar het 

noordwestelijke vertrek.  

 

  

Afb. 42 Een van de authentieke schuifluiken (zuidoostelijk vertrek). Bij 

beide gevelopeningen is het oorspronkelijke architraaf behouden. 

Vermoedelijk is bij de tot deuren vergrootte gevelopening het luik ook 

nog aanwezig.   

  
Afb. 43 Detail van het luik.  

 

 

Afb. 44 Cassettenplafond en de helft 

van het authentieke tuindeurluik in 

de voormalige salon (rechter deel).  
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Afb. 45 Cassettenplafond en de helft 

van het authentieke kozijn in de 

voormalige salon (linker deel). 

 

 

Afb. 46 Detail van het architraaf 

en de tuindeur in de salon 

(hiervoor is de huidige tuindeur 

geplaatst).  

 

  

Afb. 47 Impressie noordwestelijke travee.   

  

Afb. 48 Noordwestelijke travee, met grotendeels weggetimmerde 

marmeren stookplaats uit 1952.  

  

  
Afb. 49 Authentiek kozijn met 

architraaf en achter gescharnierde 

panelen weggewerkt schuifluik 

(noordwest travee, achtergevel).  

Afb. 50 Authentiek kozijn met 

architraaf en achter gescharnierde 

panelen weggewerkt schuifluik 

(noordwest travee, voorrgevel).  
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Eerste verdieping 
Plattegrond — De structuur van de eerste verdieping is in haar 

huidige hoedanigheid, evenals de onderliggende bouwlagen, 

grotendeels tot stand gekomen in de bouwfasen 1952 en 1983. 

Binnen de plattegrond is de oorspronkelijke hoofdstructuur van drie 

brede traveeën nog wel aanwezig. Door de complexe opzet van 

de huidige gangstructuur, is de oorspronkelijke situatie echter 

nauwelijks meer beleefbaar. De oorspronkelijke grote vertrekken 

zijn verder allemaal, ten behoeve van het creëren van 

kleinschalige slaapvertrekken voor de inwonende kinderen, 

opgedeeld.  

 

 

 

  
Afb. 51 Plattegrond eerste verdieping, met daarop in rood aangegeven de 

contour van de kelder van het hoofdvolume en de nog aanwezige 

historische structuurelementen.  

 

 

Uitmonstering — Met het 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 de plafonds zijn 

afgetimmerd met gipsplaten en (in de badkamer) 

systeemplafonds. Of er ergens nog sprake is van een bovenliggend 

historisch plafond, is onduidelijk. Gelet op de aanpassingen in de 

structuur, maar ook de volledige heropbouw van de 

bovenliggende bouwlaag, is de kans vrij laag.  

 

Op een aantal plaatsen is nog sprake van deurkozijnen, voorzien 

van een kwartrond profiel, afgewerkt met een smal geprofileerde 

architraaf en een achtruits bovenlicht. Twee van deze kozijnen 

bevinden zich op locaties waar in ieder geval in 1905 al sprake was 

van een deuropening. Drie andere exemplaren zitten op locaties 

die in 1952 zijn aangebracht. Verder is er nog een zesde kozijn met 

bovenlicht, waarbij het raamdeel is vervangen door een houten 

plaat. Op een tweetal andere plaatsen zien we eveneens een 

kozijn met kwartrond profiel, echter zonder bovenlicht. Hiervan is 

het kozijn in de noordwestelijke gang bij een latere verbouwing 

hergebruikt (op de tekening van 1952 en 1983 niet ingetekend).  

 

De bovenlichten zijn duidelijk latere toevoegingen op het kozijn. Dit 

is zichtbaar aan de naad in de stijlen (niet één doorlopende stijl tot 

aan bovenzijde bovenlicht) en aan de naad in de architraven 

(diagonale naad, wat erop duidt dat hier oorspronkelijk een 

architraaf voor de bovendorpel heeft gezeten). De profilering van 
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de deurkozijnen en -architraven is gelijk aan de exemplaren van 

de vensters (zie hierna).  

 

De kozijnen zijn authentiek, waarbij een deel bij de verbouwing van 

1952 zijn herplaatst naar een nieuwe locatie en andere zijn 

uitgebreid met een bovenlicht.  

 

 

   

Afb. 52 Plattegrond eerste verdieping 

 Authentiek kozijn met in 1952 toegevoegd bovenlicht in 

oorspronkelijke doorgang 

 Authentiek kozijn met in 1952 toegevoegd bovenlicht in 

nieuwe doorgang uit 1952 

 Authentiek kozijn met in 1952 toegevoegd bovenlicht in 

nieuwe doorgang uit 1952, raam bovenlicht verwijderd 

 Authentiek kozijn zonder bovenlicht (exemplaar rechts op 

afbeelding later herplaatst)  

 Toog, aangebracht in 1952. 
 

 

De bovenlichten waren oorspronkelijk voorzien van vlak, helder 

glas. Deze zijn machinaal vervaardigd (geen oneffenheden). Op 

een aantal plaatsen is het glas vervangen door figuurglas. Dit is 

zichtbaar aan de glaslatjes, die vóór de roedes uitsteken.  

 

De twee in de gang zichtbare togen, ter plekke van de muur die 

het travee van het middenrisaliet scheidt van de zijtraveeën, zijn 

eveneens in 1952 aangebracht.  

 

De voornaamste historisch waardevolle elementen zijn, ook op de 

verdieping, de vensterkozijnen. Zowel in de voor- als achtergevel 

van het hoofdvolume zijn alle authentieke kozijnen, inclusief de 

architraven behouden. Alle kozijnen hebben aanwijzingen dat ook 

hier schuifluiken aanwezig zijn (geleidesleuven en paneeltjes in de 

dag en vensterbank met scharnieren). Ze zijn in de huidige opzet 

door diverse aanpassingen echter niet functioneel. Of de luiken er 

daadwerkelijk nog zitten, is onduidelijk.  

 

Bij de vensters in de uitbouw aan de voorzijde (het middenrisaliet 

uit 1905), zijn de kozijnen en architraven eveneens behouden. Deze 

zijn sober van opzet, waarbij het vlakke architraaf bescheiden 

hoekprofielen heeft.  

  

Zoals aangegeven bij het exterieur, zijn alle kozijnen voorzien van 

later geplaatste raamdelen (1983). 



 Landhuis Stenia te Zeist 
 Bouwhistorische verkenning 

1-mei-2019 

 24 

  
Afb. 53 Noordoostelijke gang, 

gecreëerd in 1952. 

 

 

Afb. 54 Dezelfde gang, gezien 

richting de trappartij (achter de 

deur) uit 1952. De toog is in 1952 

aangebracht. 

  
Afb. 55 Blik in de zuidwestelijke 

gang, ter plekke van de zoldertrap. 

Afb. 56 Zoldertrap en toog uit 

1952.  

  

Afb. 57 In 1983 (of later) aangebrachte indeling in de ruimte  

boven de vestibule en hal.    

   

Afb. 58 Detail van kozijn in de 

zuidoostelijke kamer: scharnieren op 

het paneeltje in de dag duiden op de 

aanwezigheid van een schuifluik. 

 

Afb. 59 Detail van een van de 

authentieke (zwart geschilderde) 

kozijnen. De rode pijl wijst een van 

de scharnieren aan van het 

paneeltje waarachter het luik zit. De 

gele pijl de geleidesleuf.    
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Afb. 60 Badkamer uit 1952.   

 

 

 

Afb. 61 Na 1983 gecreëerd halletje 

in de zuidoostelijke kamer: rechts 

een authentiek deurkozijn met in 

1952 geplaatst bovenlicht.  

  
Afb. 62 Twee authentieke 

deurkozijnen in de noordwestelijke 

travee: één is in 1952 hergebruikt en 

voorzien van een bovenlicht.   

Afb. 63 Authentiek deurkozijn, in 

1952 uitgebreid met bovenlicht 

(noordoostelijke gang).   

 

  
Afb. 64 Detail van het architraaf van 

een van de vensters in het 

middenrisaliet.  

Afb. 65 Impressie van een van de 

kamers: afgetimmerd met trespa.  

 

 

 

Zolderverdieping 

Plattegrond — De zolderverdieping is in 1983 volledig opnieuw 

opgetrokken, inclusief het bakstenen fries met mezzaninovensters. 

Hierbij is een stalen kapconstructie geplaatst. De indeling die in 

1983 is aangebracht, heeft geen enkele relatie tot een historische 

situatie, of tot de onderliggende bouwlaag.   

 

Uitmonstering —  De uitmonstering dateert in zijn geheel uit 1983. Er 

zijn geen historisch waardevolle elementen aanwezig. Een 

opvallend aspect vormt de, zoals al bij het exterieur aan bod is 

gekomen, opzet van de dakkapellen met mezzaninovensters: aan 

het exterieur lijken het twee aparte elementen, maar in het 

interieur zien we dat het één geheel vormt.  
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Afb. 66 Plattegrond zolder verdieping.   

  

  

Afb. 67 Stalen kapconstructie.   

  

Afb. 68 Impressie van de zolder: genomen vanaf de trapopgang.  

  

  
Afb. 69 Combinatie van 

dakkapel en 

mezzaninovenster 

(dakschild middenrisaliet). 

Afb. 70 Links dakkapel en rechts 

mezzaninovenster (achterzijde).  
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2.4 Overige bebouwing 
 

Op het terrein van Stenia staat nog een aantal andere gebouwen. 

Deze dateren alle van na 1975. Van oorsprong was er op het 

terrein sprake van een koetshuis en een oranjerie. Beide hebben 

plaats moeten maken voor nieuwbouw.  

 

Het Thomashuis, ten westen van het hoofdhuis, is gebouwd 

omstreeks 1975-1980, op de plek van het voormalige koetshuis. Het 

volume heeft een samengestelde plattegrond, bestaande uit 

enkele bouwmassa’s geplaatst onder flauw hellende zadeldaken, 

gedekt met betonpannen. De gevels zijn opgetrokken in een 

machinale baksteen, waarbij de verdiepingslaag en de gevelrand 

onder de dakoverstek is bekleed met gepotdekselde planken. De 

vensters zijn alle recht van opzet. Enkele kenmerkende elementen 

zijn de loggia’, zowel aan de noordzijde, als aan de zuidzijde (waar 

het trappenhuis in een ‘open’ gedeelte van het pand is geplaatst. 

Het dak van centrale, grote volume, heef een grote doorbraak 

met loggia, voorzien van een eromheen geplaatst ijzeren 

traliewerk.  

 

Niet kort na de realisatie van het noordelijke volume, is meteen ten 

zuiden een soortgelijke bouwmassa opgetrokken. Ook dit volume, 

het Oude Annahuis, bestaat uit een samengestelde plattegrond 

met volumes geplaatst onder een flauw hellend zadeldak, 

bakstenen gevels met gepotdekselde planken in de bovenste 

geleding en loggia’s in zowel de opstand als in het dakschild.  

 

In het begin van de jaren tachtig (1982-1985) werd de oranjerie 

gesloopt en op de locatie de Rafaëlschool opgetrokken.1 Deze is 

uitgevoerd in een antroposofische vormentaal, waarbij het volume 

is samengesteld uit een, naar het schijnt, willekeurige compositie 

van bouwmassa’s, elk geplaatst onder een eigen, onregelmatig 

dak en voorzien van vensterpartijen met afgeschuinde hoeken.2  

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

bekleed met bitumen.  

 

Aan het eind van de jaren negentig werd het complex in de 

zuidoostelijke hoek opgetrokken. Het ontleent haar 

verschijningsvorm lichtjes aan het Thomashuis en Oude Annahuis.3 

Het complex bestaat uit een aantal volumes, elk geplaatst onder 

een flauw hellend zadeldak, gedekt met gesmoorde 

betonpannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, waarbij de 

verdieping is betimmerd met planken (in dit geval verticaal). De 

vensters hebben alle een rechte afsluiting.  

 

De laatste toevoeging op het terrein betreft het Nieuwe Annahuis 

in de zuidwestelijke hoek. Dit rond 2006 gebouwde pand omvat 

een tweetal bouwmassa’s. Het tweelaags hoofdvolume is 

geplaatst onder een zadeldak, gedekt met rode pannen. Tegen 

 

������� 

 
1  Dit gebouw valt buiten het projectgebied. 
2  In Res nova Monumenten, Landhuis Veldheim, bouwhistorische verkenning, Echt 

2019, is in paragraaf 3.6 dieper ingegaan op de antroposofische architectuur. 
3  Ook dit schoolgebouw valt buiten het projectgebied.  
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de oostelijke zijgevel staat een kleinere bouwmassa, geplaatst 

onder een eigen dak. De volumes zijn opgetrokken in een lichte 

steen. Her en der is hout als gevelbekleding gebruikt.  

 

Al met al hebben de volumes op het terrein geen 

architectuurhistorische waarde.  

 

 

  

Afb. 71 Plattegrond van Stenia, met daarop de verschillende 

volumes aangeduid. 

Bron: SB4 2019, p.6.   

  

Afb. 72 Het Thomashuis (1975-1980).  

  

Afb. 73 Het Oude Annahuis (circa 1980). 
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Afb. 74 Het Rafaëlhuis (1982-1985). Dit volume is geen onderdeel 

van het door Mooi Zeist aangekocht terrein.  

  

  

Afb. 75 Het Oude Annahuis (1995-2000). Dit volume is geen 

onderdeel van het door Mooi Zeist aangekocht terrein. 

  

  

Afb. 76 Het Nieuwe Annahuis (circa 2006). 
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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.4 

 

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).  

 

 

������� 

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

waardenstelling Stenia, Utrechtseweg 86 te Zeist, Wageningen januari 2019 

(conceptversie). 

3.2 Bouw van het huis 
 

Het terrein ten zuiden van de Utrechtseweg hoorde oorspronkelijk 

bij het landgoed Kersbergen. Het huis bevond zich ten zuidoosten 

van Stenia, ter plekke van wat nu het Kersbergenplein heet.  

 

In 1854 werd een groot bij het huis horend bosperceel verkaveld en 

verkocht. Hierop verschenen in de jaren vijftig drie nieuwe 

buitenplaatsen, De Brink (Utrechtseweg 82), Beeklust (Utrechtseweg 

84) en Stenia.  

 

Het kavel waar Stenia werd gebouwd, werd aangekocht door een 

drietal heren, Christian Hartwigsen, Gerrit Meerdink en Gerard 

Meerdink. Hun doel was, inspelende op de groeiende behoefte 

aan luxe buitenplaatsen, een landhuis op te richten en het na 

voltooiing door te verkopen.5  

 

Op de kadastrale hulpkaart van 1858 wordt de recent opgerichte 

bebouwing weergegeven. We zien het parallel aan de straat 

gebouwde huis (in tegenstelling tot Beeklust en De Brink, die juist 

diagonaal zijn geplaatst). Verder is er ten zuidwesten een stal 

opgetrokken en bevindt zich aan de straat een kleine koepel.  

 

 

������� 

 
5 SB4 2019, p.10. 
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Afb. 77 Kadastrale hulpkaart van 1858 (kaart 66, gemeente Zeist, sectie 

G, tweede blad).  

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

 

 

Uit de hulpkaart kunnen we herleiden dat het volume oorspronkelijk 

een eenvoudige rechthoekige plattegrond had. Hoewel niet op de 

kadastrale kaart weergegeven, zal aan de voorzijde al sprake zijn 

geweest van een licht uitkragend middenrisaliet. Deze zal even 

diep, of mogelijk iets dieper zijn geweest dan het middenrisaliet 

aan de achterzijde. De geleding van een gevel door middel van 

een risaliet en hoekpilasters, sluit aan op de algehele 

(neoclassicistische) landhuistypologie rond het midden van de 

negentiende eeuw en is bij een groot aantal huizen, waaronder 

Beeklust en De Brink, toegepast.  

 

Stenia is gebouwd met een bakstenen voorgevel (en zijgevels). Het 

verschilt hierdoor sterk van het merendeel van de villa’s die in de 

periode 1825-1875 zijn opgetrokken, waarbij de gevels, passend 

binnen de traditie van het internationaal neoclassicisme, zijn 

afgewerkt met een (witte) pleisterlaag.  

 

Het is onwaarschijnlijk dat de gevel ooit is voorzien van een 

pleisterlaag. De gevels zijn opgetrokken in regelmatig uitgevoerd 

kruisverband en voorzien van een nog veelal aanwezige knipvoeg. 

Ook zijn er nergens sporen van een pleisterlaag zichtbaar (ook niet 

in de diepe poriën).  

 

Of het oorspronkelijk, veel minder uitkragende middenrisaliet was 

gepleisterd, of was voorzien van een geprononceerde 

entreeomlijsting, is niet bekend. Uit de oudste foto’s, genomen rond 

circa 1900, zien we wel dat de achtergevel op dat moment al was 

afgewerkt met een pleisterlaag. Hoewel niet met zekerheid te 

stellen, is het aannemelijk dat dit oorspronkelijk is.  
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Afb. 78 Topografische kaart, 1873. Het landhuis is geplaatst op de kop 

van een gebogen oprit. Vanaf deze oprit loopt een recht pad naar de ten 

westen gelegen stal.  

Bron: www.topotijdreis.nl   

 

 

In 1864 wordt Stenia verkocht en wordt het gezamenlijk eigendom 

van Gerrit Meerdink (een van de oorspronkelijke investeerders) en 

Jacoba Schütz-Hartwigsen (dochter van een van de 

oorspronkelijke investeerders).6 Tot 1881 blijft het huis eigendom van 

de families Meerdink en Schütz. Gedurende deze periode werd 

Stenia verhuurd.   

 

 

������� 

 
6 SB4 2019, p.10. 

3.3 Verbouwingen in 1881 en 1905 
 

Verbouwing van 1881 — In 1881 wordt Stenia verkocht aan de 

weduwe Jonkvrouw Gabrielle Johanna van Iddekinge. Kort na de 

aankoop werd het huis uitgebreid. Aan de noordwest gevel werd 

een aanbouw gerealiseerd. Op de kadastrale hulpkaart uit 1882 is 

deze uitbreiding in rood aangeduid. Op de kaart zien we verder 

dat de stallen verder zijn uitgebreid en het koepeltje aan de straat 

(in blauw, 889) is gesloopt.  

 

 

  

Afb. 79 Kadastrale hulpkaart van 1882 (kaart 134, gemeente Zeist, 

sectie G, tweede blad).  

Bron: Kadastraal Archief (www.kadaster.nl).    
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Het nieuwe volume was opgetrokken in baksteen, telde twee 

bouwlagen en was geplaatst onder een plat dak (zie afbeelding 

82). In de noordwestelijke oksel was een kleine uitbouw geplaatst 

die via een trap toegang gaf tot het souterrain en op de 

bovenliggende bouwlagen tot de kamer in de nieuwe uitbouw (zie 

afbeelding 81).  

 

Na slechts een aantal jaar wordt het huis in 1887 weer te koop 

gezet. Het huis wordt omschreven als: (…) een goed onderhouden, 

van Zomer- en Winterverblijf ingericht Heerenhuis, bevattende tien 

zoo Beneden- als Bovenkamers, Provisie-, Dessert- en Badkamer; 

Sous-Terrain met Keukens, Mangelkamer, Knechtskamer en Kelders; 

beschoten zolder met zes Kamertjes (…)”.7 

 

De verkoop werd uiteindelijk afgeblazen en Gabrielle Iddekinge 

bleef tot haar overlijden in 1895 op Stenia wonen. Het huis werd 

door haar erfgenamen verkocht aan de weduwe Digna Johanna 

Fransen van de Putte. Zij woonden hier in eerste instantie met haar 

twee zoons. In 1905 trouwde ze opnieuw. Haar nieuwe echtgenoot, 

Frederik Constantijn Willem Juckema van Burmania Baron Rengers, 

bij haar in.8 Kort na dit huwelijk wordt het huis weer verbouwd. De 

 

������� 

 
7  www.delpher.nl (zoekterm ‘Stenia’, periode 1850-1900). Stenia werd in 

verschillende kranten te koop aangeboden, waaronder Het nieuws van de dag, 

Kleine Courant en de Leeuwarder Courant.  
8  SB4 2019, p.16. 

verbouwing is zichtbaar op de kadastrale hulpkaart van 1907. 

Hierop zien we dat er aan de zuidoost zijde een volume is 

bijgetrokken. Verder is aan de voorgevel een sterk uitkragend 

risaliet toegevoegd.  

 

 

  

Afb. 80 Kadastrale hulpkaart van 1907 (kaart 253, gemeente Zeist, 

sectie G, tweede blad).  

Bron: Kadastraal Archief (www.kadaster.nl).    
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Bestaande toestand 1905 — Van deze verbouwing zijn de 

bouwtekeningen (plattegronden) bewaard gebleven.9 Deze 

plattegronden bieden de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de 

oorspronkelijke opzet van Stenia, inclusief de uitbreiding uit circa 

1881.In zwart zijn op deze tekening de in 1905 toegevoegde 

onderdelen weergegeven. De inpandige structuur is bi deze 

verbouwing niet gewijzigd.  

 

Het eerste dat opvalt, is dat de plattegrond van zowel het 

souterrain als de bel-etage en de verdieping compleet anders is 

dan de huidige situatie. De tekening laat een situatie zien die 

karakteristiek is voor de brede landhuisarchitectuur uit het midden 

van de negentiende eeuw: drie assen, met in het midden een 

nagenoeg vierkanten hal, met in het verlengde daarvan een salon 

(met zichtlijn vanuit de entree door het huis naar de tuin); aan de 

linkerzijde één grote ruimte met centraal tegen de gevel 

geplaatste stookplaats; aan de rechterzijde een driedeling, met in 

het midden een brede trappenhal.  

 

������� 

 
9  In diverse bronnen wordt omschreven dat Stenia zowel in 1905, als 1924, 1946 en 

1952 is verbouwd. De bouwtekeningen voor deze verbouwingen zijn echter niet 

(meer) aanwezig in het bouwarchief van de gemeente Zeist. De plattegronden 

van de in 1905 uitgevoerde verbouwing zijn opgenomen in: Blijdenstein, R., Zeist, 

groei en bouw Utrechtseweg-Driebergseweg. Een inventarisatie van waardevolle 

gebouwen en gebieden, Zeist 1984. In dit boek zijn de plannen van 1905 

opgenomen.  

  

Afb. 81 Nieuwe situatietekening, 1905. Opgenomen in Blijdenstein 1984, 

p.226,   
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Zowel tussen de hal en de vertrekken, als tussen de individuele 

kamers, zaten doorgangen. De uitbouw uit 1881 was bereikbaar via 

een klein portaal onder het trapbordes. De uitbouw zelf was 

ingericht met wat lijkt op twee wandkasten. Onder het trapbordes 

zat ook een deur die toegang gaf tot een kleine ruimte in de 

noordwestelijke kamer. Kijkende naar de aanwezigheid van een 

klein venster, dan is dit vrijwel zeker een toilet geweest. Als we kijken 

hoe deze ruimte als een apart blok in de kamer staat, is het 

aannemelijk dat dit een latere toevoeging is, vermoedelijk uit 1881 

(als het deel uit had gemaakt van het oorspronkelijke ontwerp, dan 

was het vermoedelijk niet op een dergelijke ‘invasieve’ manier 

uitgevoerd).  

 

De plattegrond van het souterrain volgde de opzet van de 

bovenliggende bouwlaag, met dit verschil dat er een gang vanaf 

het trappenhuis doorliep tot aan de zuidoostelijke kamers. De nog 

aanwezige kleine uitbouw in de zuidoostelijke kamer is een relict 

van deze gangstructuur (de deuren zijn echter verwijderd). Op 

deze tekening is de in 1881 toegevoegde buitentrap goed 

zichtbaar (rechts).  

 

Ook wat betreft de verdieping is er sprake van een overzichtelijke 

ruimte: drie traveeën, met aan de linkerzijde (zuidoost) twee grote 

vertrekken en bij de twee rechter traveeën, ondiepere kamers die 

worden gescheiden door een brede gang (breedte van de 

oorspronkelijke bordestrap. Hoewel niet ingetekend, is het 

aannemelijk dat de bordestrap doorliep tot de zolderverdieping.  

Nieuwe situatie 1905 — De aanpassingen die in 1905 werden 

doorgevoerd, hadden betrekking op het exterieur van het pand. 

Met het uitvoeren van de forse uitbouw van het middenrisaliet, is 

de structuur van de hal gewijzigd. Daar waar oorspronkelijk sprake 

was van een open hal waar men rechtstreeks binnenliep, was de 

ontvangst nu geleed: via een smalle vestibule met tochtportaal, 

had men toegang tot de kleinere hal. Aan weerszijde van de 

vestibule zat een klein vertrek, met zowel deuren naar de vestibule 

en hal. De functie van deze kleine ruimten is onbekend 

(spreekkamer, garderobe, wachtruimte). De driedelige structuur 

werd doorgezet in het souterrain. Hier is deze opzet nog aanwezig 

(zij het dat de oorspronkelijke deuren tussen de smalle ruimtes zijn 

weggehaald). Op de verdieping werd de oorspronkelijke centrale 

voorkamer vergroot. Zoals blijkt uit de tekening, werd deze ruimte 

ingericht als ‘boven salon’. Men kan er, op basis van de functie, 

vanuit gaan dat het een decoratieve uitmonstering heeft gehad.  

 

Een tweede uitbouw is in de loop van de jaren verwijderd. Aan de 

zuidoost zijde is een tuinkamer met overkapping ingetekend. De 

oorspronkelijke vensters in de zijgevel werden hierbij vergroot tot 

tuindeuren. De tuinkamer bestond uit een houten, beglaasde 

opbouw, geplaatst op een bakstenen voet. Aan de zuidoost en 

zuidwest zijde was een deur met toegang tot de tuin ingetekend.  

 

In tegenstelling tot het plan, werd de tuinkamer uiteindelijk aan de 

achterzijde geplaatst (plattegrond omgedraaid).  
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Oude foto’s — Van de situatie aan het begin van de twintigste 

eeuw is een aantal foto’s bewaard gebleven. De oudste foto’s zijn 

genomen van de achtergevel. Wat meteen opvalt, is dat de gevel, 

in tegenstelling tot de andere gevels, is gepleisterd. Verder is hier 

nog fraai de in 1983 aan het zicht onttrokken gevel van het 

souterrain zichtbaar. Het souterrain telde een zestal (in de 

vensterassen gelegen) nagenoeg vierkanten vensters. Deze waren 

opgezet als schuifvenster met vast tweeruits bovendeel en 

bewegend tweeruits onderdeel. De vensters hadden gesloten, 

opgeklampte luiken.  

 

Op de bel-etage herkennen we de huidige opzet. Met uitzondering 

van de centrale as, zijn alle gevelopeningen opgezet als 

schuifvenster met nagenoeg even hoge boven- als onderdelen. 

Aan de bovenzijde van de vensters bevindt zich een decoratief 

uitgesneden kast (voor de zonwering). In de centrale as zit een 

balkondeur. Op de foto zijn de, tot op heden nog aanwezige 

schuifdeuren geopend (met half afgelaten gordijnen aan de 

binnenzijde). Via de deur komt men uit op een ondiep, overkapt 

balkon. Het balkon wordt gedragen door een drietal forse, 

decoratieve consoles en is voorzien van een elegant, smeedijzeren 

hekwerk. De overkapping wordt gedragen door een viertal elegant 

kolommen met gepaneelde basementen, een veelzijdige schacht 

en gestileerde kapitelen. Vermoedelijk zijn dit smeedijzeren 

exemplaren geweest. Tussen de kolommen (en de gevel) is een 

getoogd raster geplaatst, waaroverheen de klimbeplanting kon 

groeien. Onder de kroonlijst van de overkapping is een 

decoratieve sierlijst geplaatst. De opzet van de afhangende 

ornamenten is gelijk aan de kasten van de zonweringen.  

 

De vensters op de verdieping zijn alle voorzien van persiennes (hier 

zijn geen kasten met zonwering geplaatst). In het fries boven de 

vensterassen in de hoofdmassa zijn mezzaninovensters geplaatst. 

Deze hebben een tweedelige indeling.  

 

  

 
Afb. 82 Foto van de achtergevel, genomen rond 1900-1905.  

Bron: Utrechts Archief, inv.nr.94816. 
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Afb. 83 Detail van afbeelding 82. Rechts de oorspronkelijke houten erker 

(vóór 1905).  

 

 
Afb. 84 Detail van afbeelding 72. Bakstenen uitbouw uit 1881.  

Het houtwerk heeft een tweekleurige opzet, waarbij de kozijnen wit 

zijn (vermoedelijk een crèmekleur). De raamdelen en de 

zonweringkasten hebben een donkerdere kleur. Wat dit exact voor 

kleur is geweest, is onduidelijk. Het is in ieder geval niet het donkere 

groen dat nu aanwezig is. De luiken en persiennes zijn in een lichte 

kleur afgewerkt, gelijk aan de kleur van de kozijnen.  

 

Het pand heeft een bescheiden, geprofileerde bakgoot. Het met 

Oudhollandse pannen gedekte dak is opgezet als een zadeldak 

zonder plat. Op de nokhoeken staan twee schoorstenen. Een 

derde schoorsteen bevindt zich op het achterste dakschild en 

hoort bij de in het boudoir aanwezige stookplaats op de verdieping 

(zuidoost kamer).  

 

Op een van de foto’s (afbeelding 82 en 84) is de uitbouw uit 1881 

zichtbaar. Deze was opgetrokken in in kruisverband gemetselde 

baksteen en geplaatst onder een platdak. De vensters hadden een 

opvallend bescheiden kopse rollaag. Het venster op de bel-etage 

was bescheiden in omvang en hoog geplaatst. Het is uitgevoerd 

als een tweeruits (vast) raam. Het exemplaar op de verdieping is 

opgezet als stolpraam met drieruits vleugels.  
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Afb. 85 Foto van de achtergevel, genomen rond 1900-1905.  

Bron: Utrechts Archief, inv.nr.94817. 

 
Afb. 86 Detail van afbeelding 85.  

 

 

Tegen de zuidoost gevel is een erker zichtbaar. Dit is een ander 

exemplaar dan de in 1905 opgerichte uitbouw (de uitbouw uit 1905 

is breder). Hoewel op de foto’s niet heel duidelijk zichtbaar, is te 

herkennen dat het een uitbouw is die geplaatst onder een plat dak 

en dat het een afgeschuinde hoek heeft (meerzijdige opzet). De 

vensterbank van de vensters ligt gelijk met de vensterbanken van 

de hoofdmassa. De bovendorpel is echter lager geplaatst. De 

ramen zijn ingedeeld met een ruitvormige roedeverdeling. De latei 

boven het raam is verfraaid met een soortgelijke getande 

decoratie als het balkon aan de achterzijde. Het is onduidelijk of 

deze erker/uitbouw doorliep tot het maaiveld of werd gedragen 

door consoles of kolommen (wat zou kunnen verklaren waarom het 

niet op de kadastrale hulpkaart van 1882 is afgebeeld).  
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Afb. 87 Foto van de voorgevel 

Bron: Blijdenstein 1984, p.225. 

 

 

Afb. 88 Detail 

van afbeelding 

87: bovenlicht 

boven de entree 

met radiaal 

geplaatste 

roedes.   

 

Van de voorgevel is één vooroorlogse foto bekend. Deze foto, 

genomen in 1906, is het nieuwe, uitgebouwde middenrisaliet en de 

tuinkamer met overkapping zichtbaar.  

 

Het middenrisaliet is geplaatst onder een zadeldak. Deze is 

aangekapt op het schilddak van het hoofdvolume. De geveltop is 

uitgevoerd als een blind timpaan met centraal geplaatst rond 

venster. Het fries is voorzien van een drietal lage mezzaninovensters 

die zijn geplaatst in de vensterassen van de onderliggende 

bouwlagen. Op deze foto kunnen we zien dat het fries is 

gepleisterd. Of dit pas in 1905 is gebeurd of dat dit oorspronkelijk 

ook al was, is niet met zekerheid vast te stellen.  

 

Op de begane grond van de uitbouw zien we dat de entreepartij 

een andere opzet had. Het bovenlicht was voorzien van radiaal 

uitlopende roedes, niet van de huidige veelruits indeling met glas-

in-lood. De vensters in de hoofdmassa hebben allemaal soortgelijke 

decoratieve kasten aan de bovenzijde van de bovendelen. Deze 

zijn geplaatst tussen de vensteromlijstingen. Bij de vensters in de 

uitbouw zijn er kasten tegen de hanenkammen geplaatst. 

Hierachter bevinden zich markiezen. Deze markieskasten zien we 

ook bij de terrasdeuren in de zijgevel (verdieping). Het schilderwerk 

van de raamdelen in de voorgevel en de markieskasten is 

donkerder dan op de oudere foto’s van de achtergevel.  

Zoals al bij de omschrijving van de plattegronden aangemerkt, is 

de tuinkamer en de overkapping bij de realisatie van de plannen 
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omgedraaid. De uitbouw is voorzien van een dakterras, waarbij de 

balustrade is samengesteld uit ronde balusters en vierkanten pijlers.  

 

De overkapping wordt gedragen door een vierkanten kolom. 

Hoewel niet zichtbaar op de foto (vanwege de begroeiing), zal 

deze vrijwel zeker eenzelfde opzet als de hoekpilasters van het 

hoofdhuis hebben gehad.  

 

Op het zuidoostelijke dakschild staat een hoge, ranke schoorsteen. 

Deze lijkt te zijn gekoppeld aan de stookplaats op de bel-etage. 

Deze schoorsteen is niet zichtbaar op de foto’s van de achtergevel. 

Dit betekent dat ze in 1905 is toegevoegd. Waarom is niet geheel 

duidelijk. De stookplaats was oorspronkelijk verbonden met de 

schoorsteen op de nok van het dak.  

 

Een rond 1910 genomen foto van de achtergevel laat zien dat er, 

vermoedelijk bij de verbouwing van 1905, enkele wijzigingen zijn 

doorgevoerd. Zo is de overkapping van het balkon verwijderd. 

Verder zijn de vensters op de bel-etage voorzien van persiennes en 

zijn alle persiennes in een donkere kleurstelling geschilderd.  

 

Het middenrisaliet is voorzien van twee mezzaninovensters. Verder 

zien we dat de schoorsteen aan de rechter zijde van het dakschild 

is verwijderd (schoorsteen van de stookplaats in het boudoir) en 

dat er aan de linker zijde een nieuwe schoorsteen is opgetrokken. 

Waarvoor deze schoorsteen was bestemd, is uit de plattegronden 

van 1905 niet te herleiden.  

 
Afb. 89 Foto van de achtergevel, circa 1910.  

Bron: Stichting Lievegoed Archief, Herinneringen aan de beginjaren van het 

Zonnehuis 1931-1956, Zeist, 2013 (opgenomen in SB4 2019, p.16). 

 

 

Het herplaatsen van de schoorsteen (ook het exemplaar op het 

zuidoostelijke schild) en het toevoegen van de mezzaninovensters is 

een aanwijzing dat de zolder in 1905 ook een nieuwe indeling heeft 

gekregen. 
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Interieur — In de huidige verschijningsvorm is het interieur 

representatief voor de periode na 1952. Van een vooroorlogse 

uitmonstering is, met uitzondering van de raamomlijstingen, niets 

meer aanwezig. In het Utrechts Archief bevindt zich één foto die 

enig inzicht geeft in de oorspronkelijke uitmonstering van het pand.  

 

De foto is genomen in de hal. Kijkende naar de opzet van de 

vensters/vensterbanken, in combinatie tot de binnendeur, is er 

binnen de huidige structuur nog de situatie op de tekening van 

1905 geen aan te wijzen plek die correspondeert met het op de 

foto zichtbare beeld. Als we kijken naar de gevel, dan zien we dat 

de muur in de kamer (rechts) ietwat meer naar binnen ligt. Op basis 

hiervan, kan met grote mate van zekerheid worden gesteld dat de 

foto is genomen vóór de bouw van het verdiepte middenrisaliet: 

we kijken vanuit de hal naar de voorgevel.  

 

De foto laat een ingetogen, maar verfijnd gedetailleerd interieur 

zien. De vloer is afgewerkt met een eikenhouten parket, gelegd in 

een weefpatroon en omzoomd met een geometrische bies. De 

wanden zijn vlak gestuct en voorzien van hoge plinten en een fors 

aangezette kooflijst. Het plafond is voorzien van een dubbele 

profiellijst (en zal zeer waarschijnlijk een middenrozet hebben 

gehad).  

 

 
 

Afb. 90 Foto van de hal, genomen vóór 1905.   

Bron: Utrechts Archief, inv.nr.94817. 
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Afb. 91 Detail van 

afbeelding 90. 

 

 

De deur heeft een soortgelijke ranke omlijsting als de vensters in de 

voorgevel. De neuten vormen de basementen van de als pilasters 

opgezette stijlen. Hierboven bevindt zich de kolomschacht, 

voorzien van cannelures. Aan de onderzijde wordt de schacht 

opgedeeld door een trapsgewijs uitkragend element, geplaatst 

tussen kraallijstjes en voorzien van een floraal ornament. De pilasters 

worden afgesloten door een gestileerd Korintisch kapiteel met 

floraal motief en acanthusbladeren.  Hierboven zijn de stijlen 

voorzien van een floraal paneel. Deze dragen een hoofdgestel met 

vlakke architraaf en van acanthusbladeren voorziene kroonlijst. In 

de zwikken van de getoogde doorgang zijn eveneens florale 

ornamenten in het houtwerk gesneden. De rand van de rondboog 

heeft eveneens decoratief snijwerk, waarbij een console als 

sluitsteen is aangebracht. De getoogde deuren zijn voorzien van 

een veelruits indeling. Op de kruisingen van de roedes zijn 

vierkanten ornamentjes geplaatst. De deuren zijn, net als alle 

binnenluiken, uitgevoerd als schuifdeuren.  

 

Hoewel er verder geen foto’s van het interieur voorhanden zijn, 

geeft deze afbeelding een indruk van de soort, elegant 

neoclassicistische afwerking in ieder geval op de begane grond is 

geweest.  

 

 

3.4 Verbouwingen in 1925, 1946 en 1952 

 

In het in 1984 opgestelde werk van Roland Blijdenstein, staat 

vermeld dat Stenia in 1925, 1946 en 1952 is verbouwd.10 De 

bouwdossiers die bij deze verbouwing horen zijn zoek geraakt. Ze 

bevinden zich niet meer in het op het gemeentelijk bouwarchief 

aanwezige panddossier. Het is daarom onmogelijk om hier iets 

concreets over te zeggen. Op basis van de bestaande toestand 

tekeningen uit 1983, kan er wel enige informatie worden verschaft 

over de in 1952 ontstane situatie.  

 

������� 

 
10  Blijdenstein 1984, p.224. 
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Eigendom11 — In 1924 werd Stenia, na het overlijden van Digna, te 

koop aangeboden. Van de koop werd uiteindelijk afgezien en in 

1926 werd Jhr. Gerard Frederik van Tets, de jongste zoon van Digna 

van de Putte, eigenaar. Of het in het werk van Blijdenstein 

genoemde jaartal 1924 betrekking had op een verbouwing ten 

behoeve van de beoogde verkoop van het pand, is onduidelijk.  

 

Gerard Frederik verkocht Stenia vrijwel meteen door aan Jkvr, 

Christine Henriette Pauw van Wieldrecht, gehuwd met Jhr. Mr. 

Theodore Jean Guillaume Stratenus. Na het overlijden van de 

moeder van Christine in 1939, krijgt zij de beschikking over kasteel 

Broekhuizen in Leersum. Stenia wordt verhuurd aan haar zwager, 

jhr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch Ridder van Rosenthal. Hij nam 

tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke positie binnen het 

verzet in. Stenia werd hierbij een ontmoetingsplaats voor het verzet.  

 

Stenia werd in 1947 verkocht en na binnen één jaar tijd drie maal te 

zijn doorverkocht, wordt het in 1948 aangekocht door het 

Heilpaedagogisch Instituut Zonnenhuis. Dit instituut had zich in 1932 

gevestigd in het nabijgelegen landhuis Veldheim (Utrechtseweg 69) 

en was na de oorlog op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden.  

 

 

������� 

 
11  Voor een uitgebreide omschrijving van de eigendomsgeschiedenis, wordt 

verwezen naar SB4 2019, pp.16-23. 

Net als de door Blijdenstein genoemde verbouwing van 1924, is ook 

de verbouwing van 1946 voorafgaand aan de beoogde verkoop. 

Het is aannemelijk dat deze werkzaamheden vooral als doel 

hadden om het pand verkoopklaar te maken. Grootschalige 

structurele ingrepen liggen in ieder geval niet voor de hand.  

 

Verbouwing van 1952 — In 1952 breekt er brand uit op de zolder 

van Stenia. Kort daarop wordt een plan opgesteld voor de 

verbouwing van het landhuis. Het schilddak en het aangekapte 

dak wordt verwijderd en er wordt een nieuwe, lage bouwlaag 

onder platdak gerealiseerd. Daar waar de nok van het 

middenrisaliet oorspronkelijk lager lag dan het dak van het 

hoofdvolume, wordt het dak bij het nieuwe plan juist verder toe 

naar boven getrokken.  

 

Het gebouw krijgt gedurende deze verbouwing een geheel ander 

aanzien dan kenmerkend is voor de traditionele negentiende-

eeuwse landhuisarchitectuur. Ondanks deze rigoureuze ingreep, 

sluit het resultaat aan op de grondbeginselen van de klassieke 

architectuur. Het verwijst naar de zeventiende-eeuwse villabouw uit 

Zuid-Europa, met name Italië en in mindere mate Frankrijk. Het grijpt 

hier in feite op eenzelfde manier op terug als architect A. Salm bij 

de bouw van het aan de Utrechtseweg 67 gelegen Ma Retraite 

heeft gedaan. Voor dit in 1896 gebouwde landhuis heeft Salm zich 
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laten inspireren door onder andere de Villa Borghese te Rome 

(1613).12 Deze zeventiende-eeuwse architectuuresthetica speelt 

ook een belangrijke rol in de Nederlandse 

wederopbouwarchitectuur. Deze stroming wordt de Shake-hands 

genoemd.  

 

 

  

Afb. 92 Voorgevel van Stenia, circa 1975-1980.  

Bron: Blijdenstein 1984, p.225.  

 

������� 

 
12  Blijdenstein 1984, pp.184-196.  

Shake-hands —Met deze term wordt een belangrijke hoofdrichting 

in de Nederlandse wederopbouwarchitectuur aangeduid. Het 

gaat hierbij om het werk van architecten die in de naoorlogse jaren 

de tegenstellingen tussen de traditionalistische en 

functionalistische/modernistische architectuur probeerden te 

overbruggen. Een van de belangrijkste kenmerken van deze stijl is 

dat nieuwe materialen en constructiemethodes (onder andere 

betonskelet) werden gecombineerd met meer traditionele 

materialen en vormen. Bakstenen gevels verhullen het betonskelet 

en verlenen het gebouw vaak een zwaarder karakter dan de 

lichte, met ‘losse’ puien ingevulde gevels van de functionalistische 

architectuur.  

 

De nieuwe, meer abstracte esthetiek werd gecombineerd met 

traditionele elementen als monumentale trappenhuizen, symmetrie 

in de gevelopbouw, uitstekende dakranden en classicistische 

ornamentiek. Shake-hands architectuur is doorgaans zeer 

expressief en van een hoge kwaliteit.13  

 

Dit vertaalt zich vaak in gebouwen onder plat dak die werden 

opgezet volgens een vast stramien, bestaande uit een of meerdere 

 

������� 

 
13  www.zuideramstel.nl. Op deze site wordt de welstandsnota Zuideramstel 

vergezeld met een uitvoerige beschrijving van ‘Shake hands’ architectuur; 

Vredenberg, J., Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-

1965, Arnhemse monumentenreeks 14, Utrecht 2004.  
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bouwlagen die door een eigen materiaalgebruik het basement 

vormen, de bovenliggende verdiepingen die streng symmetrisch 

zijn ingedeeld en een bovenste bouwlaag die als hoofdgestel is 

opgesteld. Bijzondere elementen als het trappenhuis of een entree 

werden vaak, conform de (neo)classicistische architectuur 

geaccentueerd door deze licht te laten uitkragen en door te 

trekken boven de gevelrand.  

 

Hoewel er bij Stenia geen sprake is van nieuwbouw, zijn de 

principes van de shake-hands hier wel toegepast. Hierbij is 

voortgeborduurd op de classicistische opzet van de negentiende-

eeuwse villa. De nieuwe, bovenste bouwlaag is boven de frieslijst 

geplaatst, waardoor het zich als een hoofdgestel presenteert; het 

middenrisaliet is tot net boven het dak doorgetrokken. Het resultaat 

is een aanzicht waarbij het oorspronkelijke huis en de nieuwe, 

conform de destijds heersende (eigentijdse) principes, op een 

geslaagde wijze zijn samengevoegd. Alleen wat betreft de 

plaatsing van de mezzaninovensters buiten de structuur van de 

bestaande vensterassen, kan worden beschouwd als zowel een 

breuk met de bestaande symmetrische structuur van het pand, als 

met de classicistische esthetica van de shake-hands-vormentaal.  

 

In lijn met deze opzet, is het trappenhuis verplaatst naar de hal: ze 

bevindt zich onder het iets opgehoogd dak van het middenrisaliet.  

 

Als we kijken naar de luchtfoto uit 1961 (afbeelding 93), dan zien 

we dat de uitbouw aan de linker zijde, opgetrokken in 1905 nog 

aanwezig is. Het enige verschil is dat het voormalige open terras is 

dichtgezet met een houten pui.  

 

 

  

Afb. 93 Luchtfoto van Stenia, 1961. Op deze foto zien we dat de linker 

aanbouw uit 1905 nog aanwezig is (met invulling van de voormalige 

overkapping).   

Bron: SB4 2019, p. (afkomstig uit Rhoen, R.P.M., ‘De buitenplaats 

Weltevreden aan de Utrechtseweg, De geschiedenis van een 

schoutenhuis – burgemeesterswoning’,  in: Seijst: bulletin ter bevordering 

van de kennis van de geschiedenis van Zeist, 38 (2008).  
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Afb. 94 Bestaande toestandtekening, 1983. Hoewel op deze tekening ook nog een tussentijdse uitbreiding aan de zuidoostzijde is weergegeven (nu nog 

aanwezig), geeft de tekening een duidelijk beeld van de in 1952 gerealiseerde massaopbouw.  

Bron: panddossier, bouwarchief gemeente Zeist. 
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Plattegrond anno 1952— De verbouwing van 1952 werd door het 

Zonnehuis aangegrepen om ook het interieur rigoureus op de 

schop te doen, zodat het zich beter leende voor de functie als 

pedagogisch instituut met in huis wonende kinderen. Op de 

bestaande toestand tekening van 1983 is de T-vorm van het 

hoofdvolume duidelijk herkenbaar. Uit deze tekening wordt ook 

duidelijk dat de huidige hoofdopzet in 1952 rigoureus is gewijzigd. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de indeling van de begane 

grond van het zuidoostelijke travee (afbeelding links) pas bij de 

bouw van de ernaast gelegen volumes is gerealiseerd.14 

 

Door het verplaatsen van de trap naar de centrale hal, heeft de 

hal een totaal ander aanzien gekregen: het sluit meer aan op de in 

het interbellum opgekomen typologie van de Engelse landhuisstijl, 

waarbij alle vertrekken rondom een centrale hal zijn gegroepeerd. 

Door het plaatsen van de trap op deze locatie is de oorspronkelijk 

bedoelde zichtlijn vanaf de entree, door de salon, naar de tuin, 

doorbroken.  

 

Na het verwijderen van de oorspronkelijke trap, is het 

noordwestelijke travee volledig opengebroken en is hier een 

 

������� 

 
14  Zoals op afbeelding 93 zichtbaar is, is in 1961 nog sprake van de uitbouw uit 1905. 

Dit zal betekenen dat op dat moment ook nog sprake zal zijn geweest van de 

oorspronkelijke locatie van de tuindeuren.  

nieuwe, centraal geplaatste haardpartij gezet. Hiermee is in feite 

een spiegeling van de oorspronkelijke opzet in het zuidoostelijke 

travee gecreëerd. Verder zijn alle locaties van de inpandige 

deuren op de begane grond in 1952 gewijzigd en is het plafond 

voorzien van de (imitatie) balklagen: cassettenplafonds en 

balklaag met kinderbalken. Het is onduidelijk of de plafonds onder 

de oorspronkelijke stucplafonds zijn gehangen, of dat deze tegen 

de balklaag zijn geplaatst (en de decoratieve plafonds dus zijn 

verwijderd).  

 

In het souterrain en op de verdieping is eveneens een aantal 

muren weggebroken en zijn bestaande vertrekken opnieuw 

opgedeeld. Hierdoor is de oorspronkelijke eenvoudige hoofdopzet, 

aangetast.   
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Afb. 95 Bestaande toestand, 1983, met daarop de in 1952 ontstane situatie (op de bel-etage is de indeling van het linker travee later doorgevoerd).  

Bron: panddossier gemeentearchief, gemeente Zeist.  

souterrain 

Tweede verdieping Eerste verdieping 

Bel-etage 
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Afb. 96 Bestaande toestandtekeningen, 1983 (souterrain, bel-etage en 

verdieping. 

—— Structuur 1858-1905 

—— In 1952 toegevoegde muren 

----- In 1952 weggebroken muren en dichtgezette doorgangen 

—— Tussen 1961 en 1983 aangebrachte muren. 
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Uitbreiding in de periode 1961-1983— Zoals op de foto uit 1961 

zichtbaar was, was de oorspronkelijke aanbouw tegen de zuidoost 

gevel op dat moment nog aanwezig, zij het dat de overkapping 

was dichtgezet. Op de bestaande toestandtekening uit 1983 zijn de 

nu nog bestaande volumes ten zuidoosten al ingetekend (zie 

afbeelding 88). Dit betekent dat deze tussen 1961 en 1983 moeten 

zijn gerealiseerd. Van deze uitbreiding zijn geen bouwtekeningen in 

het panddossier aanwezig.  

 

De uitbreiding is opgetrokken in een stijl die kenmerkend is voor de 

late jaren zestig en zeventig. Het bestaat uit een aantal 

bouwmassa’s, elk verschillend in omvang en hoogte, die samen zijn 

gevoegd tot een organisch geheel. De individuele volumes, 

geplaatst onder platdak, hebben blinde, bakstenen schermgevels. 

De gevelopzet van de ertussen gelegen wanden ligt ietwat terug 

en bestaat uit horizontale, gevelbrede banden, afwisselend 

opgebouwd met een gemêleerde bakstenen borstwering, een rij 

liggende vensters en een horizontale houten betimmering.  

 

Het volume dat tegen het hoofdhuis is gebouwd, heeft dezelfde 

omvang als de uit 1905 daterende tuinkamer met overkapping 

(vermoedelijk gebruik gemaakt van de bestaande fundering). Door 

deze opzet doet de uitbreiding recht aan de 

ontwikkelingsgeschiedenis van het pand en kunnen de 

terrasdeuren op de verdieping hun voormalige functie behouden. 

Aan de voorzijde van dit koppelvolume, is een gesloten, ijzeren 

hekwerk geplaatst.  

Tegen de achterzijde van deze tweelaagse volumes (souterrain en 

begane grond), is een terras geplaatst. Dit terras is bereikbaar via 

een diagonaal geplaatste bakstenen trappartij. Hieronder bevindt 

zich een keldertrap voor de uitbouw (met binnenzwembad).  

 

Vanaf het terras geeft een detonerende stalen brandtrap toegang 

tot het terras op de zuidoostelijke aanbouw. Een tweede brandtrap 

loopt door naar de zolderverdieping van het hoofdhuis.  

 

 

  

Afb. 97 De volumes tegen de zuidoost gevel van Stenia:  
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Afb. 98 Terras en volumes uit 

de periode 1961-1983.  

 

 

3.5 Verbouwing in 1983 
 

In 1983 wordt de huidige situatie gerealiseerd. Bij het hoofdhuis 

wordt de in 1952 gebouwde tweede verdieping weer verwijderd en 

vervangen door de huidige opzet: een zadeldak met plat en een 

aangekapt schilddak boven het middenrisaliet. Waarom deze 

wijziging wordt doorgevoerd, is onduidelijk. Het is in ieder geval niet 

vanuit een gedachte van reconstructie geweest, want de opzet is 

anders dan de oorspronkelijke situatie:  

• Schilddak met plat, in plaats van een schilddak zonder plat.  

• Aangekapt schilddak, in plaats van een aangekapt 

zadeldak met timpaan.  

Tegen de achtergevel van het souterrain wordt een diepe uitbouw 

gerealiseerd. Hiervoor wordt het nog aanwezige balkon verwijderd. 

In de achtergevel worden enkele grote doorbraken gerealiseerd 

om de oude met de nieuwe vertrekken te verbinden. Het aanzien 

van het landhuis wordt door deze uitbreiding, vanuit de tuin bezien 

aanzienlijk aangetast. Doordat de achtergevel naar boven toe is 

doorgetrokken en dienst doet als terrasmuur, is deze (nadelige) 

invloed op de belevingswaarde nog verder vergroot.  

 

Om de toegankelijkheid van het terras te vergroten wordt een 

tweetal vensters vergroot tot tuindeuren. Bij de oorspronkelijk 

balkondeur wordt, vóór de nog aanwezige schuifdeuren een nieuw 

kozijn geplaatst.  

 

Aan de noordwest gevel worden de volumes uit 1881 

weggebroken en vervangen door een nieuwe eenlaags 

bouwmassa, geplaatst op een souterrain en voorzien van een 

schilddak met plat. Het dak heeft eenzelfde aanzien als het nieuwe 

dak van het hoofdvolume (zelfde helling, zelfde hoogte dakschild, 

zelfde pannen en zelfde wijze van afwerking hoeken met zink). 

Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat de nieuwe aanbouw 

aansluit op het bestaande beeld (wat, zoals hierboven al stond 

vermeld, niet klopt).  

 

Tegen de zijgevel van de nieuwbouw is een uitbouw met 

trappenhuis geplaatst. De uitbouw is voorzien van een geknikt 
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dakschild (van voor- en achterzijde ziet het uit als een 

mansardekap).  

 

De architectuur van de nieuwbouw is kenmerkend voor de jaren 

tachtig: sober en ingetogen met alleen in de vorm van de 

hoofdmassa verwijzend naar de traditionele architectuur waarop 

ze is gebaseerd. De sobere detaillering, het gebrek aan 

vakmanschap (geen metselverband) en het gebruik van off-the-

shelf materialen steekt sterk af tegen de esthetische kwaliteit en het 

oog voor detail dat zo kenmerkend is voor het negentiende-

eeuwse hoofdhuis.  

 

 

  

Afb. 99 Volumes uit 1983, tegen de noordwestgevel van het hoofdhuis.   

  

Afb. 100 Zijgevel van de volumes uit 1983.  

   

 

  

Afb. 101 Volume uit 1983, gezien vanaf de tuin.   
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Overige werkzaamheden die in 1983 worden gerealiseerd zijn:  

• Het vervangen van alle schuiframen door nieuwe 

exemplaren, voorzien van vast onderdeel, en als klepraam 

uitgevoerd bovendeel. De nieuwe exemplaren zijn 

uitgevoerd in meranti (of een soortgelijk tropisch hardhout) 

en hebben een erg open structuur.  

• Realiseren diverse nieuwe doorbraken in de structuur van 

het interieur, het optrekken van diverse nieuwe muren en 

het dichtzetten van deuropeningen. 

• Aanbrengen van gipsplafonds in zowel het souterrain als de 

bel-etage (linker travee) en de verdieping.  

 

 

3.6 Nieuwbouw op het terrein 

 

In paragraaf 2.4 is aandacht besteed aan de bebouwing die op 

het terrein achter het hoofdhuis is geplaatst. De oude 

bijgebouwen, het koetshuis en de oranjerie, beide onderdeel van 

het oorspronkelijke plan van Stenia, werden in de loop van het 

laatste kwart van de vorige eeuw gesloopt ten behoeve van de 

bouw van nieuwe complexen voor de Zonnehuizen. De oudste 

volumes bevinden zich aan de noordwestelijke rand van het 

terrein. Het Thomashuis en het Oude Annahuis werden kort na 

elkaar gebouwd in de periode 1975-1985. Ze zijn uitgevoerd in 

eenzelfde bouwstijl, waarbij de complexen werden samengesteld 

uit meerdere volumes, elk met een eigen flauw hellend zadeldak. 

Kenmerkende elementen zijn de gepotdekselde delen en de 

loggia’s. Wat bij de bouw van deze volumes opvalt, is dat ze zijn 

opgetrokken in een voor de periode kenmerkende bouwstijl (die 

ook veel werd toegepast bij bungalows en vrijstaande woningen uit 

de periode). In tegenstelling tot Veldheim, waar rond dezelfde tijd 

een eerste gebouw in een antroposofische (organische) 

architectuur werd gerealiseerd, werd hier nog in een 

‘conventionele’ vormentaal gebouwd.15 

 

Pas bij de bouw van het Rafaëlhuis zien we dat de organische 

bouwstijl wordt toegepast. Het volume (of complex van volumes) 

vertoont dan ook gelijkenissen met de gebouwen die in de jaren 

tachtig op Veldheim zijn opgetrokken.  

 

Daar waar bij Veldheim ook na het overlijden van Bernard 

Lievegoed werd gebouwd in een organische architectuur, wordt 

bij Stenia weer meer conventioneel gebouwd. Het complex in de 

zuidoostelijke hoek, dat wordt gebouwd rond 1995-2000 vertoont 

duidelijke referenties naar het circa 15-20 jaar oudere Thomashuis 

en Oude Annahuis. Het Nieuwe Annahuis wordt vooral gekenmerkt 

door het ontbreken van enige architectonische referenties. 

 

 

������� 

 
15  Zie rapport Veldheim: Res nova Monumenten, Landhuis Veldheim te Zeist, 

bouwhistorische verkenning, Echt 2019.  
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3.7 Samenvattend: hoofdvolume 
 

Stenia 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): 

 

Circa 1858 Bouw van het landhuis. Het pand is geplaatst op 

een hoog souterrain, dat aan de straatzijde 

grotendeels aan het zicht is onttrokken door de 

opgeworpen heuvel. Het souterrain ligt aan de 

achterzijde wel deels boven het maaiveld. Het pand 

heeft een rechthoekige plattegrond met aan de 

voor- en achterzijde een licht uitkragend 

middenrisaliet.  

Het volume telt twee bouwlagen en is voorzien van 

een fries met mezzaninovensters. Het is geplaatst 

onder een schilddak met op de nok twee grote 

schoorstenen.  

 

Tegen de achtergevel zat oorspronkelijk een 

overkapt balkon. Of de op oude foto’s zichtbare 

erker tegen de zuidoost gevel uit 1858 of 1881 

dateert, is onbekend.  

 

1881 Tegen de noordwest gevel wordt een tweelaags 

volume onder platdak opgetrokken. In de oksel met 

het hoofdvolume bevindt zich een smalle 

bouwmassa die dienst doet als portaal tussen het 

hoofdhuis en de nieuwbouw.  

 

1905 Tegen de voorgevel wordt een nieuw, sterk 

uitkragend middenrisaliet opgetrokken. Deze in een 

gestileerd classicistische vormentaal uitgevoerde 

uitbouw (Um 1800 stijl) wordt bekroond door een 

timpaan.  

 

De zolderverdieping wordt op dat moment, kijkende 

naar de toegevoegde mezzaninovensters en 

toevoeging van schoorstenen, (opnieuw) 

ingedeeld.  

Tegen de zuidoostelijke gevel wordt een tuinkamer 

met open terras opgetrokken.  

 

1952 Na een brand wordt de kap en het fries met 

mezzaninovensters vervangen door een in de 

architectonische vormentaal van de shake-hands 

uitgevoerde tweede verdieping onder plat dak. De 

opbouw van het middenrisaliet kraagt hier iets 

boven uit. In hoofdopzet is door deze uitbreiding 

een fraaie symbiose ontstaan tussen een 

neoclassicistisch huis met een gestileerd 

classicistische opbouw uit de wederopbouw-

periode. De plaatsing van de vensters in de 
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hoofdmassa verstoort het symmetrische aanzien 

(dat ook bij de shake-hands-architectuur van 

belang is).  

 

Het interieur wordt ingrijpend verbouwd. De grootste 

ingreep hierbij is het verplaatsen van het 

trappenhuis. De uitmonstering van de begane 

grond wordt volledig vervangen (of er nog oude 

elementen boven of onder de huidige afwerking 

aanwezig zijn, is onbekend.  

 

1961-1983 Afbraak van de aanbouw uit 1905 tegen de 

zuidoostelijke gevel en bouw van de nog 

aanwezige volumes en terras aan de achterzijde 

van deze volumes.  

 

Indeling van de zuidoostelijke travee van het 

hoofdvolume (bel-etage) met nieuwe doorgang 

naar nieuwbouw.  

 

1983 Afbraak van de dakopbouw uit 1952 en bouw van 

de huidige dakopzet bestaande uit schilddak met 

plat, inclusief nieuwe mezzaninoopbouw.  

 

Afbraak van de aanbouw uit 1881 tegen de 

noordwest gevel en bouw van een nieuw volume.  

 

Aanleg van het terras achter het hoofdvolume. 

 

Diverse ingrepen in de structuur van het pand, 

waardoor de oorspronkelijke opzet nog meer wordt 

verstoord en niet meer beleefbaar is.  

 

 

3.8 Dateringskaarten 

 

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

aangeduid uit welke periode de specifieke structuren van het 

pand dateren.  

 

—— 1858 

—— 1905 

—— 1952 

—— 1961-1983 

—— 1983-heden 
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Dateringskaart souterrain   
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Dateringskaart bel-etage  
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Dateringskaart eerste verdieping  
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Dateringskaart zolderverdieping  
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4. Bronnen 
 

•  Gemeentearchief, bouwdossier (incompleet) 

•  SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen, 

Tuinhistorische waardenstelling Stenia, Utrechtseweg 86 te Zeist, 

Wageningen 2019 (conceptversie) 

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

Driebergseweg, Zeist 1984 

•  Stichting Lievegoed Archief, Herinneringen aan de beginjaren 

van het Zonnehuis 1931-1956, Zeist, 2013 

•  Ruijssenaars-Cretier architectenburo, bestaande 
toestandtekeningen (2006) 

•  Gemeentelijke monumentenlijst Zeist 

 

•  www.topotijdreis.nl 

•  www.geheugenvanzeist.nl (informatie over Steniaweg) 

•  www.oudseyst.nl (informatie over Stenia) 

•  www.buitenplaatseninnederland.nl 

•  www.utrechtsebuitenplaatsen.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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