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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 in 1908 gebouwde landhuis Veldheim. Het pand, verkeert, 

ondanks het gegeven dat het ruim tachtig jaar in gebruik is 

geweest als een zorginstelling, nog grotendeels in de authentieke 

staat. Het landhuis is aangewezen als rijksmonument en is in het 

register ingeschreven onder nummer 510257.  

 

Landhuis Veldheim is in 2018, tezamen met het landhuis Stenia 

(Utrechtseweg 86) en het huis 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 Veldheim. De overige twee huizen, Stenia 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 
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verkenning’ of ‘quick scan’ genoemd. 

•  bouwhistorische ontleding: Bij een bouwhistorische ontleding 

levert de bouwhistoricus een gedetailleerde documentatie 

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 4). 

 

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 Veldheim 
 

Het landhuis Veldheim 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.  

 

Het landhuis staat op een aanzienlijke afstand van de straat. De 

oorspronkelijke ontsluiting via de Utrechtseweg, waarbij me via een 

lange rechte laan naar het huis werd geleid (zichtas) en dan 

rondom het terras bij de hoofdentree aan de achterzijde uitkwam, 

is niet meer in gebruik. De ontsluiting geschiedt nu vanaf de P.C. 

Hooftlaan vanuit het noorden.  

 

Het landhuis staat centraal op het terrein. Langs het terrein aan de 

noordzijde vormen de aanwezige grasperken, speelplaatsen en 

vakbeplanting een overgang naar de tuinen van de omliggende 

bebouwing. Aan de oost- en westzijde van het voormalige park 

(slechts een deel van het oorspronkelijke landgoed), is in de loop 

van de tweede helft van vorige eeuw een groot aantal volumes 

opgetrokken, ten behoeve van de functie van de locatie als 

Zonnehuis.  

 
Afb. 1 Topografische plattegrond van Veldheim (rood omlijnd), met 
daarop aangegeven de verschillende percelen binnen het landgoed. 
Het landhuis is eveneens rood omkaderd. Het terras is in groen 
weergegeven.   
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl.   
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Afb. 2 Luchtfoto van Veldheim. Het landhuis wordt met een rode pijl 
aangeduid.  

 

 

Terras — Een bijzonder opvallend element vormt het terras dat 

tegen de zuidzijde van het huis is geplaatst. Dit terras heeft een 

hoogte van circa 75 centimeter en een oppervlakte van circa 34 

meter diep en 38 meter breed (breder dan het huis). De ommuring 

is uitgevoerd in, in kruisverband gemetselde baksteen en is voorzien 

van een gele, leemhoudende voeg. De muren zijn voorzien van 

authentieke betonnen dekstenen. Aan iedere zijde van het terras 

verbindt een hardstenen trappartij (vijf treden) het terras met de 

tuin.  

 

De inrichting van het terras bestaat uit een breed met klinkers 

verhard padenkruis, waartussen grasperken zijn gelegen. Voorlangs 

de keermuren van het terras zijn lage buxushaagjes aangeplant.  

 

Het terras is authentiek en maakt een essentieel onderdeel uit van 

het ontwerpplan van Veldheim. Het landhuis kent twee 

‘gezichten’. Enerzijds sluit het pand met haar hoge souterrain aan 

op de traditionele negentiende-eeuwse landhuistypologie, waarbij 

de bel-etage zich boven het landschap presenteert en het 

souterrain de dienstvertrekken (in het bijzonder de keuken) huisvest.  

Anderzijds is het landhuis karakteristiek voor de eind-negentiende-

eeuwse en vroeg-twintigste-eeuwse landhuis- en villa-architectuur, 

waarbij de begane grond op maaiveldniveau ligt en er een 

directe relatie is tussen de primaire woonvertrekken en de tuin.  

 

Het terras maakt deze symbiose van twee architectonische 

grondbeginselen mogelijk. Aan de noordzijde is de verhoogde 

ligging van de bel-etage duidelijk herkenbaar en draagt het bij 

aan het dramatisch effect van het interieur (het naar boven 

opstijgen via de grote bordestrap). Aan de zuidzijde (zonzijde en 

Schauseite) vormt het terras haast een tuin op zichzelf, dat via een 

drietal hardstenen treden vanuit de bel-etage bereikbaar is. Deze 

relatie tussen tuin en huis wordt nog verder benadrukt door de 

veranda’s aan weerszijde van de meerzijdige uitbouw, waarvan 

het terrazzo terras tot voorbij de verandaoverstek en voorlangs de 

uitbouw doorloopt: er is een trapsgewijze overgang van interieur 

naar tuin.  
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Afb. 3 Het verhoogde terras, met in de as van de uitbouw, een 
trappartij.  
 

 
Afb. 4 Hardstenen trappartij, in kruisverband gemetseld muurwerk 
en betonnen dekstenen.   
 

 
Afb. 5 Geleidelijke overgang van interieur, naar terras onder 
veranda naar het hoofdterras.  
 

 
Afb. 6 Het terras, zichtbaar op een ingekleurde foto uit 1910-1915. 
Bron: Gemeentearchief Zeist (GAZ), fotocollectie Utrechtseweg, map 7 
(opgenomen in SB4 2019, p.22).  
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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 tweede helft 

van de vorige eeuw aanbouwen gerealiseerd. Deze uitbreidingen 

vertegenwoordigen geen bouwhistorische waarden en worden 

niet nader omschreven.  

 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de architectuurhistorische 

context van Veldheim. Deze blijft in dit beschrijvende hoofdstuk 

buiten beschouwing.  

 

 
Afb. 7 Plattegrond van het landhuis, inclusief aanbouwen. Het 
oorspronkelijke huis is rood omkadert.  
Bron: bouwarchief gemeente Zeist (actuele bestaande toestandtekening 
2006,Ruissenaars-Cretier Architectenburo) 

2.2.1 Plattegrond, opstand en dak 
 

Het hoofdvolume heeft een rechthoekige plattegrond. Het telt 

twee bouwlagen, geplaatst op een souterrain. Dit souterrain is aan 

de zuidzijde aan het zicht onttrokken door de veranda en het 

terras. Aan de noord- en zuidzijde is de centrale as uitgewerkt met 

een aanbouw over de volle hoogte van de hoofdmassa. Aan de 

zuidzijde, de Schauseite, is de uitbouw nog een halve bouwlaag 

opgehoogd en wordt bekroond door een eigen dak. Beide 

zijgevels zijn aan de zuidzijde voorzien van een vijfzijdige uitbouw, 

elk met een eigen opzet (verschil in breedte, diepte en hoogte).  

 

Het volume is opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in 

kruisverband en voorzien van een leemhoudende knipvoeg. Er is 

sprake van een bescheiden decoratieve toets, waarbij vooral de 

uitbouw aan de zuidzijde een rijkere opzet heeft.  

 

Het hoofdvolume is geplaatst onder een hoog doorgetrokken 

schilddak, dat aan de onderzijde uitzwenkt. Het dak is gedekt met 

leien (geplaatst na 1999: in de redengevende beschrijving staan 

bitumen shingles vermeldt). Het dak heeft een omgaande, vlakke 

bakgoot met geprofileerde boei, die wordt gedragen door 

eenvoudig gesneden gootklossen.  

 

Op het dak staat een tweetal rijen kapellen. Aan de onderzijde zijn 

deze groter van opzet en voorzien van vleugelstukken. De 

kapellen, hebben per dakschild een afwijkende opzet. Ze zijn 

echter wel allemaal authentiek. Aan de zuidzijde is aan weerszijde 
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van de centrale toren, een drietal kapellen, boven de 

muurdammen geplaatst. De kapellen zijn geplaatst onder een 

aangekapt zadeldakje en voorzien van een timpaan. De 

vleugelstukken hebben een voluutvormig profiel, maar zijn voor het 

overige vlak afgewerkt. De kapellen hebben een vierruits 

draairaam. Tussen deze kapellen is na 1999 een aantal dakvensters 

geplaatst.  

 

Hierboven bevindt zich een rij kleinere kapellen. Deze zijn in 

hoofdopzet identiek aan de eronder geplaatste exemplaren: 

onder aangekapt zadeldak en voorzien van timpaan. De 

vleugelstukken ontbreken hier. De draairamen zijn eveneens 

vierruits van opzet.  

 

Aan de noordzijde zijn de kapellen aan de onderzijde groter van 

opzet. Dit correspondeert met de oorspronkelijke opzet, waarbij 

aan de achterzijde enkele kamers waren gelegen. De vier 

kapellen, twee aan weerszijde van het trappenhuis, hebben 

eveneens eenzelfde opzet met timpaan en vleugelstukken. De 

kozijnen bevatten veelruits stolpramen (achtienruits draaidelen). 

De symmetrie van het dakaanzicht wordt aan de rechterzijde 

doorbroken door een kleinere dakkapel. Het betreft hier de 

oorspronkelijke kapel die hoort bij de achterliggende diensttrap.  

 

De rij kleine kapellen aan de bovenzijde is gelijk aan de 

exemplaren aan de zuidzijde.  

 

Aan de oostzijde is sprake van twee grote kapellen, voorzien van 

stolpramen (twaalfruits draaidelen). De plaatsing houdt geen 

verband met de onderliggende gevelopstand. Aan de bovenzijde 

bevindt zich één kleine kapel. Aan de westzijde is een soortgelijke 

kapel geplaatst, voorzien van vierruits stolpramen. Deze kapel staat 

recht boven de vensteras. Aan weerszijde hiervan bevindt zich een 

kleiner exemplaar (even smal, maar iets hoger dan de exemplaren 

aan de bovenzijde van de overige dakschilden).  

 

Op het dak staat een tweetal authentieke schoorstenen. Het 

onderste gedeelte is in kruisverband opgetrokken en wordt 

afgesloten door een geprofileerde hardstenen lijst. Het bovenste 

deel is ietwat ranker en is gemetseld in wildverband. Ze wordt 

afgesloten door een koperen kap, die is bekroond met een 

decoratief, smeedijzeren pinakel. Het lijkt erop of het bovenste 

deel van de schoorstenen in de loop van de tijd opnieuw zijn 

opgemetseld. De opzet van de koperen wijkt bovendien af van de 

uitgezwenkte exemplaren die zichtbaar zijn op de oude foto’s.  

 

Al met al kan worden vastgesteld dat de plaatsing van de 

kapellen en het formaat ervan is afgeleid van de oorspronkelijke 

achterliggende functie: de plattegrond is hierbij bepalend 

geweest, niet het (symmetrische) aanzien van het volume als 

geheel. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de zuidelijke 

Schauseite als enige wel een sterk symmetrische opzet heeft.  

 

Het dak van de achtzijdige toren aan de zuidzijde heeft op de vijf 

zichtbare dakschilden een kleine dakkapel (in lijn met de 
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exemplaren op het hoofddak. De toren wordt afgesloten door een 

houten lantaarn, waarbij een aantal van de borstweringen zijn 

voorzien van barok opgezette cartouches. De zuidelijke 

borstwering is blind. Hier zat oorspronkelijk een wijzerplaat.  

 

De lantaarn zelf bestaat uit een rij rechte kolommen, waartussen 

rondbogen zijn geplaatst. In deze open ruimte bevond zich 

oorspronkelijk een klok (zichtbaar op de ontwerptekeningen en 

oude foto’s). Op de lantaarn staat een kleiner, achtzijdig dak met 

op zijn beurt weer een kleinere lantaarn. Deze wordt bekroond 

door een zinken uivormige bol met openvallende schillen, en een 

hoog pinakel. 

 

Het trappenhuis aan de noordzijde heeft een laag schilddak dat 

aankapt op het hoofdvolume. Op het voorste dakschild is een 

grote dakkapel geplaatst, voorzien van stolpramen. Deze is in 

opzet gelijk aan de exemplaren van het hoofdvolume. In het 

timpaan van deze, boven de entreepartij geplaatste kapel, wordt 

verrijkt met een engelenkop.  

 

 

 

  

Afb. 8 Zuidelijke dakschild hoofdvolume en meerzijdige spits met 

lantaarn van de toren. 

   

  

Afb. 9 Noordelijke dakschild, met aangekapt dak van het trappenhuis.  
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Afb. 10 Westelijk dakschild.  

  

  

Afb. 11 Oostelijk dakschild.  

  

  

Afb. 12 Detail van het leien dak, gezien vanuit de torenlantaarn.  

  

  
Afb. 13 De lantaarn op de zuidelijke  

toren.  

Afb. 14 Een van de twee 

schoorstenen op de nok 
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Afb. 15 Detail van een van de kleine dakkapellen aan de zuidzijde.  

  

  

Afb. 16 Dakkapel met engelenkop in het timpaan: trappenhuis 

noordzijde.  

 

 

2.2.2 Voorgevel (zuid) 
 

Hoofdmassa — De zuidelijke gevel is, hoewel niet de gevel met de 

entreepartij, wel de Schauseite van Veldheim. Dit is de gevel die 

vanaf de Utrechtseweg zichtbaar is en dus het visitekaartje van het 

pand en zijn eigenaar vormde. De gevel van het hoofdvolume 

heeft een streng symmetrische opzet, waarmee het aansluit op de 

achttiende-eeuwse landhuistraditie (zie hoofdstuk 3). Door de 

aanbouwen aan weerszijde van het pand wordt deze symmetrie 

enigszins doorbroken. Dit concept van symmetrie in de 

hoofdmassa en asymmetrie van het complex als geheel heeft haar 

oorsprong in de Engelse landhuistraditie en is kenmerkend voor de 

landhuis- en villabouw in het begin van de twintigste eeuw (zie 

hoofdstuk 3).  

 

Aan de zuidzijde is het souterrain niet zichtbaar. De bel-etage ligt 

hier, door de aanwezigheid van het groots opgezette verhoogde 

terras, in feite op tuinniveau. Het sluit hiermee aan op het vroeg-

twintigste-eeuwse concept waarbij huis (interieur) en tuin in elkaar 

overgaan (terwijl bij Veldheim nog wel sprake is van een 

volwaardig souterrain.  

 

De gevel wordt door de achtzijdige uitbouw opgedeeld in twee 

gelijke helften. Deze gehele gevel is opgezet met de gedachte op 

contact met de tuin. De gevel is opgetrokken in baksteen, 

gemetseld in kruisverband. Het heeft een hoge hardstenen plint. 

De hoofdmassa is volledig vlak: geen hoekpilasters of licht 

uitkragende risalieten. De decoratieve toets beperkt zich tot de 
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verdieping. Op de bel-etage bevindt zich aan weerszijde een 

tweetal authentieke tuindeuren. De Franse deuren zijn opgezet 

met een laag paneel aan de onderzijde en een onverdeelde ruit 

daarboven. Deze ruit is vervangen door isolatieglas, gevat in 

opdek glaslatten aan de binnenzijde. Boven de deuren bevindt 

zich een vijfruits bovenlicht, voorzien van licht gewolkt geel 

figuurglas (met een rode bies rondom). Hier is aan de binnenzijde 

een achterzetruit geplaatst.  

 

De tuindeuren zijn alle voorzien van fors opgezette persiennes. 

Deze zijn niet authentiek en in feite vanuit een bezonningsoogpunt 

vanwege de aanwezige veranda’s ook niet nodig.  

 

Op de verdieping is aan weerszijde sprake van een viertal 

balkondeuren. Deze zijn smaller van opzet dan de tuindeuren op 

de begane grond. Er is geen verticale lijn aanwezig tussen de 

vensters op de bel-etage en verdieping. Ook hier geldt dat de 

gevelopzet is ontstaan vanuit de plattegrond.  

 

Twee van de vier balkondeuren zijn in de loop van de tijd gewijzigd 

tot vensters. Hierbij is binnen de bestaande dag een bakstenen 

borstwering opgetrokken. Alle gevelopeningen zijn geplaatst onder 

een hanenkam, voorzien van natuurstenen aanzetblokken en 

sluitstenen. Bij de nog behouden balkondeuren is sprake van de 

oorspronkelijke kozijnen, inclusief kalf. De huidige opzet van de 

deuren, die naar binnen draaien is later ontstaan. Bij het profiel van 

het kalk is de aanzet van de naald van de oorspronkelijke 

tuindeuren nog herkenbaar. Het is wel mogelijk dat bij deze 

wijziging de bestaande deuren zijn hergebruikt (de panelen zijn 

afgetimmerd en nieuwe ruiten zijn met opdeklatten van binnenuit 

geplaatst). De drieruits opzet van de bovenlichten is niet 

authentiek. Hier zat oorspronkelijk een drieruits indeling, maar deze 

indeling werd gevormd door smalle roeden, net als bij de bel-

etage. Bij de tot raam gewijzigde gevelopeningen is het kozijn 

eveneens behouden (en ingekort). De invulling, inclusief het kalf is 

echter geheel vervangen.  

 

De gevelopeningen zijn alle voorzien van persiennes. Deze zijn 

authentiek. Ook de ramen hebben nog de persiennes die tot de 

vloer doorlopen.  

 

De gevel wordt afgesloten door een eenvoudig hoofdgestel, 

bestaande uit een blind fries en de door sobere klossen gedragen 

bakgoot.  

 

Meerzijdige uitbouw — De hoge uitbouw wordt gekenmerkt door 

een rijkere decoratieve toets. Dit sluit aan op het gegeven dat dit 

zowel intern (de salon) als extern (de bouwmassa aan het eind van 

de oorspronkelijke oprit) de belangrijkste rol had.  

 

Op de bel etage bevindt zich aan de zuidzijde een soortgelijke 

tuindeur (Franse deuren) als in de hoofdmassa. De deuren zijn 

geplaatst onder een vijfruits bovenlicht met rastervormig glas in 

lood en is voorzien van klapbare persiennes. De twee 

aangrenzende gevelvlakken zijn voorzien van vensters met vast 

enkelruits onderlicht en drieruits bovenlicht, eveneens met glas-in-
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lood. Ook hier zijn de onderlichten voorzien van isolatieglas en de 

bovenlichten van een achterzetraam. Verder zijn de onderlichten 

voorzien van zonwering. De venster hebben eveneens persiennes.  

 

De bel-etage wordt afgesloten door een hoofdgestel met blind 

fries en uitkragende kroonlijst. Deze sluit aan op de boei van de 

aangrenzende veranda’s (zie hierna).  

 

De eerste verdieping telt een drietal vensterpartijen, geplaatst 

onder hanenkam met natuurstenen aanzetblokken en sluitstenen. 

De kozijnen zijn authentiek, inclusief het kalf. Zowel de onderlichten 

als de drieruits bovenlichten hebben een nieuwe invulling 

gekregen. De drie vensters zijn voorzien van persiennes. Het 

oostelijke en westelijke gevelvlak van de toren hebben eveneens 

gevelopeningen. Aan de oostzijde is er sprake van een deur, 

eveneens met klapbare persienne. Het kozijn is authentiek, de deur 

niet. Aan de westzijde is de doorgang dichtgezet. Het kleurverschil 

in metselwerk en de hanenkam laten zien dat hier ook een deur 

heeft gezeten.  

 

Boven het zuidelijke venster bevindt zich een blind cartouche, 

gevat in een natuurstenen omlijsting. In het rusticawerk van het 

cartouche is nog te zien dat hier een ornament heeft gezeten. Dit 

zal vermoedelijk een familiewapen zijn geweest.  

 

De overgang naar de bovenste bouwlaag, die uitkraagt boven de 

opstand van de hoofdmassa, wordt geaccentueerd door de 

getande cordonlijst. In de drie zuidelijk gevelvlakken bevindt zich 

een in een hardstenen omlijsting geplaatst stolpraam met meerruits 

vleugels. De vensters zijn naoorlogs, maar zijn in opzet gelijk zijn aan 

de oorspronkelijke exemplaren (twee maal twaalfruits).  De 

bovendorpel is voorzien van een agraaf met leeuwenkop.  

 

Veranda en balkon — Aan weerszijde van de uitbouw is, over de 

gehele breedte van het gevelvlak, een veranda geplaatst. Deze 

dient zowel ter overkapping voor de bel-etage als balkon voor de 

verdieping. Het concept van een pandbrede veranda is atypisch 

voor Nederland en vindt haar oorsprong in de colonial revival 

architectuur uit de Verenigde Staten en de (neo)Georgian 

architectuur uit Engeland.  

 

Achter het huis bevindt zich een diep terras. Deze volgt de 

meerzijdige lijn van de uitbouw in de centrale as. Via een drietal 

hardstenen treden bereikt men het ruim 34 bij 38 meter grote 

terras, dat als overgang naar de daadwerkelijke tuin geldt.  

 

Het terras is voorzien van een terrazzo vloer, voorzien van licht 

opgezette vlakken (met dilatatienaden) en donkere biezen langs 

de gevel, de kelderkoekoeks en rondom de kolommen.  

 

Het veranda’s worden gedragen door ronde zuilen. De zuilen zijn 

geplaatst op een achtzijdige voet. Hierop zijn ronde hardstenen 

basementen geplaatst. De betonnen zuil wordt afgesloten door 

een hardstenen, Dorisch kapiteel. De zuilen uiterst links en rechts zijn 

vierkant en verjongen geleidelijk aan naar boven toe. Tussen deze 

hoekkolommen en de gevel zijn windschermen geplaatst. De 
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opzet van deze schermen volgt de opzet van de tuindeuren: 

paneel aan de onderzijde met raam daarboven (hier een 

meerruits opzet) en een meerruits bovenlicht. De windschermen zijn 

authentiek. De opzet van het plafond volgt de structuur van de 

kolommen. Tussen de kolommen en de gevel is een dwarsbalk 

geplaatst. Hierdoor is sprake van een plafondopzet met 

terugliggende gevelvlakken, omkadert door zwaar geprofileerde 

balken.  

 

Het balkon is voorzien van een eenvoudige, houten balustrade, 

bestaande uit vierkanten kolommen en daartussen ingezwikte 

balusters. Deze balustrades zijn niet oorspronkelijk. Bij de aanzet op 

de muur van de uitbouw zien we aan het cementwerk dat de 

hekpijlers oorspronkelijk een bolvormige opzet hadden. Dit zien we 

ook op oude foto’s. Op de balustrade is een ijzeren framewerk 

geplaatst. Dit is eveneens een latere toevoeging. Ook de opzet 

van de kopse kant van het balkon, met een rechte afsluiting, is niet 

oorspronkelijk. Op het balkon zijn detonerende stoeptegels 

geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

Afb. 17 Zuidgevel: overzicht. 

  

 

 

 

Afb. 18 Tuindeuren en veranda.  
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Afb. 19 Het rechter geveldeel.   

 

 

 

 

Afb. 20 De zuidelijke uitbouw met authentieke tuindeuren, bovenlicht en 

persiennes.   

 

 

 

 

Afb. 21 De bovenste bouwlagen van de uitbouw.   

 

 

 

 

Afb. 22 Detail van het blinde cartouche en de leeuwenkoppen boven de 

stolpramen..   
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Afb. 23 Het terrazzo terras en de hardstenen treden.    

 

 

  

  
Afb. 24 Een van de authentieke  

tuindeuren.  

Afb. 25 Een van de 

winschermen (west) en 

persienne.  

  
Afb. 26 Authentiek venster in de 

uitbouw.    

 

Afb. 27 Het oostelijke 

balkon.  

   

  
Afb. 28 Een van de tuindeuren aan 

het oostelijke balkon, met 

oorspronkelijk kozijn en persiennes.    

Afb. 29 Een van de tot raam 

gewijzigde oorspronkelijke 

tuindeur.    
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Afb. 30 De dichtgezette doorgang op het 

westelijke balkon.  

 

Afb. 31 Nog behouden 

tuindeuren en tot venster 

gewijzigde doorgang.  

 

 

2.2.3 Achtergevel (noord) 

 
De achtergevel huisvest de entreepartij tot het huis. De entree is 

geplaatst in een uitkragende uitbouw onder aangekapt schilddak 

en staat centraal tegen de zijgevel. Daar waar aan de zuidzijde 

sprake was van een streng symmetrisch geheel, is aan de 

achterzijde juist sprake van een asymmetrische opzet, waarbij de 

vensterassen in breedte en plaatsing sterk van elkaar verschillen.  

 

Uit bovengenoemde komt sterk naar voren dat het pand van 

binnen naar buiten is ontworpen: de opstand is een vertaling van 

de plattegrond. Dit sluit sterk aan op de in het begin van de 

twintigste eeuw heersende ideeën over het rationele bouwen en 

refereert ook sterk aan de architectuur van de Engelse landhuisstijl, 

waarbij de onregelmatige opstand als gevolg van het ‘naar buiten 

toe bouwen’. Daar waar de Engelse huizen en ook huizen van 

tijdgenoten als bijvoorbeeld Berlage zowel in de hoogte als 

breedte een gevarieerd beeld tonen, is bij Veldheim nog wel 

sprake van enige rechtlijnigheid door de rechte vensterassen. 

Hierbij is de structuur van de begane grond leidend geweest.  

 

Hoofdmassa — De gevel is opgetrokken in baksteen, gemetseld in 

kruisverband. De gevel is volledig vlak (met uitzondering van de 

uitbouw). De decoratieve toets van de hoofdmassa beperkt zich 

tot de natuurstenen aanzetblokken en sluitstenen die zijn 

toegepast boven de gevelopeningen.  

 

Het linker geveldeel telt vier vensterassen. De muurdammen tussen 

deze vensterassen is gelijk. Aan de rechterzijde ligt het rechter 

venster nagenoeg tegen de uitbouw aan. Aan de linkerzijde is juist 

sprake van een opvallend blind gevelvlak. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat de linker as pas later is toegevoegd (1934). De 

vensters liggen iets dieper in de gevel. Bovendien is te zien dat het 

muurwerk hier is gezaagd (bij de overige is sprake van volle 

koppen en strekken). Ook de natuursteen is anders van 

materialisatie (geler).  

 

De derde as van links is bovendien aanzienlijk smaller dan de 

overige twee. Deze opzet is een vertaling van de plattegrond van 

met name de bel-etage. De rechter as huisvest de spreekkamer en 
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daarboven een logeerkamer. Achter de smalle as gaan toiletten 

gelegen en de brede as met blinde gevel huisvest de 

bibliotheek/studeerkamer (beperkt zonlicht gewenst) en de 

slaapkamer van de gouvernante.  

 

Het rechter geveldeel telt vier assen, waarbij de twee rechterassen 

duidelijk horen bij de achterliggende diensttrap. De twee linker 

assen hebben een gelijke opzet. Ook hier is echter de plaatsing 

direct gekoppeld aan de achterliggende ruimte. Het linker venster, 

dat geheel tegen de uitbouw is geplaatst, belicht de 

achterliggende knechtenkamer (van oorsprong smalle ruimte). 

Hiernaast ligt de dienstbodekamer. Op de verdieping was sprake 

van een linnenkamer.  

 

De gehele opzet van de achtergevel is dus opgezet in lijn met de 

secundaire ruimten die erachter liggen (de dienstvertrekken en 

spreekkamer). Dit betekent dat er veel kleine ruimtes waren (in 

tegenstelling tot de grote ruimten aan de voorzijde). De 

gevelopstand is hiervan een vertaling.  

 

Bij het linker geveldeel zijn de vensteropeningen van het souterrain 

dichtgezet. Dit is het gevolg van een aanbouw die hier in 1950 is 

toegevoegd (en later weer is afgebroken).  

 

De vensterpartijen zijn alle authentiek. Ze zijn voorzien van 

hardstenen lekdorpels. Een deel heeft nog de oorspronkelijke 

luiken, met aan de onderzijde een blind paneel en daarboven 

opgezet als persienne.  

De brede vensterpartijen zijn opgezet als T-vensters met stolpramen 

aan de onderzijde en twintigruits bovenlichten. De kozijnen 

hebben een rijk geprofileerd kalf. Een opvallend gegeven hierbij is 

de inkeping die bij alle exemplaren zichtbaar is. Deze houdt 

verband met het profiel van de naald op de persiennes, dat in de 

opening in het kalf wegvalt als de persiennes gesloten zijn. 

 

De smallere vensters in het linker geveldeel zijn even hoog als de 

grotere exemplaren. Ze zijn voorzien van een enkelruits onderlicht 

en een als valraam uitgevoerd bovenlicht. Vóór de ramen zijn 

smeedijzeren diefijzers geplaatst. De vensters in de linker as (uit 

1934), hebben een draairaam aan de onderzijde en een 

zestienruits bovenlicht 

 

De vensters in het trappenhuis (rechts) zijn alle opgezet als 

enkelruits draairaam en voorzien van diefijzers. Ook bij de enkelruits 

souterrainvensters zijn diefijzers geplaatst. De dienstdeur, rechts, is 

geplaatst onder een rondboog. Het metselwerk rondom de deur 

laat zien dat deze hier oorspronkelijk niet heeft gezeten. Uit oude 

foto’s blijkt dat deze in de westelijke zijgevel zat.  

 

De strokendeur heeft een authentieke, hergebruikte hardstenen 

dorpel.  

 

Uitbouw — De centrale as is uitgebouwd en geplaatst onder een 

aangekapt schilddak. De uitbouw huisvest de vestibule en het 

trappenhuis. Het trappenhuis wordt belicht door grote, onder 

rondboog geplaatste vensterpartijen (zowel in de noordgevel als 
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zijgevels). De vensters zijn voorzien van het oorspronkelijke, rijk 

gedetailleerde gebrandschilderde glas-in-lood. De vensters zijn 

gedateerd en gesigneerd: H.A.M. de Vos Utrecht, 1909. 

 

Op de begane grond bevindt zich aan de noordzijde, onder de 

overkapping, de entree. Deze is geplaatst onder een hanenkam. 

De brede, Franse deuren zijn uitgevoerd in eikenhout, geplaatst op 

een hardstenen stoep. De deuren hebben aan de onderzijde 

gevlochten fineerwerk. Hierboven zitten getoogde meerruits ruiten. 

De naald wordt afgesloten door een Korintisch kapiteel. Aan 

weerszijde van de entree zit een hoog geplaatst venster met glas-

in-lood en voorzien van een smeedijzeren sierhek. Onder het 

rechter venster bevindt zich een brievensleuf. Onder het linker 

venster een gevelsteen met daarop de tekst: “deze steen is gelegd 

door E.A. Clotterbooke Patijn den 22en augustus 1908”.  

 

Vóór de entree staat een diepe overkapping. Deze onder een 

schilddakje geplaatste overkapping heeft aan de voorzijde een 

halfrond, gedrukt fronton. De overkapping wordt gedragen door 

vier Dorische zuilen en twee pilasters tegen de gevel. Het fries en 

het fronton zijn voorzien van een tandlijst. Het plafond is opgezet 

als cassettenplafond, met diep liggende, vlakke panelen.  

 

De overkapping is opgezet als een porte cochere (vertaald: 

koetsdeur). De porte cochere was een overkapping die over een 

oprit was geplaatst, vóór de entree van een huis. De overkapping 

was groot genoeg om met een koets of auto onderdoor te rijden. 

Het was bedoeld zodat de eigenaar of bezoeker beschut was als 

hij het huis wilde betreden.  

 

 

 
Afb. 32 De achtergevel.  



 Landhuis Veldheim te Zeist 
 Bouwhistorische verkenning 

1-mei-2019 

 22 

 
Afb. 33 De porte cochere.  

 

 
Afb. 34 De glas-in-loodvensters van het trappenhuis.  

 
Afb. 35 De entreepartij.  

 

  
Afb. 36 De uitbouw van het 

trappenhuis. 

Afb. 37 Het linker geveldeel. Op de 

begane grond de dichtgezette 

souterrainvensters.  
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Afb. 38 Vensters op de bel-etage. Het linker venster is in 1934 toegevoegd.  

 

 

 
Afb. 39 Authentieke vensters op de verdieping (links).  

  
Afb. 40 Het rechter geveldeel. Afb. 41 De vensters van de 

diensttrap. De deuropening is niet 

authentiek.  

  

  
Afb. 42 Een van de authentieke T-

vensters. 

Afb. 43 Souterrainvenster.  
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2.2.4 Zijgevel (west) 
 

De westelijke zijgevel wordt gevormd door de vlakke gevel van de 

hoofdmassa en de rechts, over de volle hoogte geplaatste 

vijfzijdige uitbouw onder aangekapt dak. Tegen de linker helft van 

de hoofdmassa en de erker is in 1972 een uitbouw gerealiseerd. 

Deze is geplaatst tegen het souterrain. Door de lage opzet van het 

volume, is de impact op de belevingswaarde van het hoofdhuis 

(het vrijstaande karakter), beperkt.  

 

Het hoofdvolume telt één vensteras. De vensters verschillen van 

elkaar. Het exemplaar op de bel-etage is gelijk in opzet aan de T-

vensters in de achtergevel. Bij het exemplaar op de eerste 

verdieping is het bovenlicht vervangen door een tweeruits opzet, 

waarbij het linkerdeel als valraam is uitgevoerd. Dit venster heeft 

nog wel de oorspronkelijke persiennes. Geheel links bevindt zich 

een smal draairaam dat hoort bij de diensttrap. Hieronder, ter 

plekke van de overkapping van de aanbouw uit 1972, bevond zich 

oorspronkelijke de entree tot de dienstvertrekken.  

 

De vijfzijdige erker heeft alleen in het westelijke gevelvlak op de 

bel-etage en de verdieping een venster zitten. Het venster op de 

verdieping is wat betreft opzet van de bovenlichten gelijk aan de 

exemplaren op de verdieping bij de zuidelijke gevel. Het 

exemplaar op de bel-etage sluit ook aan op de venstertypologie 

van de zuidgevel: enkelruits onderlicht met drieruits bovenlicht, 

voorzien van glas-in-lood. Dit verschil sluit aan op het verschil in 

representativiteit van de achterliggende vertrekken.  

Het venster is ten behoeve van de aanbouw verkleind. Dit is 

herkenbaar aan het onderlicht, in het bijzonder de rechte 

lekdorpel.   

 

De overige gevelvlakken zijn blind. Op de hoeken van de 

verdieping zijn natuurstenen blokken geplaatst, die voor een 

bescheiden decoratieve toets zorgen.  

 

 

  

Afb. 44 Westelijke gevel met op souterrainniveau de aanbouw uit 1972. 
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Afb. 45 Venster op de 

verdieping. De opzet van het 

bovenlicht is gewijzigd.    

 

Afb. 46 Venster op de bel-etage, 

met oorspronkelijk bovenlicht en 

kalf. 

 

  
Afb. 47 Zijaanzicht vijfzijdige 

uitbouw.  

Afb. 48 Authentiek maar ingekort 

venster in de uitbouw.  

 

Afb. 49 Venster op de eerste 

verdieping, waarbij het bovenlicht is 

vervangen (en de stolpramen nu zijn 

vastgezet).  

 

 

2.2.5 Zijgevel (oost) 

 
De oostelijke zijgevel is, als gevolg van een tweelaags aanbouw, 

aangetast. Links bevindt zich een eenlaags, vijfzijdige uitbouw, 

geplaatst onder een uitzwenkend dak. Links hiervan zien we een 

uitbouw uit 1972. Dit als trappenhuis opgezet volume, bestaat uit 

twee ondiepe, tegen elkaar geplaatste volumes, waarbij het 

verloop van de trapopgang aan het exterieur duidelijk zichtbaar is. 

Vanaf het oosten bezien vormt deze uitbouw een detonerend 

element. Vanwege haar specifieke, gelaagde opzet is ze vanaf de 

Utrechtseweg nauwelijks zichtbaar.  

 

Het muurvlak waartegen de uitbouw uit 1972 is geplaatst, is deels 

afgestuct met een paarse pleister. Het betreft hier de sporen van 
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een oudere bouwmassa die hier in 1934 is opgetrokken (zie 

hoofdstuk 3). 

 

Bij de hoofdmassa is aan de drie hanenkammen boven de 

uitbouw de oorspronkelijke opzet van het geveldeel nog zichtbaar. 

Het enige behouden exemplaar betreft een klein venster ter plekke 

van een tweede (zeer smalle) diensttrap. Het betreft een enkelruits 

draairaam, voorzien van gesmede diefijzers.  

 

Vóór de erker ligt een verdiepte tuin. Dit hofje zien we al terug op 

de oorspronkelijke plannen en omvatte tot de bouw van het 

trappenhuis onder andere een diensttrap naar het souterrain.  

 

De erker heeft aan drie zijden vensters. In het souterrain zijn deze 

vensters voorzien van enkelruits onderlichten en achtruits 

bovenlichten. De twee delen staan boven op elkaar (geen kalf of 

tussendorpel. Een tweetal is opgezet met als draairaam uitgevoerd 

onderdeel, de andere met als valraam uitgevoerd bovendeel. De 

huidige opzet is niet authentiek. Naar alle waarschijnlijkheid is 

oorspronkelijk sprake geweest van schuiframen. In de huidige 

opzet is het bovenlicht naar achteren geplaatst.  

 

Op de bel-etage zijn de schuifvensters nog aanwezig. De 

bovenlichten hebben een drieruits indeling en zijn voorzien van 

glas-in-lood. In het westelijke bovenlicht is in de middelste ruit een 

gebrandschilderde ruit (grisaille) opgenomen met daarop een 

landhuis weergegeven. Het betreft hier Oud-Veldheim, het huis 

waar de bouwheer en –vrouw tot de realisatie van Nieuw 

Veldheim hebben gewoond (zie ook beschrijving interieur).  

 

Twee van de drie vensters hebben nog de oorspronkelijke 

persiennes. Bij het onderlicht van het westelijke raam is een 

ventilatierooster geplaatst.  

 

De gevel wordt afgesloten door een kroonlijst, voorzien van een 

blind fries met tandlijst.  

 

 

 
Afb. 50 De oostelijke zijgevel met rechts de uitbouw uit 1972.     
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2.3 Beschrijving interieur 
 

2.3.1 Souterrain 
 

Plattegrond — De plattegrond van het souterrain heeft een 

fijnmazige opzet. De oorspronkelijke structuur is nagenoeg volledig 

behouden. Hierbinnen is in de loop van de tijd een groot aantal, 

kleinere vertrekken afgeschoten. De hoofdstructuur van de kelder 

volgt de opzet van de erboven gelegen ruimten.  

 

 

 
Afb. 51 Plattegrond van de souterrain met daarop in rood aangegeven de 

contour van het hoofdvolume. 

Bron: bouwarchief gemeente Zeist (actuele bestaande toestandtekening 

2006,Ruissenaars-Cretier Architectenburo) 

Binnen de huidige opzet is de oorspronkelijke hoofdstructuur van 

pandbrede gang met verbreding ter plekke van de 

bovenliggende hal, nog goed beleefbaar. Door de verdere 

opdeling van de grotere ruimtes, is het concept van de noordelijke 

en zuidelijke travee echter nog maar moeilijk leesbaar. 

 

Enkele belangrijke verschillen met de oorspronkelijke situatie zijn:  

• De keldertrap vanuit de vestibule is pas een later stadium 

toegevoegd. Oorspronkelijk kon men het souterrain alleen via 

de diensttrap en via buitendeuren in beide zijgevels bereiken.  

• Beide buitendeuren in de zijgevels zijn vervallen nadat er een 

volume werd aangebouwd.  

• De uitbouw aan de westzijde was oorspronkelijk ook voorzien 

van vensters, uitkijkende over een kleine binnenplaats, gelijk 

aan het (relict) aan de oostzijde.  

 

In paragraaf 3.7 wordt aangegeven welke muurdelen dateren uit 

1908 en welke latere toevoegingen zijn.  

 

Vloeren — Het souterrain was in gebruik als dienstverdieping, 

waarin de keukens, installaties en opslag was gehuisvest. Het is 

daarom ook aannemelijk dat in alle vertrekken (met uitzondering 

van mogelijk de installatiekamers) sprake is geweest van een 

tegelvloer. Vandaag de dag is de oude tegelvloer nog op een 

aantal plaatsen behouden. In de gang, vertrek 0.1 (afbeelding 51) 

en in de ruimte met de diensttrap (0.21) bevindt zich nog een 

plavuizenvloer, bestaande uit een diagonaal gelegd 

schaakbordpatroon van witte en zwarte tegels. De vloerdelen zijn 
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omkadert door een zwarte bies. Het verloop van deze bies toont 

ons dat deze vloer ook in vertrek 0.2 heeft doorgelopen.  

 

In de ruimtes onder het trappenhuis (0.17 en 0.18) bevindt zich een 

rood zwart geblokte plavuizenvloer.  

 

In de overige vertrekken zijn ofwel naoorlogse tegelvloeren 

aanwezig ofwel pvc-vloeren.  

 

Wanden — Op een aantal plaatsen kan worden herleid hoe de 

kelder is opgebouwd. We zien dat zowel de buitengevels als de 

hoofdstructuur een betonnen fundering heeft van circa één meter 

hoogte. Hier bovenop is verder gebouwd met baksteen.  

 

De muren zijn vrijwel overal gestuct met een gipshoudende pleister. 

In een groot aantal vertrekken zijn de wanden voorzien van 

tegelwerk, dan wel uitgevoerd als (hoge) lambrisering, dan wel 

over de volle hoogte. Deze zijn nergens ouder dan 1972.  

 

In de ruimten met de oorspronkelijke tegelvloeren, zijn ook de 

betegelde plinten deels nog aanwezig. Deze zijn herkenbaar aan 

de iets grauwere kleur en het gegeven dat ze dikker zijn dan het 

erboven gelegen tegelwerk. Hierbij zijn ook de kozijnneuten 

behouden. Op basis van deze neuten is het mogelijk vast te stellen 

welke doorgangen authentiek zijn.  

 

In de ruimte met de diensttrap (0.21) is een hoge schroten 

betimmering aangebracht. Deze lambrisering loopt door tot aan 

de zolder.  

 

Plafonds — Onder de vestibule is het troggenplafond in het zicht 

gelaten. Deze is uitgevoerd met betonnen trogjes, geplaatst op 

stalen liggers. In alle overige vertrekken is sprake van een houten 

balklaag. Deze is overal aan het oog onttrokken door 

systeemplafonds of verlaagde plafonds. Of er nog ergens sprake is 

van een oorspronkelijke plafondafwerking, is onbekend.  

 

In de gang zijn, als gevolg van het systeemplafond, de togen 

tussen de gangdelen deels aan het oog onttrokken.  

 

Kozijnen, ramen en deuren gevels — Bij de vensters in de oostelijke 

uitbouw is de oorspronkelijke betimmering van de dag gaaf 

behouden. Deze zijn opgezet met blinde panelen. De architraven 

zijn vrijwel volledig vlak en worden afgekaderd door een 

eenvoudig profiel. De vensters hebben verder nog de 

oorspronkelijke vensterbanken, met brede lijst aan de onderzijde.  

 

Ook bij de souterrainvensters aan de noordzijde zijn de architraven 

en de vensterbank behouden. We kunnen hier zien dat de ramen 

oorspronkelijk nog een verticale roede hadden.  

 

Kozijnen, ramen en deuren interieur — De authentieke doorgangen 

tussen gang en vertrekken hebben alle nog de oorspronkelijke 

architraven: vlak met een profiel aan de binnenzijde en een 
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opdekprofiellijst aan de buitenzijde. Deze zijn gelijk aan de 

exemplaren rond de vensters. De dag van de doorgangen is bij 

alle doorgangen afgetimmerd. Op één plaats is deze betimmering 

verwijderd. Hier is te zien dat er sprake is van een driepaneels 

afwerking. Het is aannemelijk dat deze overal nog aanwezig is. 

Door het systeemplafond is de bovendorpel van de meeste 

kozijnen aan het zicht onttrokken. 

 

In vertrek 0.2 zijn de architraven volledig vlak. De opdekprofiellijsten 

zijn hier dus verwijderd (de natuurstenen neuten zijn wel nog 

aanwezig). Ook hier zijn de dagkanten afgetimmerd. Tussen 0.2 en 

0.21 is aan de trapzijde het oorspronkelijk architraaf nog aanwezig. 

Het is dan ook in gang 0,2 aannemelijk dat er nog timmerwerk uit 

1908 aan te treffen is.  

 

Er zijn geen authentieke deuren meer aanwezig. Deels zijn ze 

verwijderd, deels zijn ze vervangen door stompe deuren met licht 

houten triplex beplating.  

 

Trappen — De trappartij vanaf de vestibule naar het souterrain is 

niet authentiek. In de trapruimte bevond zich oorspronkelijk een 

soortgelijke draaitrap als aan de rechterzijde van de vestibule. De 

verdwenen trap gaf toegang tot de spreekkamer, een essentieel 

onderdeel van een huis van deze statuur, waarbij het juist de 

bedoeling was dat de bezoeker niet het huis binnen hoefde te 

komen. Het idee dat de bewoner of bezoeker vanuit de vestibule 

de kelder in kon (kijken) is in die tijd ondenkbaar. Wanneer deze is 

toegevoegd, is onduidelijk. Op de bestaande toestand tekening 

van 1970 staat ze in ieder geval al ingetekend.  

 

De trap is uitgevoerd als eenvoudige (eikenhouten) steektrap.   

 

In de noordwestelijke hoek bevindt zich de diensttrap. De locatie 

van de trap is aan het exterieur duidelijk herkenbaar aan de 

positionering van de vensters. De trap loopt door vanaf het 

souterrain tot aan de zolder. De trap is eenvoudig van opzet met 

weinig detaillering. Alleen bij de trappalen zien we dat het 

basement is afgewerkt met een profiel en ook de dekplaat een 

bescheiden profiel aan de onderzijde heeft. De trapbalustrade is 

uitgevoerd in staal. Deze is niet oorspronkelijk. Gelet op de 

eenvoud van de standaard vierkanten balusters, betreft het in 

ieder geval een naoorlogs exemplaar.  

 

Onder de trapvlucht bevindt zich een wandkast. De deur en 

architraaf is het enige in het souterrain behouden authentieke 

exemplaar. Het heeft een viertal panelen, waarbij de bovenste 

twee zijn voorzien van ventilatiegaten. Het kozijn en de architraaf 

zijn gelijk aan de deur- en raamomlijstingen.  

 

Overige — In de loop van het laatste kwart van de vorige eeuw is 

er, meteen ten oosten van het hoofdtrappenhuis een lift geplaatst. 

Deze bevindt zich (op alle verdiepingen) binnen de oorspronkelijke 

structuur.  
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Afb. 52  Toog vanuit vestibule naar 

het souterrain.  

Afb. 53   De houten keldertrap naar 

de vestibule: een latere toevoeging. 

  

 

Afb. 54  Impressie van de gang (0.1) met authentieke tegelvloer. 

De rode pijl wijst het paneel aan dat achter de dagbetimmering 

tevoorschijn is gekomen. De togen en bovendorpels zijn deels 

aan het oog onttrokken door het systeemplafond.    

 

 

 

Afb. 55 De vloer in de gang (0.1). De rode pijlen wijzen de hardstenen 

neuten aan. Aan de rechterzijde bevindt zich nog de oorspronkelijke 

plint.  

 

  
Afb. 56 Een van de authentieke 

kozijnen met moderne deur.  

Afb. 57 Een van de oorspronkelijke 

vensterbetimmeringen in de oostelijke 

uitbouw (0.11). 
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Afb. 58 Op de plek waar de 

betimmering is verwijderd is de 

betonfundering zichtbaar.  

 

Afb. 59 Authentiek venster aan de 

noordzijde. Een verticale roede is 

verwijderd (0.19).  

 

 

Afb. 60 Plavuizenvloer onder de vestibule (0.17).   

 

 

Afb. 61 Betonnen troggenplafond in de vestibule.   

 

 

 

 

Afb. 62 Authentieke tegelvloer in de ruimte met de diensttrap (0.21) en 

moderne tegelvloer in de gang (0.2).  
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Afb. 63 Het trappenhuis in de noordwest hoek, met authentieke trap 

(de balustrade is vervangen).  

 

 

 

 

Afb. 64 Authentieke kast(deur) 

onder de diensttrap.  

 

 

2.3.2 Bel-etage 
 

Algemeen — De gehele inrichting van de bel-etage was bestemd 

om te imponeren. Dit uit zich in de rijke afwerking van alle 

elementen van het interieur. De plattegrond is opgezet volgens het 

zogenaamde north-corridor plan. Dit Engelse concept bestond 

eruit dat alle primaire vertrekken aan de zuidzijde waren gelegen, 

en de secundaire vertrekken en dienstvertrekken aan de 

noordzijde. Niet alleen vanwege de bezonning en het uitzicht, 

maar vooral om een buffer te vormen tussen de bewoners en de 

gebeurtenissen die voor het huis (ten noorden) plaatsvinden. In 

paragraaf 3.2.4 wordt nader ingegaan op de typologie van de 

plattegrond.  

 

De huidige afwerklaag: de gele kleur van de betimmeringen en de 

hard witte kleur van de plafonds en de wanden, is niet in lijn met 

het oorspronkelijke plan. Van oorsprong zal het een vrij donkere 

kleurstelling hebben gekend, met een onbehandeld hout. Mogelijk 

dat alleen het boudoir en de salon een lichtere opzet hebben 

gehad.  

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

hoedanigheid, nagenoeg geheel gaaf behouden. Dit geldt in 

ieder geval voor de logistieke structuur: de vestibule (1.1), de hal 

(1.2) en de gangen (1.3 en 1.4). Ook de grote vertrekken aan de 

zuidzijde zijn in opzet nog authentiek: de herenkamer (1.5), de 

vrouwenkamer/boudoir (1.6), de salon (1.7) en de eetkamer (1.8). 

De oorspronkelijke doorgang tussen de salon en de boudoir (die er 



 Landhuis Veldheim te Zeist 
 Bouwhistorische verkenning 

1-mei-2019 

 33 

typologisch gezien altijd was bij dergelijke huizen), is in de loop van 

de tijd dichtgezet. 

 

De ruimte die nu in gebruik is als pantry, betreft de oorspronkelijke 

serveerkamer (1.17). De deur tussen de eetkamer (1.8) en de 

serveerkamer is aan de eetkamerzijde nog in situ behouden, maar 

aan de noordzijde dichtgezet/weggetimmerd. De oorspronkelijk 

voedsellift tussen de onderliggende keuken en de serveerkamer is 

verwijderd.  

 

De opzet van twee kleinere kamers ten westen van het 

trappenhuis, is ook authentiek. Het betreft hier de oorspronkelijke 

knechtenkamer (1.14) en de dienstbodekamer (1.15). 

Oorspronkelijk was tussen beide vertrekken een diepe kastenwand 

geplaatst. De huidige wand is later opgetrokken. De 

knechtenkamer was van oorsprong via een klein trapje 

rechtstreeks met de vestibule verbonden. Dit trapje is deels nog 

aanwezig. De bovenste treden zijn weggezaagd en de deur is 

dichtgezet. De trapopgang (in vertrek 1.1) doet nu dienst als nis.  

 

De opzet van de ruimten ten oosten van het trappenhuis is ten 

dele nog oorspronkelijk. Vertrek 1.10 is de voormalige 

bibliotheek/studeerkamer.  

 

De structuur van de ernaast gelegen ruimten (1.11, 1.12 en 1.13) is 

enigszins gewijzigd. Oorspronkelijk bevond zich hier een toiletruimte 

met voorportaal en de spreekkamer. De scheidende wand tussen 

beide is ten behoeve van de lift en de huidige twee toiletten iets 

naar het oosten verplaatst. De spreekkamer was oorspronkelijk 

voor het bezoek bereikbaar via een trapje vanuit de vestibule. 

Deze bevond zich ter plekke van de huidige keldertrap en had een 

soortgelijke opzet als de trap naar de knechtenkamer.  

 

 

  
Afb. 65 Plattegrond bel-etage. 

Bron: bouwarchief gemeente Zeist (actuele bestaande toestandtekening 

2006,Ruissenaars-Cretier Architectenburo) 

 

 

Vloeren — In de circulatievertrekken, de vestibule, de hal en de 

gangen bevindt zich nog de oorspronkelijke marmeren vloer, 
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samengesteld uit bijzonder grote, marmeren platen. In de gangen 

overspannen deze panelen de gehele breedte van de ruimte. De 

vloer is met name vanwege de omvang van deze platen 

bijzonder. Ook de deurdorpels zijn in marmer uitgevoerd.  

 

In de pantry (1.17)  en de toiletten (1.11 en 1.12) ligt een 

naoorlogse tegelvloer, bestaande uit kleine tegels (10x10). De 

overige vertrekken zijn afgewerkt met een vloerbedekking. Er is een 

grote kans dat hieronder nog oorspronkelijke vloerafwerkingen 

aanwezig zijn. Dit zullen naar alle waarschijnlijkheid parketvloeren 

zijn.  

 

Wanden — De wanden in de circulatievertrekken, de vestibule, de 

hal en de gangen zijn voorzien van een hoge marmeren 

lambrisering, inclusief marmeren plint en geprofileerde afsluiting. Bij 

de trapvlucht vanaf de vestibule naar de hal is de marmer 

lambrisering eveneens doorgetrokken. De trapvluchten naar de 

eerste verdieping zijn voorzien van een gebeitste, eikenhouten 

paneellambrisering.  

 

De wanden boven de lambrisering, zowel in de gang als de hal en 

het trappenhuis (naar de eerste verdieping) worden de muurdelen 

door middel van blinde panelen van ongeveer een meter en 

voorzien van een verfijnde profiellijst, opgedeeld. Daar waar het 

repeterend patroon wordt verbroken door de deuropeningen, is 

boven de deur een paneel met ovaal medaillon geplaatst. In de 

zwikken zijn florale ornamenten opgenomen. Aan de bovenzijde 

van de ovaal is een afgraaf geplaatst. In het ovaal zal vrijwel zeker 

een schildering hebben gezeten.  

 

De oostelijke wand in gang 0.4 heeft een in 1934 aangebrachte 

deur (uit de tekeningen blijkt dat deze deur pas in 1934 is 

geplaatst). We zien hier dat de lambrisering zodanig is opgezet dat 

de hoeken zijn afgerond. Dit suggereert dat er oorspronkelijk dus al 

sprake was van een gedeelte zonder lambrisering. Boven de deur 

zit echter wel een soortgelijk paneel met ovaal medaillon als bij de 

overige deuren. Dit doet vermoeden dat hier wel iets heeft 

gezeten. Mogelijk heeft hier een beeld gestaan ter afsluiting van 

de oostwaartse zichtlijn.  

 

Ook op de kopse kanten van de togen die de hal van de gangen 

scheiden, zijn blinde panelen geplaatst. Deze worden gescheiden 

door rijk opgezette festoenen.   

 

In de salon (1.7) en de eetkamer (1.8) is nog sprake van de 

oorspronkelijke houten paneelbetimmering. Deze lambrisering zal 

vermoedelijk oorspronkelijk gebeitst zijn. De lambrisering maakt één 

geheel uit met het erboven liggende muurwerk. De stijlen van de 

lambrisering zijn naar boven toe doorgetrokken en omkaderen de 

muurvlakken van de vertrekken. Hierbinnen is momenteel 

zachtboard geplaatst. Oorspronkelijk zullen hier naar alle 

waarschijnlijkheid wandbespanningen hebben gezeten.  

Boven de deuren in de noordgevel is dit paneelwerk ietwat 

verbijzonderd en zijn in de hoeken decoratieve ornamenten 
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geplaatst. Deze panelen zijn gestuct en niet van hardboard. Ook 

hier zullen vermoedelijk schilderingen hebben gezeten.  

 

In de voormalige herenkamer (1.5) is ook sprake van een 

paneellambrisering. Deze mist echter de verfijning van de 

exemplaren in de salon en de eetkamer. De profiellijsten zijn op de 

stijlen getimmerd, de panelen met kussens zien er erg vlak 

(machinaal gezaagd en geschaafd) uit en de opzet van de vlakke 

lijsten rondom de erboven geplaatste blinde, vlakke panelen zijn 

atypisch voor zowel de periode (als in vergelijking met de rest van 

het interieur). Bovendien is in een aantal panelen elektra 

aangebracht (in de andere vertrekken is er sprake van 

opdekelektra). Ook het idee van de doorlopende bovendorpel 

dat boven de vensters is uitgewerkt als gordijnroedekast is atypisch, 

evenals het ontbreken van een verbijzondering boven de deur. Het 

gegeven dat boven de moderne ingebouwde kast ook een 

paneellijst is geplaatst bevestigd verder dat het houtwerk niet 

authentiek is. Niettemin zal hier zeker, gezien de functie als 

herenkamer, zeker sprake zijn geweest van een lambrisering en 

betimmering.  

 

In de aangrenzende voormalige vrouwenkamer (1.6) is de 

lambrisering verdwenen en is sprake van eenvoudige, vlak 

gestucte muren. Aan de zuidzijde is het bovenste gedeelte (de 

bovenlichten van de tuindeuren) als koof uitgebouwd. De reden 

hiervoor is onbekend.  

 

In de vertrekken aan de noordzijde is overal sprake van vlakke 

wanden, gestuct met een gipshoudende pleister en van modern 

tegelwerk (pantry 1.18 en toilette 1.11 en 1.12). Het is aannemelijk 

dat de voormalige spreekkamer (nu lift en berging) en de 

bibliotheek/studeerkamer (1.10) ook een houten wandafwerking is 

geweest. 

 

Plafonds — In alle vertrekken aan de zuidzijde (1.5, 1.6, 1.7 en 1.8), 

in de hal (1.2), gangen (1.3 en 1.4) en de vestibule (1.1) en in de 

voormalige bibliotheek (1.10) is overal sprake van de authentieke 

decoratieve stucplafonds. Deze worden gekenmerkt door de rijk 

uitgevoerde detaillering van met name het lijstwerk op de 

plafondvlakken en de kooflijsten. De medaillons zijn overal 

bescheiden van omvang.  

 

In de overige vertrekken (noordzijde) is overal sprake vlakke 

plafonds. 

 

Kozijnen, ramen en deuren gevels — De vensters van de vertrekken 

in de zuidelijke ruimten zijn alle voorzien van paneelbetimmering in 

de dag. Bij de tuindeuren zijn deze achter plaatwerk 

weggetimmerd. De authentieke architraven zijn, niet alleen bij de 

tuindeuren, maar ook bij de vensters tot de vloer doorgetrokken. 

Daar waar sprake is van vensters in de zuid- en westzijde van de 

zuidelijke vertrekken (in de salon en eetkamer), is duidelijk zichtbaar 

dat het hier schuiframen betreft.  
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Bij de tuindeuren in de zuidgevel zijn de deuren van de 

bovenlichten gescheiden. Ook de bovenlichten zijn voorzien van 

paneelwerk in de dag. Bij de deuren zelf is het paneel opgedikt 

met een plaat.  

 

In de zuidelijke vertrekken is overal nog sprake van het 

oorspronkelijke glas-in-lood in de bovenlichten. Een opvallend 

element is hierbij het grisaillewerk in het oostelijke raam van de 

oostelijke uitbouw, waarop Oud Veldheim is weergegeven.  

 

Ook bij de vensters van de vertrekken aan de noordzijde is de 

oorspronkelijke paneelbetimmering in de dag en zijn de brede 

architraven behouden.  

 

Alle vensters en tuindeuren zijn in de loop van de tijd aangepast, 

waarbij de onderlichten zijn voorzien van isolatieglas, gefixeerd 

met afgeronde opdeklatten. De bovenlichten met glas-in-lood zijn 

voorzien van achterzetramen met ijzeren profiellijsten.  

 

De glas-in-lood vensters in het trappenhuis zijn alle voorzien van 

rolluiken. De greep van de rolluiken en de sleuven waardoor ze 

lopen, zijn nog duidelijk herkenbaar. Of ze nog functioneel zijn, is 

onbekend.   

 

Kozijnen, ramen en deuren interieur — Binnen de bel-etage is er 

een aantal typen deuren. De deuren tussen de hal en de salon en 

de hal en de eetkamer (de belangrijkste verbindingen) zijn 

uitgevoerd als ruim opgezette Franse deuren. De deuren zijn 

uitgevoerd in eikenhout en gebeitst (er zijn geen sporen van noch 

een verflaag, noch een loog- of afbijtmiddel). Het kozijn heeft een 

breed architraaf en wordt aan de halzijde bekroond door een 

onder een fronton geplaatst en van vleugelstukken voorzien 

paneel. Het paneel heeft een rond medaillon dat wordt omringd 

door festoenen. Aan de salonzijde is het architraaf en de 

betimmering boven de deur geschilderd. De paneelbetimmering 

omvat een fronton met verdere verdeling in kleinere panelen en 

panelen in de zwikken. De dag is eveneens betimmerd met 

paneelwerk 

 

De deuren hebben twee panelen, waarbij het bovenste paneel is 

getoogd en voorzien van een agraaf. De panelen worden 

gescheiden door een fries met rond medaillon.  

 

De doorgang tussen salon en eetkamer is voorzien van 

schuifdeuren. Ook hier is sprake van een paneelbetimmering in de 

dag en verbijzondering boven de doorgang. Aan de salonzijde 

bestaat deze uit een door een rond medaillon opgedeeld paneel. 

Aan de eetkamer zijde heeft ze een soortgelijk paneel. Hier is deze 

geplaatst tussen twee sterk uitkragende schouderstukken (met 

voluten) en een hoofdgestel met tandlijst. De schuifdeuren zijn 

gelijk aan de exemplaren tussen de hal en de salon. Aan de 

eetkamerzijde zijn ze verbijzonderd door verfijnd festoenwerk, 

geplaatst onder het agraaf. De schuifdeuren hebben nog het 

oorspronkelijke beslag.  
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De overige kleinere deuren tussen vertrekken en gang zijn, inclusief 

kozijnen, architraven en marmeren neuten, alle authentiek. De 

kozijnen zijn aan de gangzijde gebeitst. Aan de kamerzijde zijn ze 

veelal geschilderd. De deuren omvatten een enkel paneel, waarbij 

de toog aan de bovenzijde is voorzien van een agraaf.  

 

De tochtdeur tussen de vestibule en de trapopgang is niet 

oorspronkelijk. Binnen het authentieke kozijn met bovenlicht is in de 

loop van de tweede helft van de vorige eeuw een aantal nieuwe 

deuren geplaatst.  

 

Hoewel de doorgang tussen de vestibule en de knechtenkamer is 

dichtgezet, is het kozijn nog behouden. Deze in eikenhout 

uitgevoerde betimmering heeft een meerzijdige opzet, ontstaan 

omdat men de vlucht van de hoofdtrap moest volgen. Zowel de 

dag als de architraven zijn voorzien van smal paneelwerk.  

 

Trappen — Als men de vestibule betreedt, dan wordt men meteen 

geconfronteerd met de marmeren trap die naar de ruim 

anderhalve meter hoger gelegen hal leidt. Deze opgang draagt in 

hoge mate bij tot het opbouwen van de verwachting. Met het 

bestijgen van de trap wordt de bezoeker in eerste instantie 

geconfronteerd met de weldaad van de hal om uiteindelijk, via 

een lange zichtas door de rijk gedetailleerde salon, de diepe tuin 

in te kijken. Dit opbouwen van de verwachting wordt door de 

huidige tochtdeuren ietwat teniet gedaan.  

 

Tegen de lambrisering is aan weerszijde nog de oorspronkelijke, 

decoratieve messing handrail behouden.  

 

De ruimte die de trap inneemt wordt opgedeeld door middel van 

twee marmeren zuilen. Hierop is een drietal rondbogen geplaatst.  

Het trappenhuis wordt belicht door de hoge, rijk gedetailleerde 

gebrandschilderde glas-in-loodvensters.  

De trappartij naar de verdieping is in eikenhout uitgevoerd. Vanaf 

de hal loopt er een tweetal vluchten naar het brede bordes. Deze 

vluchten zijn bekleed met vloerbedekking (verlijmd). Op de 

eikenhouten lambrisering zijn nog de eikenhouten handrails 

bewaard. Aan de binnenzijde is er sprake van een balustrade met 

gedraaide balusters. De trapvlucht die vanaf het bordes naar de 

verdieping loopt, is iets smaller dan de onderliggende marmeren 

trapvlucht. De opzet van de scheiding tussen hal en trappenhuis 

op de verdieping is gelijk aan de bel-etage. Hier is echter geen 

sprake van zuilen, maar van rechte kolommen met een 

eikenhouten basement. De invulling tussen de togen is niet 

oorspronkelijk (jaren zeventig). Voorheen zaten hier balustrades die 

in opzet gelijk waren aan de trapleuningen.  

 

In de zuidwestelijke hoek van de vestibule bevindt zich nog het 

onderste gedeelte van de oorspronkelijke trap naar de 

knechtenkamer. De eikenhouten trap was voorzien van een 

eikenhouten lambrisering. De bovenste treden zijn weggehaald. 

Hierbij is de lambrisering naar beneden toe aangevuld met 

eikenhouten planken (afwijkend van de lambrisering).  
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In de noordwestelijke hoek ligt de diensttrap. De locatie van de 

trap is aan het exterieur duidelijk herkenbaar aan de positionering 

van de vensters. De trap loopt door vanaf het souterrain tot aan 

de zolder. De trap is eenvoudig van opzet met weinig detaillering. 

Alleen bij de trappalen zien we dat het basement is afgewerkt met 

een profiel en ook de dekplaat een bescheiden profiel aan de 

onderzijde heeft. De trap wentelt met drie vluchten per bouwlaag 

naar boven. Deze vluchten zijn in het midden verbonden met een 

hoge kolom die de volledige hoogte van het trappenhuis 

overspant. Voor zover zichtbaar bestaat deze uit één deel, wat zou 

betekenen dat deze tijdens de bouw is geplaatst.   

 

Stookplaatsen — Met uitzondering van de salon en de 

aangrenzende vrouwenkamer (1.7 en 1.6), zijn er op de bel-etage 

nergens rookanalen zichtbaar. Uit het ontwerp uit 1908 blijkt dat in 

alle vertrekken aan de zuidzijde en in de bibliotheek wel een 

rookkanaal is ingetekend. Wat hierbij opvalt is dat deze alle waren 

voorzien van twee kanalen, waarbij één was aangeduid met een 

‘R’ en één met een ‘V’. Naar alle waarschijnlijkheid betekende dit 

rook en verwarming. Aangezien deze kanalen alle zijn verdwenen, 

kan hier weinig over worden vermeld.  

 

In de salon is nog sprake van een stookplaats. De opzet van de 

mantel (met gesloten voorzijde) en de boezem is echter niet 

authentiek. We zien dat de profileringen en de panelen een iets 

andere opzet hebben dan de lambriseringen. Hier zal, ook gelet 

op de functie van de ruimte, een fraaie schouwmantel hebben 

gestaan.  

In de eetkamer bevindt zich onder het venster in de westgevel een 

schouwmantel. Deze kan hier oorspronkelijk niet hebben gestaan. 

Mogelijk is deze overgebracht vanuit de salon.  

 

Overige — In de vestibule is aan weerszijde sprake van een nis. Aan 

de westzijde wordt deze geflankeerd door twee marmeren zuilen, 

die een forse latei, voorzien van een getande kroonlijst dragen. De 

marmeren lambrisering loopt door in deze nis.  

Aan de oostzijde heeft de nis een andere opzet. Hier verspringt het 

muurwerk iets en is er een kozijn met beglaasde deuren 

aangebracht. De deuren zijn niet oorspronkelijk. Ook hier loopt het 

marmer door over de achterwand en is boven het kozijn een 

kroonlijst geplaatst. Vermoedelijk was dit oorspronkelijk de 

garderobekast.  

 

In de eetkamer bevindt zich aan weerszijde van de doorgang naar 

de salon een diepe kast. Deze kasten zijn zo opgezet dat ze 

wegvallen in het muurwerk: zelfde opzet met lambrisering aan de 

onderzijde en omlijst paneel aan de bovenzijde als de muren.  

 

Links bevindt zich achter deze deur een brandkast. Deze is niet 

oorspronkelijk (onlogische locatie in eetkamer). Uit het ontwerp uit 

1908 blijkt dat de brandkast zich oorspronkelijk in de herenkamer 

bevindt, waar nu het portaaltje naar het trappenhuis is geplaatst.  

 

Rechts is sprake van een diepe kast. De  lambrisering is gefixeerd. 

Aan de voorzijde is een rijk gedetailleerd rooster geplaatst. 
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Vermoedelijk is hier sprake geweest van een oorspronkelijk 

verwarmingssysteem.  

 

 

 

 

 

Afb. 66 Vestibule, voordeur.   

 
 

 

 

Afb. 67 Vestibule, marmeren lambrisering en vloer, 

oorspronkelijke nis met marmeren pilasters.  
 

 

 

Afb. 68 Vestibule, oostzijde, oorspronkelijke wandkast met 

nieuwe deruen. Rechts de toog naar de kelder.  
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Afb. 69 Toog met aangepaste trap 

naar voormalige knechtenkamer.  

 

Afb. 70 Het gaaf behouden kozijn 

met paneelwerk naar de 

voormalige knechtenkamer.  

 

 

 

Afb. 71 De trappartij naar de bel-etage. Marmeren lambrisering en 

treden; oorspronkelijke handrail.  
 

 

 

Afb. 72 Trappenhuis met eikenhouten trapvluchten, paneelwerk op de 

wanden, eikenhouten lambrisering en marmeren zuilen.  

 

 

 

 

 

Afb. 73 Blik vanuit de hal in oostelijke richting.  
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Afb. 74 Blik vanuit de hal in westelijke richting: authentieke vloeren, 

wanden, plafonds en eikenhouten deuren.  
 

  
Afb. 75 Een van de deuren met 

eikenhouten architraaf, voorzien van 

kroonlijst, waarboven een gepleisterd 

paneel met ovaal medaillon.   

Afb. 76 Ter plekke van 

voormalige deur aangebrachte 

liftingang.   

 

 

Afb. 77 Trappartij, gezien vanaf het bordes.   

 

 

 

 

Afb. 78 Het glas-in-lood van het trappenhuis.   
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Afb. 79 Blik vanaf het bordes naar de verdieping. De invulling onder de 

togen is niet oorspronkelijk.  

 

 

  
Afb. 80 Deur tussen hal en salon.   Afb. 81 Stookplaats in de salon. De 

mantel en boezem zijn niet 

authentiek.  

 

 

Afb. 82 Impressie van de salon, gezien richting de hal.  

 

 

 

 

 

Afb. 83 De vensters en tuindeur in de uitbouw van de salon met 

authentiek glas-in-lood.  
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Afb. 84 De eetkamer, gezien in westelijke richting. Authentieke 

betimmeringen en plafond.  

 

 

 

 

Afb. 85 De eetkamer, gezien richting de salon. Links de kluis (niet 

authentiek), rechts een wandkast met eronder een rooster (relict 

verwarmingssysteem). Boven de schuifdeuren een rijke bekroning.  

 

  
Afb. 86 Een van de authentieke 

tuindeuren (eetkamer).  

 

Afb. 87 Venster met daaronder 

schouwmantel (herplaatst).  

  
Afb. 88 Voormalige deur tussen 

eetkamer en serveerkamer 

(dichtgezet).  

Afb. 89 Kozijn met paneelwerk in 

de dag in de pantry. Aangepast tbv 

aanbouw tegen westgevel.  
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Afb. 90 De erker in de oostelijke kamer, de voormalige herenkamer. 

  

 

 

 

 

 

Afb. 91 Grisaille ruitje met Oud Veldheim in het oostelijke venster in 

de voormalige herenkamer. 

 

 

 

Afb. 92 Plafond in de voormalige vrouwenkamer (naast de salon). 

Tegen de zuidwand is een koof gebouwd rondom het bovenlicht van 

de tuindeuren.  

 

 

  
Afb. 93 Rookkanaal in de 

voormalige vrouwenkamer.  

Afb. 94 Impressie van de badkamer aan 

de noordzijde. 
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Afb. 95 Plafond in de voormalige bibliotheek (noordoost).  

 

 

 

 

Afb. 96 Twee vensters in de bibliotheek. Het rechter exemplaar is in 

1934 toegevoegd. Het timmerwerk is identiek aan het exemplaar uit 

1908. 

 

 

 

 

Afb. 97 De diensttrap. 

 

 

  
Afb. 98 Impressie van de voormalige 

diensbodenkamer (naast de 

diensttrap). 

Afb. 99 Impressie van de 

voormalige knechtenkamer (naast 

de vestibule). 
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2.3.3 Eerste verdieping 

 
Plattegrond — De structuur van de eerste verdieping komt 

nagenoeg volledig overeen met de situatie anno 1908. Alleen aan 

de noordzijde is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Net als op de 

onderliggende bouwlaag, zijn de vertrekken 2.10, 2.11 en 2.12 

geconfigureerd vanwege de lift en meerdere toiletten die hierin 

zijn gehuisvest. Aan de noordwest zijde is het portaaltje tussen de 

gang (2.2) en de diensttrap (2.15) naar het oosten toe vergroot, 

ten koste van vertrek 2.13.  

 

Bij vertrek 2.13 is in de loop van de tijd een nieuwe doorgang 

toegevoegd. De westelijke deur is later aangebracht. Dit is te zien 

in de wijze waarop deze de structuur van de wandopbouw 

doorbreekt. Het is wel een oorspronkelijke deur en kozijn. Deze is 

afkomstig van elders uit het pand en hergebruikt.  

 

Het portaal aan de oostzijde, dat de gang (2.3) verbindt met het in 

1972 aangebouwde trappenhuis, heeft de omvang van een 

oorspronkelijk vertrek (2.16). Het hoog geplaatste, getoogde 

venster suggereert dat hier een doorgang heeft gezeten naar 

vertrek 2.9. Deze is niet oorspronkelijk. Hoewel de tekeningen er 

geen duidelijkheid over geven, lijkt het er sterk op dat deze uit 1934 

dateert en was bedoeld om het portaal van enig daglicht te 

voorzien. 

 

 

  
Afb. 100 Plattegrond eerste verdieping. 

Bron: bouwarchief gemeente Zeist (actuele bestaande toestandtekening 

2006,Ruissenaars-Cretier Architectenburo: aangepast door Res nova 

Monumenten)  

 

 

Vloeren — Alle vloeren zijn voorzien van een moderne afwerking. 

Met uitzondering van de sanitaire vertrekken, waar tegels liggen, is 

overal vloerbedekking aangebracht.  

 

Wanden — De wanden in de hal en de gangen zijn voorzien van 

een lage eikenhouten paneellambrisering. Hierboven is, tot een 

hoogte van circa 2,5 meter, de bovenzijde van de deurkozijnen, 

een indeling in vlakke panelen aangebracht op de wanden.   
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In het overgrote deel van de vertrekken is een lambrisering van 

triplex geplaatst. Dit is een vrij recente toevoeging. Hierboven zijn 

de muren vlak gestuct, voorzien van een gipshoudende 

pleisterlaag.  

 

Plafonds — In alle vertrekken is een decoratief stucplafond 

aanwezig, bestaande uit eenvoudig lijst- en koofwerk en een 

centraal rozet. Her en der is het plafond als gevolg van latere 

ingrepen aangetast.  

 

In een aantal vertrekken is, langs de gangzijde een koof geplaatst. 

Kijkende naar de opzet van de decoratieve plafonds zijn deze 

koven authentiek. De huidige opzet zal echter niet oorspronkelijk 

zijn. Uit het ontwerp van 1908 blijkt dat hier inbouwkasten hebben 

gezeten.  

 

Alleen in de sanitaire ruimten is sprake van een verlaagd plafond 

(zonder decoratieve toets).  

 

Kozijnen, ramen en deuren gevels — De vensters en tuindeuren zijn 

alle voorzien van het oorspronkelijke paneelwerk in de dag. Dit 

paneelwerk is bij een groot aantal exemplaren in de loop van de 

tijd weggewerkt achter vlak plaatwerk. De architraven zijn aan de 

noordzijde gaaf behouden. Deze hebben een soortgelijke opzet 

als de exemplaren op de begane grond. Aan de zuidzijde 

ontbreekt een deel van de architraven. De aanwezige 

exemplaren zijn zeer bescheiden van opzet (smal en weinig 

profiel). Dit lijkt niet te stroken met de oorspronkelijke functie van 

deze kamers (en het gegeven dat de secundaire kamers rijker 

opgezette exemplaren heeft). Het lijkt er dan ook sterk op dat de 

architraven in de zuidelijke kamers later zijn geplaats (als ook de 

triplex lambriseringen worden aangebracht). 

 

In de centrale zuidelijke kamer (2.5), is aan de oostzijde nog de 

oorspronkelijke toegang tot het balkon behouden. Het kozijn en 

het architraaf is nog authentiek. De deur is in de loop van de tijd 

vervangen. De deur die toegang gaf tot het westelijke balkon is in 

de loop van de tijd dichtgezet.  

 

Kozijnen, ramen en deuren interieur —De deuren tussen de hal en 

de salon en de hal en de grote ruimte boven de salon 

(oorspronkelijk de speelkamer) is uitgevoerd als ruim opgezette 

Franse deuren. Het kozijn heeft een breed architraaf en wordt aan 

de halzijde bekroond door een onder een fronton geplaatst en 

van vleugelstukken voorzien paneel. Het paneel heeft een rond 

medaillon. 

 

De deuren hebben twee panelen, waarbij het bovenste paneel is 

getoogd en voorzien van een agraaf. De panelen worden 

gescheiden door een fries met rond medaillon.  

 

De overige kleinere deuren tussen vertrekken en gang zijn, inclusief 

kozijnen en architraven, alle authentiek. De kozijnen zijn aan de 

gangzijde gebeitst en worden afgesloten door een getande 

kroonlijst. Aan de kamerzijde zijn ze veelal geschilderd. De deuren 

omvatten een enkel paneel, waarbij de toog aan de bovenzijde is 
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voorzien van een agraaf. De paneeldeur bij vertrek 2.14 is aan de 

binnenzijde afgetimmerd met plaatwerk. 

 

De westelijke deur van vertrek 2.13 is authentiek, zij het niet op deze 

locatie. Het betreft hier een hergebruikte deur.  

 

Boven de deur naar het westelijke vertrek (2.14) en het oostelijke 

portaal bevindt zich een ovaal venster. Deze zijn oorspronkelijk.  

 

Trappen — De hoofdtrap naar de bel-etage is in paragraaf 2.3.2 

uitgebreid omschreven. De opzet van de scheiding tussen hal en 

trappenhuis bestaat uit een drietal togen die rusten op rechte 

kolommen en pilasters. Deze zijn geplaatst op eikenhouten 

basement, welke in lijn liggen met de lambriseringen in de hal en 

gangen. De invulling tussen de togen is niet oorspronkelijk (jaren 

zeventig). Door deze invulling is de opzet van de kolommen en 

pilasters, met name vanuit de hal bezien, aangetast.   

 

In de noordwestelijke hoek ligt de diensttrap. De locatie van de 

trap is aan het exterieur duidelijk herkenbaar aan de positionering 

van de vensters. De trap loopt door vanaf het souterrain tot aan 

de zolder. De trap is eenvoudig van opzet met weinig detaillering. 

Alleen bij de trappalen zien we dat het basement is afgewerkt met 

een profiel en ook de dekplaat een bescheiden profiel aan de 

onderzijde heeft. De trap wentelt met drie vluchten per bouwlaag 

naar boven. Deze vluchten zijn in het midden verbonden met een 

hoge kolom die de volledige hoogte van het trappenhuis 

overspant. Voor zover zichtbaar bestaat deze uit één deel, wat zou 

betekenen dat deze tijdens de bouw is geplaatst.   

 

Behalve de over alle bouwlagen doorlopende diensttrap, bevindt 

zich aan de oostzijde een tweede trapopgang naar de 

zolderverdieping. Deze is toegankelijk via een deur in het portaal 

ten oosten van gang 2.3. De smalle trap is tussen twee muren 

geplaatst. Op de oorspronkelijke tekening is deze aangeduid als 

noodtrap. Deze was enkel bedoeld voor het personeel dat op de 

zolderruimte was gehuisvest. De trap is bekleed met 

vloerbedekking.  

 

Stookplaatsen — In vertrekken 2.4, 2.5 en 2.6 bevindt zich nog een 

rookkanaal. Schouwmantels zijn echter niet meer aanwezig. Ook in 

vertrek 2.9, de voormalige gouvernantekamer, heeft een 

stookplaats gezeten. Hier is alleen het bovenste gedeelte het 

rookkanaal behouden gebleven. Dit rookkanaal is vermoedelijk 

weggebroken in 1934, als hier een verbinding naar de nieuwbouw 

wordt gerealiseerd.   
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Afb. 101 Hal, gezien richting trappenhuis. De invulling onder de togen 

is een latere toevoeging.  

    

  

Afb. 102 De westelijke gang, gezien vanui de hal.   

  

Afb. 103 De authentieke doorgangen in de westelijke gang.  

  

  

Afb. 104 De westelijke gang, gezien vanuit het westen. De deur rechts 

is later toegevoegd, waarbij gebruik is gemaakt van een hergebruikt 

kozijn en deur.   
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Afb. 105 Authentieke, rijk opgezette 

deur tussen hal en de centrale 

zuidelijke kamer.  

 

Afb. 106 Een van de oorspronkelijke 

gangdeuren.  

 

    

  

Afb. 107 De centrale zuidelijke kamer (2.6), gezien vanuit het noorden.   

  

Afb. 108 De centrale zuidelijke kamer (2.6), gezien vanuit het zuiden. De 

koof is authentiek. Hier zaten oorspronkelijk aan weerszijde van de deur 

wandkasten.  

  

Afb. 109 Detail van het timmerwerk in een van de vensters in vertrek 

2.6: authentiek paneelwerk in de dag; jongere architraaf; isolatieglas in 

het onderlicht en voorzetraam bij het bovenlicht.   
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Afb. 110 Vertrek 2.7. Oorspronkelijke koof (wandkasten verdwenen); 

decoratief plafond.  

  

  

Afb. 111 Vertrek 2.8, de oorspronkelijke hoofdslaapkamer. Het 

stucplafond is aangetast. De architraven rond de gevelopeningen zijn 

niet authentiek. Links zat oorspronkelijk ook een tuindeur.   

  

Afb. 112 Vertrek 2.8, de westelijke uitbouw.  

  

  
Afb. 113 Detail van de tuindeuren in 

2.8. Het paneelwerk in de dag is 

deels zichtbaar.  

 

Afb. 114 Authentiek kozijn en 

paneelwerk in de dag met nieuwe 

invulling: vertrek 2.14.  
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Afb. 115 De diensttrap.  

  

  

Afb. 116 Vertrek 2.13, de voormalige mangelkamer met authentiek 

plafond. De zichtbare deur is later toegevoegd. De koof is authentiek, 

zij het dat de nis oorspronkelijk over de hele breedte doorliep (het 

achterliggende portaal is vergroot).  

  

Afb. 117 Vertrek 2.9, de voormalige gouvernantekamer: authentiek 

stucplafond; relict van een rookkanaal. Het hoge venster is een relict 

van een verbouwing uit 1934.  

  

  
Afb. 118 Deur en ovaal venster aan 

de oostzijde van de gang.   

Afb. 119 Impressie van vertrek 

2.4. 
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Afb. 120 Impressie van vertrek 2.5, met authentiek plafond en 

rookkanaal.  

  

  
Afb. 121 Tuindeuren in vertrek 2.5. 

 

Afb. 122 De smalle noodtrap naar 

de zolder (oostzijde).  

 

2.3.4 Zolderverdieping 
 

Plattegrond — De zolderverdieping is in de loop van de vorige 

eeuw volledig ingedeeld in kamers. Van oorsprong was de zolder 

bestemd voor het personeel, waarbij aan de oost- en 

noordoostzijde enkele slaapvertrekken lagen, aan de westzijde een 

badkamer voor het personeel en aan de noordzijde een 

kastenkamer, atelier (naaiatelier) en een onbenoemde ruimte.  

 

Volgens het oorspronkelijke ontwerp was het zuidelijke gedeelte 

volledig ingericht als zoldering. Deze zoldering was rond de 

torenkamer geplaatst. Wat in de huidige opzet meteen opvalt, is 

dat de kamer in de achtzijdige toren is voorzien van een 

decoratief stucplafond. Het is echter vrijwel zeker uitgesloten dat 

deze kamer door de bewoners van het pand werd gebruikt: de 

kamer was alleen bereikbaar via de diensttrap en via de open 

zoldering. Het is dan ook met zekerheid vast te stellen dat deze 

ruimte pas in een later stadium is ingericht.  
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Afb. 123 Plattegrond zolder verdieping.    

 

 

Uitmonstering —  De uitmonstering van de zolderverdieping is in 

hoofdlijnen kenmerkend voor de jaren zeventig. De vloeren zijn 

gedekt met vloerbedekking. De wanden zijn gestukadoord met 

een gipshoudende pleister en grotendeels voorzien van een triplex 

lambrisering. Het plafond in de gang is afgetimmerd met 

schrootjes. In de vertrekken zijn de plafonds en het beschot 

afgetimmerd met gipsplaten en renovatieplaten. Ook de wangen 

van de kapellen zijn vlak afgewerkt. De deuren zijn alle uitgevoerd 

als vlakke, stompe deuren. De kozijnen zijn modern en de 

architraven smal en vlak. Bij een drietal deuren is sprake van 

oudere kozijnen en (deels ook) architraven. Het betreft de 

exemplaren aan de noordwestzijde van de gang (twee maal een 

kamer en een maal een toilet). We zien hier een breder architraaf 

met een profiel en een kozijn met kwartronde afwerking. De locatie 

correspondeert niet met de oorspronkelijke opzet. Aangezien ook 

de deuren zijn vervangen, lijkt het er sterk op dat de kozijnen bij de 

huidige inrichting zijn hergebruikt.  

 

Ook bij de torenkamer is het oude kozijn met architraaf behouden. 

Deze architraven zijn gelijk aan de exemplaren rondom de drie 

vensters in de zuidelijke gevelvlakken van de toren.  

 

Zoals al aangegeven, is de zolderkamer voorzien van een 

decoratief stucplafond. Het is onduidelijk wanneer deze is 

aangebracht, maar het is uitgesloten dat deze oorspronkelijk is. Het 

gegeven dat een kooflijst ontbreekt (in tegenstelling tot de bel-

etage en de verdieping) is een aanwijzing dat deze ruimte in een 

later stadium is verfraaid.  

 

Kap — De zoldering is bereikbaar via een vlizotrap. De hoofdopzet 

van de kapconstructie bestaat uit een reeks verbeterde Hollandse 

spanten, waarbij de op de dekbalk geplaatste makelaar door 

middel van schoren met de spantbenen is verbonden. Bij het 

oostelijke en westelijke spant is een drietal schoren toegevoegd die 

aansluiten op de hoekkepers en het dwarspantbeen van het korte 

schilddak. Ook bij het aangekapte dak dat het hoofddak met de 

toren verbindt, zijn schoren tussen de makelaar en de hoekkepers 

toegevoegd.  
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De zuidelijke kap (tussen hoofddak en toren) is voorzien van 

Hollandse spanten (dus zonder de schoren tussen makelaar en 

spantbenen).  

 

De kap is samengesteld uit machinaal gezaagde en geschaafde 

naaldhouten delen. De delen zijn gekoppeld middels verborgen 

pen en gatverbindingen en vastgezet met ronde deuvels en 

draadnagels.  

 

Op de gelaste gordingen en de sporen zijn grenenhouten planken 

als dakbeschot geplaatst. Alle onderdelen zijn geschaafd.  

 

 

  
Afb. 124 Impressie van de zolder, gezien vanaf de noodtrap aan de 

oostzijde.   

  

Afb. 125 Het westelijke gangdeel.    

  
Afb. 126 Impressie van een van de 

vertrekken: badkamer aan de 

zuidwest zijde.  

Afb. 127 De zuidwestelijke 

(hoek)kamer.  
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Afb. 128 Hergebruikt kozijn en 

architraaf: noordwestelijke kamer.  

Afb. 129 Portaal waarachter twee 

deuren/kamers, centrale deel 

noordzijde.  

 

  

Afb. 130 Het decoratieve stucplafond en de authentieke 

vensteromlijstingen in de torenkamer.   

  

Afb. 131 Het decoratieve stucplafond, gezien vanuit het zuiden.  

  

  

Afb. 132 De kapconstructie, samengesteld uit verbeterde Hollandse 

spanten.   
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Afb. 133 Oostelijke deel zoldering, met schoren tussen de makelaar van 

het spant, het dwarsspant en de hoekkepers.  

  

  

Afb. 134 Hollandse spanten in de steekkap tussen toren en hoofddak.   

  

Afb. 135 De kapconstructie in de toren.   
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2.4 Overige bebouwing 
 

Langs de grenzen van het landgoed is in de loop van de tijd een 

groot aantal volumes bijgebouwd. Deze volumes worden 

hieronder kort aangekaart.  

 

Loudongebouw — Om geld te genereren voor noodzakelijke 

aanpassingen aan het landhuis, werden twee percelen van het 

aangekochte terrein afgesplitst en verkocht aan vrienden van het 

echtpaar Lievegoed, namelijk de heren Loudon en Van 

Bemmelen. Ten westen van het landhuis werd een 

opleidingsinstituut voor vrijeschool-leraren gebouwd. Nabij de 

Utrechtseweg werd in 1936 een woonhuis, het huidige Loudonhuis, 

gebouwd. Beide volumes stonden in los van Veldheim. Pas na de 

Tweede Wereldoorlog werden beide panden met terrein aan het 

Zonnehuis-complex toegevoegd.1  

 

Het pand is opgetrokken in een kenmerkende jaren-dertig stijl: een 

eenvoudig bouwblok met twee bouwlagen, geplaatst onder een 

met rode pannen gedekt schilddak (aan één zijde een wolfseind). 

De geveltop onder dit wolfseind is bekleed met houten delen. De 

voorgevel heeft een symmetrische opzet. De zij- en achtergevel 

 

������� 

 
1  Het ontstaan van het Loudonhuis wordt omschreven in: SB4 Bureau voor 

historische tuinen, parken en landschappen, Tuinhistorische waardenstelling 

Veldheim, Utrechtseweg 68 te Zeist, Wageningen 31 januari 2019 

(conceptversie)., p.25. 

heeft juist een onregelmatige structuur. De vensters zijn alle 

geplaatst onder een anderhalf streks hanenkammen of kopse 

rollagen. De meerruits roedeverdeling is authentiek. De huidige 

exemplaren niet. De vensters op de begane grond van de 

straatgevel zijn niet authentiek, zoals blijkt aan het ontbreken van 

een hanenkam en de wijze waarop de bakstenen rond de 

gevelopeningen zijn geplaatst.  

 

In de loop van de tijd is er tegen de noordwestelijke gevel een 

eenlaags aanbouw gerealiseerd (exact jaartal onbekend, laatste 

kwart vorige eeuw) en tegen de zuidoost gevel is een 

detonerende gegalvaniseerde brandtrap geplaatst. Hoewel het 

pand kenmerkend is voor de jaren dertig, is de bouw- en 

architectuurhistorische waarde beperkt, zeker wanneer de 

architectuur (en gaafheid) van het pand wordt afgezet tegen de 

in Zeist aanwezige bebouwing uit de interbellumperiode.  

 

  

Afb. 136 Loudonhuis, 1934: zuidoost gevel.   
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Afb. 137 Loudonhuis, 1934: zuidwest gevel (voorgevel).  

 

 

Volumes Zonnehuis — Vanaf de jaren vijftig werd een begin 

gemaakt aan de bebouwing rondom het hoofdhuis van Veldheim. 

De oudste bevindt zich aan de noordoost zijde van het terrein, 

tegen de grens met de tuinen van de volumes aan de P.C. 

Hoofdlaan en langs de noordwestelijke grens. De drie volumes zijn 

gebouwd in de jaren vijftig en zestig (zie afbeelding 138, nummers 

3, 6 en 11). De gebouwen zijn kenmerkend voor de 

wederopbouwperiode: één-  (Tobiasschool en Jorisschool) en 

tweelaags (Maartenshuis) bouwmassa’s geplaatst onder een plat 

dak met overstek, voorzien van grote raampartijen, waarbij 

bakstenen gevels worden gecombineerd met betonconstructies 

en brede puien. Al deze gebouwen zijn in het laatste kwart van de 

vorige eeuw uitgebreid door de plaatsing van kleine bouwmassa’s 

tegen het hoofdvolume. Bij het Maartenshuis en de Tobiasschool 

zijn deze uitgevoerd in een antroposofische (organische) 

architectuur. Deze wordt gekarakteriseerd door de hoekige opzet 

van zowel de gevels als het dak en de vensterpartijen.  

 

 

1 Veldheim: 1908. 

2 Aanbouw: 1970. 

3 Jorisschool: 1957 

met latere 

aanbouwen. 

4 Heliasschool: 

1975 

5 Tobiasschool: 

1996 

6 Tobiasschool met 

gymzaal: school 

1959, gymzaal 

latere aanbouw. 

7 Loudonhuis: 1934 

8 Polikliniek: 1989 

en 1992. 

9 Lucashuis: 1986. 

10 Technische Dienst: 

1989. 

11 Maartenshuis: 

1963 met latere 

aanbouwen. 
 

Afb. 138 Plattegrond van Veldheim met aanduiding van de 

volumes.  

Bron: SB4 2019, p.6. 

 

De jaartallen zijn afkomstig van een plattegrond, opgetekend in 

1998 door Ruijssenaars Cretier. 

Bron: bouwarchief gemeente Zeist.   



 Landhuis Veldheim te Zeist 
 Bouwhistorische verkenning 

1-mei-2019 

 60 

Bij de volumes die vanaf 1975 worden ontworpen heeft deze 

organische vorm als basis voor het ontwerp gestaan.2 Het eerste 

pand waarin de organische architectuur wordt toegepast, betreft 

de Heliasschool. Hier zien we een eerste voorzichtig gebruik van de 

organische vormgeving die kenmerkend is voor de antroposofische 

architectuur. Dit uit zich met name in de opzet van de daken. De 

gevels zelf zijn rechtlijnig van opzet. Het centrale gedeelte van de 

hoofdvolumes is uitgevoerd als pui met houten gepotdekselde 

delen met daartussen vensterbanden. Bij de bovenlichten van de 

vensters op de begane grond is één raam ietwat afgeschuind 

geplaatst. De overige ramen zijn traditioneel ‘recht’ uitgevoerd. Als 

zodanig is hier slechts ten dele sprake van een organische 

architectuur.  

 

Bij de latere volumes zoals het Lucashuis (1986) en de Tobiasschool 

(1996), is de organische karakteristiek verder toegepast en 

herkenbaar in de overhoeks overtande gevelhoeken, de 

organische dakvormen en de speelsheid van de vensterpartijen.  

 

De gebouwen hebben een lage bouwhistorische waarde. De 

jongere gebouwen hebben als ensemble enige waarde als 

voorbeelden van organische architectuur. Echter, gelet op de 

jonge datering van de volumes waar de organische architectuur 

 

������� 

 
2  Zie ook paragraaf 3.5. 

ten volle is toegepast (1986 en jonger) en de toegepaste 

bouwmaterialen, is de architectuurhistorische waarde beperkt.  

 

De gebouwen gaan bovendien geen dialoog aan met de 

historische bebouwing van Veldheim. Zowel wat betreft esthetica, 

als architectuurhistorische grondbeginselen en de kwaliteit in 

vakmanschap en materialisatie, is er een sterk contrast tussen het 

in 1908 gebouwde Veldheim en de architectuur uit de tweede 

helft van de vorige eeuw.  

 

 

  

Afb. 139 Luchtfoto van het gehele complex.  
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Afb. 140 Luchtfoto (drone) vanuit het zuidoosten.   

  

Afb. 141 Jorisschool (1957). De aanbouwen aan de 

voorzijde, met daartussen de brede, lage luifel, zijn een 

latere toevoeging.  

  

  

Afb. 142 Tobiasschool (1959). Kenmerkende jaren vijftig 

schoolarchitectuur (paviljoenbouw).   

  

Afb. 143 Heliasgebouw, 1975. Een eerste voorzichtig 

gebruik van een organische vormentaal.   
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Afb. 144 Lucashuis, 1986, gezien vanuit het zuidwesten.  

  

Afb. 145 Polikliniek, gedeelte uit 1992.  

  

  

Afb. 146 Tobiasschool. 1996. Organische vormgeving van 

zowel de hoofdmassa, de dakopzet en de vensters.   
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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 Veldheim, Utrechtseweg 68 te Zeist, Wageningen 31 januari 2019 

(conceptversie). 

3.2 Bouw van het huis 
 

Het landhuis Veldheim werd in 1908 gebouwd in opdracht van 

Johan Jacob Clotterbooke Patijn. Clotterbooke Patijn was sinds 

1893 burgemeester van Zeist en woonachtig op landhuis Oud 

Veldheim.4 In 1894 huwde hij jkvr. Marie Isabelle Anne Josine 

Charlotte Huydecoper .  

 

Oud Veldheim was ten zuiden van de Utrechtseweg gelegen. In 

een in 1896 uitgegeven Gids voor Zeist staat vermeld:  

 “[...] Waar Ma Retraite eindigt, begint Veldheim d.w.z. de fraaie 

overplaats met prachtig geboomte, die 

tot deze plaats behoort. Het Buiten zelf, ligt aan de 

tegenovergestelde zijde van den weg en spreidt 

als alle plaatsen in dit bloemendorp, een schat van planten en 

bloemen ten toon. [...]”.5 

 

 

 

 

 

������� 

 
4  Over Oud Veldheim is een artikel geschreven, waarin in wordt gegaan op de 

bewonersgeschiedenis en het gebouw: Rhoen, R.P.M., ‘De buitenplaats Oud-

Veldheim in Zeist’. In: Oud-Utrecht, jg. 72 (1999). 
5  Citaat opgenomen in: Rhoen 1999, p.16. 
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Afb. 147 Grisaille in het westelijk venster in de herenkamer van 

Veldheim, waarop Oud Veldheim is weergegeven.    

  

 

Afb. 148 Johan Jacob van Clotterbooke Patijn. 

Bron:Gemeentearchief Zeist, opgenomen in 

Rhoen 1999, p.14. 

Oud Veldheim voldeed blijkbaar niet meer aan de behoeften van 

Clotterbooke Patijn (of diens vrouw, jonkvrouw Huydecoper). In 

1907 geeft hij architect Jan Stuivinga de opdracht om een nieuw 

landhuis te ontwerpen dat zal worden opgericht op de ‘overplaats’ 

van Oud Veldheim. Deze ‘overplaats’ werd in 1849 aangekocht 

door de toenmalige eigenaar van Oud Veldheim. Dit terrein was 

ten tijde van de aankoop al ingericht als parktuin en hoorde 

oorspronkelijk bij het landhuis Ma Retraite.  

 

 

3.2.1 Jan Stuivinga6 
 

Biografie — Jan Stuivinga stond ten tijde van het ontwerp voor 

Veldheim aan het begin van een carrière als zelfstandig architect. 

Samen met zijn oudere broer Theo, van oorsprong opzichter bij de 

Rijkswaterstaat, onderhield hij een architectenbureau.  

 

Beide broers hebben aan de Academie voor Bouwkunst en 

Technische Wetenschappen te Rotterdam hun opleiding gevolgd. 

Daar waar Theo meteen in dienst ging bij Rijkswaterstaat, heeft Jan 

aan het begin van de eeuw ervaring opgedaan bij een civiel-

 

������� 

 
6  Informatie over Stuivinga afkomstig van: 

https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/archieven/details/STUI/keywords/stuivinga

; http://www.delariks.nl/Landgoed_De_Lariks/De_Architect.html. 
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ingenieursbureau en bij professor H. Evers aan de Polytechnische 

School te Delft. In 1905 trok Jan naar Duitsland waar hij onder 

andere in de leer is gegaan bij architectenbureaus in Berlijn en 

Nürnberg. In 1906 keerde hij terug naar Nederland. Vrij kort daarna 

doet Jan mee aan een prijsvraag voor een nieuw raadhuis te Zeist. 

Uit de inzendingen kiest de jury, bestaande uit de gerenommeerde 

architecten H. Evers, A. van Gendt en A. Salm, het plan van Jan 

Stuivinga. Tijdens de bouw vestigde Stuivinga zich in Zeist en richtte 

hij samen met zijn broer een bureau op.  

 

Na het winnen van het ontwerp voor het raadhuis ging het 

stroomopwaarts met Stuivinga. In Zeist heeft hij een groot aantal 

landhuizen mogen ontwerpen, evenals het postkantoor en het 

ziekenhuis. Ook buiten Zeist heeft het bureau veel opdrachten 

uitgevoerd, van villa’s en landhuizen tot scholen, ziekenhuizen en 

kerken.   

 

In het bureauarchief van Stuivinga, dat is ondergebracht in Het 

Nieuwe Instituut, bevinden zich over de vierhonderd panddossiers 

(sommige dossiers zijn leeg).7  

 

Oeuvre — Het oeuvre van Stuivinga toont een zeer eclectisch 

beeld (dat overigens kenmerkend is voor veel architecten die 

 

������� 

 
7   https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/archieven/details/STUI/keywords/stuivinga. 

actief waren in de eerste helft van de twintigste eeuw). Het begin 

van de twintigste eeuw kent een grote verscheidenheid in 

architectuurstijlen. Deze diversiteit werd onder andere gevoed door 

de vele vakbladen die in die periode werden uitgebracht, waarin 

uitvoerig werd geschreven (met begeleiding van fotomateriaal) 

over zowel de Nederlandse als buitenlandse architectuur. Niet 

alleen architecten, maar ook opdrachtgevers kwamen hiermee in 

aanraking en wilden vaak een nieuw huis laten bouwen in een 

specifieke (door het buitenland geïnspireerde) stijl.  

 

Stuivinga wist zich de esthetica van de verschillende stijlen op een 

bekwame manier eigen te maken en deze te incorporeren in zijn 

‘eigen’ architectuur. Deze kwaliteit (de mogelijkheid om zich aan 

te passen aan de wensen van de opdrachtgever) zorgde voor een 

goed gevulde portefeuille en wordt vandaag de dag nog steeds 

gewaardeerd, zoals blijkt uit het grote aantal panden dat als 

gemeentelijk of rijksmonument is aangewezen.  

 

Bij het raadhuis te Zeist uit 1906 (de eerste grote opdracht voor 

Stuivinga) en de Openbare bibliotheek te Utrecht (1910) zien we 

gebouwen die zijn uitgevoerd in een zware Neorenaissance 

vormentaal met karakteristieke elementen als de compositie van 

bouwmassa’s van verschillende grootte en de dynamische opzet 

van het dakenlandschap door de dakdoorvoeren, torens en 

aankappingen een schilderachtig aanzicht krijgen waarbij de 

‘factor beweging’ (het veranderen van het aanzien naarmate men 

rond het gebouw loopt) een grote rol speelt. Ook de 
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architectonische elementen als de kruisvensters met kleine luiken bij 

de onderlichten, het gebruik van natuursteen ter accentuering van 

de ‘dragende’ elementen van de constructie (rationeel bouwen) 

en het gebruik van de rond- en segmentboog past binnen deze 

architectonische stroming.  

 

 

  

Afb. 149 Raadhuis Zeist, 1906.  

  

Afb. 150 Bibliotheek Utrecht, Voetiusstraat 2, 1910.  

 

 

Bij de villa’s die Stuivinga bouwt, speelt de invloed van de Engelse 

landhuisstijl een belangrijke rol (waarbij zowel de Arts and Crafts-

architectuur als de ‘Georgian revival’-architectuur als inspiratie 

dienen). Bij gebouwen die zijn opgetrokken in de stijl van de Arts 

and Crafts-beweging zien we karakteristieke aspecten als de lage 

gevels met hoog opgetrokken daken, voorzien van een forse 

overstek, het gebruik van gepleisterde geveldelen voorzien van 

vakwerk en de veelal liggende vensters die meteen onder de 

dakoverstek zijn geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn villa Anderstein 

te Maarssen uit 1914 en het voor zichzelf gebouwde villa 

Wingerdhof te Zeist uit 1911.  
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Afb. 151 De Wingerdhof te Zeist, 1911 (woonhuis Stuivinga). 

Een combinatie van Engels cottagestijl en landelijk Nederlands 

(gebruik wolfseinden).  

  

  

Afb. 152 Villa Anderstein te Maarssen, 1914.  

De huizen die op de Engelse ‘Georgian revival’ (Engels 

neoclassicisme) zijn beïnvloed, hebben een meer symmetrisch 

aanzien overeenkomstig de architectuur van het Hollands 

classicisme uit het eind van de achttiende eeuw. Een voorbeeld 

hiervan is villa Ruinerwold in Enschede (1929). Hier zien we in 

hoofdopzet een classicistisch pand met sterk aangezette 

hoekrisalieten dat door de knik in het dak, de forse schoorstenen, 

de erkers en de uitbouwen aan de zijkanten een sterk ‘Engels’ 

karakter heeft.  

 

 

  

Afb. 153 Villa Ruinerwold te Enschede, 1929.  
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3.2.2 Het ontwerp voor Veldheim 
 

Hoe kan het in 1908 ontworpen Veldheim worden geplaatst in het 

oeuvre van Stuivinga? Veldheim is het eerste landhuis dat Stuivinga 

onder eigen regie mag ontwerpen. Het bijzondere is, dat van 

Veldheim een ontwerp uit 1907 bewaard is gebleven. Op dit plan 

zien we een landhuis waarvan enkele elementen duidelijk 

herkenbaar zijn: de hoofdmassa onder schilddak, de grote toren, 

de veranda’s en de vijfzijdige erker aan de westzijde. Het aanzien 

van het huis wijkt echter sterk af van het uiteindelijke plan. We zien 

hier een vormentaal die een sterk neorenaissance (Oudhollandse) 

vormentaal heeft. Met name het gebruik van de twee 

hoekrisalieten, voorzien van hoof doorgetrokken trapgevels draagt 

hieraan bij. Esthetisch sluit het pand sterk aan op het in 1906 

gebouwde raadhuis en de in 1910 gebouwde bibliotheek te 

Utrecht.  

 

Enkele belangrijke verschillen met het uiteindelijke plan zijn: 

• Het gebouw staat op een hoog souterrain. Het grote terras, 

gebouwd als overgang naar de tuin, ontbreekt. 

• De toren ligt dieper terug in de hoofdmassa. 

• De veranda (en het balkon) loopt voorlangs de toren door.  

• Het dak is aanzienlijk lager getekend (vermoedelijk met 

plat).  

 

 

 

  

Afb. 154 Ontwerp voor Veldheim uit 1907.  

Bron: Het Nieuwe Instituut (opgenomen in: Blijdenstein, R., Zeist, groei en 

bouw Utrechtseweg-Driebergseweg, Zeist 1984, p.197  

 

 

Het schetsontwerp wordt aangepast, waarbij de hoekrisalieten 

verdwijnen, het middenrisaliet met toren meer naar voren komt en 

het dak hoger wordt doorgetrokken. Het gebouw krijgt hierdoor 

een heel andere karakteristiek die veel meer aansluit op de 

achttiende-eeuwse landhuistypologie. 
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Afb. 155 Ontwerp uit 1907, 

vooraanzicht (links zijaanzicht 

veranda).  

Bron: panddossier gemeente Zeist.  
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Afb. 156 Ontwerp uit 1907, achteraanzicht, 

zijaanzichten en plattegrond souterrain.  

Bron: panddossier gemeente Zeist. 
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Afb. 157 Ontwerp uit 1907, 

doorsnede oost-west.  

Bron: panddossier gemeente 

Zeist. 
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Afb. 158 Ontwerp uit 1907, doorsnede 

noord-zuid.  

Bron: panddossier gemeente Zeist. 
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Het plan is uiteindelijk grotendeels uitgevoerd als op de tekeningen. 

De verschillen aan het exterieur met de huidige situatie, zijn: 

• de opzet van de lantaarn op de toren (het uitgevoerde 

exemplaar is hoger).  

• Op het dak is een groot aantal schoorstenen is geplaatst. 

Deze zijn wel uitgevoerd maar gedurende werkzaamheden 

aan het eind van de twintigste eeuw verwijderd.  

• Het souterrain heeft op de plattegrond aan beide zijden 

een verdiepte plaats met entree. Aan de oostzijde is deze 

plaats ten dele nog aanwezig.  

• Bij de noordgevel zien we dat links van de trapuitbouw 

sprake is van drie vensterassen. De meest oostelijke (links) as 

is in 1934 toegevoegd. De 

• De personeelsdeur naar de diensttrap is niet in de 

noordgevel (zoals de huidige opzet) maar in de westelijke 

gevel ingetekend.  

 

Het grootste verschil betreft het interieur. Op de tekening zijn de 

plafonds in de circulatievertrekken (de vestibule, de gangen en het 

trappenhuis) ingetekend met kruisgewelven, waardoor deze 

vertrekken een sterk gecompartimenteerd aanzicht zouden krijgen. 

Deze gewelven waren onder de balklagen geplaatst. Ze hadden 

dus geen constructieve functie. Dit plan is uiteindelijk vervangen 

door de huidige opzet met doorlopende, decoratieve 

stucplafonds.  

 

De tekeningen laten verder de verschillen in lambrisering per 

bouwlaag zien. In het souterrain was sprake van 

tegellambriseringen (in de loop van de tijd vervangen), op de bel-

etage een hoge, vlakke lambrisering (het marmer) en op de 

verdieping een lage paneellambrisering (de nog aanwezige eiken 

lambrisering). De deuren zijn uiteindelijk niet uitgevoerd als op de 

tekening (enkelvlaks getoogd in plaats van zesvlaks).   

 

 

3.2.3 Ontwikkelingen in de landhuis en villabouw rond 1900 

 

Welke positie neemt Veldheim in binnen vroeg-twintigste-eeuwse 

landhuisbouw? 

 

Neoclassicisme en neorenaissance — Aan het begin van de 

twintigste eeuw zien we in de Nederlandse architectuur een 

discussie gaande is over wat als ‘moderne’ architectuur kan 

worden beschouwd. Hierbij speelt niet alleen stijl, maar ook de 

opzet van de plattegrond een belangrijke rol.  

 

Wat betreft de architectuur van landhuizen en villa’s zien we vanaf 

circa 1890 een belangrijke ontwikkeling. Tot die tijd worden de 

landhuizen en villa’s die worden gebouwd voor de ‘nieuwe’ rijken, 

die vanwege hun toegenomen welvaart, de onhygiënische situatie 

in de steden, de betere voorzieningen op het platteland en de 

sterk verbeterede logistieke mogelijkheden, naar ‘buiten’ trekken, 

worden opgetrokken in een (neo)classicistische vormentaal (zo ook 
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Oud Veldheim). De wit gepleisterde gevel domineert de 

architectuur van deze periode. De drieledige plattegrond, 

bestaande uit een centrale gang (of vestibule met salon) en aan 

weerszijde de woonvertrekken, is dominant. 

 

In het laatste kwart van de eeuw zien we de opkomst van de 

neorenaissance architectuur, gekenmerkt door haar bakstenen 

gevels, rijk gedecoreerd met natuursteen, kunststeen of 

pleisterwerk. Deze gebouwen kregen een meer schilderachtig 

aanzicht. De plattegronden bleven hierbij echter traditioneel van 

opzet.  

 

Engelse invloed — Aan het eind van de negentiende eeuw 

ontstaan er bij de landhuis- en villabouw, onder invloed van de 

Engelse architectuur, nieuwe inzichten in stijl en structuur. Er wordt, 

evenals bij de Engelse voorbeelden, gezocht naar een ‘eigen’ 

landelijke stijl die passend is voor de plek waar een villa gebouwd 

wordt: dus een nationale stijl, toegespitst op de lokale karakteristiek. 

De nadruk wordt hierbij verlegd van representativiteit naar 

‘huiselijkheid’,  waarbij elementen als licht, lucht, ruimtebeleving en 

contact met de omgeving primaire uitgangspunten worden.  

 

Een belangrijke aspect, dat nauw verband houdt met de opzet 

van de opstand van het gebouw,  vormt de plattegrond van het 

landhuis.8 De traditionele opzet wordt langzaam aan vervangen 

door een nieuw type, waarbij de centrale hal een hoofdrol krijgt. 

Alle hoofdvertrekken zijn vanuit deze hal bereikbaar: de hal wordt 

de belangrijkste ruimte. De ruimtes hierom heen krijgen allemaal 

een eigen opzet, conform de functie van de ruimte. Van groot 

belang hierbij is de relatie met buiten en de optimale lichtinval. Dit 

wordt bereikt door de individuele ruimtes te voorzien van erkers, 

daar waar het gewenst is en ook de omvang en de plaatsing van 

de vensters af te laten hangen van het uitzicht (de zichtlijn) en het 

al dan niet binnen laten vallen van zonlicht. De plattegrond is 

hiermee dus bepalend voor het exterieur. Dit leidt onlosmakelijk tot 

een opstand die wordt gekenmerkt door een asymmetrisch geheel 

van hoofdmassa en aanbouwen, loggia’s, erkers, et cetera. De 

schilderachtigheid van het aanzien wordt hierdoor bepaald door 

de logische vertaling van het interieur naar het exterieur.  

 

Deze ‘Engelse’ plattegrond wordt in Nederland vertaald naar een 

geheel ‘eigen’ opzet. Daar waar in Engeland gebouwen vaak zijn 

voorzien van meerdere vleugels, blijft in Nederland de 

rechthoekige hoofdmassa (met souterrain) bepalend. Verder zien 

we dat daar waar de hal in Engeland primair was bestemd als 

 

������� 

 
8  Haan, J. de, Landhuizen en villa’s in Nederland tussen 1840 en 1916, Delft 2016. In 

dit boek (bewerkte dissertatie) wordt de ontwikkeling van de Nederlandse 

landhuizen en villa’s onderzocht op basis van veranderingen in de plattegrond.  
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woonruimte (voor het hele gezin), er in Nederland altijd sprake is 

geweest van hybride ruimte, waarbij het concept van leefruimte 

(stookplaats/inglenook en ingebouwde bankjes/zitjes) altijd werd 

gecombineerd met de hal als doorloop/circulatieruimte. Ook de 

trap was meestal nog prominent in de hal in aanwezig en was niet, 

zoals in de Engelse voorbeelden weggewerkt in een nis of aparte 

ruimte.  

 

Architectuur hangt rond 1900 sterk samen met politiek en 

maatschappelijke inzichten. We zien dan ook dat de eerste 

voorbeelden van deze nieuwe ‘landhuizen’ (de naam landhuis 

heeft hierbij een nieuwe betekenis gekregen, namelijk huis in het 

platte land), vooral werden gebouwd voor architecten zelf of 

leden uit de socialistische kringen, kunstenaars en filantropen. Het 

betrof hierbij veelal huizen van een bescheiden omvang. 

 

De nieuwe ideeën over stijl en plattegrond werden al in het eerste 

decennium van de twintigste overgenomen door de welgestelden 

die de huizen die ze oprichtte in de nieuwe villaparken (en het 

buitengebied in het algemeen) in een dergelijke stijl wilden hebben 

gebouwd. Ook Stuivinga verwerkt de Engelse ideeën in zijn 

architectuur. Voorbeelden hiervan zijn het al genoemde Wingerhof 

uit 1911(afbeelding 151) en Anderstein uit 1914 (afbeelding 152, 159 

en 160).  

 

 

  

Afb. 159 Villa Anderstein te Maarssen, 1914. 

Bron: Leliman & Sluyterman 1917, p.191.  

  

Afb. 160 De hal van villa Anderstein te Maarssen, 1914. 

Bron: Leliman & Sluyterman 1917, p.191.  
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Het ‘moderne’ landhuis wordt in 1916 fraai weergegeven in het (in 

drie edities) door J.H.W. Leliman en K. Sluyterman uitgebrachte ‘Het 

moderne landhuis in Nederland’ In dit boek worden de nieuwe 

inzichten in de landhuisbouw aan de hand van een groot aantal 

foto’s en plattegronden weergegeven.9 Het overgrote deel van de 

in het boek opgenomen huizen is opgetrokken in de nieuwe 

‘landelijke’ stijl, in meer of mindere mate sterk beïnvloed door de 

Engelse cottage en landhuisarchitectuur.  

 

Herleving van de landhuisbouw van vóór 1800 — In het werk van 

Leliman en Sluyterman wordt geconstateerd dat, met name bij de 

grotere landhuizen en villa’s er een hernieuwde interesse in de laat-

zeventiende en achttiende-eeuwse landhuisarchitectuur is: “Later, 

na omstreeks 1890, maakte deze aanleg in Engeland, althans bij 

den bouw der grootere landhuizen, plaats voor een streven naar 

een meer gebonden kompositie in den geest der laat 17de en 18de 

eeuwse typen, die in menig opzicht verwant zijn aan de gelijktijdige 

Hollandsche. Eenzelfde ontwikkelingsgang valt ook te bespeuren bij 

den nieuwen landhuisbouw hier te lande. Worden voor de kleinere 

landhuizen de ingevingen, nog bij voorkeur direkt of indirekt 

ontleend aan de landelijke bouwkunst, de grootere verraden in 

 

������� 

 
9  Leliman,  J.H.W. & Sluyterman, K., Het moderne landhuis in Nederland, Den Haag 

1917 (2e druk).  

toenemende mate den invloed van de statige laat-renaissance en 

barok architectuur.10  

 

 

  

Afb. 161 Landhuis Bryanston (1889) van Richard Norman Shaw wordt 

beschouwd als het eerste voorbeeld waarin de herleefde interesse in de 

architectuur van de late zeventiende en de achttiende eeuw zichtbaar is. 

Bron: flickr.com   

 

 

������� 

 
10  Leliman & Sluyterman 1917, p. XV. 
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Het allereerste voorbeeld in Engeland waar dit zichtbaar is, is het 

door Richard Norman Shaw (een van de grondleggers van de 

schilderachtige Engelse landhuisstijl) in 1889 ontworpen Bryanston. 

Dit gebouw werd in haar tijd met groot enthousiasme ontvangen.  

 

Een soortgelijke tendens naar de traditionele, vooral achttiende-

eeuwse architectuur zien we in Nederland vanaf 1900.  

 

Voor inspiratie wordt niet alleen naar de Nederlandse traditie 

gekeken, maar richt men zich ook op het buitenland. Een grote 

bijdrage aan deze nieuwe invloeden is te danken aan diverse 

publicaties die aan het begin van de twintigste eeuw verschenen 

zoals het boek Um 1800: Architektur und Handwerk im letzten 

Jahrhundert ihrer traditionellen Entwicklung, van Paul Mebes (1908), 

Das Englische Haus dat in 1903 werd geschreven door Hermann 

Muthesius en de publicaties die onder andere H.P. Berlage en L. F. 

Staal weidden aan de Amerikaanse architectuur.  

 

De opdrachtgevers speelden hierbij ook een belangrijke rol. De 

nieuwe welgestelden, vaak ondernemers, zagen met eigen ogen 

de ontwikkelingen in de landen waarmee ze handel dreven (de 

woningen van hun internationale collega-ondernemers). Deze 

ervaringen namen ze mee terug naar Nederland.  

 

 

  

Afb. 162 Landhuis Westbury (New York) , gebouwd in 1907 in een 

colonial revival stijl. Deze stijl is gestoeld op het achttiende-eeuwse 

Georgiaans (Engelse) landhuistype.  

Bron:.flickr.com.  

 

 

Deze ‘nieuwe’ architectuur wordt gezamenlijk de ‘nieuw 

historiserende stijl’ genoemd. Binnen deze stijl is niet direct sprake 

van een eenduidig stilistisch beeld. Wat de architectuur verbindt, is 

de wijze waarop Nederlandse architecten zich door de 

buitenlandse invloeden laten inspireren en dit vertalen in en 

samenvoegen met de eigen traditie.  

 

Als we kijken naar de typologie en esthetica van het grote landhuis 

in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw, dan is de 
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typologie van het landhuis van vóór 1800 hierin alom aanwezig. Bij 

enkele grote landhuizen, zoals Vilsteren (1907), Casimir (1908) en 

Hoge Vuursche (1907) van Eduard Cuypers, Duin en Kruidberg 

(1907) van J., van Nieukerken en De Wychter (1907) van J.H. 

Hanrath voert de laat-renaissance typologie de boventoon. Dit uit 

zich vooral in het gebruik van dwarskappen met trap- en 

klokgevels.  

 

Het eerste ontwerp dat Stuivinga voor Veldheim had getekend, sluit 

hier ook duidelijk op aan (afbeelding 154).  

 

 

 
Afb. 163 Huize Vilsteren, Eduard Cuypers, 1907. 

Bron: www.rijksmonumenten.nl. 

 
Afb. 164 De Wychert te Berg en Dal, Johan W. Hanrath, 1907 

Bron: www.rijksmonumenten.nl. 

 

 
Afb. 165 Duin en Kruidberg te Santpoort, architect J. van 

Nieukerken, 1907 

Bron: www.rijksmonumenten.nl. 
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Afb. 166 Hoge Vuursche te Baarn, Eduard Cuypers, 1910 

Bron: foto auteur, september 2015. 

 

 
Afb. 167 Huize Casimir te Roermond, Eduard Cuypers, 1908. 

Bron: auteur, oktober 2018. 

Huizen die meer aansluiten op de achttiende-eeuwse landhuisstijl, 

zijn onder andere enkele huizen uit het oeuvre van Johan. W. 

Hanrath. Deze panden zijn opgebouwd uit twee bouwlagen en 

geplaatst onder een hoog opgetrokken schilddak (zonder plat). Ze 

hebben een streng symmetrisch aanzicht. De gebouwen tonen 

een eclectische mix van invloeden, waarbij de Nederlandse 

rechthoekige opzet wordt gecombineerd met typisch Engelse 

erkers (al dan niet over twee bouwlagen) en Amerikaanse terrassen 

met Dorische zuilen, en bakstenen, ongedecoreerde timpanen.  

 

Van het in 1904 gebouwde landhuis Groenendael (gesloopt), is 

bekend dat de opdrachtgever een huis wenste dat was 

geïnspireerd op de koloniale huizen die hij in de Verenigde Staten 

had gezien.11 Dit type huis vond op grote schaal navolging in 

Nederland.  

 

 

 

������� 

 
11  Aalst, M. van, “we hebben met Hanrath een huis gebouwd”, Hanrath’s 

gebouwen in Hilversum’, in:  Hilversums historisch tijdschrift/Eigen Perk, 3 (2006), 

p.105.  
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Afb. 168 Groenendael, Hilversum, J.W. Hanrath gebouwd in 1904 

(gesloopt). 

Bron:flickr.com. 

 
Afb. 169 De Laak te Eindhoven, J.W. Hanrath, gebouwd in 1907 voor 

Anton Philips.  

Bron: rijksmonumenten.nl. 

 
Afb. 170 Waliën te Warnsveld, J.W. Hanrath, gebouwd in 1915. 

Bron: rijksmonumenten.nl. 

 

 
Afb. 171 Klein Engelenburg te Brummen, A. Freem en G. Bremer, gebouwd 

in 1907. 

Bron: rijksmonumenten.nl. 
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Herkenbaarheid bij Veldheim — Bij Veldheim zien we een 

hoofdmassa die sterk refereert aan niet alleen de Nederlandse 

sober classicistische landhuisarchitectuur uit met name de 

achttiende eeuw, maar ook sterk beïnvloed is door de ‘colonial 

revivalarchitectuur’ uit de Verenigde Staten en de Georgian revival 

in Engeland.  

 

De hoofdopzet, opgetrokken in baksteen, met een bescheiden 

decoratieve toets (alleen natuurstenen blokken boven de 

vensters), geplaatst op een souterrain en onder een schilddak met 

op de nok stompe schoorstenen is kenmerkend Nederlands. Ook 

de forse, centraal tegen de tuinzijde geplaatste, met een eigen 

dak en lantaarn bekroonde uitbouw zien we terug in de 

Nederlandse baksteenarchitectuur uit de late zeventiende en 

achttiende eeuw (met name de grotere landhuizen en 

buitenplaatsen).  

 

Het aanzicht aan de zuidzijde wordt bepaald door de veranda’s 

en balkons die aan weerszijde van de uitbouw de gehele breedte 

van het travee omvatten. Deze opzet verwijst sterk naar de 

Amerikaanse neokoloniale architectuur (en de rond 1800 

‘Georgiaans’ classicistische, koloniale architectuur uit Amerika).   

 

De Engelse invloed zien we onder andere terug in de wijze waarop 

de verschillende bouwmassa’s tot één compositorisch 

samenhangend geheel zijn samengevoegd. Dit uit zich bij 

Veldheim in de wijze waarop de symmetrische hoofdopzet van het 

hoofdvolume tegen de zijgevels een aanbouw is geplaatst waarbij 

beide verschillen in hoogte, breedte en plaatsing tegen de gevel. 

Het gebouw krijgt door deze dynamisch opzet een schilderachtig 

aanzien, dat continue verandert naarmate men rond het gebouw 

loopt (factor beweging).  

 

Andere karakteristiek Engelse elementen die we terugvinden bij 

Veldheim, zijn: 

• Het dak dat als schilddak zonder plat is doorgetrokken, 

waardoor het vanaf de straat zichtbaar dakschild een 

aanzienlijk deel van het aanzicht inneemt (in tegenstelling 

tot de lagere dakschilden met plat in de Nederlandse 

landhuistraditie).  

• De ingezwikte opzet van het dak.  

• De dubbele rij dakkapellen (waarvan de bovenste geen 

specifieke functie hebben), komt in Nederland niet voor en 

lijkt sterk op de opzet bij Bryanston. 

• De accentuering van het trappenhuis (noordzijde) door 

middel van een tot voorbij de goot doorgetrokken opbouw 

met grote raampartijen, waarmee het centraal geplaatste 

trappenhuis wordt belicht. 

• De opzet van de erkers als driezijdige ‘bay-windows’,  

waarbij de over twee bouwlagen doorgetrokken erker sterk 

refereert aan de gebouwen van architect Voysey. 

• De wijze waarop op de hoeken van de erker en bij de 

hoekpilasters de bakstenen opstand wordt afgewisseld met 
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natuurstenen blokken: een directe verwijzing naar 

Bryanston.  

• De vensteropbouw, waarbij de bovenlichten zijn voorzien 

van een veelruits raamindeling. 

 

 

3.2.4 De typologie van de plattegrond 
 

In de vorige paragraaf is al kort ingegaan op de ontwikkeling van 

de plattegrond in de loop van de negentiende eeuw en het begin 

van de twintigste eeuw. Deze ontwikkelingen hangen ook nauw 

samen met de sociale functie die met de plattegrond was 

verbonden. De traditionele plattegrond was volledig ingericht op 

representatie van de status van de eigenaren. Bij de kleinere 

landhuizen vertaalde dit zich in de salons aan één zijde van de 

gang. Bij de grote landhuizen in de brede vestibule, met daaraan 

grenzende een grote salon, de primaire ruimte in het huis. De bel-

etage was volledig ingericht op ‘aanzien’.  De dienstvertrekken 

waren ondergebracht in het souterrain. De verdieping was 

bestemd voor de bewoners. Hier bevond zich vaak ook een meer 

informele woonkamer. Op de bel-etage was er bovendien bijna 

altijd sprake van een ruimte-indeling die was gericht op zowel 

scheiding van de heren en dames (rookkamers, spreekkamers 

enerzijds en boudoirs en vrouwenkamers anderzijds) en scheiding 

tussen bewoners en personeel (aparte logistiek, zowel horizontaal 

als verticaal).  

 

Met het toenemende belang van de hal, verdween de rol van de 

formele salon. Deze tendens hangt samen met het minder 

belangrijk worden van de representativiteit van het huis: het huis 

werd meer gericht op het gezin en niet op de gasten. Gelijktijdig 

verdwijnt ook het souterrain als vast element en wordt de keuken 

(en bijkeuken) op de begane grond ondergebracht. Deze 

herschikking van vertrekken en herdefiniëring van ruimtes vertaalt 

zich vooral in de periode 1890-1910 in plattegronden waarin de 

architect nog duidelijk zoekend is naar een oplossing die past 

binnen de Nederlandse woontradities. Met name de relatie tussen 

keuken en eetkamer (logistiek naast elkaar maar idealiter fysiek 

gescheiden) en de combinatie van een hal als primaire leefruimte 

(volgens Engels concept) of als centrale ontsluitingsruimte (typisch 

Nederlands hybride concept) leidt tot een groot aantal (niet 

allemaal even geslaagde) variaties op het thema.12  

 

Daar waar het representatieve karakter bij de kleinere landhuizen 

en villa’s geleidelijk verdwijnt, zien we vooral bij de grote 

landhuizen, zoals Veldheim, dat representativiteit (vanwege de 

status van de eigenaar, in dit geval de burgemeester van adellijke 

afkomst) een belangrijke rol blijft spelen.  

 

 

������� 

 
12  Zie: De Haan 2016. Pp.246-248. 
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Afb. 172 Ontwerp uit 1907, 

plattegrond bel-etage  

Bron: panddossier gemeente 

Zeist.  
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Afb. 173 Ontwerp uit 1907, 

plattegrond eerste verdieping.  

Bron: panddossier gemeente 

Zeist. 
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Afb. 174 Ontwerp uit 1907, 

Plattegrond souterrain.  

Bron: panddossier gemeente Zeist. 
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Afb. 175 Ontwerp uit 1907, 

plattegrond zolder.  

Bron: panddossier gemeente Zeist. 
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In de plattegrond van Veldheim zien we dan ook een aantal 

traditionele functies/ruimtes verschijnen die passen binnen de 

negentiende-eeuwse landhuisbouw en bij de kleinere landhuizen al 

zijn verdwenen. Deze elementen zijn: 

• de aanwezigheid van een grote salon, als primaire 

ontvangstruimte.  

• De aanwezigheid van zowel een vestibule als hal. Dit is 

bijzonder, aangezien de vestibule als vertrek in de loop van 

de periode 1875-1910 werd vervangen door de hal. Hier 

zien we beide naast elkaar.  

• De wijze van benadering van de hal en salon, via een 

breed opgezette trappartij: opbouw van verwachting, met 

aan de bovenzijde van de trap, via de deur van de salon 

een zichtlijn door de tuin.  

• De aanwezigheid van aparte heren- en damesvertrek.  

• De aanwezigheid van een bibliotheek als aparte ruimte.  

• De dienstbode en knecht hadden aparte vertrekken aan 

de noordwest zijde met een eigen toegang tot de vestibule 

en gang: het personeel hoefde dus niet gezien te worden.  

• De keuken in het souterrain. Via een apart trappenhuis (met 

aparte entree) was de keuken met de bel-etage 

verbonden. Bovendien was er een lift tussen de keuken en 

de voormalige serveerkamer, die aan de eetkamer 

grensde. Ook hier komt de opzet voort uit minimale 

interactie tussen bewoners en personeel.  

 

North corridor —Als we kijken naar de opzet van Veldheim, dan 

zien we dat deze een specifieke opzet heeft die rechtstreeks is 

geïnspireerd op Engelse voorbeelden (waar met name het 

concept van scheiding tussen bewoners en personeel een grote rol 

speelde).  

 

Veldheim is opgezet volgens de ‘north-corridor’ oplossing.13  Dit 

type plattegrond werd in de jaren 1890 ontwikkeld als een variant 

op de dan dominante Arts and Craftshuizen met een centrale 

halopzet. De opzet bestond eruit dat aan de voorzijde, waarmee 

wordt bedoeld de straatzijde of ingangszijde, over de gehele 

breedte van het huis een combinatie van ingang, gang, 

dienstvertrekken, spreekkamer, et cetera werd geplaatst. Deze 

vertrekken vormden hiermee een optimale afscheiding tussen de 

publieke ruimte (het terrein voor de ingang) en de leefvertrekken. 

Een pandbrede gang scheidde bovendien de dienstvertrekken 

van de woonvertrekken, waardoor er ook een optimale scheiding 

was tussen personeel en bewoners.  

 

De woonvertrekken lagen allemaal naast elkaar aan de tuinzijde. 

Deze opzet wijkt sterk af van de traditionele plattegrond, waar er 

bijna altijd sprake is van achter elkaar geplaatste vertrekken, 

gescheiden door een porte brisée (kamers en suite).  

 

������� 

 
13  Haan 2016, pp.301-304. 
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Door de kenmerkende opzet had men vanuit alle primaire 

vertrekken uitzicht op de diepe tuin. Bovendien zijn alle kamers 

voorzien van tuindeuren die uitkomen op de veranda: directe 

relatie binnen en buiten. 

 

Aangezien de woonvertrekken aan de zuidzijde lagen waren deze 

ook optimaal bezond. Om te zorgen voor beschutting van de zon 

in de zomer, waren over de gehele breedte veranda’s geplaatst. 

Deze veranda’s kunnen worden beschouwd als de exterieure uiting 

van de karakteristieke plattegrond met de primaire vertrekken aan 

één zijde.  

 

Deze scheiding tussen de grote vertrekken aan de zuidzijde en de 

kleinere ruimten aan de noordzijde zien we ook op de verdieping. 

Aan de noordzijde liggen de linnenkamer, de logeerkamer en de 

kamer van de inwonende gouvernante (kinderoppas). Aan de 

zuidzijde, de tuinzijde lagen de grote slaapkamers voor het gezien, 

alle met toegang tot het balkon. Een ander bijzonder aspect dat 

kenmerkend is voor het steeds meer benadrukken van het 

woongenot van het gezin als geheel (iets dat in Nederland 

bovendien veel meer nadruk had dan in Engeland), was de grote 

speelkamer die als primaire ruimte centraal aan de zuidzijde was 

geplaatst, boven de salon.  

 

 
 

3.2.5 Samenvattend 
 

Al met al is Veldheim in architectuur en plattegrond een bijzonder 

exponent van zijn tijd. Het laat zien hoe de meest welvarende 

Nederlanders wat betreft architectuurstijl teruggrepen op de 

bouwtradities van vóór 1800, waarbij niet alleen de Nederlandse 

landhuizen en buitens een belangrijke rol speelden, maar ook de 

buitenlandse invloed duidelijk aanwezig zijn. Behalve de rol van de 

architect, die dan wel door zijn reizen dan wel door de veelvoud 

aan vakliteratuur op de hoogte was van deze ontwikkelingen, kan 

de rol van de opdrachtgever hierin niet worden onderschat.  

 

Wat betreft de plattegrond zien we dat bij deze grootste 

landhuizen, waaronder Veldheim, sprake was van een blijvende 

noodzaak voor representativiteit en de daarmee samenhangende 

etiketten. Dit lag in lijn met de negentiende-eeuwse traditie en wijkt 

hierbij af bij de ontwikkelingen in de kleinere landhuis- en villabouw, 

waarbij representativiteit steeds meer naar de achtergrond 

verdween (de representativiteit bestond eruit dat je op een 

bepaalde locatie woonde en niet meer zozeer hoe jou huis was 

ingericht).  

 

Dit uitte zich met name op de begane grond, waarbij traditionele 

vertrekken als de salon, de herenkamer, de vrouwenkamer 

(boudoir), een spreekkamer en de bibliotheek allemaal present zijn.  
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Niettemin werd bij deze grote huizen gekeken naar de ‘nieuwe’ 

tendensen wat betreft plattegrond. Zo zien we bij Veldheim dat de 

plattegrond het concept van de ‘north-corridor’ volgt. Dit concept, 

hoewel nieuw in opzet, sluit echter nog sterk aan op de scheiding 

van personeel en bewoners en is daarom nog een relict van de 

traditionele sociale mores.  

Anderzijds kan uit de plattegrond worden herleid dat de nieuwe 

ontwikkelingen wel al zichtbaar zijn, met name op de verdieping, 

waarbij de heer en vrouw des huizes één slaapkamer delen (met 

daaraan grenzend een badkamer) en de grootste ruimte is 

ingericht voor de kinderen.  

 

 

3.3 Het huis op oude foto’s 

 

Van Veldheim is een aantal oude foto’s bekend. Deze zijn vrijwel 

allemaal vanuit dezelfde hoek (zuidoosten) genomen, waardoor 

we met name over deze zijde een en andere kunnen achterhalen.  

 

De oudst bekende foto dateert uit circa 1910. Ze is opgenomen in 

het standaardwerk van Leliman en Sluyterman (bladzijde 192) en is 

genomen door Stuivinga zelf.  

 

De foto laat duidelijk zien dat het vandaag de dag nagenoeg 

gelijk is aan de situatie anno 1908. Vóór het huis ligt het grote terras. 

De lantaarn op het dak is conform de huidige opzet (en dus anders 

dan op het initiële ontwerp. Verder zijn de winschermen op de 

kopse kanten van de veranda’s al aanwezig (ontbreken op de 

tekening).  

 

 

  
Afb. 176 Foto, genomen circa 1910.  

Bron: Leliman & Sluyterman 1917, p.192.    

 

 

De verschillen met de huidige situatie zijn: 

• De tuindeuren onder de veranda hebben geen persiennes.  

• Op de verdieping zijn aan weerszijde vier balkondeuren.  
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• De bovenlichten van de balkondeuren zijn gelijk aan de 

exemplaren op de begane grond en in de toren (driedeling 

door middel van roedes, niet door middel van stijlen). 

• De balustrade van het balkon wijkt af van de huidige opzet.  

• Op het oostelijke en westelijke dakschild staat een aantal 

schoorstenen.  

• De kappen op de schoorstenen, ook de exemplaren op de 

nok, zwenken, net als het dak iets uit. De huidige 

exemplaren hebben een rechte helling.  

 

 

  

Afb. 177 Ingekleurde ansichtkaart, circa 1910.  

Bron: gemeentearchief Zeist (opgenomen in: SB4 2019, p.22)  

  

Op een rond dezelfde tijd genomen, ingekleurde foto, zien we een 

identiek beeld. De foto geeft vooral inzicht in de opzet van het 

terras. Op de bovenzijde, is het terras begrensd door een rij lage 

heesters. De bakstenen muur is aan het oog onttrokken door 

begroeiing die in een perk (even diep als de hardstenen trappen) is 

aangeplant.  

 

 

  

Afb. 178 Foto, genomen 1933. 

Bron: gemeentearchief Zeist (opgenomen in: SB4 2019, p.26)  
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De oostelijke zijgevel is zichtbaar op een foto die is genomen in 

1933, kort voordat hier een aanbouw wordt gerealiseerd. We zien 

hier de opzet van de zijgevel, die gelijk is aan de weergave op de 

tekening uit 1908. Op deze foto is ook de verdiepte plaats rondom 

de vijfzijdige erker herkenbaar, evenals de deur die toegang geeft 

tot het souterrain (rechts van de uitbouw).  

 

De achtergevel en de trapuitbouw zijn volledig aan het zicht 

onttrokken door klimbeplanting. We zien wel dat er nog maar 

sprake is van drie vensterassen (de twee brede assen zijn duidelijk 

herkenbaar).  

 

 

3.4 Van woonhuis naar Zonnehuis 

 

Johan Jacon Clotterbooke Patijn overlijdt in 1922. Zijn weduwe 

verlaat kort hierna het huis en Veldheim wordt in 1924 verkocht aan 

de Bussumse familie Povel.14 

 

In 1932 wordt het landhuis opnieuw verkocht. Een groot deel van 

het park wordt hierbij via een tussenpersoon doorverkocht en 

ontwikkeld tot de woonwijk Patijnpark (tegenwoordig 

 

������� 

 
14  SB4 2019, pp.23-25. Hierin wordt dieper ingegaan op de eigendomsgeschiedens 

van Veldheim.  

Dichtersbuurt). Het huis en de overgebleven gronden (ten zuiden) 

kwamen in handen van de ‘vereniging voor Heilpaedagogie. Deze 

instelling was tot dat moment werkzaam in Bosch en Duin, waar het 

in 1931 was opgericht door Bernard C.J. Lievegoed en zijn vrouw 

Petronella Schatborn.  

 

Bernard Lievegoed — Lievegoed heeft een belangrijke rol 

gespeeld in de introductie en verspreiding van het antroposofische 

gedachtengoed van Rudolf Steiner en de ontwikkeling van het 

Vrijeschool onderwijs in Nederland.  

 

De heilpedagogie die Lievegoed praktiseerde in de Zonnehuizen, is 

ontwikkeld door Steiner. Lievegoed kreeg in 1954 een titel als 

hoogleraar sociale pedagogiek (op dat moment een geheel 

nieuw vakgebied) aan de Nederlandse Hogeschool te Rotterdam. 

Vanaf 1961 is hij voorzitter van de Nederlandse Antroposofische 

Vereniging. In 1963 werd Lievegoed stichtingsdecaan van de 

Universiteit van Twente. Uit onvrede met de traditionele wijze van 

onderwijs, stichtte hij in 1971 te Driebergen zijn Vrije Hogeschool op. 

Lievegoed overlijdt uiteindelijk in 1992 te Zeist.15  

 

 

������� 

 
15  Informatie over Bernard Lievegoed afkomstig van: 

https://lievegoed.wordpress.com/bernard-lievegoed/ 
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Ontwikkelingen op Veldheim —Al vrij kort na de aankoop van 

Veldheim werd ten behoeve van de nieuwe functie een aanbouw 

tegen de oostelijke zijgevel geplaatst.  

 

 

  

Afb. 179 Foto uit circa 1935, met rechts de nieuwe uitbouw.  

Bron: Stichting Lievegoed Archief, opgenomen in SB4 2019, p.26.  

 

 

De tekening voor het ontwerp van deze uitbouw bevindt zich in het 

gemeentelijk bouwarchief. De tekening geeft alleen de 

nieuwbouw en de noordoostelijke hoek van het hoofdhuis weer.  

 

  

Afb. 180 Ontwerp voor de oostelijke aanbouw uit 1934.  

Bron: panddossier bouwarchief gemeente Zeist.   

 

 

De nieuwbouw telt drie bouwlagen, geplaatst op een fundering. 

De bouwlagen zijn bedoeld als slaapvertrekken voor de in huis 

wonende kinderen. Het nieuwe volume sluit op de begane grond 

via een trap aan op de bestaande entree van het souterrain. Op 

de bel-etage wordt in de voormalige studeerkamer een gang 

afgeschoten. Deze gang is om de nog aanwezige kluis gelegd. Via 

deze doorgang wordt met een trap een tweetal bouwlagen in de 

nieuwbouw verbonden. Op de verdieping wordt de ruimte ten 

oosten van de gang (tussen de kamer van de gouvernante en de 
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noodtrap naar de zolder) gebruikt als portaal naar de tweede 

verdieping van de nieuwbouw.  

 

 

  

Afb. 181 Detail van het ontwerp uit 1934: aansluiting op bel-etage (twee 

linker plattegronden) en verdieping (rechter plattegrond)  

 

 

Vanwege het wegvallen van een tweetal vensters in de oostelijke 

gevel, wordt aan de noordzijde op zowel de bel-etage als de 

verdieping een venster toegevoegd (afbeelding 182, rode pijlen). 

Deze zijn gelijk in opzet en uitvoering als de bestaande exemplaren 

(zij het iets smaller). Ook de betimmering aan de binnenzijde is een 

kopie van het aangrenzende houtwerk uit 1908.  

 

Afb.  182 Noordgevel. De rode pijlen 

geven de in 1934 toegevoegde vensters 

weer. De groene pijlen de in 1950 

dichtgezette souterrainvensters (zie 

hierna). 

 

 

Uitbreiding 1950 — In 1950 wordt een plan goedgekeurd voor de 

bouw van een nieuw eenlaags volume onder plat dak dat tegen 

de noordoostelijke hoek van het hoofdhuis en de uitbouw uit 1934 is 

geplaatst. Het nieuwe volume is in gebruik als klaslokaal en wordt 

via een laag koppelstuk voorlangs de noordelijke gevel van het 

hoofdhuis verbonden met het souterrain van de hoofdmassa.  

 

Vanwege deze aanbouw zijn de souterrainvensters dichtgezet.  
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Afb. 183 Plan uit 1950 ten behoeve van een uitbreiding aan de noordzijde. 

Bron: panddossier bouwarchief gemeente Zeist.   

 

 

In de oksel van deze uitbouw wordt in 1972 nog een toiletvolume 

geplaatst. Deze opzet is zichtbaar op een rond 1980 genomen foto.  

 

 

 
Afb. 184 Foto van de noordzijde van Veldheim. Links is de uitbouwe uit 

1934 (linkerhoek), het koppelstuk uit 1950 (voorlangs de gevel) en het 

toiletblok uit 1972 zichtbaar.  

Bron: Blijdenstein 1984, p.199. 

 

 

Aanpassingen aan de hoofdmassa in de periode 1932-1970 — Op 

basis van enkele foto’s die in de periode 1935-1950 zijn genomen, 

kan worden herleid dat de tuindeuren aan de zuidzijde zijn voorzien 

van persiennes. Deze zijn in een lichte kleurstelling geschilderd. Als 

we kijken naar de balkondeuren, dan is hier nog te zien dat de 

oorspronkelijke bovenlichten aanwezig zijn (met roedes en niet met 
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stijlen). Op de foto’s zijn ook nog alle schoorstenen op het dak 

aanwezig.  

 

 

 
Afb. 185 Foto genomen rond 1935-1940. Op de foto is zichtbaar dat de 

terrasdeuren zijn voorzien van persiennes.   

Bron: Gemeentearchief Zeist (opgenomen in: SB4 2019, p.24). 

 
Afb. 186 Foto genomen rond 1935-1940. Op de foto is zichtbaar dat de 

terrasdeuren zijn voorzien van persiennes.   

Bron: Stichting Lievegoed Archief (opgenomen in: SB4 2019, p.26). 

 

 

In verband met een verbouwing uit 1970 (zie hierna), is een 

bestaande toestandtekening opgesteld van het souterrain. De 

plattegrond laat zien dat het souterrain door de jaren heen 

nauwelijks is gewijzigd. De grootste aanpassing (wat betreft ingreep 

binnen de typologie van de plattegrond) betreft de trap die vanaf 

de vestibule van het hoofdhuis toegang geeft tot de kelder. Het is 

onduidelijk wanneer deze trap is verplaatst. Het ligt voor de hand 

dat dit is gebeurd als de aanbouw aan de oostzijde wordt 

gebouwd (1934). Met het plaatsen van de trap op deze locatie is 

de oorspronkelijk strikte scheiding tussen hoofdvertrekken en 

dienstvertrekken enigszins vertroebeld geraakt.  
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Afb. 187 Bestaande toestandtekening souterrain 1970. De rode pijl wijst 

de trap vanuit de vestibule naar het souterrain weer. Met uitzondering van 

enkele kleine toevoegingen binnen de bestaande structuur, is de 

plattegrond ongewijzigd gebleven.    

Bron: panddossier bouwarchief gemeente Zeist.  

 

 

Aanbouw aan de westzijde: 1970 —In 1970 wordt opnieuw een 

plan ingediend voor de uitbreiding van het hoofdhuis. Het plan 

bestaat uit een eenlaags bouwmassa die tegen de westgevel van 

het hoofdhuis wordt opgetrokken. Intern is de nieuwe aanbouw 

verbonden met het souterrain. Het nieuwe volume is bestemd als 

keuken.  

 

Ten behoeve van dit nieuwe volume wordt een aantal aspecten 

aan het hoofdhuis gewijzigd: 

• De verdiepte plaats, inclusief de ingang komt te vervallen. 

• De deur die toegang geeft tot de ruimte met de diensttrap 

wordt verplaatst van de west- naar de noordgevel.  

• De vensters op de bel-etage worden ietwat ingekort.  

 

 

 
Afb. 188 Nieuwe situatie 1970: lage aanbouw tegen de westgevel.     

Bron: panddossier bouwarchief gemeente Zeist.  

 

 

3.5 1970 tot heden 

 

Aanpassingen aan het hoofdhuis — Uit de bovenstaande 

paragrafen blijkt dat de verbouwingen bij Veldheim vanaf de 
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bouw in 1908 tot aan 1970 vrijwel alleen bestonden uit uitbreidingen 

tegen de hoofdmassa en kleinschalige ingrepen om deze met de 

bestaande bouw te verbinden. De grootste ingreep betrof het 

wijzigen van het rechter gedeelte in 1934 ten behoeve van de 

drielaags aanbouw.  

 

Van de periode 1970-2006 zijn geen tekeningen bewaard 

gebleven. Wat betreft exterieur is er in deze periode wel nog een 

aantal aanpassingen doorgevoerd, waarvan het exacte jaartal 

onbekend is (niet in het bouwarchief aanwezig): 

• Afbraak van de oostelijke aanbouwen en vervanging door 

een nieuw trappenhuis. Van deze verbouwing is geen 

dossier bekend bij de gemeente. Wel blijkt uit een plan voor 

de tuin dat in 1998 (door Copijn Utrecht) is opgesteld, het 

trappenhuis op dat moment al is gebouwd. 

• Verwijdering en opnieuw herplaatsen van de persiennes op 

de bel-etage (onder de veranda). Op enkele foto uit de 

jaren tachtig en negentig ontbreken de persiennes. 

Vandaag de dag zijn ze weer aanwezig. 

• Aanpassingen van de doorgangen bij het balkon, waarbij 

een viertal deuren wordt ingekort tot venster en de 

bovenlichten een nieuwe invulling krijgt (drieruits opzet, 

opgedeeld door stijlen).  

• Vervanging van de balustrades op het balkon door een 

versoberd exemplaar met vlakke concaaf gesneden 

(zandloper) balusters en plaatsing van een ijzeren frame 

met gaaswerk.  

• Dichtzetten van de deur tussen de centrale ruimte 

verdieping en het westelijke balkon. 

• Vernieuwing van het dak, waarbij alle schoorstenen, met 

uitzondering van de twee exemplaren op de nok, zijn 

verwijderd.  

• Alle vensters en deuren zijn voorzien van isolatieglas 

(onderlichten) en achterzetramen (bovenlichten).  

 

 

 
Afb. 189 Foto uit circa 1980-1990. De schoorstenen zijn nog aanwezig. De 

persiennes op de bel-etage ontbreken. De balustrades zijn vervangen en 

de opzet van de balkondeuren is gewijzigd. De deur in de westgevel van 

de toren (naar het balkon) is dichtgezet en het balkon is voorzien van 

traliewerk.      

Bron: Gemeentearchief Zeist (opgenomen in SB4 2019, p.31).  
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Op de situatietekeningen uit 2006, opgesteld ten behoeve van de 

aanvraag van een gebruiksvergunning, zijn alleen de 

plattegronden weergegeven. Deze laten zien dat er enkele 

ingrepen plaats hebben gevonden. Wat betreft de bel-etage zijn 

dit: 

• Verwijderen van de doorgang tussen vestibule en 

knechtenkamer (met behoud van een gedeelte van de 

trap en het deurkozijn). 

• Het dichtzetten van de deur tussen de eetkamer en de 

voormalige serveerkamer. 

• Het dichtzetten van de deur tussen de salon en de 

voormalige boudoir.  

• Het verwijderen van de kluis bij de herenkamer ten behoeve 

van het nieuwe trappenhuis aan de oostzijde. Hierbij is een 

deur in de oostelijke gangwand geplaatst (moderne vlakke 

deur). 

• Het aanpassen van de structuur van de spreekkamer en het 

oorspronkelijke toilet met voorportaal ten behoeve van een 

ruimere sanitaire ruimte en de lift. De trap vanuit de 

vestibule naar de voormalige spreekkamer zal al eerder zijn 

verwijderd, als de trap naar het souterrain wordt verwijderd.   

• De kastenwand tussen de knechtenkamer en de 

dienstbodekamer is verwijderd en een nieuwe muur (op een 

iets andere locatie) opgetrokken. Dit is vermoedelijk de 

reden dat hier systeemplafonds zijn gehangen (huidige 

opzet correspondeert niet met de oorspronkelijke situatie).  

 

 
Afb. 190 Wijzigingen in de plattegrond (bel-etage) tussen 1908 en 2006.  
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Op de verdieping is in de loop van de vorige eeuw binnen de 

bestaande structuur een nieuwe indeling gemaakt. Dit komt erop 

neer dat alle oorspronkelijke vertrekken verder zijn opgedeeld. De 

nieuwe opzet was opgezet ten behoeve van het creëren van een 

groot aantal slaapvertrekken. Deze latere indeling is na 2006 

(jaartal onbekend) weer verwijderd. De huidige situatie is 

nagenoeg gelijk met de situatie anno 1908. De enige verschillen 

zijn: 

• Toevoeging van een deur in de grote noordwestelijke 

kamer. De plaatsing van deze hergebruikte authentieke 

deur is nog herkenbaar aan het doorbreken van het 

paneelwerk op de wanden.  

• Het vergroten van het portaal tussen de diensttrap en de 

gang. Deze uitbouw is in het grote noordwestelijke vertrek 

geplaatst. 

• Het opsplitsen van de oorspronkelijke badkamer aan de 

oostzijde in een badkamer met aparte doucheruimte en 

toilet.  

• Het wijzigen van de ruimte ten oosten van de hoofdtrap ten 

behoeve van de te plaatsen lift en grotere sanitaire 

vertrekken (gelijk aan bel-etage).  

• Op het oorspronkelijke plan is zichtbaar dat de zuidelijke 

vertrekken allemaal met elkaar verbonden waren (deuren 

aan de zuidzijde). Deze deuren zijn allemaal verwijderd.  

 

 

 
Afb. 191 Wijzigingen in de plattegrond (verdieping) tussen 1908 en de 

huidige situatie (2019).  
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Afb. 192 Plattegrond anno 2006, eerste verdieping. Binnen de bestaande 

hoofdstructuur is een groot aantal wandjes opgetrokken.Deze wandjes 

zijn ergens tussen 2006 en 2018 allemaal weer weggebroken. 

 

 

In de beschrijving (paragraaf 2.3.4) is al aan bod gekomen dat, 

met uitzondering van de torenkamer, de gehele zolderinrichting in 

het laatste kwart van de twintigste eeuw tot stand is gekomen. Het 

is aannemelijk dat dit gelijktijdig is gebeurd met indeling van de 

eerste verdieping. 

 

In het souterrain is tussen 1970 (bestaande toestandtekening, 

afbeelding 187) en 2006 (gelijk aan huidige situatie) binnen de 

bestaande hoofdstructuur nog een aantal ruimten afgeschoten.  

Wat betreft uitmonstering kan worden gesteld dat de huidige 

kleurstelling niet authentiek is. Gelet op de gebruikte pastelgele 

kleur is het aannemelijk dat de huidige opzet uit het eind van de 

twintigste eeuw dateert. De zachtboard betimmering die in de 

salon en eetkamer aanwezig is, zal niet eerder dan de jaren dertig 

zijn gerealiseerd. Vermoedelijk is dit al in 1934 gedaan, als het huis 

tot instituut werd herbestemd (de wandbespanningen zullen te 

fragiel zijn geweest als afwerking voor een instituut dat zich richt op 

kinderen).  

 

De betimmering in de herenkamer (zuidoost) is, zoals in de 

omschrijving aan bod is gekomen, niet authentiek. Kijkende naar 

de opzet van de boekenkast in deze ruimte en het gegeven dat 

deze onder een koof met lijstwerk is geplaatst, is het aannemelijk 

dat deze in de jaren zeventig of tachtig is aangebracht.  

 

 

3.6 Ontwikkelingen op het terrein: organische architectuur 

 

Organische architectuur — In de beschrijving van het complex is in 

paragraaf 2.4 aandacht besteed aan de gebouwen die als 

onderdeel van het Zonnehuis rondom Veldheim zijn opgetrokken.  

 

Lievegoed was doordrenkt van het antroposofische 

gedachtengoed van Rudolf Steiner en gold als pionier en autoriteit 

van de antroposofische leer in Nederland. Wat opvalt is dat 
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Lievegoed tot halverwege de jaren zeventig (zie ook pagina 92), 

weinig aandacht heeft voor de antroposofische architectuur.  

 

De antroposofische architectuur past in de vroeg-twintigste-eeuwse 

organische traditie, waartoe architecten als Antonio Gaudi, Frank 

Lloyd Wright en Henry van der Velde ook worden gerekend. Het 

vormt een reactie op de architectuurdogma’s die eeuwenlang de 

bouwtraditie hebben beïnvloed. De grootste kritiek is dat tot dan 

toe toegepaste stijlelementen alleen nog maar op basis van 

esthetische en theoretische overwegingen worden toegepast en 

niet langer de drager van het authentieke ‘culturele’ inhoudt. 16  

 

De organische architectuur ontstaat ongeveer gelijktijdig met de 

Jugendstil. Bij beide speelt de natuur een belangrijke inspiratiebron. 

Daar waar bij de Jugendstil de natuur vooral wordt toegepast bij 

het ornament, geldt de natuur bij het organische bouwen als het 

achterliggende principe om tot een vorm te komen. De functie van 

het gebouw staat hierbij, net als bij het modernisme, centraal. In 

tegenstelling tot het modernisme wordt echter niet gezocht naar 

een uniforme, geometrische vormentaal, maar naar de vorm die 

past bij het wezen van de bouwopgave (en hier uitdrukking aan 

geeft). De organische architectuur kenmerkt zich hierdoor juist niet 

 

������� 

 
16  Ree, P. van der, Organische architectuur. Mens en natuur als inspiratie voor het 

bouwen, Zeist 2003, p.15. 

door een uniforme, eenduidige ‘architectuur’, maar wordt juist 

gekenmerkt door haar diversiteit. 17 

 

Antroposofisch bouwen: Rudolf Steiner — In dezelfde periode 

waarin architecten als Antonio Gaudi en Frank Lloyd Wright actief 

zijn, ontwikkelde de grondlegger van de antroposofie, Rudolf 

Steiner (1861-1925) zijn aanzet tot een organische architectuur. Het 

uitgangspunt bij Steiner, die overigens geen architect was, was om 

de spirituele werkelijkheid via kunst/architectuur beleefbaar te 

maken. Hierbij gaat het niet om het gebruik van symbolen (zoals 

bijvoorbeeld bij de kerkenbouw), maar om de kunstzinnige 

beleving: kunst (dus ook architectuur) fungeerde als brug tussen de 

zintuigelijke en geestelijke werkelijkheid. In de theorieën over 

architectuur vormt het concept ‘metamorfose’, waarbij elk 

opeenvolgend onderdeel een metamorfose (een 

gedaanteverandering) van het eraan grenzende element is, een 

belangrijke rol. Steiner introduceert hiermee een door Goethe 

(1749-1832) omschreven natuurprincipe, waarbij verschillende 

vormen na elkaar in verschijning treden. Elk van deze vormen 

verschilt van de andere, maar vertoont toch een onderlinge 

verwantschap. Het zijn modificaties van een basismotief.18 
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17  Ree 2003, p.22. 
18  Ree 2003, pp.42-45. 
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Steiner beschouwt de architectuur als een omgeving die 

stimulerend werkt en het contact met het spirituele bevordert. Zo 

wordt het welzijn van patiënten of leerlingen gestimuleerd door het 

toepassen van schuine hoeken en het symbolische gebruik van 

kleur, waarbij elke kleur een bepaalde emotionele uitwerking 

heeft.19 De plek waar de theorieën van Steiner het meest tot uiting 

komen, is Dornach, de Zwitserse plaats waar het hoofdkwartier van 

de antroposofische beweging is gelegen. Hier bevindt zich een 

groot aantal gebouwen waarin de principes van Steiner tot uiting 

zijn gebracht, waaronder het in beton opgetrokken Goetheanum. 

Dit gebouw vervangt een eerder exemplaar dat door brand werd 

verwoest. Het Goetheanum vormt de apotheose op het 

bouwoeuvre van Steiner, die de voltooiing van het gebouw zelf niet 

meer heeft meemaakt.  

 

De architectuur van Steiner volgt niet een eenduidige stijl. De 

vormentaal van zijn gebouwen worden juist gekenmerkt door een 

grote mate van diversiteit. Dit is een logisch gevolg van de 

gedachte dat ieder gebouw uiting moet geven aan haar functie. 

Kenmerkende elementen in zijn werk zijn de schuin geplaatste 

gevels, onregelmatige dakvormen, afgeschuinde vensterpartijen 

 

������� 

 
19  Kuijpers, E., De relatie tussen Rudolf Steiners architectuurfilosofie en de 

fysieke antroposofische architectuur als de essentie van en 

de voorwaarde tot het bestaan van de antroposofische 

architectuur (dissertatie bachelor, RU Nijmegen, 2015, p. 16. 

en de al genoemde uitvoering van het metamorfose principe, 

waarbij elementen nergens gelijk zijn, maar wel logisch op elkaar 

voortborduren. Ondanks deze nadruk op de organische vorm, 

hebben zijn gebouwen wel altijd een symmetrische opzet en is er 

sprake van een polaire vormgeving tussen voor- en achterzijde ven 

het gebouw. Dit toepassen van symmetrie en polarisatie hangt 

vermoedelijk samen met het aanknopen op de wetmatigheden 

van het menselijk lichaam.20 

 

 
Afb. 193 Goetheanum, ontworpen door Steiner, 1923-1928. 

Bron: wikipedia.com. 
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20  Ree 2013, p.59. 
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Antroposofisch bouwen in Nederland— Al aan het eind van de 

jaren twintig kwam er een vrij abrupt einde aan het belang van de 

organische bouw. Hiervoor zijn meerdere oorzaken. Wat betreft de 

antroposofische architectuur betekende het overlijden van Steiner 

in 1925 een belangrijke rol. Lange tijd speelde deze architectuur 

geen rol van betekenis, ook niet binnen de antroposofische wereld.  

 

Dit is ook te merken op de terreinen van de Zonnehuizen. Bij de 

bijgebouwen die in de jaren vijftig en zestig op Veldheim zijn 

gebouwd, is nergens sprake van een antroposofische karakteristiek. 

Lievegoed, de voorvechter van het antroposofische 

gedachtegoed, liet de nieuwe gebouwen optrekken in een voor 

de tijd kenmerkende, sober modernistische bouwstijl.  

 

In het buitenland zien we vanaf de jaren vijftig weer een eerste 

nieuwe interesse in de organische bouw, met architecten als Eero 

Saarinen, Alvar Alto en Le Corbusier (kerk Notre-Dame-du-Haute in 

Rochamps). In deze tijd zien we, onder de stijgende interesse in de 

antroposofie, en dan met name de groei in Vrije Scholen, vanaf de 

late jaren zestig en zeventig ook weer een hernieuwde interesse in 

de antroposofische architectuur. Ook in Nederland.  

 

De architecten die werden gevraagd gebouwen op te richten 

voor de antroposofische instellingen hadden vaak geen 

antroposofische achtergrond. Voor het ontwerpen verdiepte men 

zich in de architectonische ideeën van Steiner. Dit leidde soms tot 

bijzondere gebouwen, waarin het gedachtengoed werd vertaald 

in eigentijdse vormen. Vaak echter werd vooral vastgehouden aan 

de uiterlijke kenmerken, waardoor de architectuur die nooit als ‘stijl’ 

was bedoeld, dit wel werd. 21  

 

Bernard Lievegoed zelf heeft in 1977 een voordracht gehouden 

voor de Werkgroep Antroposofie en Architektuur in Delft, 

genaamd, ‘Over organische architectuur’.22  In deze voordracht 

geeft Lievegoed inzicht in de architectuurprincipes van Steiner. 

Hierbij geeft hij meteen aan dat hij zichzelf als volslagen leek op het 

gebied van de architectuur beschouwt, maar dat hij vooral wil 

praten over wat ‘organisch’ is.23  

 

Het is in deze periode dat ook het eerste organische gebouw op 

het terrein van Veldheim wordt opgetrokken (het Heliasgebouw uit 

1975). In de in 1980 uitgebrachte uitgave van de voordracht staat 

aan het eind van het boek een overzicht van gebouwen die als 

organische architectuur worden beschouwd. Deze lijst is niet 

samengesteld door Lievegoed zelf, maar door architect Peter 

Oterdoom, waarbij in het bijschrift wordt aangegeven dat de lijst 

niet sluitend is. In de lijst valt een tweetal zaken op: 

 

������� 

 
21  Ree 2013, p.79. 
22  De voordracht is uitgegeven  in 1980: Lievegoed, B.C.J., Over organische 

architectuur,  Den Bosch 1980. 
23  Lievegoed 1980, p.7. 
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• Er is duidelijk sprake van twee fasen: de jaren twintig en 

vanaf 1960. Dit sluit aan op de hiervoor beschreven fasering. 

• Er staat slechts één gebouw op dat is gebouwd bij een van 

de instellingen waar Lievegoed een rol heeft gespeeld, 

namelijk het Ionagebouw te Driebergen (zie hierna).  

 

Over het Heliasgebouw op Veldheim wordt in de lijst niet 

gesproken. In de beschrijving is al aangegeven dat dit nog niet 

echt als een organisch gebouw kan worden beschouwd, maar als 

een eerste stap in de richting. Het eerste gebouw waar de 

antroposofische architectuur meer tot zijn recht komt, is het al 

genoemde Ionagebouw, dat in aanbouw was ten tijde van de . 

Deze liet Lievegoed voor zijn Vrije Hogeschool in Driebergen door 

architect J. Risseeuw een ontwerpen. In de biografie over 

Lievegoed was de totstandkoming van dit gebouw voor hem de 

aanleiding geweest om zich te gaan verdiepen in de organische 

architectuur.24  

 

In dit gebouw zien we een sterk dynamisch beeld, zowel in de wijze 

waarop de gevels overal verspringen, het dak de organische lijn 

van de opstand volgt en de vensters overal zijn verbijzonderd door 

 

������� 

 
24  https://lievegoed.wordpress.com/bernard-lievegoed/ (Verbrught, H., Bernard 

Lievegoed, lemma opgenomen in Kritisch Denkers Lexicon 1990)  

 

de afgeschuinde hoeken. Ook het gebruik van natuurlijke 

producten (waarmee de betonconstructie is bekleed: natuurstenen 

gevelstenen en houten, gebeitste kozijnen), past in de karakteristiek 

van de organische architectuur.  

 

 

 
Afb. 194 Ionagebouw te Driebergen, 1978.  

Bron: www.antropia.nl. 

 

 

Het eigenzinnige, expressionistische dat zichtbaar is in het Iona-

gebouw, en dat we ook in het algemeen zien bij de organische 

architectuur uit de jaren tachtig en negentig (zoals het 

hoofdkantoor van de ING in Amstelveen van architecten Alberts en 

Van Huut uit 1987),  ontbreekt zowel bij de volumes die Lievegoed, 

in de jaren zeventig en tachtig bij de Zeister Zonnehuizen laat 

bouwen, als bij de volumes die na zijn overlijden in 1992 op de drie 

locaties worden opgetrokken. Deze gebouwen worden vooral 
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gekenmerkt in het versoberd toepassen van de stilistische 

kenmerken van de architectuur van Steiner. 

 

Sluiting Zonnehuizen — Na het faillissement van Stichting 

Zonnehuizen in 2011 neemt de jeugdzorginstelling Intermetzo de 

buitenplaatsen Veldheim en Stenia, tezamen met het herenhuis 

Peronnik, over. Uiteindelijk worden ze in 2018 aangekocht door de 

B.V. Mooi Zeist.  

 

 

3.7 Samenvattend: hoofdhuis 
 

Hoewel Veldheim maar kort als woonhuis heeft gediend (1908-

1932), is het huis, ondanks haar functie als pedagogische instelling 

met inwonende kinderen, nagenoeg ongewijzigd gebleven. De 

meeste ingrepen zijn binnen de bestaande structuur opgetrokken 

en ‘reversibel’ uitgevoerd. Op de verdieping zijn deze latere 

ingrepen weer verwijderd (zonder zichtbare schade aan de 

oorspronkelijke structuur en uitmonstering).  

 

Al met al is er nog sprake van een gaaf behouden huis, dat slechts 

op detailniveau is aangepast.  

 

1908 Bouw van het landhuis naar een ontwerp van Jan 

Stuivinga.  

1922-1934 Overlijden Johan Jacob Clopperbooke Patijn in 

1922, verkoop aan de familie Povel.  

In 1932 in gebruik genomen als de vereniging Heil 

paedagogie. 

1934 Drielaags aanbouw tegen het rechter deel van de 

oostgevel. Minimale interne aanpassingen. 

Aanbrengen vensteras in noordgevel (links).  

Kort na 1934 worden persiennes aangebracht bij de 

tuindeuren aan de zuidzijde.  

1950 Bouw van een volume tegen de noordzijde van het 

volume uit 1934 en een gang/koppelstuk voorlangs 

de noordgevel  (souterrain). 

1970 Bouw van een volume tegen de westgevel. Hierbij 

gaat de open plaats verloren. De dienstdeur wordt 

verplaatst naar de noordgevel. De vensters op de 

bel-etage wordt iets ingekort.  

1975-2006 Indeling verdieping binnen bestaande structuur. 

Geheel nieuwe indeling zolder. Enkele kleine 

aanpassingen bel-etage tbv lift.  

Aanpassen vier van de acht balkondeuren tot 

vensters. Alle acht kozijnen voorzien van nieuwe 

bovenlichten. Dichtzetten westelijke balkondeur in 

centrale zuidelijke kamer. Vervangen balustrades 

balkon en aanbrengen traliewerk. Isoleren vensters 

en deuren (isolatieglas en voorzetramen 

binnenzijde). Opnieuw verwijderen persiennes 

tuindeuren zuidzijde. 

Jaren 

negentig. 

Afbraak van de oostelijke aanbouwen en bouw van 

een nieuw trappenhuis. Vernieuwen dakbedekking 
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en verwijderen schoorstenen op het oostelijke en 

westelijke dakschild. 

2006-heden Opnieuw verwijderen later geplaatste inrichting 

verdieping. Herplaatsen persiennes tuindeuren 

zuidzijde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

—— 1908 

—— 1934 

—— 1970 

—— Na 1970-2018 
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Dateringskaart souterrain   
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Dateringskaart bel-etage  



 Landhuis Veldheim te Zeist 
 Bouwhistorische verkenning 

1-mei-2019 

 109 

  

Dateringskaart eerste verdieping  



 Landhuis Veldheim te Zeist 
 Bouwhistorische verkenning 

1-mei-2019 

 110 

  

Dateringskaart zolderverdieping  
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