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NB. Het min of meer rechthoekige onderzoeksgebied ligt, evenals het huis Stenia, gedraaid ten opzichte van het geografische 
noorden. In verband met de leesbaarheid is ervoor gekozen om in terreinbeschrijvingen te spreken van ‘noord’, ‘oost’, ‘zuid’ en 
‘west’, waarmee bedoeld wordt: noordoost, zuidoost, zuidwest en noordwest. 

Afb. 1.2:  Het terrein (rood omkaderd). 

Afb. 1.1:  Situering van de buitenplaats Stenia aan de Utrechtseweg te Zeist.   (Bron: www.topotijdreis.nl.) 

Afb. 1.2:  Buitenplaats Stenia. 
De paars omkaderde kadastrale 
percelen zijn thans eigendom 
van Mooi Zeist BV. (Bron: 
https://www.pdok.nl/viewer/; 
bewerking SB4.) 
  
Het onderzoeksgebied in 
voorliggend rapport betreft de 
oorspronkelijke omvang van 
buitenplaats Stenia en is op deze 
en hierna volgende kaarten in rood 
aangeduid.  
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INLEIDING 

Buitenplaats Stenia, gesitueerd ten zuiden van de Utrechtseweg in Zeist, werd in 1858 gesticht op 
terrein van de vroegere ridderhofstad Kersbergen. Diverse particuliere eigenaren bewoonden of 
verhuurden de buitenplaats. In 1948 werd Stenia verkocht aan de Vereeniging voor Heilpaedagogie, 
een zorginstelling voor kinderen met een geestelijke beperking. Zij kocht de buitenplaats aan als 
uitbreidingslocatie voor het ‘Zonnehuis’ dat zij in 1932 hadden gevestigd op het nabijgelegen 
Veldheim. Het oude koetshuis en de oranjerie werden aangepast tot schoolgebouw en muzieklokaal. 
In de loop der jaren is het hoofdhuis meerdere malen verbouwd en verrezen er verspreid op het 
terrein speelvoorzieningen en nieuwe bijgebouwen. 
 
Na het faillissement van Stichting Zonnehuizen in 2011 neemt de jeugdzorginstelling Intermetzo de 
buitenplaatsen Veldheim en Stenia tezamen met het herenhuis Peronnik over. In het najaar van 2018 
worden de drie locaties aangekocht door Mooi Zeist B.V. met het oog op herontwikkeling. 
Aan SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen werd in oktober 2018 opdracht 
verleend voor het opstellen van een tuinhistorische analyse en waardestelling voor de drie voormalige 
Zonnehuizen-terreinen, elk in een afzonderlijke rapportage, die te gebruiken zijn als handvat bij het 
maken van een herontwikkelingsplan. 
 
Voorliggend rapportage is het deelresultaat van bovenbedoelde opdracht met betrekking tot het terrein 
van de buitenplaats Stenia. Het beschrijft de biografie van de plek. Naast een veldinventarisatie, 
analyse en beoordeling van onder andere historische kaarten en afbeeldingen, bestaande literatuur, 
artikelen en krachtenberichten is aanvullend onderzoek gedaan in het Gemeentearchief Zeist.  
 
Het rapport is opgesteld door Eric Blok (specialist groen erfgoed, landschapsarchitect bnt en 
tuinhistoricus) en Caroline Brouwer (tuin- en landschapsinrichter en onderzoeker), beiden werkzaam 
bij SB4.  
 
Wageningen, 1 maart 2019 
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Afb. 1.3:  Huidige situatie. (Bron: https://www.pdok.nl/viewer/; bewerking SB4.) 
 

Huis Stenia 

schoolgebouw 

Rafaelgebouw 

Thomas- 
huis 

oude  
Annahuis 

nieuwe  
Annahuis 

Afb. 1.4:  Voorzijde van het huis Stenia met gebogen 
oprit. Rechts: de westelijke aanbouw. Links: hoge 
wintergroene beplanting, als afscherming van de 
Utrechtseweg. 
 

Afb. 1.5:  Achterzijde van het huis. Het hoge bordes en 
halfronde plein gaan verborgen achter  opgaande 
heesterbeplanting. 
 

voormalig 
speelveld 

gazon met 
oude beuken 
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1. HUIDIGE SITUATIE 

 
1.1. Situering, eigendom en gebruik 

Buitenplaats Stenia ligt ten westen van de dorpskern van Zeist, zuidelijk van de Utrechtseweg. Aan de 
zuidzijde grenst het terrein aan de Van Renesselaan. Langs de oostzijde ligt een smalle groenstrook, 
het restant van een uit gebruik genomen pad, waarachter tuinen liggen behorende bij de de 
villabebouwing langs de Van Renesselaan.  Ten westen van Stenia ligt het terrein van Instituut voor 
Blinden en Slechtzienden Bartiméus, gesitueerd op de buitenplaats Beeklust. 
 
Het terrein van de oude buitenplaats is thans versnipperd. Het noordelijk deel van het terrein met 
daarop het herenhuis, het ‘Thomashuis’ en het ‘oude Annahuis’, tezamen met een perceel in de 
zuidwesthoek met daarop het ‘nieuwe Annahuis’, zijn in 2018 verworven door Mooi Zeist BV.  
Het ‘Rafaelgebouw’ en een voormalig schoolgebouw zijn eigendom van de gemeente Zeist. Deze 
gebouwen worden momenteel respectievelijk antikraak bewoond en verhuurd aan zorgorganisatie 
Reinaerde. Het schoolplein is door een hekwerk afgesloten en niet toegankelijk. 
 
Aan de voormalige buitenplaats heeft Gemeente Zeist een beschermde status toegekend:  
- Het pand Utrechtseweg 86, getypeerd als ‘Villa’ (datering na 1854), is aangewezen als 

gemeentelijk monument.1 
- Het terrein als geheel is bij Raadsbesluit in 1987 aangewezen als gemeentelijke monumentale 

structuur (Raadsbesluit d.d. 7-12-1987 nr. 14.412).2 Dit betreft niet bebouwde ruimten waarvan het 
oorspronkelijke karakter nog aanwezig of kenbaar is. In het gemeentelijke Groenstructuurplan Zeist 
2011-2020 is het restant van de buitenplaats aangeduid als behorend tot het ‘groene 
cultuurhistorische raamwerk’ (categorie S2) met als beleidsdoel: ‘het koesteren zichtbaar houden 
en versterken van de groene samenhang binnen het cultuurhistorisch raamwerk als geheel, 
inclusief laanpatronen en lopen van oude waterwegen’.3 (Zie bijlage 1.) 

 
 
1.2. Beschrijving huidige situatie 

De oorspronkelijke buitenplaats beslaat een min of meer rechthoekig terrein (circa 2 hectare) en ligt 
haaks op de Utrechtseweg. Een gebogen oprit ontsluit het iets verhoogd gelegen herenhuis vanuit de 
noordwest- en noordoosthoek. Aan beide zijden is een kleine parkeervoorziening. Tussen het huis en 
de straat staat een hoge en gesloten beplanting. Direct tegen het huis liggen restanten van 
vakbeplanting en hagen. Aan de achterzijde van het huis bevindt zich een verhoogd bordes, dat via 
een stenen trap en halfrond plein in verbinding staat met de verdere parkaanleg. 
 
Direct achter het huis ligt een groot gazon waarop twee fraaie solitaire beuken, vermoedelijk daterend 
uit de beginperiode van de buitenplaats. Hier omheen is sprake van een eenvoudig ingericht parkbos 
met een diversiteit aan oude bomen en restanten sierbeplantingen. De hoog opgaande, deels oude 
beplanting langs de randen, in combinatie met de aanwezige bebouwing, zorgt voor een besloten naar 
binnen gekeerde situatie. 
 
Verspreid in het terrein staan vijf grote bijgebouwen van het voormalige ‘Zonnehuis Stenia’.  Ontslui-
ting van Rafaelgebouw, nieuwe Annahuis en schoolgebouw vindt vooral plaats via de Van 
Renesselaan. De thans in het terrein aanwezige verhardingen, meest klinkerpaden- en pleinen, zijn 
functioneel en dienen ter ontsluiting. Oorspronkelijk bedoeld als wandelpaden, worden ze nu ook door 
gemotoriseerd verkeer gebruikt om bij de gebouwen te parkeren. 
Direct tegen de gebouwen liggen restanten van vakbeplanting en hagen. Daarnaast wordt in het ter-
rein meubilair (banken, picknicktafels) verlichting en een diversiteit aan speeltoestellen aangetroffen. 

                                                      
1 Bron: www.zeist.nl, Gemeentelijke monumentenlijst per 08-11-2018. 
2 Bron: www.zeist.nl, Gemeentelijke monumentale structuren in de gemeente Zeist. 
3 Bron: www.zeist.nl, Groen (voor) Zeist, definitief mei 2011, Groenstructuurplan voor binnenstedelijk groen: Zeist, Austerlitz, 
Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide. 
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Afb. 1.6:  Vanaf de Utrechtseweg gaat het huis schuil 
achter hoog opgaande en gesloten beplanting. 

Afb. 1.7:  Zicht vanaf de westelijke oprit richting het  
Thomashuis en parkeerruimte. Links is nog net de weste- 
lijke aanbouw van het hoofdhuis zichtbaar. 

Afb. 1.8:  Zicht door het park op de zuidgevel van het 
hoofdhuis. Rechts twee oude beuken op het grote gazon 
achter het huis. Links het oude Annahuis. 

Afb. 1.9:  Zicht over het gazon achter het huis richting het   
oude Annahuis (links) en Thomashuis (rechts). Links de 
oude beuken op het gazon. 

Afb. 1.10:  Zicht vanuit het park richting het huis met  
oostelijke aanbouw. Links zijn de oude beuken op het 
grote gazon huis zichtbaar. 

Afb. 1.11:  Zicht op de bosrand langs de oostzijde van het 
terrein. Links van het wandelpad  hebben in het recente 
verleden ook gebouwen gestaan. 
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Afb. 1.12:  Voormalig speelveld aan de oostzijde van het 
terrein. Op de achtergrond is een oudere, maar minder 
vitale bruine beuk zichtbaar. 

Afb. 1.13:  Zicht vanaf het oude Annahuis in oostelijke  
richting. Verhard tuinpad waarlangs een diversiteit  
aan (deels oude) sierbeplantingen. 

Afb. 1.14:  Ingang van het Rafaelgebouw. Afb. 1.15:  Pad waarlangs oude eiken langs de westzijde 
van het terrein ter ontsluiting van het oude en nieuwe 
Annahuis  en Rafaelgebouw. Het pad komt uit bij de 
neveningang aan de Van Renesselaan.  

Afb. 1.16:  Neveningang aan de Van Renesselaan. Op de 
achtergrond het nieuwe Annahuis. 

Afb. 1.17:  Het nieuwe Annahuis en schoolgebouw,  
beiden gesitueerd aan de Van Renesselaan. 
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Afb. 2.2: Uitsnede van 
kadastrale hulpkaart 51, 
dienstjaar 1854, opgemaakt en 
deugdelijk verklaard te 
Amersfoort, den 31 Mei 1854, 
landmeter Kamp. Gemeente 
Zeist, Sectie G genaamd 
Cattenbroek, tweede blad.  
(Bron: KA.)  
 
Opgemaakt in verband met de 
verkaveling van het perceel 145 
‘bosch’, waarbij onder meer het 
perceel 816 ‘hakhout’ ontstond. 
 

 

816 ‘hakhout’ 
 

145 ‘bosch’ 
 

Afb. 2.1: Uitsnede van het 
Kadastraal Minuutplan, 
Gemeente Zeist, Sectie G 
genaamd Cattenbroek, tweede 
blad, opgemeten door A. Slits, 
landmeter van de Eerste 
klasse. Van kracht gegaan in 
1832.  
(Bron: RCE.)  
 
De oorspronkelijke begrenzing 
van buitenplaats Stenia is op 
deze en hierna volgende kaarten 
in rood aangeduid.  

ridderhofstad 
Kersbergen 

Utrechtse 
Straatweg 
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2. BIOGRAFIE VAN DE PLEK 

De buitenplaats Stenia is omstreeks 1858 gebouwd op een bosperceel dat oorspronkelijk onderdeel 
uitmaakte van het landgoed Kersbergen. 
 
2.1. Stenia als projectontwikkeling (1854-1881) 

‘Kersberch’, waarvan de eerste vermelding dateert uit 1417, is vermoedelijk gesticht als jachthuis van 
Utrechtse bisschoppen. Daarna werden huis en hofstede in vrije eigendom overgedragen.4 
Toen eigenaar en bewoner Joost baron Taets van Amerongen (1792-1853)5 kwam te overlijden werd 
het landgoed verkocht. De oude ridderhofstad werd door de nieuwe eigenaar vervangen door een 
landhuis met dezelfde naam. De uitgestrekte landerijen werden opgedeeld en onder meer als 
bouwgrond verkocht.  
 
Ook het grote kadastrale perceel 145 ‘bos’, gesitueerd ten zuiden van de Utrechtse Straatweg, werd in 
1854 verkaveld. (Afb. 2.1.) Op de Veldminuut uit 1847 is te zien dat het bosperceel doorsneden werd 
door een oude laan die naar de ridderhofstad leidde. (Afb. 2.3.) Het nieuwe - min of meer rechthoekige - 
perceel 816 ‘hakhout’  werd daarna verworven door een combinatie van drie heren: Christian 
Hartwigsen, Gerrit Meerdink en Gerard Meerdink.6 (Afb. 2.2.) 

Schilder, glazenmaker en kamerbehanger Christian  Hartwigsen (1786-1872) wordt wel de eerste 
projectontwikkelaar van Zeist genoemd. In een tijd waarin adel en rijke industriëlen vele nieuwe 
buitenplaatsen lieten aanleggen, koos hij ervoor, veelal in samenwerking met metselaar Gerrit 
Meerdink (1806-1877), om voor eigen risico bouwprojecten te realiseren die daarna op de markt 
werden gebracht.7 Gerard Meerdink (1831-?), de derde persoon in deze combinatie, was een zoon 
van Gerrit. 
 
In kadastraal dienstjaar 1858 registreerde het kadaster dat op het bosperceel een ‘huis’, ‘koepel’ en 
‘stal’ waren gebouwd. Daaromheen was een zekere tuin- en parkaanleg gerealiseerd die door het 
kadaster werd aangemerkt als ‘terrein van vermaak’. (Afb. 2.5.) 
In dienstjaar 1864 maakte het kadaster melding van ‘verkoop’ waarna de buitenplaats gezamenlijk 
eigendom werd van Gerrit Meerdink én Johanna Frederika Schütz-Hartwigsen (1816-1896), een 
dochter van Christian Hartwigsen.8      
 
De buitenplaats kreeg op enig moment de naam ‘Stenia’ (ook wel gespeld als ‘Steinia’), zoals vermeld 
staat op de ‘Kaart van de Gemeente Zeist’, in 1861 vervaardigd door J.H. van Giessen. (Afb. 2.4.) De 
naam zou duiden op ‘stenen huis’. De kaart is weinig gedetailleerd, doch laat wel zien dat er voor het 
huis een gebogen oprit lag met twee aansluitingen op de Utrechtse Straatweg. Aansluitend voerde 
een pad naar het achterliggende bijgebouw waarin onder meer een stalling. 
 
In 1867 werd door één van beide eigenaren getracht zijn of haar aandeel te verkopen. Uit een 
advertentie blijkt dat de buitenplaats in die tijd verhuurd was:  
‘Op Donderdag 28 November, ten 10 ure, zal te Zeijst “im Gasthof der Brüdergemeine” publiek 
worden verkocht: [...] IV. De onverdeelde helft in de zeer aangenaam gelegen belangrjike 
BUITENPLAATS, genaamd STEINIA, aan den straatweg, nabij het dorp Zeist, groot 1.87.40 ellen, 
bestaande in een kapitaal en hecht en sterk Heerenhuis, met stal voor 4 paarden, koetshuis en 
koetsierswoning, moestuin en aanleg; verhuurd tot 1 Mei 1869. [...]’9 

                                                      
4 Volkers (2011) 
5 Gemeente Zeist, artikel 161, eigenaar: Joost Baron van Taets van Amerongen van Woudenberg, landeigenaar te Amsterdam  
   en diens echtgenote Sara Johanna Hulft (1792-1838). (Bron: KA.) 
6 Gemeente Zeist, artikel 497, eigenaren: Christian Hartigsen, kamerbehanger; Gerrit Meerdink, metselaar; Gerard Meerdink.  
  (Bron: KA.) 
7 Christian Hartwigsen, projectontwikkelaar avant la lettre. Inleiding gegeven in het ‘Historisch Café’ van het Zeister Historisch  
  Genootschap, d.d. 31-7-2017 in Figi, spreker: Michael H. Hartwigsen. (Bron: www.nieuwsbode-zeist.nl.) 
8 Gemeente Zeist, artikel 1134, eigenaren: Gerrit Meerdink, metselaar; Johanna Frederika Hartigsen, echtgenote van L.W.  
  Schütz. (Bron: KA.) 
9 18-11-1867 Utrechts provinciaal en stedelijk dagblad, idem 21-11-1867 Opregte Haarlemsche Courant. Eerder was een 
nagenoeg identieke advertentie geplaatst  op 01-11-1867, eveneens in het Utrechts provinciaal en stedelijk dagblad. Alleen 
stond daarin (abusievelijk?) vermeld dat de buitenplaats tot 1 Mei 1868 werd verhuurd. (Bron: delpher.) 
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Afb. 2.3: Uitsnede van de Veldminuut voor de Topo-
grafisch Militaire Kaart, blad 34C Zeist, verkend 
omstreeks 1847. (Bron: NA.)   
 

Afb. 2.4: Uitsnede van de ‘Kaart van de Gemeente Zeist. 
Vervaardigd onder toezigt van het Gemeente bestuur. 
Zamengesteld en geteekend door J.H. van Giessen, 
Utrecht 1861.’ (Bron: ZHG.)   
 

Afb. 2.5: Uitsnede van kadastrale 
hulpkaart 66, dienstjaar 1858, 
opgemaakt en deugdelijk verklaard 
te Amersfoort, den 31 Mei 1858, De 
landmeter Kamp. Gemeente Zeist, 
Sectie G genaamd Cattenbroek, 
tweede blad.  
(Bron: KA.)  
 
Opgemaakt in verband met de 
stichting van buitenplaats Stenia. 
 

 

887 ‘koepel’ 
 

889 ‘huis’ 
 

888 ‘stal’ 
 

890 ‘terrein van vermaak’ 
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Afb. 2.7: Uitsnede van de Chromo-Topografische Kaart, 
blad 446 Zeist, uitgave 1873. (De weergave van het 
onderzoeksgebied is op de kaartuitgaven uit 1882 en 
1890 ongewijzigd.) 
(Bron: www.watwaswaar.nl.)   
 

Afb. 2.8: Uitsnede van de Chromo-Topografische 
Kaart, blad 446 Zeist, uitgave 1910. (De weergave van 
het onderzoeksgebied is op de kaartuitgaven uit 1913 
en 1920 ongewijzigd.) 
(Bron: www.watwaswaar.nl.)   
 

Afb. 2.6: Uitsnede van kadastrale 
hulpkaart 134, dienstjaar 1882, 
opgemaakt en deugdelijk verklaard 
te Amersfoort, den Juli 1881. 
Gemeente Zeist, Sectie G genaamd 
Cattenbroek, tweede blad.  
(Bron: KA.)  
 
Opgemaakt in verband met 
verbouwingen aan het hoofdhuis en 
bijgebouw en amotie van de koepel. 
 

 

1105 ‘terrein van vermaak’ 
 

1104 ‘stal, koetshuis 
          woning, oranjerie     
          tuinmanswoning en   
          bakhuis’ 
 

1103 ‘huis’ 
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Afb. 2.10: Gezicht op de achtergevel van het huis Stenia met ronde vijver. Foto uit 1905-1910. Achter de 
beplanting is links van het herenhuis de in 1882 gerealiseerde uitbreiding aan de westelijke zijgevel zichtbaar 
en rechts de in 1905 aangebouwde serre tegen de oostelijke zijgevel. (Bron: UA, catalogusnr. 94816.)   
 

Afb. 2.9: Gezicht op de voorgevel en oostelijke zijgevel van het huis Stenia. Foto uit 1906. 
(Bron: Kraal (1907), p. 75.)   
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De verkoop vond echter geen doorgang. Het kadaster vermeldt pas in dienstjaar 1878 een ‘scheiding’, 
welke plaatsvond na het overlijden van Gerard Meerdink. Hierna kwam Gerards aandeel in handen 
van een aantal leden uit de familie Meerdink. Als mede-eigenaren staan dan vermeld Johanna 
Frederika Schütz-Hartwigsen en haar zus Elisabeth Kruse-Hartwigsen.10  
 
Voorlopig bleef de buitenplaats verhuurd, zoals blijkt uit een advertentie uit voorjaar 1879: 
‘Door bijzondere omstandigheden verlangt Mevrouw Van Loon, zomers te Zeist, ’s winters te 
Amsterdam, met Mei of eerder, eene bekwame Keukenmeid, P.G. en goede getuigen worden 
vereischt. Adres: Huize Stenia, te Zeist.’11 Kennelijk werd Stenia door deze huurster alleen gebruikt 
als zomerverblijf. 
 
 
2.2. Stenia als particulier eigendom (1881-1947) 

In kadastraal dienstjaar 1881 werden ‘huis’, ‘koepel’, ‘stal’ en ‘terrein van vermaak’ verkocht aan Jkvr. 
Gabrielle Johanna van Iddekinge (1826-1895). Kort daarvoor was haar echtgenoot Gerard Regnier 
Gerlacius van Swinderen (1804-1879) overleden.12 
Daarop werd de buitenplaats grondig opgeknapt. Het hoofdhuis werd aan de westelijke zijgevel 
uitgebouwd en het oude stalgebouw werd vernieuwd en vergroot tot koetshuis met stal, oranjerie, 
bakhuis en twee woningen. Het koepeltje voor aan de weg werd afgebroken. (Afb. 2.6.) Enige tijd later 
werd een grote vrijstaande oranjerie gebouwd naast de moestuin, die in de zuidoosthoek van het 
terrein was gelegen.  
 
Hoewel ze duidelijk in de buitenplaats had geïnvesteerd, zette weduwe Van Swinderen-van Iddekinge 
het buitenverblijf in 1887: ‘Uit de hand te Koop: De Buitenplaats genaamd: “Stenia”, zeer aangenaam 
gelegen in de gemeente Zeist aan den Straat- en Tramweg naar Utrecht, bestaande in een goed 
onderhouden van Zomer- en Winterverblijf ingericht Heerenhuis, bevattende tien zoo Beneden- als 
Bovenkamers, Provisie-, Dessert- en Badkamer; Sous-Terrain met Keukens, Mangelkamer, 
Knechtskamer en Kelders; beschoten zolder met zes Kamertjes. Voorts Stal voor drie Paarden, 
Koetshuis met Koetsierswoning, Tuinmanswoning, Oranjerie, Bloemen- en Druivenkassen, Schuren, 
Moestuin en fraai aangelegde Wandelplaats met hoog opgaand Hout. Te bevragen ten Kantore van 
Notaris A. Vosmaer, te Zeist.’13 
Een poging tot veiling volgde: ‘Bericht van Inzet. De Buitenplaats “Stenia”, gelegen te Zeist, aan den 
Straat- en Tramweg naar Utrecht, is ingezet op ƒ 50,000. De Afslag blijft bepaald op Donderdag 8 
September 1887, des namiddags te éen uur, in het Hôtel Du Croix, te Zeist. A. Vosmaer, Notaris.'14 
Om onbekende redenen ging de verkoop niet door. 
 
Gabrielle Johanna van Swinderen-van Iddekinge bleef tot haar overlijden in 1895 eigenaresse van 
Stenia. Haar erfgenamen zetten de buitenplaats te koop: 
‘Voorlopig bericht. In de maand Maart 1896, zal te Zeist, ten overstaan van den Notaris A. Vosmaer, in 
het Openbaar worden verkocht: De Buitenplaats genaamd “Stenia”, zeer aangenaam gelegen in de 
gemeente Zeist, aan den Straat- en Tramweg naar Utrecht, bestaande in een goed onderhouden van 
Zomer- en Winterverblijf ingericht Herenhuis, bevattende 10 Kamers, Sousterrain en verdere 
gemakken; voorts Stal voor 3 Paarden, Koetshuis met Koetsiers- en Tuinmanswoning, Oranjerie, 
Bloemen- en Druivenkassen, Moestuin en fraai aangelegde Wandelplaats met hoog opgaand Hout, 
tezamen groot ongeveer 2 Hectaren.’15 Een andere advertentie geeft nog iets meer informatie over het 
terrein met de ‘[...] Wandelplaats met schoon uitzicht, opgaande boomen, water-partij enz., te zamen 
groot 1 Hect., 87 Aren, 40 centiaren.[...]’16 

                                                      
10 Gemeente Zeist, artikel 1289, voor de helft eigenaar: Albertus Meerdink, predikant te Harderwijk; Johan Meerdink, koopman 
te  
  Zeist; Herman Meerdink metselaar te Zeist; en consorten. Voor de helft mede-eigenaar: Johanna Frederica Hartwigsen, echtgt  
  L.W. Schutz; Elisabeth Hartwigsen , echtgt. Joh.Fred. Kruse, allen woonachtig te Zeist. (Bron: Kadaster Archiefviewer.) 
11 13-03-1879 De Standaard. (Bron: delpher.) 
12 Gemeente Zeist, artikel 1341, eigenaar: Gabrielle Johanna van Iddekinge. (Bron: Kadaster Archiefviewer.) 
13 11-07-1887 Het nieuws van den dag. (Bron: delpher.) 
14 05-09-1887 Het nieuws van den dag. (Bron: delpher.) 
15 17-01-1896 Het nieuws van den dag. (Bron: delpher.) 
16 01-03-1896 Algemeen Handelsblad. (Bron: delpher.) 
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Afb. 2.12: Gezicht vanuit huis Stenia over het achter 
liggende park in zuidwestelijke richting.  De opname 
is door het Utrechts Archief gedateerd op 1900-
1910. (Bron: UA, catalogusnr. 94818.)   
 

Afb. 2.11: Gezicht op de achtergevel van het huis Stenia. 
Foto uit 1905-1910. 
(Bron: UA, catalogusnr. 94817.)   
 

Afb. 2.13: Gezicht op de achtgevel van het huis Stenia, 
ongedateerde foto. [Circa 1900-1910.] 
(Bron: Stichting Lievegoed (2013), p. 46.)    
 

Afb. 2.14: Uitsnede van de Chromo-Topografische Kaart, 
blad 446 Zeist, uitgave 1932. (De weergave van het 
onderzoeksgebied is op de kaartuitgave uit 1943 
ongewijzigd.) 
(Bron: www.watwaswaar.nl.)   
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In deze periode was er in Zeist een groeiende vraag naar bouwgrond en oude buitenplaatsen werden 
daarvoor verkaveld. Dit werd ook voor Stenia geopperd:  ‘Villa Stenia te Zeist, keurig ingericht, met 
Stallingen, Kassen, Woningen etc., groot ± 2 H.A., zal in Maart 1896 worden geveild. Ook zeer 
geschikt voor Park met Villa’s en Burgerwoningen.’17  
Zo werd in 1905 op grond van de vroegere buitenplaats Weltevreden ten noorden van de Utrechtse 
Straatweg, de Steniaweg aangelegd; vernoemd naar de tegenoverliggende buitenplaats. Vergelijking 
van de Chromo-Topografische Kaarten uit 1873 en 1910 tonen het verschil in situatie voor en ná de 
realisatie van de nieuwe verbinding tussen de Utrechtse Straatweg en de Oude Arnhemseweg. (Afb. 

2.7 en 2.8.) Ook het naast Stenia gelegen perceel, voorheen de overplaats van buitenplaats 
Lommerlust, werd op die wijze verkaveld. Uit vergelijking van de Chromo-Topografische kaart uit 1932 
en de loodrechte luchtfoto uit 1934 is te zien dat ten oosten van Stenia de woonwijk Kersbergen tot 
ontwikkeling kwam. (Afb. 2.14 en 2.15.) Een oude laan bleef gehandhaafd als buffer tussen de 
buitenplaats en de villabebouwing die verrees langs de Van Renesselaan.  
 
Stenia bleef het lot van verkaveling bespaard.18 De buitenplaats werd verworven door Digna Johanna 
Fransen van de Putte (1852-1923), weduwe van Hendrik Barthout van Tets (1846-1884).19 In eerste 
instantie woonde zij hier alleen met haar twee jonge zoons. Nadat Digna in 1905 hertrouwde, trok 
haar nieuwe echtgenoot Frederik Constantijn Willem Juckema van Burmania Baron Rengers (1839-
1928) bij haar in.20 
Het huwelijk zal aanleiding zijn geweest het huis te verbouwen. Volgens bouwtekeningen uit 1905 
werd de voorgevel aangepast en kwam tegen de oostelijke zijgevel een nieuwe aanbouw.21  
Kraal beschreef het resultaat een jaar later in zijn Gids van Zeist als: ‘[...] ’t deftige, pas 
gerestaureerde en keurig onderhouden Stenia. [...]’ In de gids is een foto van het huis uit 1906 
bijgevoegd. (Afb. 2.9.) Dit is de oudst gedateerde afbeelding van het in neo-classicistische stijl 
verbouwde huis. Daarop te zien zijn de serre en overdekt terras die bij de verbouwing in 1905 aan de 
oostzijde waren toegevoegd. Daarboven was een groot balkon die vanaf de kamers op de eerste 
verdieping kon worden bereikt. De nieuwe entreepartij was opgenomen in een klassiek middenrisaliet, 
bekroond met een driehoekig  fronton.22 Het huis, rijkelijk begroeid met klimplanten, staat te midden 
van een keurig onderhouden siertuin. Aan de voorzijde is de gebogen toegangsweg zichtbaar 
waarlangs kuipplanten stonden opgesteld. 
Vier andere foto’s uit dezelfde periode tonen de zuidgevel van het huis en de omringende parkaanleg. 
(Afb. 2.10 t/m 2.13.) Daarop is een fraaie landschappelijke parkaanleg te zien met volwassen boom-
groepen, een diversiteit in beplantingen, slingerende wandelpaden, bloemperken en kleine coniferen 
verspreid in de gazons. Direct achter het huis lag een ronde vijver. 
 
Het echtpaar Juckema van Burmania Rengers woonde op Stenia tot Digna aldaar in 1923 overleed,23 
waarna de buitenplaats werd geveild: 
‘Veiling Buitenplaats “Stenia” te Zeist. Notaris F.L.M. van Hoogstraten, te Zeist, zal op Donderdag 6 
Maart 1924, bij inzet, en op donderdag 13 Maart d.a.v., bij afslag, in het Café “De Zwaan” te Zeist in 
het openbaar veilen: DE BUITENPLAATS “STENIA” met garage, paardenstal, chauffeurswoning, 
tuinmanswoning, tuin met mooi opgaand geboomte, moestuin met broeibakken, oranjerie, plantenkast 
en schuren, gunstig gelegen aan den Utrechtschen Straatweg te Zeist, t.o. den Steniaweg, no. 82, 
82a en 82b, ter grootte van 1 Hectare 93 Aren, bij het Kadaster bekend Gemeente Zeist, Sectie N 
nos. 35, 36 en 37. Het Heerenhuis, evenals de andere gebouwen in uitnemenden staat van 
onderhoud verkeerende [...]’24 

                                                      
17 25-01-1896 Het nieuws van den dag. (Bron: delpher.) 
18 Bericht van Inzet. De Buitenplaats “Stenia”, gelegen te Zeist aan den Straat- en Tramweg naar Utrecht, is Ingezet op ƒ51,800.  
   De Afslag blijft bepaald op Donderdag 26 Maart 1896, des namiddags te één uur, in het Hôtel du Croix, te Zeist. A. Vosmaer,  
   Notaris.’21-03-1896 Het nieuws van den dag. (Bron: delpher.) 
19 Gemeente Zeist, artikel 2135, eigenaar: Digna Johanna Fransen van Putte, douairière Van Tets. (Bron: KA.) 
20 Bron: www.genealogieonline.nl 
21 Blijdenstein (1984), p.  226. Ontwerpen voor de verbouwing van Stenia, 1905, Archief Bouw- en Woningtoezicht Zeist. 
22 Blijdenstein (1984), p.  224. 
23 ‘Die iets verschuldigd zijn aan, te vorderen hebben van, of onder hunne berusting hebben, behoorende tot de nalatenschap  
    van Vrouwe Digna Johanna Juckema van Burmania Baronesse Rengers, geboren Fransen van de Putte, gewoond hebbende  
    te Zeist op huize Stenia, overleden aldaar 23 October 1923, worden verzocht opgaaf te doen voor 1 December 1923 aan den  
    Notaris M. Treub, 312 Trompstraat te  ’s-Gravenhage.’ 09-11-1923 Het Vaderland. (Bron: delpher.) 
24 27-02-1924 Algemeen Handelsblad. (Bron: delpher.) 
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Afb. 2.15: Uitsnede van 
loodrechte luchtfoto,  1934. 
(Bron: ZHG.)   
 

Afb. 2.17: Uitsnede 
van een vogel-
vluchtopname, 
gezien vanuit het 
zuiden, circa 1935. 
Op de voorgrond de  
bebouwing langs de 
Van Renesselaan. 
Rechts de kruising 
met de 
Utrechtseweg. 
(Bron: NIMH, obj.nr. 
2011-0663.)   
 

Afb. 2.16: Uitsnede van 
een vogelvlucht-opname, 
gezien vanuit het 
noordwesten, circa 1935. 
Links op de foto de  
Utrechtseweg.  
(Bron: NIMH, obj.nr. 2011-
0669.)   
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Hoewel er zeker interesse was voor Stenia25, gingen de erfgenamen niet akkoord met het geboden 
bedrag.26 In dienstjaar 1926 registreerde het kadaster een ‘scheiding’ waarna de buitenplaats 
eigendom werd van Jhr. Gerard Frederik van Tets (1875-1968), de jongste zoon uit Digna’s eerste 
huwelijk.27 
 
Nog in datzelfde jaar wisselde Stenia opnieuw van eigenaar en kwam het via verkoop in eigendom 
van Jkvr. Christine Henriette Pauw van Wieldrecht (1890-1965), echtgenote van Jhr. Mr. Theodore 
Jean Guillaume Stratenus (1886-1965) die er hun intrek namen.28   
Het kadaster registreerde in dienstjaar 1926 een ‘vernieuwing’ in het park.29 Vermoedelijk werd daar-
mee de aanleg van de tennisbaan bedoeld, ter plekke van de moestuin zuidelijk van de oranjerie, 
zoals voor het eerst zichtbaar op een loodrechte luchtfoto uit 1934. (Afb. 2.15.)  
 
Deze foto en 5 andere loodrechte en vogelvluchtopnames uit de jaren 1935-1945, tezamen met een 
kadastrale hulpkaart uit 1936, geven een helder beeld van de inrichting van de tuin- en parkaanleg in 
deze periode. (Afb. 2.15 t/m 2.21.) De ligging van de slingerende paden, de ronde vijver achter het huis, 
de moestuin met tennisbaan, de oranjerie en het grote koetshuis met stal en woningen zijn duidelijk 
zichtbaar temidden van de gazons en fraaie en hoog opgaande beplanting. De foto’s doen vermoeden 
dat er langs de zuidgrens van de buitenplaats een hoge tuinmuur stond. Op de foto uit 1930 is goed te 
zien dat er tussen het herenhuis en de Utrechtseweg sprake is van jonge aanplant van opgaande 
heesters, vermoedelijk om het zicht op de kruising met de Steniaweg te camoufleren. 
 
Christine kreeg na het overlijden van haar moeder in 1939 beschikking over kasteel Broekhuizen.30 
Nadat het echtpaar Stratenus naar Leersum vertrok, werd Stenia verhuurd. Bekend is dat de buiten-
plaats gedurende de Tweede Wereldoorlog bewoond werd door hun zwager jhr. Lodewijk Hendrik 
Nicolaas Bosch Ridder van Rosenthal (1884-1953)31, oud-commissaris der Koningin in Utrecht en 
leidend verzetsman:  
‘[...] Tijdens de bezettingsjaren was jhr. Bosch van Rosenthal één der leiders van het verzet. Nadat hij 
op 5 Febr. 1941 eervol ontslag had gekregen, trok hij zich terug op het buiten Stenia in Zeist, dat 
weldra een centrum werd van illegale ontmoetingen. [...]’32 
 
 

                                                      
25 ‘Bericht van inzet. De Buitenplaats “Stenia” te Zeist is ingezet op ƒ 55000,-. De toeslag blijft bepaald op Donderdag 13 Maart  
   1924 des namiddags 2 uur in Hotel “De Zwaan” te Zeist. [...]’. 07-03-1924 Nieuwe Rotterdamsche Courant. (Bron: delpher.) 
26 ‘Veiling Stenia. De buitenplaats “Stenia”, dat door de heer K. Pijper vorige week op ƒ 55.000 werd ingezet, is gistermiddag  
    afgemijnd tot op ƒ 60.000, voor welk bedrag de buitenplaats niet werd gegund.’ 14-03-1924 Utrechts Nieuwsblad. (Bron: UA,  
    oude kranten.) 
27 Gemeente Zeist, artikel 2958, eigenaar: Jhr. Gerard Frederik van Tets, zonder beroep. (Bron: KA.) 
28 ‘Mevr. Stratenus, Stenia Zeist, vraagt met 15 Maart een bekwame KEUKENMEID, P.G., van goede getuigen voorzien, voor  
   noodhulp of vast.’ 08-02-1926 Utrechts Nieuwsblad. (Bron: UA, oude kranten.) 
29 Gemeente Zeist, artikel 6126, eigenaar: Jkvr. Christine Henriette Pauw van Wieldrecht, echtgenote van Jhr. Mr. Theodore  
   Jean Guillaume Stratenus. (Bron: KA.) 
30 Christines vader Mr. Maarten Iman ridder Pauw van Wieldrecht, heer van Wieldrecht en Darthuizen (1860 - 1913) was een  
    Nederlands burgemeester en kamerheer. Hij kocht in 1897 kasteel Broekhuizen. Zijn weduwe Maria Repelaer (1863-1939)     
    bleef daar tot haar overlijden wonen. (Bron: www.parcbroekhuizen.nl/history/) 
31 Jhr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal was gehuwd met Gertrude Anna Pauw van Wieldrecht (1887-1980, de oudere zus  
    van Christine. 
32 01-10-1946 Trouw. (Bron: delpher.) 
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Afb. 2.19: Uitsnede van lood-
rechte luchtfoto, 1937.   
(Bron: Kadaster, nr. MIN446-613-
1937.)   
 

Afb. 2.18: Uitsnede van 
kadastrale hulpkaart 171, 
dienstjaar 1937, opgemaakt en 
deugdelijk verklaard te Utrecht, 
den Juli 1936. Gemeente Zeist, 
Sectie N genaamd 
Cattenbroek, tweede blad.  
(Bron: KA.)  
 
Opgemaakt in verband met 
verbreding Utrechtseweg. 
 

 

1106 ‘huis, oranjerie, bakhok, perk’ 
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Afb. 2.20: Uitsnede van loodrechte 
luchtfoto, 1940.  
(Bron: Kadaster, nr. 32-3349-1940.)   
 

Afb. 2.21: Uitsnede van loodrechte 
luchtfoto van de RAF, 13 april 
1945.  
(Bron: WUR, flight081, run14, 
photo 4128.)   
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Afb. 2.22: De achterzijde van het huis. 
Situatie na de verbouwing, circa 1955-1960.  
(Bron: Stichting Lievegoed (2013), p. 46.)    
 

Afb. 2.23: Uitsnede van een 
vogelvluchtopname uit 1961, 
gezien vanuit het noorden. Op de 
voorgrond staat huize Stenia met 
daarachter de parkaanleg.  
(Bron: KLM Aerocarto, fotonr. 
57280, afgedrukt in: Rhoen 
(1996).)    
 

Afb. 2.24: Uitsnede van de Topografische Kaart, blad 
32C Zeist, uitgave 1953.  
(Bron: www.watwaswaar.nl.)   
 

Afb. 2.25: Uitsnede van de Topografische Kaart, blad 
32C Zeist, uitgave 1973.  
(Bron: www.watwaswaar.nl.)   
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2.3. Stenia als zorginstelling (1947-2018) 

In kadastraal dienstjaar 1947 werd Stenia verkocht. Hierna wisselde de buitenplaats binnen een 
tijdsbestek van ongeveer een jaar tot drie maal toe van eigenaar.33 Verondersteld kan worden dat 
deze personen alleen als speculant geïnteresseerd waren.   
 
In dienstjaar 1948 werd Stenia aangekocht door de Vereeniging voor Heilpaedagogie en brak een 
nieuwe periode aan.34 Het Heilpaedagogisch Instituut Zonnehuis, een zorg-instelling voor kinderen 
met een geestelijke beperking, dat zich in 1932 had gevestigd op de Zeister buitenplaats Veldheim, 
had na de oorlog dringend behoefte aan uitbreiding en besloot de nabijgelegen buitenplaats Stenia te 
verwerven. Na een verbouwing van het herenhuis bood Stenia onderdak aan ruim 80 kinderen. 
 
Afgezien van het dempen van de ronde vijver achter het huis bleef de parkaanleg ongewijzigd. De 
moestuin werd bewerkt door de oudere jongens en de opbrengst werd gebruikt voor de biologische 
maaltijden. De naastgelegen oranjerie werd omgebouwd tot toneelzaal en stond later bekend als de 
‘gemeenschapszaal’. Na 1950 wordt het vroegere koetshuis met beide dienstwoningen verbouwd tot 
het zogenaamde ‘Thomashuis’. In de jaren 60 kwam ten zuiden hiervan het (oude) Annahuis.35 
 
In 1952 is er paniek: 
‘Brand in tehuis voor kinderen te Zeist. [...] Dinsdagmiddag omstreeks halfvier is brand uitgebroken op 
de zolder van het Zonnehuis Stenia te Zeist, een inrichting, waar ongeveer 80 geestelijk 
onvolwaardige kinderen zijn ondergebracht. De zolderverdieping brandde geheel uit. Alle kinderen 
konden tijdig uit het brandende huis worden gebracht, dank zij het onmiddellijk ingrijpen van het 
personeel [...]’36 Later blijkt ‘dat kortsluiting in een schemerlampje de brand had veroorzaakt.’37 
De zolderverdieping werd daarna verbouwd tot extra woonlaag onder plat dak. Het resultaat is te zien 
op foto’s uit de jaren 50-60 van de 20e eeuw. (Afb. 2.19 en 2.20.)  

 
In de loop der jaren groeide de instelling en bood de bestaande bebouwing op Stenia niet voldoende 
ruimte voor huisvesting, therapie en onderwijs. Vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw werd er daarom in 
het park gebouwd. In 1982 werd de oude oranjerie, oftewel de gemeenschapszaal, afgebroken 
waarna het zogenoemde ‘Rafaëelgebouw’ en het schoolgebouw aan de Van Renesselaan verrezen.38 
De meest recente nieuwbouw, het ‘nieuwe Annagebouw’, dateert uit 2008-2009.39 
 
Vergelijking van de Topografische Kaarten uit  1953, 1973, 2001 en 2011 laat zien hoe dit zijn 
weerslag had op het terrein. (Afb. 2.24 t/m 2.28.) Aan de achterzijde van het hoofdhuis kwam over de 
breedte van het hoofdvolume een verhoogd bordes, bereikbaar via een stenen trap vanaf een halfrond 
plein. De overige bebouwing op het terrein, evenals sport- en speelterreinen, werden zoveel mogelijk 
aan de randen gesitueerd, zodat oude parkbeplanting gespaard bleef. De resterende groene ruimte 
werd aangepast ten behoeve van de ontsluiting van alle gebouwen.   
 
Na het faillissement van Stichting Zonnehuizen in 2011 neemt de jeugdzorginstelling Intermetzo de 
buitenplaatsen Stenia en Veldheim over, tezamen met het herenhuis Peronnik, die sinds 1981 ook 
eigendom was van Zonnehuizen. In 2018 zijn de drie locaties verkocht aan een projectontwikkelaar.40  
 

                                                      
33 Bron: KA. Gemeente Zeist: 
- in dienstjaar 1947 verkoop aan artikel 11213, eigenaar: Willem Duijff jr., architect; en Gerard Priem, koopman. 
- in dienstjaar 1947 verkoop aan artikel 11214, eigenaar: Hendrik Johannus van Geest, werktuigkundig ingenieur te Heerlen. 
- in dienstjaar 1948 verkoop aan artikel 10055, eigenaar: Gerard Priem, koopman te De Bilt. 
34 Gemeente Zeist, artikel 8267, eigenaar: Vereeniging voor Heilpaedagogie. (Bron: KA.) 
35 Stichting Lievegoed Archief (2013). 
36 03-04-1952 Trouw. (Bron: delpher.) 
37 14-03-1924 Utrechts Nieuwsblad. (Bron: UA, oude kranten.) 
38 Bron: https://lievegoed.wordpress.com/2013/02/20/opheldering/ 
39 Investment Memorandum, verkoopbrochure. (Bron: www.nieuwveldheim.nl.) 
40 Locaties Veldheim en Stenia worden afgestoten. In: Motief, antroposofie in nederland, 16-6-2016. (Bron: www.motief.online.) 



  
 

 

24 

Afb. 2.26: Uitsnede van de Topografische Kaart, blad 
32C Zeist, uitgave 2001.  
(Bron: www.watwaswaar.nl.)   
 

Afb. 2.27: Uitsnede van de Topografische Kaart, blad 
32C Zeist, uitgave 2011.  
(Bron: www.topotijdreis.nl.)   
 

Afb. 2.28: Noordelijk deel van de buitenplaats Stenia. Uitsnede van een vogelvlucht-opname uit het westen, 
vervaardigd door Delta-Phot Luchtfotografie, 1989. 
(Bron: UA, cat.nr. 50983.)   
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Afb. 2.29: Huize Stenia gezien  
vanaf de Utrechtseweg, foto 
uit 1998.  
(Bron: RCE, obj.nr.351.712.)   
 

Afb. 2.30: Uitzicht in zuidelijke richting over het park 
vanaf het bordes achter het hoofdhuis. Situatie 
omstreeks 2016. (Bron:  Mooi Zeist BV.)   
 

Afb. 2.31: Uitzicht in zuidoostelijke richting vanaf het 
bordes achter het hoofdhuis. Rechts het Thomashuis. 
Situatie omstreeks 2016.  (Bron:  Mooi Zeist BV.)   
 

Afb. 2.32: Zicht vanuit het park richting de achterzijde 
van het hoofdhuis. Links het Thomashuis. Situatie 
omstreeks 2016. (Bron:  Mooi Zeist BV.)   
 

Afb. 2.33: Uitzicht over het park op de achterzijde van 
het huis met bordes. Situatie omstreeks 2016.  
(Bron:  Mooi Zeist BV.)   
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Afb. 3.1: Schematische 
weergave van de aanleg 
omstreeks 1854. 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3.2: Schematische 
weergave van de aanleg 
omstreeks 1860.  
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3. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, ACHTERGRONDEN EN RELICTEN 

De huidige verschijningsvorm van de buitenplaats Stenia is voornamelijk ontstaan in de tweede helft 
van de twintigste eeuw, hoewel er ook relicten zijn uit het midden van de negentiende en begin 
twintigste eeuw. 
 
 
3.1. Vóór 1858 

Tot 1854 maakte het terrein van de latere buitenplaats Stenia deel uit van een groot perceel ‘bosch’ 
langs de Utrechtse Straatweg dat behoorde tot landgoed Kersbergen en werd doorsneden door een 
laan naar de vroegere ridderhofstad. 
De huidige kavelvorm ontstond in 1854 bij de opdeling van het bos in meerdere percelen, die ieder 
min of meer haaks op de Utrechtse Straatweg waren gericht. 
 
Thans nog resterend uit deze periode: 
- de basisvorm van het perceel. 
 
 
 
3.2. Periode 1858-1881 

Bij de ontwikkeling van het terrein in 1858 tot buitenplaats Stenia ontstond een karakteristieke, midden 
negentiende eeuwse buitenplaats, zoals er in die jaren in Zeist vele werden aangelegd. 
Het huis was in het midden van de perceelsbreedte op een kleine verhoging geplaatst, goed zichtbaar 
vanaf de Utrechtseweg en via een gebogen oprit ontsloten. Een koepeltje naast de westelijke ingang 
versterkte de presentatie als buitenplaats. Iets verderop op het terrein stond een stalgebouw, later 
vergroot tot ‘stal voor 4 paarden, koetshuis en koetsierswoning’. 
Ten zuiden van het huis strekte zich de siertuin uit met slingerpaden, een open doorzicht over de 
lengte van het perceel en meer opgaande beplantingen aan weerszijden. Achterin de tuin werd een 
gedeelte moestuin gerealiseerd.  
Hoewel de (thans verdwenen) ronde vijver achter het huis pas in 1896 wordt genoemd zou deze uit de 
eerste aanleg kunnen dateren, maar het is ook mogelijk dat deze na 1881 werd toegevoegd. 
 
Thans nog resterend uit deze periode: 
- het hoofdvolume van huis Stenia 
- gebogen oprit vanaf de Utrechtseweg 
- een gedeelte van de huidige padenloop 
- het grote gazon achter het huis met twee oude beuken 
- diverse oude bomen (veelal eiken) 
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Afb. 3.3: Schematische 
weergave van de aanleg 
omstreeks 1905. 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3.4: Schematische 
weergave van de aanleg 
omstreeks 2018.  
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3.3. Periode 1881-1948 

Vanaf 1881 werd de buitenplaats door opeenvolgende eigenaren aanzienlijk verfraaid. Het huis kreeg 
in eerste instantie aan de westzijde een aanbouw en daarna een  nieuwe entreepartij en een serre. 
Het oude stalgebouw werd aanzienlijk vergroot tot ‘stal, koetshuis, woning, oranjerie, tuinmanswoning 
en bakhuis’. Het koepeltje vooraan aan de Utrechtseweg werd afgebroken. Nabij de moestuin 
verscheen een vrijstaande oranjerie en er werden broeikassen geplaatst. Hoewel de tuin in hoofdvorm 
niet drastisch werd gewijzigd werden de beplantingen in de tuin wel verfraaid; diverse foto’s uit deze 
periode laten een rijk versierde aanleg zien met bloemperken en solitaire coniferen langs de 
slingerende wandelpaden en grote kuipplanten langs de oprit.  Het koetshuis lag, evenals de moestuin 
en de oranjerie, verborgen achter opgaande beplantingen.  
Passend in de tijdsgeest wordt het noordelijke deel van de moestuin omstreeks 1925 omgevormd tot 
tennisbaan. De ontwikkeling van de maatschappij wordt ook getypeerd door de toenmalige 
aanwezigheid van een ‘garage’ en ‘chauffeurswoning’ in plaats van het eerdere ‘koetshuis met 
koetsierswoning’. Vanaf die tijd lijkt de beplanting tussen huis en Utrechtse Straatweg meer gesloten, 
waardoor de zichtbaarheid van het huis verminderd en de privacy toegenomen zal zijn. 
 
Thans nog resterend uit deze periode: 
- situatie van een gesloten en opgaande beplanting aan de voorzijde van het huis 
- deel van de beplantingen (oa bonte conifeer, taxus) 
 
 
3.4. Ná 1948 

Nadat Stenia in 1948 in handen komt van de Vereeniging voor Heilpaedagogie, komt de nadruk te 
liggen op het gebruik van gebouwen en terrein als zorginsteling. De aanwezige tuin- of parkaanleg 
terrein wordt niet wezenlijk heringericht, maar raakt wel geleidelijk bebouwd en er worden diverse 
sport- en speelplekken ingericht. Getracht is steeds oude parkbomen zoveel mogelijk te sparen. 
Het groene middenterrein bleef min of meer in die hoedanigheid bestaan, de vijver maakte plaats voor 
een verhoogd terras achter het huis. Diverse nieuwe paden werden aangelegd. 
 
Thans nog resterend uit deze periode: 
- diverse bijgebouwen (Thomashuis, oude en nieuwe Annahuis, Rafaelgebouw en schoolgebouw) 
- bordes en plein achter het hoofdhuis 
- uiteenlopende verhardingen (paden, parkeerplaatsen, pleinen) 
- deel van de beplanting 
- meubilair, verlichting, speeltoestellen, hekwerken, etc.  
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Solitaire beuken op het centrale gazon. In de oude beplantingsgroep rechts staan onder meer een 
bijzondere bonte conifeer en oude taxus. 

Oude beuken waartussen oorspronkelijk een pad. 
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BIJLAGE. GEMEENTELIJKE MONUMENTALE STRUCTUUR  

 
Het terrein als geheel is bij Raadsbesluit in 1987 aangewezen als gemeentelijke monumentale 
structuur (Raadsbesluit d.d. 7-12-1987 nr. 14.412).41 Dit betreft niet bebouwde ruimten waarvan het 
oorspronkelijke karakter nog aanwezig of kenbaar is. In het gemeentelijke Groenstructuurplan Zeist 
2011-2020 is het restant van de buitenplaats aangeduid als behorend tot het ‘groene 
cultuurhistorische raamwerk’ (categorie S2) met als beleidsdoel: ‘het koesteren zichtbaar houden en 
versterken van de groene samenhang binnen het cultuurhistorisch raamwerk als geheel, inclusief 
laanpatronen en lopen van oude waterwegen’.42 
 
 
 

                                                      
41 Bron: www.zeist.nl, Gemeentelijke monumentale structuren in de gemeente Zeist. 
42 Bron: www.zeist.nl, Groen (voor) Zeist, definitief mei 2011, Groenstructuurplan voor binnenstedelijk groen: Zeist, Austerlitz, 
Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide. 

Afb. I.1: Uitsnede van de kaart Overzicht_ 
beschermde_gebieden, bedoeld ter verduidelijking 
van de kaart 'Gebieden behorende bij de lijst van 
Beschermde Monumenten, vastgesteld bij 
Raadsbesluit d.d. 7-12-1987 nr. 14.412.’  Volgens 
opschrift heeft deze kaart geen rechtskracht. Het 
terrein van Stenia (rood omkaderd) is aangemerkt 
als ‘monumentale structuur’. 
(Bron: www.zeist.nl; bewerking SB4.) 
 

Afb. I.2: Uitsnede van de kaart Groenstructuur van de  
gemeente Zeist. Het terrein van Stenia (rood omkaderd) 
is aangemerkt als ‘(restant ) buitenplaats (S2)’.  
(Bron: www.zeist.nl, Groenstructuurplan, 2011; 
bewerking SB4.) 
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