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Reconstructie van de oorspronkelijke kleuren op basis van het kleuronderzoek uit 2006. 
(Tekening afkomstig uit genoemde verslag) 

Een karakteristiek van het gebouw is dat Metzelaar deze vormgeving rondom 
toepaste en geen onderscheid maakte tussen voor- achter- of zijgevels. Van alle 
bouwdelen zijn er maar twee met schuine daken, het centrale deel van de 
hoofdvleugel en de twee woningen aan het voorplein. Alle oude daken, uit 1904, 
hebben royale dakoverstekken van hout met versierde korbeeltjes en gedecoreerde 
windveren lang de dakranden van de topgevels. De dakpannen zijn donkerrode 
geglazuurde Bouletpannen. De pannen op de uitbreidingen van de woningen uit 
1908 zijn van hetzelfde type maar helderrood. De meeste daken zijn echter plat en 
Metzelaar maakte wel een onderscheid tussen de bovenbeëindiging van de naar 
buiten gerichte gevels en die rondom de binnenplaatsen. Bij de eerste gevels schiet 
de gevel door tot boven het dakvlak in de vorm van een lage borstwering met op 
regelmatige afstanden lage rechthoekige pinakels van baksteen, waarvan er 
verschillende zijn uitgevoerd als ventilatiekoker. Borstwering en pinakels zijn 
afgedekt met oranje-rode geglazuurde Tuiles du Nord. Aan de achterzijde van de 
voormalige achtervleugel uit 1908 bevindt zich nog de stomp van de voormalige 
schoorsteen van de verwarmingsketels. 

In de demarcatietekeningen hebben alle muren en wanden een kleur gekregen die 
de mate van aanraakbaarheid aangeeft. In het geval van de binnenmuren 
(bijvoorbeeld van de gangen in de hoofdbouw) zijn wij bij het toekennen van een 
markering uitgegaan van de muur zelf, als structurerend element. Daarbij is geen 
rekening gehouden met bijvoorbeeld later dichtgezette deuropeningen, waarvan de 
vulling strikt genomen natuurlijk een andere waarde toegekend kan worden dan de 
muur. Dergelijke nuances zijn in de demarcatietekeningen achterwege gelaten.  
Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat zowel de bouwdelen zelf als de 
oorspronkelijke ruimtelijke structuur nog in hoge mate aanwezig zijn (rood).

Vensters
De vensters kennen een tamelijk grote variatie, die zich in de meeste gevallen wel 
tot enkele basistypen laten herleiden. In het bestek uit 1904 worden ze als volgt 
omschreven: 

Historie
De Justitiële Jeugd Inrichting Eikenstein werd oor-
spronkelijk in 1905 in gebruik genomen als tucht-
school voor meisjes naar een ontwerp van de toen-
malige ingenieur-architect voor de Gevangenissen en 
Rechtsgebouwen W.C. Metzelaar (1848-1918). 
Tuchtscholen waren in 1905 een heel nieuw verschijn-
sel, zij vloeiden voort uit de “Kinderwetten” die de 
liberale minister van Justitie Cort van der Linden in 
1901 door de Kamer aanvaard wist te krijgen.

Voor de bouw van de tuchtschool in Zeist was eind 
1903 al het Landgoed Eikenstein aan de Straatweg 
naar Zeist, de tegenwoordige Utrechtseweg aange-
kocht. Rond 1900 was dit een uitvalsweg van Zeist 
met vooral vrijstaande villa’s en landhuizen op vaak 
ruime eigen kavels. Het gekochte terrein had een 
rechthoekige vorm met zijn brede zijde langs de 
straat met daarop, naast het huis zelf, een koetshuis, 
biljartkamer, tuinmanwoning, serres en een 

bergplaats. Alle gebouwen lagen links op het terrein, 
rechts was een park in Engelse landschapsstijl met 
slingerende paden.
Metzelaar plaatste de nieuwe tuchtschool centraal op 
het terrein en op enige afstand van de straat, zodat 
iets van de parkaanleg gespaard zou blijven. De villa 
werd afgebroken maar alle bijgebouwen bleven 
bestaan om door de tuchtschool te kunnen worden 
gebruikt.

De plattegrond van de te bouwen tuchtschool voor 
meisjes week alleen aan de straatzijde iets af van de 
tuchtscholen voor jongens. Als de plattegronden van 
bijvoorbeeld de tuchtschool in Haren worden vergele-
ken met die van Zeist blijkt dat het inrichtingsgedeelte 
identiek is, maar dat de voorgebouwen, die sterk het 
gezicht van de tuchtschool bepaalden, verschilden.
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voorplein is een moderne interpretatie van het oorspronkelijke ontwerp, maar wel in 
dezelfde geest vormgegeven. 
Het verdient aanbeveling de gehele situatie aan de voorzijde van het complex nog 
eens te bezien en een samenhangend plan te maken, waarbij de verloren gegane 
kwaliteiten zoveel mogelijk worden hersteld. Daarbij zal vooral gekeken moeten 
worden naar de (niet meer aanwezige) ruimtelijke samenhang van de woningen en 
het hoofdgebouw en de detaillering van de inrichting zoals de aanwezige 
verkeersborden en de beveiliging langs de voorgevel van het hoofdgebouw. 
Armoedig vormgegeven elementen als fietsenstallingen kunnen misschien beter 
elders worden ondergebracht. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied steeds meer onderdeel van de stad 
Zeist. Was het gebied achter de inrichting rond 1900 vooral agrarisch van karakter, 
in het laatst van de twintigste eeuw verrezen hier steeds meer nieuwbouwwijken. 
Langs de Utrechtseweg verschenen in dezelfde periode steeds meer grootschalige 
kantoorcomplexen, die dit deel van de straatweg nu domineren, hoewel op enkele 
plaatsen ook iets van de woonbebouwing gespaard bleef. 

Het exterieur 
Eikenstein werd in zijn eerste opzet gebouwd als Tuchtschool voor meisjes in 1904 
door W.C. Metzelaar en in 1908 al weer vergroot door dezelfde bouwmeester toen 
het complex in gebruik werd genomen als Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes. 
Beide bouwcampagnes werden echter uitgevoerd in dezelfde vormentaal zodat we 
het gebouw dat in 1909 tot stand was gekomen in zijn geheel als ‘oudbouw’ kunnen 
beschouwen ten opzichte van de eerstvolgende grote uitbreiding die pas in 1987 zou 
worden uitgevoerd. Alle bouwdelen zijn van baksteen. De enige uitzondering is de 
fraaie overdekte plaats van hout op de eerste binnenplaats uit 1908. 

Gevels
Alle muren zijn opgetrokken met rode machinale bakstenen in kruisverband en het 
vlakke muurwerk wordt verlevendigd met segmentbogen en banden van oranje-rode 
verblendsteen. Aan de bovenzijde van de plintzone is het muurwerk iets rijker 
uitgevoerd in de vorm van een terugliggende bloktand van op zijn kant gezette 
koppen van machinale stenen tussen twee banden van verblendsteen. Niet alleen de 
gebruikte bakstenen zorgen voor levendige muurvlakken, de kleur van de 
voegspecie was daar bij aangepast – voor de machinale stenen gewoon geel-grijs 
tot grijs (afhankelijk van de ouderdom van het voegwerk en de gebruikte specie, 
kalkspecie of portland) en voor de verblendsteenonderdelen met een rood gekleurde 
voegspecie. Veel jongere herstellingen vallen daardoor een beetje uit de toon, zoals 
de toiletblokken op de eerste binnenplaats, waar wel de bakstenen met zorg zijn 
uitgezocht, maar niet het voegwerk werd aangepast. 
In 2006 is door Josefien & Co een kleuronderzoek naar de geschilderde onderdelen 
in de voorgevel uitgevoerd.12 Uit dit onderzoek is gebleken dat de oorspronkelijke 
kleuren afgestemd waren op de natuurlijke kleur van de gebruikte bouwmaterialen. 
Dit betekende dat de kozijnen en alle onderdelen van de daklijsten geschilderd 
waren in een (baksteen) gele kleur. De ramen waren oorspronkelijk geschilderd in 
een donkerbruine kleur.  

12 Zie “Verslag van een kleurhistorische Quick-scan’, kleuronderzoek naar het exterieur van de voormalige 
tuchtschool voor meisjes ‘Eikenstein’ te Zeist. Uitgevoerd door Josefien & Co uit Aalsmeer, in augustus 2006.  
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Het oorspronkelijke landhuis was gesitueerd ter plaatse van de linker voorbouw en is voor 
de bouw van de tuchtschool gesloopt. 
In de loop van de eeuw zijn alle bijgebouwen gesloopt en wordt het oorspronkelijk 
hoofdgebouw aan de linker-, rechter- en achterzijde omsloten door de nieuwbouw uit 1987. 
De tuchtschool werd op ruime afstand van de weg gebouwd zodat er een ruim voorplein 
ontstond die aan weerszijde werd omsloten door beide naar voren stekende vleugels met 
verbindingsgang en directiewoningen (zie afb. 4.1). 
De verbreding van de weg in 1934 had weliswaar geen direct gevolg voor de gebouwen zelf 
maar tastte wel het groene en ruime karakter van het voorplein aan. Dit karakter werd nog 
meer aangetast door de sloop in de jaren zestig van de beide gangen die de verbinding 
vormden tussen directiewoningen en het hoofdgebouw. Hierdoor heeft het voorplein met 
de hoofdingang van de instelling het besloten karakter verloren en zijn beide woningen met 
hun achterkant naar het front van het hoofdgebouw komen te staan. Dit alles resulteert in 
een wat rommelig beeld waarbij de ruimte van het voorplein met gazon nu links en rechts 
wegloopt in ruimten met een steniger karakter.  
 

 
Afb. 4.1 Ansichtkaart “Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes te Zeist”. Coll. Utrechts Archief. 
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De hoofdopzet
De hoofdopzet van het hoofdgebouw bestond uit vier 
vleugels in een carré geplaatst rond een binnenplaats. 
Samen met de twee naar voren stekende vleugels 
vormde het hoofdgebouw een U en omsloot het 
voorplein. Dit was ingericht met enkele gazons met 
bloemperken in ronde vormen waar omheen een 
rijweg liep. Deze hele voorbouw bestond uit twee 
zelfstandige gebouwtjes op de kop die door middel 
van een brede gang met het hoofdgebouw waren 
verbonden. Deze gangen van een bouwlaag met plat 
dak zijn nu verdwenen. 
De capaciteit van de tuchtscholen bleek al snel te 
groot, ook de tuchtschool voor meisjes in Zeist was 
veel te groot. Eind 1909 verhuisde de tuchtschool 
voor meisjes in Zeist naar Montfoort terwijl het 
rijksopvoedingsgesticht vanuit Montfoort naar Zeist 
ging. Om de tuchtschool in Zeist geschikt te maken 
voor de nieuwe functie moest het worden verbouwd.
Voor de uitbreiding hanteerde Metzelaar dezelfde 
vormentaal als het bestaande gebouw, zodat op 
stilistische gronden niet uit te maken is wat oud en 
wat nieuw is. In veel opzichten betekende de verbou-
wing van 1908 een vergroting en geen ingrijpende 
verandering in de organisatie van het gebouw.

Aan de voorzijde van het complex werden de beide 
gebouwtjes met spreekkamers uitgebouwd tot 
volledige woningen voor de directrice (links) en 
adjunct-directrice (rechts) met boven kleine apparte-
menten voor inwonende onderwijzeressen.
Rondom de inrichting waren veel functies onderge-
bracht, deels in de oude landgoedgebouwen: meer-
dere boomgaarden, meerdere plantenkassen, meer-
dere moestuinen, hokken voor kippen en varkens, een 
wasserij etc.

Veranderingen in het interbellum (1919-1939)
In de periode na de grote uitbreiding van 1908 vinden 
er aan het complex vooral technische aanpassingen 
plaats. In 1921 werd rechts van het gesticht een 
particuliere woning aangekocht als huisvesting van de 
directrice. Als gevolg van de verbreding van de weg 
Utrecht – Zeist is deze woning echter al in 1934 
afgebroken en werd aansluitend een nieuwe woning 
rechts van het complex gebouwd. Deze woning, in juli 
1935 voltooid, is nu in particulier bezit.

Na de tweede wereldoorlog
In 1950 vond een belangrijke wijziging in de organisa-
tie plaats. Op 29 november werden de gebouwen als 
gevolg van de “hergroepering der Rijksgestichten” 
bestemd voor een nieuw op te richten Rijksobserva-

tiegesticht voor jongens. De wijziging behelsde ook 
het plan in het hoofdgebouw meerdere gezinnen te 
huisvesten.
In 1951 werden vervolgens de twee voormalige 
directiewoningen verbouwd zodat er in de voorbouw 
totaal vier woningen ontstonden.
In 1961 werden de sportvelden achter het gebouwen-
complex aangelegd met onder andere een voetbal-
veld. Tegenwoordig ligt het sportveld nog steeds 
achter de inrichting, maar door de latere uitbreidingen 
van Eikenstein is de situatie hier volledig gewijzigd.

In 1987 vond een grote uitbreiding van het complex 
plaats. Het ontwerp was van Architekten Kollektief 
Heijdenrijk uit Amersfoort. De nieuwbouw van het 
complex, de naam van het gesticht was inmiddels 
gewijzigd in “Rijksinrichting voor jongens”, borduurde 
ruimtelijk voort op de door W.C. Metzelaar ontworpen 
structuur met behoud van de functionele relatie 

tussen de verschillende bestaande ruimten. Door de 
nieuwbouw als een schil om de oudbouw heen te 
leggen, kregen de oorspronkelijke buitenplaatsen een 
gesloten karakter. Dit werd uit oogpunt van veiligheid 
ook gewenst. De nieuwbouw kreeg een eigentijdse 
vormgeving waarbij de gele bakstenen en groene 
kozijnen contrasteren met de rode kleuren van de 
oudbouw.
In de 21-ste eeuw volgde nog een derde grote uitbrei-
ding waarbij aan de achterzijde een meisjesafdeling 
werd toegevoegd en de inrichting veranderde in een 
Justitiële Jeugd Inrichting.

Ruimtelijke kenmerken:
•	 (Hoofd)gebouw rond één hof
•	 Verschillende vloerniveau’s
•	 Verbinding dienstwoningen met hoofdgebouw
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Afb. 3.5 Fases diverse uitbreidingen. Tekening Con-C. 
 
 
4 Stedenbouwkundige situatie en de terrein- en tuinaanleg 
 
De voormalige Justitiële Jeugd Inrichting Eikenstein ligt nu op een strak ingekaderd 
rechthoekig terrein tussen grote kantoorgebouwen aan de Utrechtseweg. Links en rechts 
van het complex leiden wandelpaden in het groen naar de achterliggende woonwijken. Het 
linker pad, het Laantje van Dreesman, was oorspronkelijk een belangrijke ontsluitingsweg 
voor het instellingsterrein door de vele bijgebouwen die hier aan lagen. Nu heeft het die 
betekenis bijna geheel verloren. Beide paden vormen nu brede groene marges tussen het 
complex en de aangrenzende bedrijfsterreinen. Voor het complex loopt de drukke 
Utrechtseweg met fietspad en trottoir op enkele meters van de woningen. 
 
Rond 1900 stonden langs de toenmalige Straatweg vooral particuliere huizen waarvan 
enkele landhuizen met een grotere omvang op een ruimer terrein. Eikenstein behoorde tot 
de categorie “grotere landhuizen” met veel bijgebouwen en een eigen parkaanleg in Engelse 
landschapsstijl. De Straatweg was toen veel smaller maar werd in 1934 verbreed tot de 
huidige breedte. 
 
In het oorspronkelijk plan behield Metzelaar veel van de oorspronkelijke aanleg van het 
landgoed. Vrijwel alle bijgebouwen links op het terrein en de parkachtige structuur met 
slingerende paden aan de rechterzijde van het terrein werden geïntegreerd in het ontwerp. 
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