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De opgave
In de zomer van 2019 hebben Plegt Vos en Fakton-
Capital de verkoopprocedure van het Rijksvastgoed-
bedrijf gewonnen om de voormalige justitiële 
inrichting Eikenstein, aan de Utrechtseweg 37 in 
Zeist aan te kopen en te ontwikkelen tot een bijzon-
dere woonbuurt waarin het monumentale complex 
een nieuwe bestemming krijgt.

In de bieding is uitgegaan van een aantal ruimtelijke 
en programmatische uitgangspunten, die bij de 
verdere uitwerking van de plannen als leidraad 
hebben gediend:
�� Het monument vormt straks de smaakmaker 

van het gebied en neemt een centrale plaats in
�� De nieuw- en oudbouw vormen samen een 

inclusieve woonbuurt waar een nieuwe hechte 
gemeenschap kan ontstaan

�� De groene kwaliteiten van de locatie worden 
maximaal benut en ingezet

�� Collectieve ruimtes vormen belangrijke elemen-
ten die voor verbinding gaan zorgen in de buurt: 
Een ‘tuinkamer’ als collectieve buitenruimte 
achter het monument en een ‘woonkamer’ met 
voorzieningen in het monument

Voor het programma is destijds in de bieding (2019) 
uitgegaan van de volgende aantallen:
�� Ontwikkeling van minimaal 53 (zorg)apparte-

menten in het monument
�� Twee dienstwoningen, monumentaal (niet 

meegenomen in kosten)
�� Ontwikkeling van circa 75 woonzorg en sociale 

appartementen in een tweetal nieuwe gebou-
wen 

�� Circa 65 grondgebonden woningen in verschil-
lende prijscategorieën ten noorden van het 
monument

Aan SVP Architectuur en Stedenbouw is gevraagd 
een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan 
op te stellen. Deltavorm is verantwoordelijk voor de 
inrichting van de openbare ruimte. 

Inmiddels zijn Plegt Vos en Fakton Capital ook een 
samenwerking aangegaan met RKWBV en Abrona 
en Kwintes. Samen met deze partijen is een bijzon-
der woon-zorg concept ontwikkeld wat de herbe-
stemming van het monument maar ook de nieuwe 
woonbuurt tot een uniek gebied maakt. 

Inleiding
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De locatie
Eikenstein ligt aan aan de Utrechtseweg, circa 2 km 
ten noordwesten van Slot Zeist en het centrum. De 
locatie is bereikbaar per auto via de Utrechtseweg en 
de Laan van Eikenstein en is minder dan 1 km van de 
A28 gelegen. Fietspaden langs de Utrechtseweg 
�����	���
���������������	����������	��	��	������	��
het centrum, Utrecht en Utrecht Science Park. De vele 
buslijnen die de Utrechtseweg volgen zorgen ook 
voor goede OV verbindingen, o.a. met station Drieber-
gen-Zeist wat het dichtstbijzijnde treinstation is op 
circa 5 km.

De locatie maakt onderdeel uit van de Stichtse 
Lustwarande. Het gebied heeft een lommerrijk 
karakter en is omringd door een sterke bosrand die 
aan de Utrechtseweg ook een setting creëert voor 
het monumentale pand. De locatie Eikenstein is niet 
de enige ontwikkeling langs de Utrechtseweg. De 
locatie is omringd door verschillende functies en 
ontwikkelingen. Het project Mijnhardt Wonen wordt 
op dit moment gebouwd aan de overkant van de 
Utrechtseweg en het RaboFacet, direct ten oosten 
wordt ook ontwikkeld naar woningbouw. Voor het 
kantoorpand ten westen van de locatie aan de Dreef 
worden momenteel plannen ontwikkeld. Het gebied is 
dus volop in beweging. 

Het complex Eikenstein is een gemeentelijk monu-
ment. Het monumentale pand neemt een centrale 
plaats in binnen de voorziene gebiedsontwikkeling, 
zowel ruimtelijk als programmatisch en geeft het 
project een gezicht naar de Utrechtseweg. In de 
eerste visie is voorgesteld de bouwvolumes die na 
1908 zijn aangebouwd te slopen, waardoor het 
oorspronkelijke pand in ere kan worden hersteld. Dit 
betreft het oorspronkelijke gebouw uit 1905 inclusief 
de eerste aanbouw uit 1908. 

Er zijn archeologische vondsten op het terrein gedaan 
waarvan de meest interessante uit de ijzertijd stam-
men. Hier moet rekening mee worden gehouden.  
Nader archeologisch onderzoek hiernaar wordt nog 
uitgevoerd.

Ook bevindt zich op het terrein een aantal behou-
denswaardige bomen, deze zijn ingemeten en 
ingepast in het inrichtingsplan. 

groene randen zorgen voor een besloten gevoel

het monument als 
eyecatcher aan de 
Utrechtseweg
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de latere aanbouwen hebben geen monumentale status
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RUIMTELIJK 

RAAMWERKKAART

Projectgrens

Laanstructuur

Groene voorruimtes

Groene scheggen

Ecologische corridors

Overgangsgebied
voorruimte, ecologische corridor

Groene buffer

Groene plekken in netwerk
Zoeklocatie binnen projectgebieden

Groene routes
Zoeklocatie binnen projectgebieden

Gemeentelijke kaders
In 2017 is de Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord 
vastgesteld. Hierin staan belangrijke uitgangspunten 
die van invloed zijn bij de ontwikkeling van Eikenstein:
�� Het robuuste groen rond de locatie moet behou-

den blijven
�� Verbindingen in oost-westrichting tussen de 

groene kamers en landgoederen
�� Een groene voorruimte aan de Utrechteweg
�� Een bandbreedte van 2 tot 6 bouwlagen op 

Eikenstein
�� Een groene overgangszone naar de randen

Het proces
De afgelopen maanden is in een intensief proces met 
alle partijen en stakeholders gewerkt aan het steden-
bouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan en inrich-
tingsplan. Tijdens een startsessie is gedroomd 
(droomsessie) en zijn ambities geformuleerd. De 
kernwaarden hebben als input gediend voor het 
onderzoeken van verschillende scenario’s. Uiteindelijk 
is een keuze gemaakt voor een uniek woonconcept 
dat recht doet aan deze bijzondere locatie maar ook 
aan het unieke programma dat hier gerealiseerd 
wordt. 

Parallel aan het opstellen van het stedenbouwkundig 
plan hebben ook de eerste verkenningen plaats 
gevonden voor het herbestemmen van het monu-
ment in nauwe samenspraak met de toekomstige 
gebruikers. Zo zijn de ideeën voor dit complex direct 
geintegreerd in het stedenbouwkundig plan. 
Ook zijn gesprekken gevoerd met een aantal stakehol-
ders die op of direct grenzend aan het terrein wonen. 
Uiteraard is kennis genomen van de resultaten van 
het participatieproces dat het Rijksvastgoed Bedrijf 
heeft doorlopen voor deze locatie en op 12 september 
tijdens de Open Monumentendag zal het SO Steden-
bouwkundig plan ook aan de omgeving gepresen-
teerd worden. Vanaf dat moment wordt ook een 
vervolg gegeven aan het eerder doorlopen participa-
tieproces voor Eikenstein.

Leeswijzer
In voorliggende rapportage worden eerste de ambi-
ties en kernwaarden voor de locatie toegelicht. 
Vervolgens wordt het concept van het stedenbouw-
kundig plan uitgelegd alvorens in te gaan op alle 
deelaspecten en het SO inrichtingsplan. In het 
hoofdstuk beeldkwaliteit worden de eerste ideeën 
over de uitstraling van de architectuur uiteengezet en 
tot slot zijn in de bijlage een aantal themakaarten 
opgenomen. 

Bos

Water

Ontwikkellocatie

Monument

Representatieve voorgevel

Langzaam verkeersnetwerk

Mogelijke langzaam-
verkeersnetwerk route

Ontsluitingsweg

Zichtas

Ruimtelijke raamwerkkaart uit Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord

Resultaten uit droomsessie

11Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan Eikenstein Zeist10



Stedenbouw-
kundig plan
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De ambitie

Eikenstein is een unieke plek in Zeist.  Met het prachtige monument dat 
onderdeel uit maakt van de Stichtse Lustwarande en de bosranden die de 
locatie omarmen zijn alle ingrediënten aanwezig om er een bijzondere 
woonbuurt van te maken. Daarbij stellen wij een drietal ambities centraal:

Sociale cohesie
We willen niet zo maar een woonbuurtje maken maar bouwen aan een nieuwe en hechte gemeenschap waarin 

gelijkgestemden met elkaar samen wonen in een nieuwe buurt. We streven naar een ideale mix van doelgroe-

pen, starters, gezinnen, empty nesters. Mensen die zorg nodig hebben en mensen die zorg kunnen geven. Het 

streven is om deze mensen op een prettige en harmonieuze manier te laten samen wonen in deze nieuwe buurt. 

Verschillende mensen met een zelfde leefstijl, mensen die worden verbonden door de plek en de zorg voor 

elkaar. Het stedenbouwkundig plan kan dit gevoel van ‘samen wonen en leven’  ondersteunen door maximaal uit 

te nodigen tot ontmoeting. Door in te zetten op gemeenschappelijk groen en ontmoetingsplekken in de open-

bare ruimte maar ook in een buurtvoorziening in het monument of bijvoorbeeld in een gemeenschappelijke kas.

Respect voor historie
Het monument moet de plek krijgen die het verdient in het stedenbouwkundig plan. Met betekenis voor de 

nieuwe buurt, maar ook voor alle inwoners van Zeist. Een gebouw om trots op te zijn! Met een monumentale 

voorkant aan de Utrechtseweg aan de zijde van de Stichtse Lustwarande maar ook met een nieuwe voorkant 

aan de achterzijde, als focuspunt in de nieuwe woonbuurt. Een (deels) openbaar en toegankelijk gebouw, waar 

����������	���
�����	��
������������������������
������	���������������������������
�����������	�
���
����-

gevoegd worden door de nieuwe bewoners die hier hun thuis van gaan maken. Dat betekent dat het monument 

weer terug gebracht wordt in oude glorie, maar dat er ook nieuwe lagen aan toegevoegd worden door aanpas-

singen waarmee het gebouw de komende 100 jaar een duurzame toekomst tegemoet gaat.  

Duurzaam en natuurinclusief
Op zo’n groene locatie kan het niet anders dat duurzaamheid en natuurinclusiviteit belangrijke ambities zijn. Een 

plek waar zowel mens als dier het goed hebben. De aanwezige waarden in de bosranden zijn een cadeautje en 

we willen graag deze waarden verder uitbreiden in het gebied. Dat doen we door te investeren in  het landschap 

en de openbare ruimte, maar ook door na te denken over duurzame woningen. We streven naar het minimalise-

ren van verharding om een zo klimaatbestendig mogelijk ontwerp te maken. Nieuwe bomen zorgen voor verkoe-

	�
������
��������������
��������
������	��
�	�����
��
������������������
�
��
���	���
���
��������
���
�������

waarbij de voorkeur uitgaat naar groene daken en het is wenselijk via een gebiedscorporatie zowel het energie-

concept als het onderhoud en beheer te regelen. Deze corporatie draagt natuurlijk ook weer bij aan het creëren 

van gemeenschapszin en sociale cohesie. En zo is de cirkel rond!

Ontmoeting centraal

Inclusief: 
een buurt voor iedereen

Monument is ‘trots’ 
voor iedere Zeistenaar

Zorgen voor en met elkaar: 
iedereen kent elkaar

Verschillende doelgroepen,
verschillende typologieën,
zelfde leefstijl

Gedeelde voorzieningen
Gemeenschapszin

Informele sfeer

Monument is parel van 
het gebied

Architectuur en buiten-
ruimte in samenhang 
ontworpen

Verhaal van de 
plek vertellen en 
laten zien

Monument blijft een ‘zorg’ gebouw, 
passend bij historie

Nieuwe architectuur is 
terughoudend en tijdloos

Nieuw landschap/
park maken

Collectief energie 
systeem

Anders omgaan 
met collectiviteit

Extensief beheer

Klimaatbestendig en 
geen hitte stress

Biodiversiteit verhogen
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Een inclusieve benadering voor wonen en 
zorg op Eikenstein

Voor het monument wordt een woon-zorg concept ontwikkeld voor circa 80 à 
90 bewoners, waarbij ongeveer 35 bewoners met een zorgvraag de leefomge-
ving delen met bewoners zonder deze zorgvraag. Het doel is om deze inclu-
��������
�����
����
�������������	������
�������
�"��������������	��
�����
verbinden met de wijk door ook op wijkniveau extra aandacht te besteden aan 
het gemeenschappelijke karakter van de leefomgeving. Dit wordt enerzijds 
beoogd door een groen, autovrij binnengebied – een ‘groene huiskamer voor 
de buurt’ - en anderzijds door een fysieke gemeenschappelijke ‘ontmoetings-
plek,’ die waar de bewoners van het monument en de wijk elkaar kunnen ont-
moeten. 

De bewoners met een zorgvraag bestaan uit licht verstandelijk gehandicapten die grotendeels zelfstandig 
leven, maar voor wie de nabijheid van zorg en een sociaal hechte omgeving zeer belangrijke ingrediënten 
vormen om deze zelfstandigheid verder te kunnen ontwikkelen. Door een woon-zorg concept te ontwikkelen 
waarbij deze bewoners samenleven met bewoners zonder zorgvraag wordt beoogd een zo vanzelfsprekend 
mogelijke leefomgeving te creëren, die minder nadruk legt op het institutionele karakter van zorg en meer 
ruimte aanbrengt om de formele vormen van zorg aan te laten sluiten op informele vormen van zorg. Deze 
informele zorgzame omgeving kan ontstaan door de vorming van een gemeenschap van bewoners te stimule-
ren en te voorzien in de aanwezigheid van ondersteunende, gemeenschappelijke voorzieningen en activiteiten.

De fysieke, programmatische en organisatorische aspecten van het ontwerp voor de gemeenschappelijke 
ruimten binnen en buiten het monument en de programmering van de functies worden vormgegeven in nauwe 
samenwerking met woningbouwvereniging RKWBV, haar zorgpartners Abrona en Kwintes en de gemeente 
Zeist. Doel hierbij is om in de opzet van de gemeenschappelijke, mogelijk semi-publiek toegankelijke ruimten in 
het monument tevens de basis te leggen voor een ‘sociale infrastructuur’ die kan aansluiten op het gemeen-
schappelijke domein in de wijk. Naast de ‘groene huiskamer’ wordt daarom een kleinschalige fysieke ontmoe-
tingsplek beoogd die de sociale infrastructuur van het monument aanvult. Onderzocht wordt of een dergelijke 
plek gezamenlijk kan worden beheerd door de bewoners van het monument en van de wijk. In samenhang met 
het ontwerp wordt daarom tevens een ‘sociaal beheerplan’ opgesteld.
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Het stedenbouwkundig plan

Wonen op Eikenstein is wonen in het groene landschap van 
de Utrechtse Heuvelrug. Binnen de intimiteit van de boska-
mer is een nieuwe woonbuurt ontworpen waarin het monu-
ment een nieuwe, centrale plek inneemt en er is gekozen 
voor beperkte privé ruimte en veel collectief groen. Wie wil 
nu niet zo wonen! 

1
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9

8

71

2

3

3

4

5

�
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TIEN HIGHLIGHTS:
1.   Het monument Eikenstein krijgt twee gezichten, een 

historisch en een nieuw gezicht
2.   De woonbuurt heeft een onderscheidende identiteit door 

de opzet met compacte woonclusters en collectief groen
3. De groene voortuinen blijven behouden
4. Iedereen woont aan het groen
5. De centrale groenzone is autovrij
6.  De auto’s parkeren grotendeels binnen de clusters en zijn 

dus uit het zicht

7.   Zachte randen naar de buitenzijde van de boskamer en 
harde randen aan de groene centrale ruimte door 
opgetilde terrassen

8.  De woongebouwen bieden ruimte aan een mix van 
woningtypes

9.  Er is ruimte gereserveerd voor een collectieve voorzie-
ning

10.  Informele routes verbinden de buurt met de omgeving 
en vormen ommetjes

Eikenstein heeft in de nieuwe situatie twee gezichten, één historische aan de 
Utrechtseweg en een nieuw gezicht aan de zijde van de nieuwe woonbuurt, 
zichtbaar vanaf de Laan van Eikenstein over een monumentale, autovrije, groene 
������������	���	����������	
��������������	��������������	�	�
gebouwen die in de tweede linie staan vanaf de Utrechtseweg gezien, waardoor 
het monument haar karakteristieke groene voortuinen behoudt. De dienstwonin-
gen krijgen een nieuwe publieke functie, zo kunnen alle inwoners van Zeist kennis 
maken met het monument. Aan de achterzijde zijn vier clusters van grondgebon-
den woningen zorgvuldig gepositioneerd tegen de bosrand aan. De vier clusters 
vormen met elkaar de wanden van een nieuwe, centrale groene ruimte die als een 
loper vanaf de Laan van Eikenstein naar de nieuwe voorkant aan de achterzijde 
van het monument doorloopt. De nieuwe woongebouwen en clusters liggen in 
dezelfde orthogonale structuur als het monument en vormen een mooi contrast 
met het natuurlijke landschap dat door de boskamer heen vloeit. 
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Stedenbouwkundige context
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Lustwarande
Eikenstein maakt onderdeel uit van de Stichtse 
Lustwarande. Ruimtelijk kenmerkend voor de Stichtse
Lustwarande is de aaneenschakeling van open
en gesloten delen, waarbij nauwelijks sprake meer
is van grotere doorzichten. Langs de weg zijn grote 
verschillen in gaafheid, karakteristiek (parken en 
huizen) en korrelgrootte. Tussen 1900 en 1940 zijn 
veel buitenplaatsen verkaveld als villapark en in 
gebruik genomen door instellingen. Na 1950 werden 
de overgebleven parken verder in gebruik genomen 
voor kantoorbebouwing en sinds een aantal jaren is 
een nieuwe vervangingsgolf gaande, zoals naastgele-
gen RaboFacet-locatie.
In het stedenbouwkundig plan behoudt het monu-
ment haar prominente positie. Door het herbestem-
men van de dienstwoningen en het opnieuw inrichten 
van het voorplein wordt veel meer recht gedaan aan 
het monument. De groene voortuinen worden 
opnieuw ingericht en parkeren wordt op informele 
wijze opgenomen.

Boskamers
Eikenstein vormt een eigen Boskamer in de reeks 
boskamers langs de Utrechtseweg. Ieder boskamer 
heeft zijn eigen uitstraling en eigen historie. Sommige 
zijn open en anderen gesloten.
De boskamer van Eikenstein wordt gekenmerkt door 
het Monument dat als parel aan de Utrechtseweg 
pronkt. Het achterterrein is niet zichtbaar. In het 
stedenbouwkundig plan is het straks mogelijk om 
ook vanaf de Laan van Eikenstein de achterzijde van 
het monument te zien over de nieuwe groene ruimte 
in het hart van het plan.
De boskamers aan de Utrechtseweg worden onder-
ling met elkaar verbonden door een stelsel van 
informele routes waaraan ook speel- en ontmoetings-
plekken liggen. Ook op Eikenstein ligt een tweetal van 
deze oost-westroutes die een mooie verbinding 
vormen met de naastgelegen RaboFacet-locatie en 
het stelstel van paden dat door de bosranden loopt. 

Ontsluiting
Eikenstein wordt nu vanaf de Utrechtseweg ontsloten. 
Omdat dit een drukke verkeersader is binnen Zeist, 
kan er niet meer verkeer op aantakken dan in de 
huidige situatie. In de toekomst zal daarom Eikenstein 
grotendeels worden ontsloten via de noordzijde. Er is 
gekozen voor twee aantakkingen, één aan de oost-
zijde van het terrein via de Laan van Eikenstein en één 
aan de westzijde via de Warande. Door aan weerszij-
den van de locatie een aansluiting te maken, is het 
mogelijk het midden gebied autovrij te houden.
Alleen voor een deel van het programma in het 
monument wordt aangesloten op de Utrechtseweg 
waarbij eenzelfde aantal verkeersbewegingen als in 
de voormalige situatie (gebruik als jeugdinstelling) het 
uitgangspunt is.

Buurten
Eikenstein vormt in de toekomst een nieuw buurtje 
binnen het grotere stelsel aan buurtjes in de omge-
ving: Mijnhardt Wonen aan de overzijde van de 
Utrechtseweg, de RaboFacet-locatie direct ten 
zuidoosten van Eikenstein, de Warande aan de 
noordzijde en op grotere afstand Altrecht met allerlei 
zorgfuncties. 
Eikenstein wordt een buurtje met een sterke eigen 
identiteit die grotendeels is opgehangen aan het 
monument en aan het bijzondere woonconcept 
waarbij het collectieve landschap centraal ligt.
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‘Iedereen woont aan het 
landschap, een unieke 
ervaring’

Het concept
De bouwstenen
Een samenhangende buurt 
Eikenstein is ontworpen als een sterke, samenhan-
gende buurt. Het landschapsontwerp vormt een 
belangrijke verbindende schakel in het gebied en 
zorgt voor samenhang en eenheid. 
De groene, parkachtige ruimte achter het monument 
������������
��	���������
����������	����������������
en iedereen is daarop gericht. 
Maar ook de architectuur vertoont een grote mate van 
samenhang, alle woningen zijn ‘familie’ van elkaar. 

Wonen in het landschap
Iedereen woont in- en aan het landschap op Eiken-
stein, een unieke woonkwaliteit. Een deel van de 
woningen grenst aan de bosranden, het andere deel 
van de woningen grenst aan de centrale parkruimte. 
Zo kun je kiezen voor rust of reuring en is er voor 
ieder wat wils. De privé buitenruimtes zijn beperkt 
maar je deelt een grote parkruimte met elkaar. 

Autovrij middengebied
De clusters worden intern ontsloten via twee inprik-
kers, aan de oostzijde via de Laan van Eikenstein en 
aan de westzijde via Warande. De westelijke ontslui-
tingsweg is zorgvuldig ingepast tussen de bestaande 
bomen door en slingert door de bosrand. Op twee 
plekken worden de clusters hier ontsloten. De ooste-
lijke weg loopt door twee clusters heen. De weg 
maakt een kleine knik tussen de clusters in waardoor 
lange rechtstanden worden voorkomen.  
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‘Het groene hart van de buurt is autovrij 
en geeft prachtig uitzicht op de nieuwe 
achtergevel van Eikenstein’
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Een natuurlijk landschap
Het gebied binnen de boskamer is ontworpen als één 
landschap met een natuurlijke, lommerrijke uitstra-
ling. De bosrand opent zich op twee plekken om zicht 
te geven op het monument, aan de zijde van de 
Utrechtseweg maar ook vanaf de achterzijde, vanaf 
de Laan van Eikenstein. Hier kun je straks over de 
centrale groene parkruimte de nieuwe achtergevel 
van het monument zien.

Een ontmoetingsas in het hart van de buurt
De centrale groene ruimte in de as van het monument 
vormt één van de ontmoetingsplekken in de wijk. De 
belangrijkste langzaam verkeersroute slingert infor-
meel door het gebied en rijgt alle plekken aan elkaar. 
Deze plekken hebben op verschillende manieren 
betekenis voor de bewoners van de buurt in de eerste 
plaats maar ook voor de inwoners van Zeist. Aan de 
voorzijde van het monument ligt een pleintje met 
bijvoorbeeld horeca, in het monument zijn diverse 
ontmoetingsplekken opgenomen in het gebouw en in 
de binnentuinen. Ook aan de achterzijde van het 
monument komt een nog nader vorm te geven 
ontmoetingsplek in de vorm van bijvoorbeeld een 
terras, serre of kas. In het hart van de buurt ligt een 
ruimte die omsloten is door een ovaal als knipoog 
naar het formele karakter van het monument.

De groene ovaal
De ovaal maakt onderdeel uit van de ontmoetingsas 
en wordt aan de ene zijde begrensd door de hoofd-
route die naar het monument slingert, aan de andere 
zijde door een informeel pad. 
Binnen de ovaalvromige ruimte ligt een drietal plek-
ken. Een speelplek voor de kinderen uit de buurt, een 
bloementuin en een wadi waar het regenwater uit de 
�����	�������
�	������	��	�
�	��	������	��

‘de informele uitstraling van de openbare 
ruimte contrasteert mooi met de gebouwde 
clusters in het park’
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Een glooiend landschap
In het plangebied zitten kleine hoogteverschillen. Het 
bestaande sportveld aan de achterzijde van het 
terrein ligt circa 70 cm verlaagd ten opzichte van de 
rest van het terrein. Het nieuwe landschap wordt 
zacht glooiend vormgegeven zodat het als het ware 
tegen de woonclusters aan stroomt. In het groene 
middengebied ligt een laagte, deze valt samen met de 
wadi in de ovale ruimte. Ieder wooncluster krijgt een 
eigen peil waardoor subtiele hoogteverschillen 
ontstaan tussen de terrassen. 

Een netwerk van ommetjes
����������������	��������	���	���������������	�
paden. Deze sluiten aan op de bestaande routes door 
de bosranden en ook op de routes van de RaboFacet- 
locatie. Zo onstaat een aantrekkelijk netwerk van 
groene ommetjes in de wijk en worden de verschil-
lende boskamers met elkaar verbonden. De paden 
zijn vooral bedoeld om te wandelen. maar als kind 
een rondje rijden op de skelter mag natuurlijk ook!

‘Het landschap verbindt 
en zorgt voor informele 
ontmoeting in de buurt’

schema randen  grote/
kleine staffel
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Flexibele woonclusters
Achter het monument liggen vier clusters met 
grondgebonden woningen. Deze clusters bieden 
ruimte aan een mix van woningtypes variërend van 
rijwoningen in verschillende beukmaten tot twee-
onder-één-kappers, geschakelde parkvilla’s tot 
vrijstaande woningen. De clusters zijn stedenbouw-

�	���������	���"������	���������	�������������
mogeliijk is om in de toekomst in te spelen op een 
veranderende woningmarkt. Met elkaar vormen de 
woningen een soort van hof. 

Ontsluiting en parkeren
De woningen van het cluster worden allemaal ontslo-
ten aan de binnenzijde. Hier ligt een ontsluitingsweg 
�������
�������	������������������	�����	�����	��-
weg is informeel. Omdat in ieder cluster slechts een 
beperkt aantal woningen ligt is er geen apart voetpad. 
Een rabatzone geeft een loopstrook aan maar in 
principe is er sprake van ‘shared space’. Binnen de 
clusters is ook het parkeren van de woningen opge-
lost. Bij de duurdere woningen is dat op het eigen 
kavel, bij de rijtjeswoningen zijn haakse parkeerplek-

�	�����	���	��	������������#����	�������
������
-
ken is ruimte voor bomen in een informeel verband 
waardoor ook de binnenzijde een groene uitstraling 
krijgt.

Een harde en een zachte kant
Bijzonder is dat de clusters een harde en een zachte 
kant hebben. Aan de meest openbare kant, de 
parkzijde in het hart van het plan, hebben alle wonin-
gen een gebouwd terras als privé buitenruimte. De 
terrassen zijn ruim van formaat en doordat ze iets 
opgetild zijn is er voldoende privacy. Aan de andere 
zijde grenzen de clusters aan de bosrand, hier hebben 
de woning een tuin die overgaat in een bostuin. Zo 
ontstaat een geleidelijke overgang naar de bosranden 
die het gebied omzoomen. 

In het hoofdstuk beeldkwaliteit wordt verder ingegaan  
op de overgang tussen openbaar en privé en de 
verschilllende manieren waarop de terrassen kunnen 
grenzen aan de parkruimte. 

Begeleiding van de groene ruimte 
De clusters liggen niet willekeurig in het landschap 
maar vormen met elkaar de groene ruimte in het hart 
van de buurt. Daarbij is er onderscheid gemaakt 
tussen de twee zijden en is er bewust gekozen voor 
een niet- symmetrische opzet. In de noord-west rand 
is de staffeling van de clusters groot en vormen de 
rijzige woningen binnen de clusters stoere blokken. 
Doordat de blokken ook de hoek om gaan ontstaan 
markante hoekpunten die de ruimte inkaderen. Aan 
de zuid-oostzijde is de staffeling juist klein gehouden. 
De korrel van de blokken is hier kleiner doordat aan 
deze zijde geschakelde villa’s liggen. Zo ontstaat een 
subtiel spel tussen de twee wanden van de centrale 
groene ruimte.  

‘binnen de hof kennen alle 
bewoners elkaar, de hof 
heeft een ideale omvang’
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De groene voortuin
�����	���	����������	
��������������	������
woongebouwen. Een klein appartementengebouw 
aan de westzijde voor sociale of middeldure wonin-
gen en een groter gebouw met gebouw luxe loftwo-
ningen en een gebouwde parkeervoorziening aan de 
oostzijde. Beide gebouwen staan nadrukkelijk niet in 
dezelfde rooilijn als het monument maar liggen een 
stuk terug waardoor er aan weerzijde van het monu-
ment een groene voortuin aangelegd kan worden. 
Het parkeren voor deze woningen vindt plaats aan het 
einde van de beide ontsluitinsgwegen. Dit is land-
schappelijk vormgegeven doordat de wegen mee 
slingeren met het landschap en in halfverharding zijn 
aangelegd. 

12 m

10 m

7 m

7 m

10 m

12+3 m

11 m

11 m

15 m

Hoogtes bebouwing
De nieuwe bebouwing op het terrein varieert in bouwhoogte tussen de 2 en 5 
lagen. Deze variatie in hoogte geeft een speels effect en maakt dat er interes-
sante ruimtes ontstaan tussen de verschilllende clusters en gebouwen. 
Uiteraard respecteren we het monument als belangrijkste gebouw op het 
terrein. Doordat het gebouw zo ver naar voren staat aan de Utrechtseweg blijft 
dit gebouw het meest dominant aanwezig. De bouwlagen van het monument 
hebben een extra hoge verdiepingshoogte. Dat betekent dat de nieuwe 
gebouwen aan weerszijde van 4 lagen hoog (en één met een terugliggende 
vijfde laag) vanaf de Utrechtseweg gezien niet boven het monument uit 
komen. 

2 lagen met terugliggende derde laag
3 lagen
3 lagen met kap
4 lagen
4 lagen met terugliggende 5-de laag

Bouwhoogte
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A. Doorsnede monument middenas
De middenas is de belangrijkste openbare ruimte van het gebied en verbindt 
alle bebouwing en andere openbare ruimtes met elkaar. De grote ovaal met 
de bloementuin, het spelen en de wadi vormen het centrale gebied voor alle 
bewoners en bezoekers.

Bloementuin Spelen Wadi

B. Doorsnede appartementengebouw en de tuin
Beide appartementengebouwen aan weerszijde van het monument hebben 
een eigen tuin voor het gebouw. Dit draagt sterk bij aan het groene beeld 
vanaf de Utrechtseweg.

A

B

��������
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C. Doorsnede groene omzoming en middenas bij wadi

Wadi

D. Doorsnede groene omzoming en middenas bij bloementuin

Bloementuin

C
D

��������

Wonen op Eikenstein is altijd wonen 
aan het groen. De nieuwe bebouwing is 

gericht op het centrale parkdeel of de 
groene omzoming.
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Programma - voor wie bouwen we?

Doelgroep
Eikenstein wordt een plek voor iedereen die graag woont in 
��	�����	��������	���	��������	���	���	������������	�
sterke sociale cohesie. Er komen appartementen gerela-
teerd aan de zorg, sociale appartementen, luxere apparte-
menten, maar ook grondgebonden woningen in verschil-
lende prijsklassen. Zo komen er woningen voor starters, 
jonge gezinnen, maar ook voor ’empty nesters’. Kortom, een 
plek waar iedereen die wil, kan en mag wonen maar waar 
ook oog is voor elkaar. Zo kan er worden gezorgd voor 
elkaar, maar ook worden gezorgd met elkaar: voor bijvoor-
beeld de openbare ruime, de buurtvoorziening en de ge-
meenschappelijke binnentuin. 
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twee onder één kap  6
terraswoningen   9
boswoningen   12
variant terraswoningen  11
rijwoningen (6,0 m)  10
rijwoningen (5,4 m)  14
rijwoningen (4,1 m)  9
loftwoningen   19
sociaal/ middensegment 28
sociaal en zorg   84
dienstwoning    2

totaal    206

Woningtypes op basis van basisvariant
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Rijtjeshuis
In twee clusters zijn kleinere rijtjeswoningen opgeno-
men voor starters en (kleine) gezinnen. De woningen 
hebben een beukmaat van 5,4 meter. De woningen 
bestaan uit twee lagen met een terugliggende derde 
laag waardoor ze zowel op de begane grond als op de 
bovenste verdieping een (dak)terras hebben. De 
bewoners van de woningen parkeren in de hof.

Terraswoning met voortuin
Aan de parkzone in het noord oostelijke cluster liggen 
royale terraswoningen. Deze woningen zijn in feite 
geschakelde viilla’s. De woningen zijn extra breed (9,0 
meter) waardoor alle ruimtes in de woning uitkijken 
over de centrale parkruimte. De woning bestaat deels 
uit twee, deels uit drie lagen waardoor het mogelijk is 
terrassen te maken op verschillende niveaus. Er wordt 
geparkeerd in de voortuin waar ruimte is voor twee 
opstelplekken naast elkaar. 

Woningtypes in de clusters

Groot rijtjeshuis
In het noord-westelijke  cluster is een blok met grotere 
rijtjeswoningen opgenomen voor gezinnen. De 
woningen hebben een beukmaat van 6,0 meter. Ook 
deze woningen bestaan uit twee lagen met een 
terugliggende derde laag waardoor ze zowel op de 
begane grond als op de bovenste verdieping een (dak)
terras hebben. De bewoners van de woningen parke-
ren ook in de hof. 

Twee-onder-één kapwoning
In het noord-westelijke cluster liggen aan de rand met 
de bestaande boerderij een aantal twee-onder-één 
kapwoningen. Deze woningen hebben een kavel-
breedte van 9,0 meter. De woningen hebben een tuin 
die grenst aan de groene bufferzone . De bewoners 
van de woningen parkeren op eigen terrein naast de 
woning. Er is ruimte voor twee opstelplekken achter 
elkaar. 

Terraswoning zonder voortuin
Op een tweetal plekken liggen kavels voor terraswo-
ningen zonder voortuin. Deze woningen hebben 
evenals de andere terraswoningen een brede beuk-
maat, het enige verschil is dat er geen voortuin is 
waardoor het parkeren deels in de woning is gescho-
ven. Ook hier is weer ruimte voor meerdere terrassen. 
In het westelijke cluster hebben deze woningen een 
tuin die overgaat in een bostuin. 

Vrijstaande bosvilla’s
Aan de zuidoostrand van het plan tegen de bosrand 
aan is in twee clusters ruimte gereserveerd voor 
bijzondere vrijstaande boswoningen. Deze woningen 
staan op kavels van ca. 10,0 meter breed. De wonin-
gen zijn ontworpen met een zijtuin met terras om 
�����������������	���	������	�������	�	��	����	�
smal en heel erg diep, waardoor wederom alle 
ruimtes aan de tuin grenzen. Er wordt geparkeerd in 
de voortuin. De kavelbreedte is ook geschikt voor een 
meer traditioneel type vrijstaande woning. 
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Sociale huurwoning in nieuwbouw 
In het blok links van het monument is ruimte voor 
kleine sociale of middeldure huurwoningen aan een 
corridor. Deze woningen zijn in feite kleine studio’s die 
ideaal zijn voor starters op de woningmarkt.  Per laag 
bevinden zich 7 units, de corridor biedt aan weerszij-
den prachtig uitzicht op de omgeving. Een collectieve 
��	��������	���	������	������������������	����
van het blok. 

(Zorg) woningen in het monument
In het monument zijn zowel reguliere sociale wonin-
gen opgenomen als zorgwoningen waarvan een deel 
voor cliënten (die uitstromen) uit de zorg. Doordat het 
monument deels beschikt over extra hoge verdiepin-
gen kunnen hier ook bijzondere woningen in gemaakt 
worden met een opgetild slaapniveau. De woningen 
���	�
���	��������	��	�
�		�	���
�������
���
�	���	�
gemeenschappelijke huiskamers. 

Loft appartement
Aan de rechterzijde van het monument is ruimte voor 
luxe loft appartementen. Deze grote woningen 
hebben beschikking over een parkeergarage onder 
het gebouw en royale terrassen op het zuiden.  
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Flexibel programma clusters
De clusters zijn zo gemaatvoerd dat deze verdicht en verdund kunnen worden, 
met name de twee clusters aan de westzijde zijn daar geschikt voor gezien het 
dunnere programma. Mocht de woningmarkt veranderen dan is het mogelijk om 
het woningbouwprogramma per cluster aan te passen. De ‘harde’ en ‘zachte’ 
randen liggen wel vast. 
Het is prettig dat de programmatische invulling van de clusters op meerdere 
��	����	��������
���$�������%���"���������	����%�����	���

Als verdicht wordt dan is het wel zaak goed te kijken naar de parkeeroplossing. 
Zodra parkeren niet meer op eigen terrein plaats kan vinden dient er in de hof 
meer ruimte gemaakt te worden voor parkeren, hetzij als haaksparkeren langs de 
straat of inpandig in de woningen (drive-in type). De kavelbreedte van de vrijstaan-
de woningen maakt dat het mogelijk is om deze woningen om te zetten naar een 
meer traditioneel type zoals een twee-onder-een kap woning. 

twee onder één kap  8
terraswoningen   9
boswoningen   12
variant terraswoningen  11
rijwoningen (6,0 m)  10
rijwoningen (5,4 m)  16
loftwoningen   15
sociaal/middensegment 21
sociaal en zorg   84
dienstwoning    2

totaal    188

Woningtypes op basis van minimale variant

twee onder één kap  12
terraswoningen   9
boswoningen   7
variant terraswoningen  5
rijwoningen (6,0 m)  19
rijwoningen (5,4 m)  14
loftwoningen   23
sociaal/middensegment 54
sociaal en zorg   84
dienstwoning    2

totaal    229

Woningtypes op basis van maximale variant
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De historie van Eikenstein
Bron: Bouwhistorische documentatie, “Dienstwoningen voormalige Justitiële Jeugd Inrichting Eikenstein”
Utrechtseweg 37 in Zeist, Onderzoek i.o.v. Rijksvastgoedbedrijf, Directie Transacties & Projecten afdeling, Verkoop, 16 
oktober 2018, 20 november 2018, gewijzigd

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

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.

met daarop, naast het huis zelf, een koetshuis, 
kamer, tuinmanwoning, serres en een

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.  

 

 
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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Aanpak monument
Naar een toekomstbestendig invulling 

Huidige situatie
In de huidige situatie wordt het monument geken-
merkt door een éénzijdige oriëntatie in de richting van 
de Utrechtseweg. Hier bevindt zich de hoofdentree 
van het gebouw met de centrale omsloten voorruim-
te. Aan de achterzijde en aan de zijkanten van het 
monument zijn in de loop van de jaren vleugels 
aangebouwd, waardoor aan die zijden het oorspron-
kelijke gebouw niet meer zichtbaar is. Deze aanbou-
wen zijn niet waardevol en zullen gesloopt worden. 

Uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp
Door de vleugels van het gebouw af te halen, wordt 
het oorspronkelijke monument weer zichtbaar. Een 
alzijdige oriëntatie is gewenst in de nieuwe steden-
bouwkundige situatie. 

De gewenste invulling met een mix van sociale 
huuurwoningen en zorgwoningen vraagt om een 
goede balans tussen regulier en zorgwonen, dat 
betekent dat circa 80 eenheden in het monument een 
plek moeten krijgen. Omdat in de opgeschoonde 
situatie de zijvleugels en de achterzijde van het 
gebouw slecht één bouwlaag zijn is onderzocht om 
deze gebouwdelen op te toppen. Hierdoor onstaat 
meer ruimte voor de wooneenheden maar kan ook 
een goede aansluiting in hoogte gemaakt worden 
met de overige nieuwbouw rond het monument. Ook 
krijgt het monument zo een volwaardige gevel aan de 
achterzijde in aansluiting op de nieuwe woonbuurt. 
Aan de voorzijde houdt het monument zijn oorspron-
kelijke hoogte en wordt geen nieuw volume toege-
voegd. De mix van oud en nieuw voegt een interes-
sante laag toe aan het plan en vormt ook een schakel 
naar de nieuwbouw op het achterterrein.

Aansluiting in hoogte met 
nieuwbouw

Alzijdige oriëntatie

Architectonische verwevenheid

bestaande situatie

‘opgeschoond’ gebouw
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Beeld-
kwaliteitplan
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Beeldkwaliteitplan

Eikenstein wordt een samenhangende buurt waar het mo-
nument de eyecatcher is, samen met de groene setting van 
de buurt. De nieuwe woongebouwen en clusters grondge-
bonden woningen worden ontworpen als een samenhan-
gende familie van architectuur. Sculpturale volumes met 
subtiele verschillen - ton-sur-ton - bepalen het beeld. Door 
te sturen op samenhang in kleur en materiaalgebruik ont-
staat eenheid in het gebied. De stoere architectuur vormt 
een mooi contrast met het natuurlijke landschap. 

We halen onze inspiratie natuurlijk uit het monument. 
De warme, bruine toon van de baksteen, lichtere rode 
accenten en lichte kozijnen. Maar ook de nieuwe 
opbouw kan een inspiratie vormen voor de materiali-
satie van de nieuw toe te voegen volumes. Op de 
volgende pagina’s staan twee denkrichtingen be-
schreven ten aanzien van de samenhang tussen het 
monument en de nieuwbouw. Daarnaast is ook een 
aantal basis spelregels beschreven die zullen worden 
gehanteerd bij de verdere uitwerking van de architec-
tuur. Daarbij worden drie hoofdthema’s onderschei-
den die de buurt een uniek en onderscheidend 
karakter zullen geven:
�� volumes en korrelgrootte
�� kleur- en materiaalgebruik
�� overgangen openbaar-privé
�� openbare ruimte
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Contrast

gouden kroon - onder en bovenbouw

zonnige en lichte buurt

Samenhang

neutrale toevoeging - één gevel

warme buurt
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grote korrrel: verticale geleding kleine korrel - horizontale geleding

voorbeelduitwerking van gevarieerde oplossingen per blokvoo

Volumes en korrelgrootte

Grondgebonden woningen:
�� Alle grondgebonden woningen hebben een plat 

dak en zijn in basis drie lagen.
�� De volumes staan allemaal in de orthogonale 

richting van het monument.
��  Het basis volume kan worden aangetast door 

lagen naar binnen of buiten te schuiven.
�� De blokken hebben een verschillende arcitectoni-

sche uitwerking waardoor een rijk en gevarieerd 
beeld ontstaat.

��  De terrassen zijn gebouwd en maken onderdeel 
uit van de architectuur.

Appartementen:
�� De appartementenblokken zijn 4-5 lagen hoog.
�� De appartementen staan in de orthogonale 

richting van het monument maar liggen aanzien-
lijk terug ten opzichte van de voorgevel rooilijn.

�� Voor de appartementen geldt dat ook deze 
volumes sculpturaal worden vormgegeven. 

�� Volumes mogen worden aangetast met buiten-
ruimtes die naar binnen en buiten komen. 

�� Terrassen en balkons hebben een gemetselde 
borstwering. 

Sculpturale en stoere baksteenarchitectuur in contrast met 
het natuurlijke landschap, dat is waar we naar streven. Ver-
schillende ‘korrels’ en afwisselend meer verticale en horizon-
tale architectuur brengen spanning in het plan. 

ve
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kleine korrel

kleine sprong
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‘Het is heerlijk wonen aan de groene 
binnentuin met een ruim terras waar je 
voldoende privacy hebt’
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Kleur- en materiaalgebruik
We streven naar rust en samenhang. 
Eén pallet van mooie bakstenen voor 
de woningen die goed aansluit op het 
monument en de nieuwe opbouw. 
Doordat de gebouwen een verschil-
lende korrelgrootte hebben en de vo-
lume opbouw verschillend is, ontstaan 
subtiele verschillen. Mooie metsel-
werkverbanden geven textuur en reliëf 
en benadrukken de sculpturaliteit van 
de architectuur. Toegevoegde materia-
len geven kleine accenten. Hierbij kan 
ook gezocht worden naar bijzondere 
materialen die mooi verouderen. 

basis materiaal

+ textuur en reliëf

+ andere materialen

samenhangend palet 
baksteen aansluitend bij 
steen monument en bij 
de opbouw

menselijke maat en 
schaal

duurzaamheid,         
gezond, eigentijds, 
circulair, innovatief
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4. GEBOUW ELEMENTEN
1. PLANTER 

3. GROTE PERGOLA

2. PERGOLA
 

4. KLEINE BERGING

Overgang openbaar-privé
1. VERHOOGD
 - cluster hoog 
 - maaiveld laag

3. LOGIA
 - cluster hoog 
 - maiveld laag

2. VERDIEPT
 - cluster laag 
 - maaiveld hoog

3. Relatie openbaar - privé

1. PLANTEN
 

3. TWEE NIVEAUS TERRAS
 

2. GLOOIEND LANDSCHAP
  

2. Inrichting terras

1. BASIS 3. GROEN2.  VERDIEPT MET 

PLANTENBAK
 

De overgang tussen openbaar en privé is ex-
treem belangrijk in het stedenbouwkundig con-
cept. Juist de overgang tussen de woningen en 
het collectieve park geeft kwaliteit aan de mid-
denzone. 

Er is een toolbox ontwikkeld die aan-
dacht besteed aan privacy, de sfeer van 
het terras, de overgang naar de collec-
tieve tuin en de mogelijkheid om 
gebouwde elementen toe te voegen. 
Door per cluster te kiezen voor een 
��	����������
�������	�	�������
toolbox krijgt ieder cluster zijn eigen 
gezicht aan het park.  

1. Privacy

4. Gebouwde elementen

1. PLANTENBAK

3. GROTE PERGOLA

2. PERGOLA

4. KLEINE BERGING
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Openbare ruimte

Sfeer en uitstraling
De openbare ruimte van Eikenstein sluit aan op de 
reeds aanwezige groenstructuur van Zeist. De 
beboste randen vormen een mooie omsluiting van 
het nieuwe wonen op Eikenstein. De bestaande 
bosrand is geinventariseerd en de bomen zijn onder-
zocht op gezondheid en toekomstwaarde. In het 
ontwerp is hier rekening mee gehouden door toe-
komstbomen veilig te stellen en te integreren in het 
onwerp.
Het centrale parkdeel sluit aan bij het natuurlijke 
landschap van de omgeving van Zeist. Kleine glooiin-
gen, ruig gras met bomen en heesters en paden van 
halfverharding. 
In de centrale ovaal wordt een verbijzondering 
aangebracht en is ruimte voor een grote bloementuin 
die met inheemse en bloeiende planten een grote 
aantrekking heeft voor insecten maar tevens een 
ontmoetingsplek is voor de bewoners. 

Klimaatbestendig ontwerp
Het ontwerp voor de openbare ruimte is robuust en 
klimaatbestendig.  Er is ruimte gereserveerd voor een 
wadi centraal in het plangebied. Aangezien de 
grondwaterstand op ca -3,0 à -4,0 meter zit werken 
��������������	�	�������
���������	������	���	�
regenwater in de ondergrond. De wadi zal hierdoor 
een groot deel van het jaar droog staan en dan is het 
een aantrekkelijke plek voor natuurontwikkeling en 
een speelaanleiding.

De nieuw aan te brengen beplanting in het centrale 
parkdeel sluit aan op de aanwezige structuur en 
soorten. Een afwisseling van opgaande bomen en 
breed uitgroeiende heesters zorgt voor voldoende 
schaduwwerking, inheemse soorten zijn sterk en 
bewezen. Klimaatverandering vraagt echter ook om 
nieuwe soorten die bijvoorbeeld goed tegen droogte 
kunnen. Een breed palet van bomen, heesters en 
vaste planten draagt bij aan een kimaatbestendig 
ontwerp.
De overgang van het centrale deel naar de woningen 
wordt voorzien van een ruigere grasbeplanting 
gemengd met een bloemenmengsel. Deze beplanting 
is sterk en droogteresistent en vraagt weinig onder-
houd. Eén maal per jaar in het voorjaar wordt het 
afgemaaid en afgevoerd. Op deze wijze is er altijd veel 
aanbod in zaden voor vogels, nestgelegenheid voor 
insecten en (solitaire) bijen en jaarrond een aantrek-
kelijk beeld voor de bewoners. 

Materialisatie
De padenstructuur op Eikenstein zal veel belopen 
worden. Hiervoor zijn hoofd- en bijpaden ontworpen 
die, naar gelang de gebruiksintensiteit, van gesloten 
of halfverharding kunnen zijn. De doorgaande route 
van de Laan van Eikenstein naar het monument is 
verhard en zorgt tevens voor een veilige langzaamver-
keersroute. De overige paden sluiten aan op de reeds 
bestaande wandelroutes in de omgeving.
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