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Het plangebied op een 
actuele luchtfoto. 
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Inleiding 
 
Eikenstein is in de tweede helft van de 19e eeuw gesticht als landgoed/
buitenplaats aan de Utrechtseweg. De buitenplaats maakte onderdeel uit van de 
buitenplaatsenreeks die bekend staat als de Stichtse Lustwarande. In 1903 
wordt het landgoed Eikenstein door de Staat der Nederlanden aangekocht en in 
1905 wordt hier de bouw van een ‘Tuchtschool voor Meisjes’ naar ontwerp van 
W.C. Metzelaar (1848-1918) gerealiseerd. In de loop van de 20e eeuw vinden 
er veel interventies plaats.  
 
 

Doel 
Het Rijk is voornemens om de locatie van de voormalige jeugdinrichting voor 
jongens ‘Eikenstein’ aan de Utrechtseweg 37 te verkopen. In dit kader is 
behoefte aan inzicht in historische gelaagdheid van het terrein en de 
tuinhistorische betekenis van terreinonderdelen. In voorliggend rapport wordt 
de historische ontwikkeling van de tuin- en parkaanleg van het terrein van de 
voormalige jeugdinrichting Eikenstein in beeld gebracht en een 
waardeverwachting van de actuele situatie gegeven. De onderzoeksresultaten 
kunnen als inspiratiebron en toetsingskader dienen voor planvorming. 
 
 

Plangebied 
Het plangebied betreft het terrein van de voormalige JJI Eikenstein aan de 
Utrechtseweg 37 te Zeist, inclusief het achter het gebouwencompex gelegen 
sportveld. 

1.  INLEIDING 

Methodologie 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek 
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012) en bestaat uit een historische 
verkenning (quick scan), een beschrijving van de actuele situatie en een 
waardeverwachting/voorlopige waardestelling van de actuele situatie.  
 
In een tuinhistorische verkenning of quick scan wordt op hoofdlijnen een 
overzicht gegeven van de historische ontwikkeling en de actuele situatie van het 
studiegebied. Een verkenning is gebaseerd op literatuur, beschikbaar 
kaartmateriaal en terreinstudie. Er wordt geen (nieuw) archiefonderzoek 
verricht. Een verkenning resulteert in een voorlopige waardestelling. Een 
volledige waardestelling stelt extra eisen aan het beschouwingsniveau en de 
diepgang om zo voldoende onderbouwing te kunnen bieden. 
 
Begrippenkader tuinhistorische waarden 
De tuinhistorische waarden die worden gesteld, getoetst aan de criteria 
gaafheid en zeldzaamheid, kunnen hoog, positief of indifferent zijn.  
 

 Hoge tuinhistorische waarde: van cruciaal belang voor de structuur en/of 
betekenis voor de aanleg; 

 Positieve tuinhistorische waarde: van belang voor de structuur en/of 
betekenis van de aanleg; 

 Indifferente tuinhistorische waarde: van relatief weinig belang voor de 
structuur en/of betekenis van de aanleg. 

 
 
Monumentstatus 
De Metzelaar-gebouwen uit 1905-1908 zijn beschermd als gemeentelijk 
monument (nr. 0355/426)  
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Zeist op het Actueel Hoogtebestand Nederland. Goed zichtbaar is dat Zeist is gesitueerd 
op de overgang van een hoge stuwwal naar het lagergelegen rivierdal van de Kromme 
Rijn. 
 
Onder: het plangebied op het AHN. Goed zichtbaar op deze weergave is dat de 
Utrechtseweg op de overgang van hoog naar laag ligt en dat de grondwal aan de 
noordzijde hoger in het landschap ligt. 

De locatie van Eikenstein op het Kadastraal Minuutplan, Zeist, Sectie B 2e blad. 1826.  
Ten tijde van het KMP is de buitenplaats nog niet gesticht. De gronden zijn in gebruik als bos, 
bouwland en “hakbosch en in 1826 al deels eigendom van Frans Nicolaas van Bern, 
burgemeester van Zeist. RCE nr. MIN06094B02. Het huidige plangebied is blauw omkaderd. 
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2.1 Voorgeschiedenis 
 
Zeist ligt op de Utrechtse Heuvelrug, op de overgang tussen de hoge stuwwal 
en het lagergelegen rivierdal van de Kromme Rijn. De heuvelrug is zo’n 150.000 
jaar geleden ontstaan tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd, toen grote 
ijsmassa’s door rivieren afgezet grind, zand en leem opstuwden. In de laatste 
ijstijd, het Weichselien, kwamen de gletsjers niet tot in Nederland, maar was de 
bodem wel permanent bevroren (permafrost). Bovenop de Utrechtse Heuvelrug 
vond erosie plaats in deze koude periode. Door de bevroren ondergrond kon 
smeltwater alleen via de oppervlakte afgevoerd worden. Het water spoelde een 
deel van de ondergrond mee. Hierdoor ontstonden zogenaamde 
sneeuwsmeltwaterdalen (of droge dalen). Na de laatste ijstijd toen het klimaat 
warmer werd, vormden zich bossen op de heuvelruggen. Vanaf de 
middeleeuwen werden deze bossen gekapt voor landbouw en het gebruik van 
het hout. Deze ontwikkeling zette zich voort tot in de 17e eeuw. De kale 
gronden werden gebruikt voor veeweiding (schapen) en het steken van 
heideplaggen. Door dit te intensieve gebruik raakte de grond uitgeput en 
ontstonden zandverstuivingen. In de 17e eeuw was het gebied tussen Utrecht 
en Amersfoort verworden tot ‘woeste gronden’; een droge heide met 
zandverstuivingen met her en der eikenhakhout. Vanaf de tweede helft van de 
18e eeuw werd de Utrechtse Heuvelrug opnieuw bebost. In de 18e en 19e 
eeuw zijn grote delen van de Heuvelrug in eigendom van landgoedeigenaren en 
wordt een groot aantal buitenplaatsen gesticht.1 De reeks van meer dan 
honderd buitenplaatsen langs de zuidwestelijke rand van de heuvelrug staat 
bekend als de Stichtse Lustwarande. 
 
Het Kadastraal Minuutplan uit 1826 en de Topografisch Militaire Kaart (ca. 
1850) geven de situatie weer vóór de bouw van het huis. Uit deze kaarten is af 
te leiden dat de als bouwland en hakhout ontgonnen locatie van Eikenstein in 
deze periode grotendeels wordt omgeven door dennenbos.  

2.  HISTORISCHE ONTWIKKELING 

Het studiegebied op een nettekening van de Topografisch Militaire Kaart (ca. 1850), vóór de 
bouw en aanleg van de buitenplaats. 
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De buitenplaats Eikenstein op de topografische kaart van 1873. www.topotijdreis.nl 
Herkenbaar zijn het hoofdhuis met oprijlaan vanaf de Straatweg naar Zeist 
(Utrechtseweg) en het koetshuis  

Villa Erica op een detail van een kaart van de gemeente Zeist, 1868. 
J. Kuyper, Gemeente-atlas van de provincie Utrecht (1868) 
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2.2 Eikenstein als buitenplaats: 1861-1904 
 
In 1853 erft Johanna Maria Clasina van der Muelen - Van Bern (1815-1871) 
grond (bouwland en bos, samen 83 roeden en 10 ellen) ten noordoosten van de 
Utrechtseweg. De grond erft zij van haar vader Frans Nicolaas van Bern (1786-
1851), die burgemeester van Zeist was. In 1861 geeft zij deze grond voor 25 
jaar in erfpacht aan meestertimmerman Jan van den Brink (1821-1894) uit 
Zeist, onder voorwaarde dat de bomen rondom het perceel eigendom van de 
erfpachtgeefster bleven en dat er geen “herberg, logement, tapperij of een 
geruisch makende affaire” opgericht zou worden.2 Van den Brink bouwde in 
1861 op de grens van het bos en het bouwland een herenhuis, dat de naam 
Erica (“heide”) kreeg, en in 1865 een stal en koetshuis, allen aan de 
noordwestzijde van het terrein. De rest van de grond was in gebruik als ‘terrein 
van vermaak’. Aan de noordzijde werd het geheel begrensd door een sloot. Van 
den Brink woonde niet zelf in het huis maar verhuurde het complex.  
 
In 1871 werd de buitenplaats voor f. 18.100 verkocht aan Anthony Johan Lucas 
baron Stratenus (1807-1872). Hiervan was f. 3.400,- voor mevr. Van der 
Muelen voor de grond en f. 12.700 voor Van den Brink voor het herenhuis en de 
opstallen.3 Stratenus was o.a. minister van Buitenlandse Zaken, gezant aan het 
hof te Hannover, buitengewoon kamerheer van de koning en commandeur in de 
orde van de Nederlandse Leeuw. Hij vergrootte de buitenplaats met een stuk 
bouwland (60 are) ten noordoosten van zijn terrein, dat hij voor f. 2000 kocht 
van landbouwer Wouter Dorresteijn. Ook liet hij de stal en het koetshuis 
afbreken en een nieuw, groter koetshuis met stal bouwen. Tevens betaalde hij 
voor een erfdienstbaarheidconstructie waarin werd vastgesteld dat het perceel 
aan de Utrechtseweg tegenover Eikenstein niet bebouwd mocht worden. 
Stratenus veranderde de naam Erica in Eikenstein.  
 
Na Stratenus’ dood in 1872 vererfde het geheel op zijn zoon Guillaume Jean 
Theodore (1858-1939), die er tussen 1875 en 1879 woonde met zijn toeziend 
voogd Arnout Six.4 Meer bouwactiviteit volgde. In 1876 werd een vleugel aan 
het huis aangebouwd, aan het koetshuis met stal werd een schuur gebouwd en 
er verrezen een duiventoren en een tuinmanswoning. Op de buitenplaats 
stonden voorts een koepel, een broeikas en broeibakken. Op de koepel na was 
de bebouwing geconcentreerd aan de noordwestzijde van het terrein. 
Vanaf 1879 werd het huis verhuurd en in 1881 geveild. In de veilingadvertentie 
staat de buitenplaats als volgt omschreven:  
 

De buitenplaats genaamd ‘Eikenstein’, gelegen te Zeist aan den Straat- en 
Tramweg naar Utrecht, bestaande in een voor Zomer en Winterverblijf 
ingerichte Heerenhuizinge, Koetshuis, Stal voor 5 paarden, Koetsiers- en 
Tuinmanswoning, Oranjerie, Broeierij en smaakvol aangelegden tuin met 
hoogopgaande Boomen beplant, te zamen volgens het kadaster groot één 
bunder, 48 vierk. roeden, 95 vierk. ellen. Het Huis bevat een Onderhuis met 
ruime Mangelkamer, Keuken, Kelder met afzonderlijke Wijnkelder; op de eerste 
verdieping zes Kamers, waarvan vier en Suite, met Marmeren 
Schoorsteenmantels, Behangen en Geplafonneerd, Knechtskamer en 
Provisiekamer; op de tweede verdieping acht Kamers, waarvan vier met 
Marmeren Schoorsteenmantels, en zes met elkander communicerende en alle 
Behangen en Geplafonneerd; voorts een ruimen beschoten Zolder met twee 
Dienstbodenkamers en Strijkkamer. – Verhuurd tot 1 mei 1882.”5 

 
Koper voor f. 29.700,- is de Amsterdamse bierbrouwer jhr. Charles Antoine de 
Pesters (1842-1915). Hij laat in 1883 het herenhuis verbouwen, waarbij een 
vleugel wordt aangebouwd. In 1888 verkoopt De Pesters de buitenplaats voor f. 
45.000,- aan Jan Dionijs Oortman Gerlings (1830-1899), die tevens het perceel 
koopt tegenover Eikenstein, waarop de erfdienstbaarheid gevestigd was. Die 
erfdienstbaarheid kwam met deze aankoop te vervallen. Oortman Gerlings laat 
het koetshuis met de stal uitbreiden, dit complexje kreeg de functie van 
koetsierswoning en koetshuis. De schuur bij de stal werd vervangen door een 
serre en een nieuwe schuur en bergplaats werden gebouwd. Er kwam tevens 
een aparte biljartkamer met veranda. De duiventoren werd afgebroken. In deze 
periode schrijft de wandelende dominee Craandijk over Eikenstein en omgeving: 
“Met sierlijke bogten slingert zich de breede straatweg verder, langs Eikenstein, 
Eikenoord, Rozenoord, Villa Nuova, Oirschot, onder statige beuken, tusschen 
plantsoenen en akkers, van sparrenbosschen omzoomd. Zeist is niet ver meer 
en digter sluit zich de reeks der buitens.”6 

 
De Gids voor Zeist (1896) vermeldt over Eikenstein: “Wij volgen den 
Utrechtschen weg naar Zeist, die ons langs Hagenstein, villa Blanda en 
Eikenstein voert, welke laatste plaats met haar prachtige, mildbloeiende 
kastanjeboomen, en een schat van forsche agaven al zeer voordeelig uitkomt.” 
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Links en boven: De Weekbode 24-05-1899 

Veilingsadvertentie in De Weekbode van 18 augustus 1881 
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Na het overlijden van Oortman Gerlings in 1899 wordt de buitenplaats geveild. 
De uitgebreide advertentie was als volgt: 
“De Buitenplaats EIKENSTEIN, met Overplaats, enz., onder ZEIST. 
1. De uitmuntend onderhouden buitenplaats EIKENSTEIN, geschikt voor Zomer- 
en Winterverblijf, alleraangenaamst liggende aan den straat- en tramweg 
tusschen Utrecht en Zeist, op 15 à 20 minuten afstand van Zeist. […], te zamen 
groot 1 hectare, 48 aren, 95 centiaren.  
Het kapitale Herenhuis bevat 12 kamers, dessert-, bad- en strijkkamers, enz., 
en is voorzien van verschillende geriefelijkheden.  
Gebouw, ingericht als biljartkamer, met terras. 
Koetsierswoning, stal, koetshuis, schuur, enz.  
Tuinmanswoning, bloemkassen en broeibakken met verwarmingstoestellen. 
Terrein beplant met opgaande boomen en vruchtboomen en voorzien van 
priëelen, pompen met waterbakken, waterleiding, moestuin. 
2-4. Drie perceelen BOUWTERREIN, beplant met eiken hakhout en opgaande 
boomen, […] 
5. Een perceel GROND, (gedeeltelijk beplant met dennen en andere boompjes) 
met weg; achter No. 1 en op geringen afstand daarvan.”7 

 
Uit de genoemde (hier niet alle geciteerde) afmetingen blijkt dat de gehele 
buitenplaats op dit moment bijna 7 hectare beslaat. 
 
De collectie planten wordt apart verkocht en staat in de betreffende 
verkoopadvertentie als volgt omschreven: 
“op de buitenplaats ‘Eikenstein’ [zullen …] om contact geld worden verkocht: 
een schoone en uitmuntende Verzameling Planten en Gewassen als: Koude en 
warme Kasplanten, Orchideeën, Varens, Diacaena enz. Voorts: tuinmeubelen, 
gereedschap, dekgoederen enz., toebehoorende tot de nalatenschap van de 
WelEdelgeb. Heer J.D. OORTMAN GERLINGS. De verkooping geschiedt onder 
directie van H. VAN LUNTEREN & ZOON, Hofleveranciers, Bloem- en 
Boomkwekers te Utrecht. De Catalogus is te verkrijgen bij de Firma en bij den 
Tuinbaas SMITSKAMP op Eikenstein te Zeist.”8 

 
Koper van de buitenplaats is voor f. 36.200,- Johan Jost Benner (1821-1910), 
die voornemens is de buitenplaats als bloemisterij en kwekerij in te richten.9 
Benner verkoopt het geheel in december 1903 aan de Staat der Nederlanden 
voor f. 31.620. Met deze verkoop kwam een einde aan het gebruik van 
Eikenstein als buitenplaats. In 1904 doet het Ministerie van Justitie een 
openbare aanbesteding voor het stichten van “eene tuchtschool in Zeist.”10 Het 

ministerie van Justitie liet voor de bouw van het tuchthuis het herenhuis slopen. 
Het bouwmateriaal van het gesloopte herenhuis werd verkocht: “pl.m. 200.000 
Waalsteenen, verplaatsb. geheel van glas bezette warande, verder deuren, 
ramen met en zonder spiegelglas, tuindeuren, marmeren schoorsteenmantels 
en verder alle afkomende afbraak, als kalk, puin, vlakpuin, enz.”11 

 
Van het in 1904 gesloopte huis zijn geen afbeeldingen bekend. 
 

Het laantje van Dreesmann 
Aan de noordwestzijde van het complex liep en loopt een onverharde openbare 
uitweg; oorspronkelijk heette dit pad de Engweg, tegenwoordig het 
Eikensteinselaantje of het Laantje van Dreesmann (niet te verwarren met de 
Laan van Eikenstein, ten noorden van het complex). De naam ‘het laantje van 
Dreesmann’ is te verklaren door het feit dat R.J.A.F. Dreesmann, directeur van 
het warenhuis V&D, in 1923 aan de Utrechtseweg 33 Villa Charema liet bouwen. 
De aanleg van dit huis liep tot aan het onverharde pad, dat daarom het ‘laantje 
van Dreesmann’ genoemd werd. Dit is zichtbaar op de topografische kaart van 
1932 (p. 18). Het laantje heeft nooit tot het bezit of bij de aanleg van Eikenstein 
gehoord. In de jaren ‘60 van de 20e eeuw is de Dreef aangelegd als 
ontsluitingsweg van de naoorlogse wijk Vollenhove, waarmee Charema aan de 
nieuwe weg kwam te liggen en de aanleg - en daarmee de verbinding met het 
laantje - grotendeels verdween. Op de topografische kaart op p.18 staan de 
locaties van villa Charema, het laantje van Dreesmann en de tuchtschool 
aangeduid.  

De Weekbode 07-12-1904 
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Situatietekening met daarop 
ingepast het eerste 
ontwerp. W.C. Metzelaar, 
1904. 
 
De gestippelde velden langs 
de randen duiden het te 
behouden plantsoen aan. 
 
Afb. verkregen via Con-C 

broeikast 

tuinmanswoning bergplaats 

in te richten tot 
tuinmanswoning 
en bergplaatsen 
[SIA: voorheen 
koetshuis] 

koepel 

hoofdgebouw 
[te slopen vil-
la] 

mestbak[?] 

brandstoffenschuur 

in te richten 
tot verblijf 
directie 

gesticht 
(nieuwbouw) 
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2.3 Eikenstein als tuchtschool en Rijksopvoedings-
gesticht: 1905 – 2016 
 

2.3.1 Eerste helft 20e eeuw 
Het nieuwe symmetrisch opgezette gebouw werd ontworpen door W.C. 
Metzelaar (1848-1918), hoofdingenieur-architect der gevangenissen en 
rechtsgebouwen van het Rijk.12 De ontwerptekeningen van Metzelaar zijn 
bewaard gebleven, evenals een situatietekening van Eikenstein in 1904, waarop 
de nieuwbouw geprojecteerd staat. Deze tekening geeft veel inzicht in de opzet 
van de parkaanleg. Het oude hoofdgebouw van de buitenplaats was vanaf de 
Utrechtsestraatweg toegankelijk middels een oprijlaan in de noordwesthoek van 
het terrein. Tussen de weg en het huis en langs de randen van de aanleg lag 
plantsoen in landschapsstijl. In het plantsoen lijken enkele bloemperken 
weergegeven. De dienstgebouwen en de moestuin lagen geconcentreerd in de 
noord-westhoek van de buitenplaats. Aan deze zijde was waarschijnlijk ook een 
ontsluiting naar het Eikensteinselaantje. In de zuidhoek stond de koepel, die 
was ontsloten door twee paden. Ook de bomen staan op deze tekening 
weergegeven. Ze staan op rij langs de Utrechtsestraatweg en in het park staan 
ze zowel solitair als in groepjes. Dit is typerend voor de landschapsstijl. Uit de 
hierboven geciteerde opmerking in de Gids voor Zeist kunnen we opmaken dat 
het bomenassortiment veel kastanjes betrof. Het hele terrein was licht 
geaccidenteerd.  
 
Het nieuwe gebouw is een enigszins teruggelegen hoofdgebouw aan een 
voorplein, dat aan de weg ligt. Het nieuwe gebouw ligt centraal op het terrein, 
heeft een binnenplaats en een voorplein. Aan beide zijden van het 
hoofdgebouw, langs het voorplein en dichter aan de weg gelegen, liggen twee 
lagere gebouwen met spreek- en wachtkamers. Over de inrichting van de 
binnentuinen zijn in de beschikbare bronnen geen gegevens aangetroffen. Op 
de tekening van Metzelaar zijn deze ruimtes weergegeven als ‘Luchtplaats’ en 
‘Open plaats’. Op p. 18 is de tuchtschool herkenbaar op topografische kaarten 
uit deze periode. 
 
In 1907-‘8 wordt het gebouw uitgebreid, opnieuw naar ontwerp van Metzelaar, 
en in gebruik genomen als ‘Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes’. De 
oorspronkelijke achtervleugel met de slaapzalen werd met een verdieping 
opgehoogd, er werden extra lokalen en een achtervleugel bijgebouwd en aan 
de voorzijde werden spreekkamers uitgebouwd tot woningen voor inwonend 
personeel. De uitbreidingen werden in dezelfde stijl ontworpen als het eerste 
gebouw van Metzelaar. Een foto (p. 15) uit deze periode toont de voorgevel van 

het gebouw met op de voorgrond het rechthoekige voorplein waarop twee 
ronde grasperken liggen in de as van het huis. Op een grasperk staat een 
tuinvaas, en in allebei de grascirkels zijn struiken aangeplant. Op een kadastrale 
wijzigingskaart uit 1911 is te zien dat de tuchtschool een groot deel van het 
terrein van de oorspronkelijke buitenplaats beslaat en dat er in de 
noordwesthoek nog dienstgebouwen staan.  
 
Overige wijzigingen die van invloed zijn op Eikenstein zijn de verbreding van de 
Utrechtseweg in 1933 van de vorige eeuw, waarbij een deel van het voorplein 
verloren ging. 
 
In 1935 werd de woning Utrechtseweg 39 gebouwd (particulier bezit). In 1950 
wordt het gebouw een rijksobservatiehuis voor jongens. In 1951 worden de 
woningen aan de straatzijde verbouwd tot vier woningen. 

Plattegrond 1904, W.C. Metzelaar. Afb. verkregen via Con-C. 
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De situatiekaart uit 1904 
geprojecteerd op de GBKN. De 
blauwe lijn is de huidige 
contour van het projectgebied. 
Deze bewerkte afbeelding 
maakt inzichtelijk dat de 
oorspronkelijke buitenplaats 
slechts de helft van het 
huidige terrein van Eikenstein 
besloeg. Ook is op deze 
afbeelding goed te zien dat 
een deel van de aanleg aan de 
voorzijde is afgekaveld door de 
verbreding van de 
Utrechtseweg (in 1933). 
 
Kaartbewerking:  
Stichting In Arcadië, 2018  
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Gezicht op de voorgevel van het hoofdgebouw van de tuchtschool voor meisjes Eikenstein (Utrechtseweg 37) 
te Zeist; met links en rechts een bijgebouw en op de voorgrond enkele perkjes. Circa 1907.  
 
Het Utrechts Archief, nr. 15820 
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Plattegrond met de uitbreidingen van 1908. 
W.C. Metzelaar. 
 
Afb. verkregen via Con-C. 

Studiegebied op een kadastrale wijzigingskaart uit 1911 
 
Afb. verkregen via Con-C 
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De verbreding van de 
Utrechtseweg ter hoogte van 
Eikenstein, 1933. In deze 
campagne ging een deel van 
het voorplein van Eikenstein 
verloren.  
Bron: Geheugen van Zeist 
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1910 1932 

1943 1953 

Villa Charema 

Laantje van 
Dreesmann 

Eikenstein 
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2.3.2 Tweede helft 20e eeuw 
 
In de tweede helft van de 20e eeuw vinden er diverse bouwactiviteiten plaats op 
Eikenstein. In het Gemeentearchief Zeist bevinden zich verschillende dossiers 
met bouwvergunningen uit de periode 1949-2006.13 Nader onderzoek in deze 
dossiers zal gedetailleerder inzicht in de bouwactiviteiten in deze periode 
opleveren. Bekend is in ieder geval dat er in 1962 sportvelden achter het 
gebouwencomplex worden aangelegd. De sportvelden worden aangelegd buiten 
de begrenzing van de oorspronkelijke buitenplaats.  
 
Vermoedelijk wordt aan het eind van de jaren ’60 het tot woning omgebouwde 
koetshuis gesloopt. Op een situatietekening van het complex uit 1969 staat het 
aangemerkt als te slopen bebouwing. NB Onbekend is of de op deze tekening 
aangegeven te bouwen woning en te bouwen school zijn gerealiseerd. Van de 
school zijn in het archief van het RVB wel bestektekeningen bewaard. 
 
In 1987 wordt het gebouwencomplex opnieuw uitgebreid, ditmaal naar ontwerp 
van Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) uit Amersfoort. Aan drie zijdes 
worden nieuwe vleugels met ‘spletengevels’ toegevoegd. Dit zijn ramen die zo 
smal zijn dat tralies niet nodig zijn. 
 
De plantekening toont de nieuwbouw, de bestaande gebouwen en de directe 
omgeving van het gebouwencomplex. Aan weerszijden van het voorplein staat 
een fietsenstalling en aan beide zijden van het terrein zijn aan de straatkant 
parkeerplaatsen voor auto’s. Om de gebouwen staan enkele solitaire bomen en 
boomgroepjes: acacia’s, esdoorns, berken en coniferen. Kastanje’s worden niet 
vermeld. In de zuidwesthoek staan twee gebouwtjes: een travohuisje bij het 
laantje van Dreesmann (dit staat er in de actuele situatie nog steeds) en direct 
ten oosten daarvan een gasgebouwtje. Langs de randen van het terrein staat 
struikgewas met lage bomen. Vanaf de achterzijde van het gebouw voert een 
pad in betonstraatklinker langs de oostzijde van het terrein naar de 
parkeerplaats aan de straatkant. Het terrein is omheind met hekwerk, met aan 
de noordzijde twee toegangen tot de achter het complex liggende sportvelden. 
Het laantje van Dreesmann ligt direct ten westen van het complex, buiten het 
hekwerk. De paden uit de aanleg in landschapsstijl zoals zichtbaar op de 
tekening uit 1904 zijn geheel verdwenen. 
 
 
 

Villa Charema 

Laantje van 
Dreesmann 

Eikenstein 

In 1995 wordt Eikenstein een Justitionele Jeugdinrichting (JJI). In 2001 verrijst 
achter het oude Eikenstein een nieuw paviljoen voor meisjes: de 
vrouwenvleugel. Het sportveld krijgt in deze campagne zijn huidige uiterlijk.  
Architect van de uitbreiding in 2001 is - net als in 1987 - Architecten Kollektief 
Heijdenrijk. Bekend is dat onder architecten rond de eeuwwisseling het 
uitbreiden of herontwerpen van instellingen en inrichtingen gewilde en 
prestigieuze opdrachten waren waar grote bureaus graag hun naam aan 
verbonden.  
 
In 2016 sluit de JJI en komt het complex leeg te staan. 
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Plantekening voor de 
aanleg van de sportvelden 
ten noorden van het 
gebouwencomplex met 
daarop aangegeven de 
beplanting. 
 
Afb. verkregen via Con-C 
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Situatietekening uit 1969 
met daarop aangegeven 
te slopen en te bouwen 
gebouwen. 
 
Afb. verkregen via Con-C 
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Situatietekening 
1987 met daarop 
aangeven de 
geplande nieuwbouw 
en de bestaande 
gebouwen en 
beplanting. 
 
Afb. verkregen via 
Con-C 
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1962 1982 

1993 
1999 
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2.4 Nader onderzoek 
 

 De bouwdossiers in het Gemeentearchief Zeist. 1029 Bouw- en Woning 
Toezicht (BWT), inv. nr. 9062 en verder 

 In het Nieuwe Instituut bevindt zich het archief van Architecten Kollektief 
Heijdenrijk met daarin verschillende stukken betreffende Eikenstein. 
Nummer Toegang: AKHA 

 In het Nationaal Archief: 4.RGD inventarisnummer 1533 (Utrechtseweg 37, 
Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes/Rijksinrichting voor jongens Eikenstein 
c.a. Ontwerp- en werktekeningen voor de bouw, revisietekeningen en 
bestektekeningen voor de aanleg van elektriciteit, W.C. Metzelaar e.a., 1:20-
1:500 1905 [-ca. 1940]) 
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3.1 Werkmethode  
 
In het voorliggende hoofdstuk wordt de actuele situatie van het studiegebied 
beschreven op hoofdlijnen en worden een analyse, interpretatie en 
waardeverwachting van de actuele situatie gegeven. In de voorgaande 
hoofdstukken is inzicht ontstaan in de ruimtelijke structuur, opbouw en 
gelaagdheid van de actuele situatie. Het tuinhistorisch onderzoek bestaat uit een 
presentatie van de feitelijke gegevens. Een belangrijk deel van deze gegevens 
zijn waarnemingen binnen het object van onderzoek zelf. Andere gegevens 
bestaan uit kaartmateriaal, oude foto’s, beschrijvingen, luchtfoto’s en relevante 
archivalia. Door gegevens uit verschillende bronnen met elkaar te vergelijken 
zijn conclusies getrokken over de aanleg- en gebruiksgeschiedenis en wordt 
hiervan een interpretatie gegeven.  
 
Uit het historisch onderzoek naar de tuingeschiedenis en de wijzigingen per 
periode valt af te leiden welke onderdelen en aspecten uit verschillende fasen in 
het object van onderzoek bewaard zijn gebleven. Hieruit is in principe ook de 
relatieve betekenis van deze onderdelen voor het historisch karakter van de 
totale aanleg vast te stellen. Dit werkt door in de waardeverwachting. Bewaarde 
onderdelen en aspecten uit aanlegfasen in het verleden kunnen een hoge, een 
positieve en een indifferente monumentwaarde hebben. De onderdelen en 
aspecten zijn getoetst aan de hand van de criteria gaafheid (authenticiteit) en 
zeldzaamheid. NB oudere parkonderdelen hebben niet per definitie een hogere 
cultuurhistorische waarde.  
 
De waardeverwachting is onafhankelijk en objectief en dus toetsbaar, 
verifieerbaar en reproduceerbaar. ‘Onafhankelijk’ wil in dit verband zeggen dat 
de waardeverwachting alleen op de tuin- en cultuurhistorische waarden is 
gebaseerd, los van de staat van onderhoud, gebruikersbelangen, eventuele 
ontwerpoverwegingen en financiële aspecten. 
 
De waardeverwachting heeft een beperkte geldigheidsduur. Waarden zijn niet 
statisch en kunnen in de loop van de tijd veranderen als gevolg van nieuwe 
inzichten en gewijzigde omstandigheden. Immers, vergelijkingen met 
referentieobjecten, vergelijkingen met resultaten uit eerder onderzoek, en 
maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de waardeverwachting. De 
waardeverwachting is zuiver gebaseerd op de bestaande situatie. De waarde 
van verdwenen onderdelen of verdwenen gebouwen kan immers op geen 
enkele wijze getoetst of geverifieerd worden. 

De tuinhistorische waardeverwachting voor het studiegebied betreft een interne 
waardeverwachting. Een contextuele waardeverwachting waarbij de vergelijking 
gemaakt wordt met andere soortgelijke objecten behoort niet tot het 
voorliggende project. Belangrijke elementen van een interne waardeverwachting 
zijn: 

 De stedenbouwkundige of landschappelijke situering; 

 De vorm, onderliggende structuren; 

 Het idee achter het ontwerp; 

 De samenhang tussen aanleg en gebouwde elementen; 

 De gebruikte materialen en beplanting en de afwerking; 

 De bouwkundige elementen (gebouwen, tuinsieraden etc.); 

 Andere historische aspecten. 

3. ACTUELE SITUATIE, ANALYSE EN  
WAARDEVERWACHTING 
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De actuele situatie weergegeven op een recente luchtfoto. Stichting In Arcadië, 2018 
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Typering 
 
Eikenstein ligt aan de Utrechtseweg aan de westzijde van Zeist. Het complex 
bestaat uit een hoofdgebouw met de voormalige penitentiaire inrichting, 
bijgebouwen, sportveld en parkeerplaatsen. Eikenstein wordt omsloten door de 
Utrechtseweg aan de zuidwestzijde, een wandelpad en een bedrijfsgebouw aan 
de noordwestzijde, een bedrijfsgebouw aan de noordoost- en oostzijde, en een 
parkstrook aan de zuidoostzijde. De woning Utrechtseweg 39 behoort niet tot 
het complex.  
 

3.  BESCHRIJVING ACTUELE SITUATIE 

De toegang van het hoofdgebouw aan de Utrechtseweg 
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De contouren van het complex op de Algemene Hoogtekaart Nederland 
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Reliëf en terreinhoogten 
 
Het terrein van Eikenstein is nagenoeg plat. Aan de noordzijde van het complex 
zijn enkele grondwallen en een verdiept sportterrein aangelegd. Deze 
grondwallen liggen aan de westzijde van het complex en aan de noordwest- en 
noordoostzijde van het verdiepte sportveld.  

Links boven: het verdiepte 
sportveld aan de noordoostzijde 
van het complex. 
 
Links onder: de wal aan de 
westzijde van het complex met 
zicht op het elektriciteitshuisje.  
 
Rechts: de wal aan de 
noordoostzijde van het complex 
met zicht op de boom die in de 
inham van de wal staat.  
 



30 

Stichting In Arcadië            Voormalige jeugdinrichting Eikenstein - tuinhistorische verkenning                           16-01-2019 

De bouwwerken en inrichtingselementen weergegeven in de actuele situatie 

De voorgevel van het hoofdgebouw 
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Bouwwerken 
 
Overzicht van de verschillende bouwwerken: 

 Hoofdgebouw (bj. 1905, uitgebreid in 1907-’8, 1987 en 2001); 

 Twee gebouwen aan de Utrechtseweg (bj. 1904, verbouwd in 1951); 

 Elektriciteitshuisje (bj. 1e helft 20e eeuw); 

 Elektriciteitshuisje (bj. 1967); 

 Fietsenstalling westzijde (bj. eind 20ste of 21ste eeuw); 

 Fietsenstalling oostzijde (bj. eind 20ste of 21ste eeuw); 

 Overkapping voor fietsen aan de noordzijde van de gebouwen Utrechtseweg 
37B/C en 37D/E; 

 Restanten van een fundering van een gebouw (bj. onbekend). 
 
Overzicht van de overige bouwkundige inrichtingselementen: 

 Rond het hoofdgebouw en sportcomplex staat een hoog hekwerk met 
prikkeldraad (21ste eeuw). Aan de zuidwestzijde is een deel van het hekwerk 
recent verwijderd; 

 Aan de noordwest-, noordoost- en oostzijde staat een laag metalen 
rasterhekwerk met prikkeldraad (21ste eeuw); 

 Aan de zuidwestzijde langs de Utrechtseweg staat een laag metalen 
spijlenhekwerk (21ste eeuw); 

 Op het voorplein, tussen het hoofdgebouw en de bijgebouwen in, staan 
twee vaste banken (21ste eeuw); 

 Over het gehele terrein staan lantaarnpalen en camera’s (21ste eeuw); 

 Op het voorplein en op de grote parkeerplaats aan de oostzijde staan 
diverse borden van de rijksoverheid (21ste eeuw); 

 Op het voorterrein staat een vlaggenmast (21ste eeuw); 

 Verspreid over het terrein staan diverse inrichtingselementen van de 
tijdelijke bewoners van het pand (21ste eeuw). 

 
 

Boven: de meest recente 
aanbouw van een vleugel 
voor meisjes. Foto 
gemaakt door Remco 
Zwinkels (januari 2019).  
 
Rechts: een van de 
binnenplaatsen in het 
hoofdgebouw. Dit is één 
van de twee 
binnenplaatsen die is 
ingericht als tuin.  
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Links boven: de toegang tot het 
hoofdgebouw aan de westzijde 
van het complex. Vlak naast de 
ingang staan een lantaarnpaal 
en een camera.  
 
Rechts boven: het terrein 
binnen de hoge hekken is 
toegankelijk via een sluis. Links 
van de sluis staat het fietsenhok 
op de oostelijke parkeerplaats.  
 
Links onder: de toegang tot het 
hoofdgebouw aan de oostzijde.  
 
Rechts onder: het kruidenrijke 
grasland tussen het hoge en het 
lage hekwerk. Aan de 
buitenzijde van het lage 
hekwerk is een bosgebied. 
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Links boven: zicht op het hoofdgebouw en 
een van de bijgebouwen vanaf de 
westelijke parkeerplaats.  
 
Rechts boven: op het voorterrein staan 
diverse elementen waaronder een bord van 
het Rijk, een vlaggenmast, een 
lantaarnpaal en twee banken.  
 
Links onder: het elektriciteitshuisje aan de 
westzijde van het studiegebied. Foto via 
Con-C 
 
Rechts onder: de fietsenstalling op de 
westelijke parkeerplaats.  
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De wegen en paden weergegeven in de actuele situatie 

De weg richting de westelijke parkeerplaats. Langs de gevel van het bijgebouw 
zijn verschillende typen verhardingen toegepast.   
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Wegen en paden 
 
Op Eikenstein ligt een duidelijke structuur van wegen en enkele paden met 
verschillende soorten verhardingen: 

 Betonklinkerkeien: 
◦ Het voorterrein met een U-vormige opgang en aan de westzijde een 

parkeerplaats. Dit terrein is gelegd in een visgraatverband en opgesloten 
met betonbanden. Bij de parkeerplaatsen zijn de vakken met witte 
stenen aangegeven. Aan de westzijde van de parkeerplaats is een deel 
afgezet met een verhoogde strook stoepstegels; 

◦ De parkeerplaats langs de Utrechtseweg aan de oostzijde. Deze 
parkeerplaats is gelegd in een visgraatverband met de parkeerplaats in 
een elleboogverband. Bij de parkeerplaatsen zijn de vakken met witte 
stenen aangegeven. Langs de randen van de parkeervakken liggen 
ezelsruggen; 

◦ De parkeerplaats aan de oostzijde binnen het lage hekwerk. Deze 
parkeerplaats is gelegd in een visgraatverband met de parkeerplaats in 
een elleboogverband. Bij de parkeerplaatsen zijn de vakken met witte 
stenen aangegeven. Langs de randen van de parkeervakken liggen 
ezelsruggen; 

◦ De weg langs de voormalige penitentiaire inrichting binnen het hoge 
hekwerk is gelegd in een visgraatverband; 

◦ Onder de overkappingen voor fietsen aan de noordzijde van de 
gebouwen Utrechtseweg 37B/C en 37D/E. 

 Tegels: 
◦ Aan de westzijde, tussen het hoofdhuis en de Utrechtseweg 37D en E, 

liggen twee vlakken stoeptegels in de verharding van betonklinkerkeien; 
◦ Twee kleine terrassen in het groenvak op het voorterrein waar de twee 

banken staan; 
◦ Bij de Utrechtseweg 37B liggen enkele verhardingen van stoeptegels: 

aan de westzijde van het gebouw een pad, een terras en een pad langs 
de noordzijde van het gebouw; 

◦ Bij de Utrechtseweg 37D/E ligt aan de zuidzijde een terras van 
stoeptegels; 

◦ Van de parkeerplaats aan de Utrechtseweg naar deze weg toe liggen 
twee paden van kleine tegels. 

 Gebakken klinkers: 
◦ De hoofdingang van het hoofdgebouw is toegankelijk via een trapje of 

een rolstoeltoegang.  
 
 
De wegen en paden op Eikenstein verkeren in goede staat.  

De oostelijke parkeerplaats met langs de randen van de parkeerplaats ezelsruggen 
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Links boven: de oostelijke parkeerplaats langs de Utrechtseweg. 
Deze parkeerplaats is afgesloten met een spijlenhekwerk en een 
slagboom. Via deze parkeerplaats is het gebouw op de 
Utrechtseweg 39 toegankelijk. Rechts is een paardenkastanje van 
monumentale omvang zichtbaar. Deze valt buiten de begrenzing 
van de oorspronkelijke buitenplaats.  
 
Rechts boven: bij de toegang staat nog een bord van de 
Rijksoverheid met bewegwijzering van het complex voor 
bezoekers, toegang en afgifte van goederen.  
 
Rechts onder: de twee wandelpaden vanaf de parkeerplaats 
richting de Utrechtseweg. 
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Links: langs het hoofdgebouw binnen de hoge 
hekken loopt vanaf de sluis een weg naar de 
oostelijke- en westelijke toegang van het gebouw.  
 
Rechts: het bijgebouw Utrechtseweg 27B/C heeft 
diverse verhardingen in het perceel rondom het 
huis. Op de voorgrond de funderingen van een 
gebouw. 
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De beplantingen weergegeven in de actuele situatie 

De westelijke strook bos met rechts de dichte begroeiing om de grondwal 
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Beplantingen 
 
Op Eikenstein komen enkele beplantingstypen voor in de vorm van bosstroken, 
solitaire bomen, hagen en vakken met vaste planten. Deze verschillende 
onderdelen zullen per beplantingstype worden omschreven. 
 
Bos 
Langs de noordoost- en oostzijde liggen stroken gemengd loofbos en enkele 
naaldbomen met een onderbegroeiing van enkele heesters en opschot waardoor 
een dichte structuur is ontstaan. Door deze structuur is het zicht op de 
omgeving nagenoeg verdwenen. Ook in de winter zal, mede door de 
grondwallen, zicht op de directe omgeving beperkt zijn. De beplantingen in deze 
bosstroken zijn waarschijnlijk in de 2e helft van de 20ste eeuw aangeplant in 
samenhang met de aanleg van de sportvelden.  
 
De bosstroken verkeren in redelijke conditie, gezien de functie van de stroken 
was een dichte structuur wenselijk. De stroken zijn echter in de afgelopen jaren 
zodanig dicht gegroeid dat de bomen en heesters in verdrukking staan.  
 
Langs de Utrechtseweg aan de westzijde en aan de oostzijde van het complex, 
ligt tussen de parkeerplaats en de weg een strook bomen met heesters. Er 
staan voornamelijk eiken die dateren eerste helft 20ste eeuw, met een 
onderbegroeiing van taxus. Tussen de eiken en taxussen staan diverse andere 
soorten heesters en enkele bomen als opschot. Hierdoor heeft het vak een 
verwilderde uitstraling. Deze stroken verkeren in redelijke conditie.  
 
Op de grondwal aan de noordzijde staan aan de westzijde enkele jonge bomen 
die mogelijk begin 21ste eeuw zijn aangeplant, en in de uitsparing aan de 
oostzijde een boom. De grondwallen zelf zijn begroeid met braam en diverse 
heesters die sterk zijn uitgegroeid waardoor er een rommelige uitstraling is 
ontstaan.  De begroeiing op de grondwallen is in matige conditie door 
verwildering van de beplantingen. 
 
 

De oostelijke strook bos met zicht op de grondwal 



40 

Stichting In Arcadië            Voormalige jeugdinrichting Eikenstein - tuinhistorische verkenning                           16-01-2019 

Links: de paardenkastanje van 
monumentale omvang op de oostelijke 
parkeerplaats langs de Utrechtseweg. 
 
Rechts: tussen het hoofdgebouw en 
het sportveld staan enkele kleine 
solitaire bomen met een sierwaarde. 
Foto gemaakt door Remco Zwinkels 
(januari 2019).  
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Boomgroepen en solitaire bomen 
Op het terrein staan de volgende boomgroepen en solitaire bomen:  

 Aan de rand van de westelijke parkeerplaats staat een solitaire linde;  

 Tussen de twee parkeerplaatsen aan de oostzijde staat een 
paardenkastanje; 

 Op de grote parkeerplaats aan de oostzijde staat in de noordwestzijde een 
groep acacia’s; 

 Op de grote parkeerplaats aan de oostzijde staat in de westelijke hoek een 
solitaire acacia;  

 Aan de oostzijde van het hoofdgebouw, binnen de hoge hekken, staat een 
groep van een linde en twee eiken; 

 Tussen het hoofdgebouw en het sportveld staan aan de oostzijde drie 
solitaire kleine sierbomen, en aan de westzijde drie solitaire kleine 
sierbomen en een haagbeuk. 

 
De bomen in het complex zijn in de afgelopen eeuw aangeplant in samenhang 
met de verschillende bouwfases van het hoofdgebouw. De paardenkastanje van 
monumentale omvang op de parkeerplaats aan de oostzijde dateert mogelijk uit 
de 19e eeuw maar valt buiten de grenzen van de oorspronkelijke buitenplaats 
Eikenstein. De linde van monumentale omvang op de westelijke parkeerplaats 
behoort mogelijk wel tot de aanleg van de buitenplaats Eikenstein. 
 
De boomgroepen en solitaire bomen verkeren in goede conditie.  
 
 

Rechts boven: de linde 
van monumentale 
omvang op de westelijke 
parkeerplaats.  
 
Rechts onder: rechts de 
groep acacia’s op de 
oostelijke parkeerplaats. 
Op de achtergrond is de 
solitaire acacia zichtbaar.  
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Links boven: Het voorterrein bestaat uit een 
tuinaanleg van buxus, sierheesters en vaste 
planten.  
 
Links onder: bij de ingang van het 
hoofdgebouw aan de oostzijde staan langs de 
gevel enkele heesters en een boomgroep van 
twee eiken en een linde. Langs de oostelijke 
en westelijke vleugel staat een brede en hoge 
laurierhaag.  
 
Boven: langs de gevel van het hoofdgebouw, 
aan de west- en oostzijde nabij de ingang, 
liggen vakken met vaste planten en 
grondbedekkers.  
 
Rechts onder: langs de gevel van het 
hoofdgebouw staat een strook met heesters.  
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Heesters, hagen en vaste planten 
De aanleg is te verdelen in drie gebieden: het voorterrein, de oostelijke 
parkeerplaats en het terrein rond het hoofdgebouw binnen de hoge hekken. 
Deze drie gebieden worden hieronder omschreven: 

 Het voorterrein bestaat uit diverse kleinere vlakken met hagen en vaste 
planten: 
◦ In de U-vorm ligt een tuinaanleg met twee vierkanten en een halfrond 

met langs de rand een buxushaag. Langs de westelijke bank ligt ook een 
buxushaag. In de vierkanten staat aan de westzijde lavendel, aan de 
oostzijde elfenbloem, en in het halfrond staan rozen. In het gazon staan 
nog drie solitaire heesters; 

◦ Langs de gevel van het hoofdhuis staat een strook heesters; 
◦ Rond de woningen Utrechtseweg 37B/C ligt een tuinaanleg. Aan de 

noordzijde bestaat dit uit een klein vlak van sterk verwilderde heesters. 
Aan de westzijde ligt een strook sierheesters langs de weg richting de 
parkeerplaats. In het gazon rond het hoofdhuis staan enkele sterk 
uitgegroeide sierheesters, coniferen, kleine sierbomen en een apenboom. 
Langs de weg staat langs het hekwerk een haag van liguster; 

◦ Aan de zuidzijde van de woningen Utrechtseweg 37D/E staan enkele 
heesters en een haag van liguster.  

 In de verhardingen van het oostelijke parkeerterrein liggen drie vakken met 
daarin spierstruik; 

 Rond het hoofdgebouw  binnen de hoge hekken zijn enkele vakken: 
◦ Aan de oost- en westzijde langs de vleugels een vrij brede en hoge 

laurierhaag; 
◦ Aan de oostzijde langs de gevel van het hoofdgebouw ligt een strook 

klimop met enkele groepen van rozen en een enkele sierheester; 
◦ Aan de oostzijde staan langs de gevel van het hoofdgebouw, bij de 

boomgroep, een paar uitgegroeide ligusters op rij. 
De heesters, hagen en vaste planten verkeren in matige tot redelijke conditie. 
De beplantingen hebben een laag onderhoudsniveau wat te zien is in de uitval 
van planten, sterke uitgroei van de hagen / heesters op rij en de aanwezigheid 
en sterke uitgroei van opschot. 
 
 

Gras 
Op verschillende punten in het terrein liggen gazons: op het voorterrein, bij het 
gebouw Utrechtseweg 37B/C, en rond het hoofdgebouw en het sportterrein.  
Recent zijn er ten oosten van het hoofdgebouw, op het sportterrein en ten 
oosten van de grondwal sleuven gegraven ten behoeve van archeologisch 
onderzoek. Door deze werkzaamheden zijn er diverse kalen stukken in het 
gazon. De gazons verkeren in matige conditie.  
 
Tussen het hoge hek en het lage hek ligt rond de grondwallen en de bosstroken 
een kruidenrijke grasland. Dit grasland verkeert in goede conditie.  
 

Enkele van de kalen stroken in het gazon van het sportveld. Foto gemaakt door Remco Zwinkels 
(januari 2019).  
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Links: de actuele situatiekaart geprojecteerd op de 
GBKN met de contouren van het huidige terrein van 
Eikenstein (blauw) en de contouren van de 
oorspronkelijke buitenplaats (grijs). Uit deze 
kaartbewerking wordt duidelijk dat de huidige 
bebouwing een groot deel van de oorspronkelijke 
aanleg beslaat en dat de huidige inrichting van het 
voorplein (ingezoomd rechtsboven) een echo is van 
het ontwerp van Metzelaar maar dat de aanleg 
verkleind is.  
 
Stichting In Arcadië, 2018 
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3.3 Analyse en interpretatie 
 
De landschappelijke en stedenbouwkundige situering 
Eikenstein ligt op de overgang van de hooggelegen Utrechtse Heuvelrug naar 
het lagergelegen rivierdal van de Kromme Rijn, aan de westzijde van Zeist aan 
de Utrechtseweg, van oudsher een belangrijke doorgaande route. De 
buitenplaats Eikenstein maakte onderdeel uit van reeks buitenplaatsen aan de 
zuidwestzijde van de Utrechtse Heuvelrug die bekend staat als de Stichtse 
Lustwarande. 
 
De vorm/onderliggende structuren 
De 19e-eeuwse ontginningsverkavelingsstructuur is niet meer herkenbaar in de 
actuele situatie.  
De contouren van de oorspronkelijke buitenplaats zijn weergegeven op de 
situatietekening van 1904. Het noordelijk deel van het huidige terrein en de 
parkeerplaats aan de oostzijde behoorden niet bij de oorspronkelijke 
buitenplaats. In de tweede helft van de 20e eeuw, toen Eikenstein in gebruik 
was als jeugdinrichting, zijn de grenzen van het terrein aan de noord- en 
oostzijde uitgebreid tot buiten de grens van de oorspronkelijke buitenplaats. De 
grens aan de noord-westzijde langs het laantje van Dreesmann is een oude 
structuur die al staat weergeven op het KMP uit 1826. De zuidelijke grens wordt 
gevormd door de Utrechtseweg, die in 1933 verbreed is waarbij een deel van de 
buitenplaats werd afgekaveld.  
 
Het idee achter het ontwerp 
De voormalige buitenplaats had oorspronkelijk een aanleg in landschapsstijl 
waarbij het nutsgedeelte (dienstgebouwen en moestuin/kas) geconcentreerd 
was in een strook aan de noordwestzijde. In de loop van de 20e eeuw is de 
aanleg in landschapsstijl vrijwel geheel verdwenen door de bouw van de 
tuchtschool en latere uitbreidingen. Een deel van de aanleg aan de straatzijde, 
inclusief een deel het voorplein, is verloren gegaan bij de verbreding van de 
Utrechtseweg in 1933. Het voorplein is na de wegverbreding in 1933 opnieuw 
ingericht in samenhang met de Metzelaar-gebouwen. De aanleg is hier niet 
historisch maar wel passend bij het zicht vanaf de straat op het monumentale 
complex. De inrichting van de rest van het terrein in de 20e eeuw is qua aanleg 
praktisch en functioneel met voorzieningen als een sportplaats, parkeerplaats en 
voor gemotoriseerd vervoer geschikte uitwegen en met aandacht voor de 
privacy die het gebruik als tuchtschool/JJI vereist. 
 

Samenhang tussen de aanleg en de gebouwde elementen 
Het voorplein is in 1933 verkleind en opnieuw ingericht en waarschijnlijk in de 
loop van de 20e eeuw nog een aantal keer aangepast. Het is ingericht in 
samenhang met de Metzelaar-gebouwen en het voorplein en de gebouwen 
vormen dan ook vanaf de Utrechtseweg gezien een samenhangend front dat 
bijdraagt aan de monumentale uitstraling van het complex en als het 
hoofdmoment van de aanleg gekarakteriseerd kan worden. De samenhang 
tussen de aanleg van de rest van het terrein en de gebouwen lijkt vooral 
functioneel van aard en tuinhistorisch weinig relevant.  
 
Gebruikte materialen/beplanting en afwerking 
De gebruikte beplanting op het terrein van de voormalige inrichting dateert 
vrijwel allemaal uit de 20e eeuw, met uitzondering van de kastanje op de 
parkeerplaats aan de oostzijde, die echter buiten de begrenzing van de 
oorspronkelijke buitenplaats valt. De enige boom die mogelijk uit de 
buitenplaatsperiode resteert is de linde op de parkeerplaats aan de westzijde. 
Aan de locatie te zien stond deze aan de oprijlaan, vlakbij de villa.  
Veel van de aangebrachte beplanting en de grondwal aan de noordzijde hebben 
een afschermende functie. 
 
Bouwkundige elementen (bruggen, gebouwen, tuinsieraden) 
Op het terrein staan geen tuinsieraden of andere tuinhistorisch relevante 
elementen. 
 
Andere historische aspecten 
Hoewel de naam anders doet vermoeden heeft het laantje van Dreesmann (ook 
bekend als het Eikensteinselaantje) ten noordwesten van het studiegebied nooit 
bij de aanleg of het bezit van de buitenplaats Eikenstein gehoord.  
 
 
 

3.4 Waardeverwachting 
 
De voorlopige tuinhistorische waarde van het terrein van de voormalige 
jeugdinrichting Eikenstein is in de actuele situatie indifferent. Deze 
waardeverwachting kan genuanceerd woorden voor wat betreft het voorplein, 
waarvan de aanleg als tuinhistorisch positief te beschouwen is wegens de 
beleefbaarheid van het gemeentelijk monument uit 1904-1908 vanaf de weg en 
omdat het bewaard is gebleven als hoofdmoment van de aanleg.   
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