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In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW(1), HISTORISCHE TUIN- EN
PARKAANLEG(2), TOEGANGSPIJLERS(3), (IJSKELDER(4), BRUG(5), KOETSHUIS(6), TUINMANSWONING 'DE
KOEPEL'(7), WOONHUIS 'KLEIN BEERSCHOTEN'(8), WONINGEN 'HET SPINNEWEB'(9)en WOONHUIS(11). Ten
oosten van de bebouwde kom van De Bilt aan de doorgaande weg van Utrecht naar Zeist gelegen buitenplaats
Beerschoten, die aan de westzijde grenst aan de buitenplaats Houdringe. In 1680 koch Jacob Martens de voormalige
uithof van het Vrouwenklooster van het Ridderschap van Utrecht en werd zo de eerste particuliere eigenaar van het
goed. In de loop van de achttiende- en negentiende eeuw werd het grondbezit aanzienlijk uitgebreid, in het
bijzonder door de aankopen van de familie Steengracht van Oostcapelle, die vanaf 1820 tot 1965 Beerschoten in
eigendom had. De achttiende-eeuwse formele aanleg van de buitenplaats werd gevormd door rechte lanen en twee
sterrenbossen, die thans in structuur nog aanwezig zijn. Ook elementen uit deze periode, zoals de goudvissenkom
en de trappenberg zijn thans nog aanwezig. In het begin van de negentiende eeuw vond rondom het huis de eerste
omvorming van het park in landschapsstijl plaats met grillige waterpartijen en onregelmatig gevormde weilanden
(zie Kadastrale Minuut 1824). Na 1842 volgde een tweede verlandschappelijking, waarbij de waterpartijen werden
vergraven tot één slingerende beek (zie Topografische Militaire Kaart 1846-1847). Immerzeel noemt in 1842 Zocher
als bouwer van de oranjerie, die in 1965 is afgebroken. Het is mogelijk dat Zochter eveneens de ontwerper was van
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de tweede fase in landschapsstijl. In 1889 brandde het huis volledig af, waarna het tussen 1890 en 1891 in
eclectische stijl op de oude plek werd herbouwd. In 1978 werd het gerestaureerd en verbouwd tot kantoor.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen aangegeven. De omgrenzing van de buitenplaats wordt bepaald door De Holle Bilt, de Visserssteeg,
lanen in het bos aan de noordoostzijde en een bospad parallel aan de Amersfoortseweg, aansluitende op De Holle
Bilt.
De niet- genoemde bouwkundige onderdelen, staande binnen de begrenzing van de buitenplaats, zijn voor de
bescherming van de buitenplaats van ondergeschikt belang.
Waardering
De HISTORISCHE BUITENPLAATS BEERSCHOTEN is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorische belang:
- vanwege het in 1890/1891 gebouwde hoofdgebouw in eclectische stijl;
- vanwege het gaaf bewaarde formele lanenstelsel uit de 18de-eeuw en de 19de-eeuwse aanleg in landschapsstijl;
- als onderdeel van de Stichtse Lustwarande;
- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.
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HOOFDGEBOUW onderdeel 1 (Beerschoten). Het symmetrisch ingedeelde buitenhuis uit 1890-1891 is in eclectische
stijl op de plaats van een voorganger gebouwd. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een
hoog vierkant corps de logis (souterrain en twee bouwlagen) en twee lagere zijvleugels. De drie bouwdelen zijn
apart overkapt door met gesmoorde kruispannen gedekte afgeplatte schilddaken, die zijn voorzien van een ijzeren
crête. De muren zijn rood gesausd en hebben gepleisterde hoekblokken. In de rondgaande plint van gepleisterde
rusticablokken en hardstenen banden zijn de kelderlichten aangebracht. De hoofdingang bevindt zich in de
noordoostgevel. Een brede trap leidt naar een ingangsportiek van vier Toscaanse zuilen onder een hoofdgestel
waarop het balkon met hardstenen balustrade rust. Een grote driedelige vensterpartij met dubbele deuren opent op
het groene balkon. Aan weerszijden van de hoofdingang bevindt zich een vensteras met een omlijst
rondboogvenster en een omlijst venster met driehoekig fronton. De achtergevel van het corps de logis is zowel op
de verdieping als op de bel-etage over de gehele breedte voorzien van een balkon, dat respectievelijk rust op
gietijzeren en natuurstenen zuilen. Boven de rondomlopende kroonlijst van het corps de logis staat een balustrade
die door twee Toscaans gedetailleerde dakkapellen en hoekpijlers wordt onderbroken. De hoekpijlers zijn voorzien
van gegoten vazen, die terugkomen aanweerszijden van de bordestrap voor de ingangspartij (inscriptie: L. Schutz
Zeist). De gevels van de zijvleugels zijn identiek: op de bel-etage zijn twee vensters aangebracht in een klassieke

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 19 juni 2019

Pagina: 3 / 19

omlijsting van pilasters, kroonlijst met mozaiekwerk en een balustrade. In de mezzanino, die eveneens is versierd
met mozaiekwerk, twee bolkozijnen. Tegen de noordwestgevel een vijfzijdige prieelvormige uitbouw ter hoogte van
het souterrain. Hierop bevindt zich een balkon dat overdekt wordt door een zinkel koepeldak steunend op ranke
gietijzeren kommen. In het INTERIEUR is ondermeer van belang de neo-renaissancistische schouw in de hal.
Waardering
Het HOOFDGEBOUW (Beerschoten) is van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving in eclectische stijl uit 1890-1891;
- als representatief voorbeeld van eclectische bouwkunst uit de 19de eeuw;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG onderdeel 2. De buitenplaats kenmerkt zich enerzijds door het gaaf bewaarde
achttiende-eeuwse formele lanenstelsel en anderzijds door de aanleg in landschapsstijl, die in twee fasen tot stand
is gekomen: rond 1820 vindt de eerste en na 1842 de tweede fase plaats. Waarschijnlijk heeft J.D. Zocher jr. zich
met de laatst genoemde fase bezig gehouden. De formele structuur van de aanleg wordt bepaald door de
Visserssteeg, de toegangslaan, het deels nog met de originele klinkers bestrate Melkweggetje (1777) als dwarsas
van de toegangslaan, een deel van de laan in de as van het huis (achterzijde) en de twee sterrenbossen met
rotondes. Het middelpunt van het eerste, meest zuidelijk gelegen sterrenbos wordt gevormd door een heuveltje
'konijnenberg', waarop een linde is aangeplant (ca. 1835). Vanaf dit punt loopt een laan in noordoostelijke richting
naar de kern van het tweede sterrenbos gevormd door een thans droogstaande goudvissenkom welke in ca. 1777 is
uitgegraven. Met de uitgegraven grond is ten noordoosten van deze kom een zogenaamde trappenberg (vanwege
zijn trapsgewijze opbouw) opgeworpen, thans een glooiende heuvel. In het sterrenbos is, met behoud van de
formele structuur, een landschapselement ingepast: vanaf de goudvissenkom loopt in noordwestelijke richting een
laan beplant met grove dennen en twee levensbomen (Tuya). Vanaf ditzelfde punt loopt in westelijke richting een
thans doorgeschoten berceau 'paraplulaantje'. De aanleg in landschapsstijl is meer rondom het huis geconcentreerd.
Voor het huis ligt een taps-toelopende weide met boomgroepen geflankeerd door bospartijen. Deze weide dateert uit
de eerste fase van de aanleg in landschapsstijl. Vanaf het huis liep over de weide een zichtas gericht op de
Domtoren van Utrecht, welke thans door de hoge bebouwing van De Uithof verloren is gegaan. Achter het huis is
een bescheiden en meer besloten aanleg in landschapsstijl (tweede fase), waarbij het karakter wordt bepaald door
een uitgegraven slingerende beek tussen opgeworpen heuvels. Over de waterpartij loopt één diagonale zichtas naar
een door bossen omzoomd wei- annex bouwland. De genoemde beek vervolgt zijn tracé langs de westzijde van dit
weiland en is voorzien van een eenvoudig gemetseld negentiende-eeuws boogbruggetje om het weiland te
ontsluiten. De omgeving van Beerschoten karakteriseert zich verder door productiebossen afgewisseld met open
weiden en bouwland. De bossen grenzen aan het bosgebied van Houdringe en lopen in elkaar over.
Waardering
De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is van algemeen belang:
- vanwege de deels in structuur en deels in detail gaaf bewaarde aanleg in landschapsstijl uit het begin van de 19de
eeuw;
- vanwege de zeldzaamheidswaarde van een formeel lanenstelsel uit de 18de eeuw met elementen uit de 18deeeuwse Nederlandse tuinarchitectuur;
- vanwege de funtcioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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TOEGANGSPIJLERS onderdeel 3. Bij de toegangslaan twee acht- of negentiende-eeuwse natuurstenen pijlers met
eenvoudige profilering en zonder opschrift.
Waardering
De TOEGANGSPIJLERS zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats.
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IJSKELDER onderdeel 4. Ten noordoosten van het hoofdgebouw in de parkaanleg gelegen bakstenen ijskelder met
een koepelgewelf dat met aarde is overdekt. Voorheen bevond zich boven in dit gewelf een ronde vulopening die
thans is dichtgemetseld. De ijskelder ligt gedeeltelijk onder het maaiveldniveau en heeft een ronde plattegrond. De
getoogde ingang (oorspronkelijk met voorpartaal) wordt met een metalen hek afgesloten. Bouwjaar in het begin van
de negentiende eeuw.
Waardering
De IJSKELDER is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ensemblewaarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.
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BRUG onderdeel 5. Ter zijde van het huis een negentiende-eeuwse (XIXb) bakstenen boogbrug met natuurstenen
randen en ingemetselde blokken (zie Lutgers).
Waardering
De BRUG is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ensemblewaarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.
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Omschrijving
KOETSHUIS onderdeel 6. Ten westen van het huis gelegen voormalig koetshuis daterend rond het midden van de
negentiende eeuw, dat in 1979 sterk is gerestaureerd en thans deels in gebruik als informatiecentrum en deels als
woning. Het gepleisterde pand bestaat uit één bouwlaag op een rechthoekige plattegrond en heeft een met
gesmoorde, opnieuw verbeterde pannen gedekt mansarde schilddak. Alle gevelhoeken zijn voorzien van
gepleisterde hoekblokken en een zwart geschilderde plint. De voorgevel (oost), die thans als achtergevel
functioneert, heeft een symmetrische indeling met een hoger opgetrokken middengedeelte dat een flauw hellend
zadeldak heeft. Op de begane grond van dit middendeel bevinden zich twee moderne inrijdeuren met daartussen
een smal hoog venster met ruitvormige roedenverdeling. Op de verdieping is in het midden een rondboogvenster
aangebracht dat aan weerszijden wordt geflankeerd door drie spaarnissen. Op de begane grond bevinden zich
verder enkele stolpvensters en een deur. De overige gevels zijn sober en vlak vormgegeven.
Waardering
Het KOETSHUIS is van algemeen belang:
- vanwege de beeldbepalende ligging aan de oprijlaan;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel, ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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TUINMANSWONING 'DE KOEPEL' onderdeel 7. Gelegen aan het begin van de oprijlaan een uit 1855 daterende
tuinmanswoning. Het witgepleisterde pand bestaat uit een rechthoekig bouwdeel van één bouwlaag onder een met
Hollandse pannen gedekt overstekend zadeldak en een torenvormig achthoekig bouwdeel van twee bouwlagen
onder een met Hollandse pannen gedekt octagonaal tentdak. In het achthoekige bouwvolume bevinden zich op de
verdieping enkele drielichtvensters. In de langsgevel aan de noordzijde bevindt zich de hoofdingang.
Waardering
De TUINMANSWONING 'DE KOEPEL' is van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de beeldbepalende en markante ligging aan het begin van de oprijlaan;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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WOONHUIS 'KLEIN BEERSCHOTEN' onderdeel 8. Aan de oostelijke ingang van de buitenplaats Beerschoten gelegen
woonhuis uit 1843 (gebouwd als gastenverblijf). Dit vrijstaande witgepleisterde pand met grijze plint op L-vormige
grondslag valt op door de pleisterdecoraties en opmerkelijke ingangsportaal. De voorgevel (west) heeft een
verhoogd middenrisaliet onder een flauw hellend zadeldak dat haaks staat op het zadeldak van de hoofdvleugel van
één bouwlaag. Rechts van het risaliet het ingangsportaal met dubbele toegangsdeur onder een rondboogvormig
bovenlicht en links een venster met luiken. De topgevel aan de zijde van de Utrechtseweg heeft eveneens een
middenrisaliet. Aan de achterzijde is de oorspronkelijke vormgeving van het pand verstoord als gevolg van enkele
aanbouwen.
Waardering
Het WOONHUIS 'KLEIN BEERSCHOTEN' is van algemeen belang;
- vanwege de architectonische vormgeving uit het midden van de 19de-eeuw;
- vanwege de detaillering;
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- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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Datum van downloaden 19 juni 2019

Pagina: 15 / 19

Monumentnummer*: 511403
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

23 december 2004

Kadaster deel/nr:

13234/147

Monumentnaam**
Het Spinneweb
Complexnummer

Complexnaam

511395

Beerschoten

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

De Bilt

De Bilt

Utrecht

Straat*

Nr*

Postcode*

Woonplaats*

Visserssteeg

20

Toev.*

3732 HN

De Bilt

Visserssteeg

22

3732 HN

De Bilt

Visserssteeg

24

3732 HN

De Bilt

Visserssteeg

26

3732 HN

De Bilt

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

DE BILT

B

2144

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
WONINGEN 'HET SPINNEWEB' onderdeel 9. In de noordwesthoek van de aanleg gelegen woningencomplex gebouwd
voor 1823 als arbeiderswoningen in opdracht van de eigenaar van Beerschoten, J. Steengracht van Oostcapelle. Het
complex bestaat uit vier identieke woningen van een bouwlaag onder een glooiende rieten kap met middenplat
waarop vier gemetselde schoorstenen. De woningen zijn puntsymmetrisch vanuit het midden gegroepeerd op een
vierkante plattegrond met op de hoeken diagonaalsgewijs uitgebouwde dwarsgedeelten. In het verlengde van deze
dwarsgedeelten liggen vier beukenlanen die fungeren als zichtassen. Elke woning heeft een met riet gedekte
dakkapel en kent een gevelindeling met verschillende venstervormen deels voorzien van luiken. In 1964 is bij elke
woning in de hoek tussen het dwarsgedeelte en het hoofdbouwdeel een keuken aangebouwd. De hoofdingang
bevindt zich in de zijgevel van deze keuken.
Waardering
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De WONINGEN 'HET SPINNEWEB' zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de unieke architectonische vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 511405
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

23 december 2004

Kadaster deel/nr:

13234/147

Complexnummer

Complexnaam

511395

Beerschoten

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

De Bilt

De Bilt

Utrecht

Straat*

Nr*

De Holle Bilt

10

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

3732 HM

De Bilt

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

DE BILT

B

2179

DE BILT

B

2178

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
WOONHUIS onderdeel 11. Een tuinmanswoning uit 1893 die in 1979 aan de achterzijde is uitgebreid. Het op
onregelmatige grondslag gebouwde witgepleisterde pand bestaat uit één bouwlaag onder een met riet gedekt
schilddak. De gevel aan de straatzijde heeft een driehoekig uitgebouwde kamer met zesruits schuifvensters. Ook in
de andere gevel bevinden zich dergelijke schuifvensters. De middenas in de rechterzijgevel, waarin de hoofdingang,
wordt geaccentueerd door een dakerker (opgelicht dakdeel). Aan de achterzijde bevindt zich een rieten luifel
gedragen door twee dunne kolommen.
Waardering
Het WOONHUIS is van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de beeldbepalende en markante ligging aan het begin van de oprijlaan;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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