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Samenvatting 

Het complex Zon en Schild, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, kent een 

grote diversiteit aan gebouwen. De oorspronkelijke opzet is in de periode 1929-1940 

gerealiseerd naar ontwerp van de Amerfoortse architect Gijs van Hoogevest in sa-

menwerking (tot 1933) met de gebroeders Mensink.  

 

Zon en Schild is op basis van een paviljoenstelsel gebouwd. De hoofdopzet bestaat 

uit een administratiegebouw met aan weerszijde paviljoens voor vrouwen en man-

nen. Hierachter werden later in een symmetrische opzet vier losstaande paviljoens 

gebouwd voor verschillende soorten patiënten (rustigen, onrustigen, vrouwelijke, 

mannelijke, klasse- en gewone patiënten), het geheel werd afgesloten met een tbc-

paviljoen.   

 

Relatief nieuw voor die tijd was de afzonderlijke stichting van een sanatorium. Hier-

voor werd in een tweede bouwfase het terrein van Hebron aangekocht. Hebron had 

een aparte ligging omdat het hier om een nieuwe categorie patiënten ging, vaak 

mensen uit welgestelde kringen. Achter Hebron lag een apart klassepaviljoen. Het 

sanatorium had een luxueuzere opzet en een open karakter in tegenstelling tot de 

gesloten inrichtingen. Tussen het sanatorium en de gesloten inrichting werden de 

ondersteunende gebouwen gerealiseerd zoals een recreatiegebouw, economiege-

bouw en de werkplaatsen. Aan de randen van het complex kwamen de tuinmans-

woning met varkensstal en een lijkenhuisje. Langs de Utrechtseweg werden diverse 

villa’s voor personeel gebouwd. Deze sloten hiermee aan bij de bestaande villa 

bouw langs deze straat. 

 

De gebouwen hebben architectonisch veel overeenkomsten. Kenmerkende elemen-

ten zijn de lage bouwvolumes met horizontale geleding, schilddaken met grote 

uitkragende overstekken en rode pannen. De geelbruine bakstenen gevels en de 

ramen met roede verdeling. De dagverblijven en werkruimten kregen grote vensters 

en de slaapzalen kleinere vensters. 

 

De monumentwaarde van de bebouwing van Zon en Schild uit de periode 1929-1940 

is hoog tot positief. De oorspronkelijke paviljoenopzet is nog aanwezig maar door de 

afbraak van enkele paviljoens en nieuwbouw van andere gebouwen is deze vertroe-

beld.  

 

Het hoofdgebouw (Brink, Dennenrust, Berkenrode), Heidezicht, Larikshof, Gildenhof, 

kapel, directeurswoning en Hebron heen een hoge monumentwaarde en zijn bepa-

lend voor de cultuurhistorische, architectuurhistorische en ensemblewaarde van het 

complex. Fornhese heeft eveneens een hoge monumentwaarde. Voor de monu-

mentwaarde is de relatie met Zon en Schild minder belangrijk. De  villa dankt zijn 

monumentwaarde vooral als voorbeeld van villabouw langs de Utrechtsweg. 

 

De Veste (vm. recreatiegebouw), het Fysiogebouw (vm. tijdelijke keuken), Boslust 

(vm. werkplaatsen), Sparrenhof (paviljoen voor onrustige vrouwen) en de tuin-

manswoning hebben een ondersteunende waarde. Door de vele wijzigingen aan 

exterieur en interieur is hier geen sprake van een hoge monumentwaarde. De mo-

numentwaarde van De Veste en het Fysiogebouw is hoger dan voor Boslust en Spar-

renhof omdat voor beide gebouwen geldt dat de het oorspronkelijke ontwerp (exte-

rieur) ondanks latere wijzigingen nog goed herkenbaar is gebleven. Enkele woningen 

aan de Utrechtseweg (met name 288 en 282) en de beambtenwoningen op het 

terrein (248) hebben eveneens een positieve ondersteunende waarde. Ze herinne-

ren eraan dat personeel in die tijd aan de rand van het complex woonden. 

 

Voor de panden met een hoge monumentwaarde geldt dat behoud noodzakelijk is 

om het karakter van het complex overeind te houden. Bij een positieve monument-

waarde is behoud wenselijk. 

 

 

Hylkema Consultants 

17-07-2017 
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BIJLAGEN 88 

1 Algemene gegevens 

1.1 Algemene gegevens 

Adres: Utrechtseweg 266 (hoofdadres) 

 3818 EW  AMERSFOORT 

Gemeente: Amersfoort 

Kad. gemeente: Amersfoort C 

Kad. sectie/nr.: C/5698 

Monument: Gemeentelijk monument/gemeentelijk monument in proce-

dure/beeldbepalend pand 

Complex: Ja met nummer 50623 

Functie: Psychiatrische zorginstelling 

Bouwperiode: 1930-1935 

Stijl: Traditionele baksteenarchitectuur/zakelijk-expressionistische 

stijl 

Architect: G. van Hoogevest, J.G. en P.K. Mensink 

 

De redengevende omschrijvingen van het hoofdgebouw (De 

Brink/Berkenrode/Dennenrust), de entree met transformatorhuisjes, de Wingerd, 

de kapel, de Larikshof, Heidezicht, het Gildenhof, Hebron en Villa Fornhese zijn als 

bijlage (bijlage 1) bij dit rapport gevoegd. 

 

  

1 – ligging van de Utrechtseweg 266 e.v. te Amertsfoort (Google maps). 
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2 – situatietekening van de locatie Zon en Schild aan de Utrechtseweg. De locatie zal ontwikkeld worden aan de hand van een Masterplan. Uit dat plan blijkt dat veel niet 

historische bebouwing zal verdwijnen om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Op bovenstaande plattegrond zijn monumenten, monumenten in procedure, 

beeldbepalende panden en overige bebouwing aangegegeven. Daarnaast is per pand aangegeven of deze in het Masterplan zal verdwijnen of behouden zal blijven. 
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1.2 Vraagstelling/plan van onderzoek 

GGz Centraal, een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg, is 

gehuisvest in het complex Zon en Schild. Dit complex is aan het begin van de 20
ste

 

eeuw als psychiatrische inrichting gebouwd en in de loop van de 20
ste

 eeuw diver-

se malen uitgebreid. GGz Centraal ziet zich nu voor het moment geplaatst om 

‘overtollige’ gebouwen te transformeren en te herbestemmen, waarbij een zorg-

cluster de kern blijft vormen van het complex. Hiertoe zal verdere planvorming 

worden opgesteld. Onderdeel van de planvorming is een cultuurhistorische onder-

legger die kan worden gebruikt om locaties aan te wijzen voor herbestemming en 

locaties voor transformatie of sloop/nieuwbouw.  

 

Uit de monumentenlijst van de gemeente Amersfoort kan worden opgemaakt dat 

een aantal opstallen op het terrein van Zon en Schild zijn aangewezen als beeld-

bepalend en als gemeentelijk monument. Deze panden maken onderdeel uit van 

het complex met nummer 50623. Deze status van de betreffende panden geldt als 

uitgangspunt, waarop voorliggend cultuurhistorisch onderzoek als aanvulling en 

nadere specificatie van monumentwaarden geldt.  

 

Het complex bestaat uit hoofdzakelijk gebouwen die in de 20
ste

 eeuw zijn gereali-

seerd en die van een verschillende monumentale orde zijn. Sommige bouwwerken 

zijn aangewezen als gemeentelijk monument, andere kunnen worden gezien als 

beeldbepalend. De meer recente bouwwerken vallen buiten de cultuurhistorische 

context van Zon en Schild.  

 

De uitvoering van het cultuurhistorisch onderzoek kent twee terreinen van onder-

zoek: een bouwhistorische component en een tuinhistorische component. Deze 

twee componenten zijn aanvullend op elkaar en worden gespiegeld aan de cul-

tuurhistorische context van de psychiatrische zorg in Nederland in de 20
ste

 

eeuw. Het tuinhistorische onderzoek wordt uitgevoerd door Debie & Verkuijl en 

de resultaten van dat onderzoek worden in een apart document samengevat. 

Voorliggend document gaat in op de bouwhistorische component. 
 

Het bouwhistorisch onderzoek kent twee schaalniveaus: het ene niveau richt zich 

met name op de mogelijke aanwezigheid van monumentwaarden op extern ni-

veau, ofwel de relatie van het betreffende onderdeel met de omliggende panden 

en de oorspronkelijke opzet; het andere niveau richt zich op de mogelijke aanwe-

zigheid van monumentwaarden op intern niveau, ofwel de waarde van de samen-

stellende onderdelen van het betreffende object. Deze twee niveaus leiden tot 

twee typen waardestellingen: een externe waardestelling en een interne waarde-

stelling. Beide waardestellingen komen aan bod in het laatste hoofdstuk. 

 

Om tot een bouwhistorische waardestelling te komen worden de panden eerst 

bouwhistorisch beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 komt de bouwgeschie-

denis van de panden aan de orde. 

 

Ten behoeve van het onderzoek is de locatie bezocht, eerst voor een opname van 

het exterieur, vervolgens voor een opname van het interieur. Voor de historische 

achtergronden van de locatie en gebouwen is een bezoek gebracht aan het Archief 

Eemland in Amersfoort en het Nationaal Archief in Den Haag. Daarnaast is het 

archief van Zon en Schild van GGz Centraal bezocht. Archiefbezoek heeft bij de 

meeste panden geleid tot inzage in de historische bouwtekeningen.  
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2 Bouwhistorische beschrijving 

2.1 Algemeen 

De onderzochte gebouwen op Zon en Schild maken deel uit van een ruwweg 

rechthoekig bebouwd gebied ten behoeve van de zorginstelling GGz Centraal. Dit 

gebied kent een grote diversiteit aan gebouwen, zowel wat betreft de vorm als 

wat betreft het bouwjaar en de functie. De gebouwen zijn op het eerste gezicht 

willekeurig binnen het gebied gesitueerd, maar op basis van bouwjaar valt een 

ordening aan te brengen die de oorspronkelijke opzet van de locatie laat zien. De 

huidige hoofdentree was ook tijdens de bouw van Zon en Schild vanaf 1930 de 

hoofdentree en leidt tot het centraal gelegen hoofdgebouw dat uit een middenvo-

lume en twee zijvleugels bestaat. In de zone vanaf de Utrechtseweg tot aan dit 

hoofdgebouw bevindt zich vooral langs de Utrechtseweg kleinschalige bebouwing, 

in de zone achter en aan weerszijden van het hoofdgebouw zijn de gebouwen 

groter van opzet. 

 

Zon en Schild is op basis van een paviljoenstelsel gebouwd en aan dat ordenings-

principe is tot en met de laatst gerealiseerde bouwwerken vastgehouden. De 

ontwikkeling van het terrein met paden, wegen en beplanting is er een geweest 

die een natuurlijke groei laat zien van de zorgvraag en de daarmee gepaard gaan-

de bouwwerkzaamheden. In de Quick-scan van Debie en Verkuijl wordt een analy-

se gegeven van deze ontwikkeling, waarbij tevens wordt gekeken naar de ontwik-

kelingen van voor Zon en Schild. In voorliggende rapportage wordt vooral gekeken 

naar de historische bouwwerken. Deze bouwwerken worden in dit hoofdstuk 

beschreven en met foto’s in beeld gebracht. De beschrijvingen van het exterieur 

zijn deels overgenomen uit de redengevende omschrijvingen van de gemeente. 
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2.2 De Wingerd 

2.2.1 Context/situering 

Deze forse villa, aan de linkerkant van de as van de Utrechtseweg naar het hoofd-

gebouw, is gebouwd in 1929. Hij diende als woning voor de geneesheer-directeur 

en zijn gezin, is vanaf 1963 als therapiegebouw gebruikt en heeft meer recentelijk 

een kantoorfunctie gekregen. Hij is in traditionalistische stijl gebouwd, met bijv. de 

voor de Delftse School typerende grote dakoverstekken en verdiepingsramen vlak 

onder de overstekken.  

2.2.2 Bouwmassa/structuur 

De villa is gebouwd op een rechthoekige plattegrond met op de linker hoek een 

aanbouw. Deze aanbouw is door middel van een poort verbonden met een bijge-

bouw. De villa telt drie bouwlagen, waarvan de onderste een kelder; de aanbouw 

heeft één bouwlaag. Het samengestelde dak is gedekt met geglazuurde Hollandse 

pannen en heeft een overstek, tabs toelopende nokschoorstenen, een dakraam en 

dakkapellen. 

2.2.3 Gevels 

Alle gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en worden gekenmerkt door een 

sokkel van donkerdere baksteen en een strek. In de derde bouwlaag bevinden zich 

bloktanden van verschillende omvang. De voorgevel heeft een bakstenen planten-

bak en een brede erker onder een overstekend platdak. Links daarvan bevindt zich 

de hoofdingang waarvoor later een portaal is geplaatst. In de eerste bouwlaag 

bevindt zich één venster met gekoppelde ramen; in de derde bouwlaag drie dito 

vensters.  

 

Links van de entree is een oorspronkelijke aanbouw gesitueerd met in de zijgevel 

twee vensters, waarvan één doorloopt over de voorgevel. De linker zijgevel bevat 

één venster. In de achtergevel van de aanbouw bevinden zich een ingang met een 

zijlicht en twee kleine vensters. 

 

 

 

 

 

De linker zijgevel van de villa heeft in de tweede en derde bouwlaag twee ven-

sters, waarvan één met gekoppelde ramen. Tegen de rechter zijgevel is een brede 

erker onder een overstekend platdak gesitueerd, waarboven een balkon met 

bakstenen borstwering die wordt afgesloten door een rollaag en geglazuurde 

tegels. De balkoningang bestaat uit een dubbele paneeldeur. Meer recentelijk zijn 

op de borstwering letters aangebracht die de naam van de villa vormen: “de Win-

gerd”. 

 

De achtergevel heeft eenzelfde erker en balkon als de zijgevel, maar met een 

paneeldeur in de erker en zijlichten bij de balkoningang. Aan weerszijden van de 

erker en balkon bevinden zich vensters met gekoppelde ramen. Tegen de gevel is 

een noodtrap aangebracht. Alle entrees zijn voorzien van een paneeldeur met 

ruiten. Nagenoeg alle ramen zijn roedenverdeeld. 

 

Het bijgebouw is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en door middel van 

een poort verbonden met de villa. Het gebouw telt één bouwlaag onder een over-

stekend platdak. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en worden geken-

merkt door een sokkel van donkerdere baksteen. Het bijgebouw bevat in de voor-

gevel een garage-ingang met dubbele opgeklampte deur met ruiten; in de rechter 

zijgevel een ingang met paneeldeur met ruiten; en in de achtergevel een venster 

met gekoppelde roedenverdeelde ramen. 

 

De rondbogige poort heeft een strokendeur en een strek erboven. (Bron: reden-

gevende omschrijving Zon en Schild, Gemeente Amersfoort 2007.) Het zeer ontsie-

rende stalen trappenhuis aan de tuinzijde is hier geplaatst toen het een therapie-

gebouw was.  
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3 – foto’s van de Wingerd: middenboven het exterieur, rechtsboven de bijzondere tegelwanden in de hal en de garderobe. 

Links: de erker, midden: het trappenhuis, rechts: de oorspronkelijke eetkamer. 
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2.2.4 Interieur  

De indeling en afwerking van het interieur van de villa zijn nog grotendeels intact, 

maar met name de afwerking draagt ook de sporen van de latere functies. 

 

Begane grond 

Via een later toegevoegd entreeportaal wordt toegang verkregen tot de hal met 

aansluitende garderobe en toiletblok. Opvallend zijn de tegelwanden in de hal en 

de garderobe, die als een lambrisering tot op ong. 1,4 m hoogte over de muren 

lopen. Ze bestaan uit verticale rijen van zes gepaarde, ongeglazuurde, rode kera-

mische tegels, afgewisseld door verticale rijen van zes smalle, geglazuurde, gebro-

ken witte tegeltjes. De rode keramische tegels zijn voorzien van een verhoogd 

uitwaaierend motief; deze motieven liggen per paar tegenover elkaar, zodat het 

beeld van een geopende walnoot ontstaat. Aan de onderkant is er een strakke, 

iets geprofileerde plint en aan de bovenkant een bolle lijst van hetzelfde materi-

aal. 

 

In de garderobe is de wand ter plaatse van de oorspronkelijke kapstok een laag 

hoger opgetrokken. De vloer is belegd met kleine roodbruine geglazuurde tegeltjes 

met langs de randen een band van zwarte tegeltjes. De wastafel in de garderobe 

en de twee toiletten moeten nieuwer zijn omdat op de bouwtekening één toilet 

afgebeeld staat.  

 

De inrichting van de keuken is van recente datum. Vanaf de hal wordt toegang 

verkregen tot twee kantoorruimtes en een trappenhuis. De deuren zijn de oor-

spronkelijke lijstdeuren met een enkel paneel. (Deze zijn overal in de villa nog 

aanwezig.) De vensters in de kantoorruimtes zijn uitgevoerd in klassiek, zwaar, 

houten lijstwerk en daartussen loopt hoog over de wanden een smalle houten lijst. 

(In de kantoorruimte die oorspronkelijk de eetkamer was is dit een geprofileerde 

lijst.) De ramen zijn van staal en hebben een roedenverdeling. Het beslag is origi-

neel. Het plafond is voorzien van een modern systeemplafond. Hierboven zal zich 

het oorspronkelijke plafond bevinden. Het trappenhuis heeft een rechthoekige 

erker. Deze is afgewerkt met zwaar, geprofileerd houten lijstwerk met panelen. De 

onderkant van de buitenmuur is omtimmerd met een quasi balk met dito sleutel-

stukken. (Alle erkers in de villa zijn zo uitgevoerd.) De lambrisering van eenvoudige 

houten panelen is van later datum, evenals de trap met zijn afwerking en de 

borstwering op de verdieping. De vloer is belegd met parket. Op het trappenhuis 

komt een grote kantoor-ruimte uit. Dit was oorspronkelijk de salon en hij is met 

rijker lijstwerk uitgevoerd. 

 

Eerste verdieping 

Het trappenhuis heeft de hiervoor genoemde borstwering, geen lambrisering en is 

belegd met vloerbedekking. Er komen drie kantoorruimtes op uit (uitgevoerd als 

de kleine kantoorruimte op de begane grond), een printerruimte, twee toiletten 

en een halletje met de trap naar de zolderverdieping en de toegang naar een 

kantoorruimte. De printerruimte was oorspronkelijk de badkamer.  

 

Zolderverdieping 

Een houten trap leidt naar de zolder, die als vergaderruimte dienst doet en met 

moderne materialen afgetimmerd is. 
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2.3 De Brink/Berkenrode/Dennenrust 

2.3.1 Context/situering 

Het centraal op de hoofdas van de locatie gelegen hoofdgebouw is in 1930 opge-

richt naar ontwerp van de architecten G. van Hoogevest uit Amersfoort en de 

gebroeders J.G. en P.K. Mensink uit Apeldoorn. Centraal in het gebouw bevond 

zich de administratie; in de westvleugel (Dennenrust) waren 127 mannelijke “rus-

tige” patiënten gehuisvest en in de oostvleugel (Berkenrode) 127 vrouwelijke 

“rustige” patiënten. Het gebouw is onderdeel van het psychiatrisch centrum Zon & 

Schild, een complex van verschillende paviljoens in een bosrijke omgeving.  

 

De locatie Zon & Schild is in de jaren 1928-1940 gerealiseerd naar ontwerp van de 

architecten Van Hoogevest en Mensink in opdracht van de Vereniging Nederlands 

Hervormde Stichtingen voor zenuw- en geesteszieken. Het complex is nog altijd 

een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Het pand is gelegen aan het einde 

van de oprijlaan, tegenover de entree van het complex. 

2.3.2 Bouwmassa/structuur 

Het gebouw wordt omringd door een landschapspark, met direct voor het gebouw 

een perk met planten en bomen en aan de achterzijde een tuin. Op enige afstand 

ligt het bos. Het gebouw is overwegend symmetrisch opgezet en is samengesteld 

uit een hoofdgebouw op rechthoekige plattegrond met aan weerszijden een vleu-

gel op H-vormige plattegrond. De vleugels zijn met het hoofdgebouw verbonden 

door middel van een poortgebouw op rechthoekige plattegrond. Centraal tegen 

de achtergevel staat een moderne aanbouw. 

 

Het gebouw telt twee bouwlagen. Het samengestelde dak met overstek is gedekt 

met rode Hollandse pannen en heeft schoorstenen, oorspronkelijke dakkapellen 

en dakramen. Centraal op het dak zijn twee schoorstenen opgemetseld, waartus-

sen aan de voor- en aan de achterzijde een bakstenen muur in blokverband is 

gesitueerd met daartegen een wijzerplaat. Boven beide poorten bevindt zich een 

dakruiter met loden dakbedekking. 

 

2.3.3 Gevels 

Alle gevels zijn opgetrokken in genuanceerde gele baksteen en worden geken-

merkt door een terugliggende voeg. De volledige voorgevel is symmetrisch van 

opzet. De voorgevel van het hoofdgebouw heeft een breed middenrisaliet met 

puntgevel en een teruggelegen deel naast de poortgebouwen. In de puntgevel 

met strek zijn in de eerste bouwlaag een gewijzigde entree en twee vensters gesi-

tueerd. In de tweede bouwlaag bevindt zich een balkon op bakstenen pilaren en 

zuilen, met een bakstenen borstwering in siermetselverband, en een grote balkon-

ingangs- en vensterpartij. 

 

Beide poortgebouwen hebben een rondboogpoort met strekken. In de tweede 

bouwlaag bevindt zich een vensterstrook met een plantenbak op klossen. De 

vleugels hebben aan de zijde van het poortgebouw een entree met een paneel-

deur met ruiten en zijlicht en siermetselwerk in de vorm van tanden. De voorzijde 

is voorzien van een erker waarboven een balkon met een bakstenen borstwering 

met een strek en een blokverband. In de overige geveldelen bevinden zich twee 

tuiningangen met een dubbele paneeldeur met ruit en bovenlichten en vensters.  

 

Tegen de gevel zijn diverse plantenbakken aangemetseld. De zijgevels van beide 

vleugels zijn symmetrisch opgezet en kennen een smal, hoger opgetrokken mid-

denrisaliet en teruggelegen delen op de hoeken. De centrale ingang bestaat uit 

een paneeldeur met ruit en een venster onder een luifel. Aan weerszijden is een 

lage muur aangemetseld. Eén venster is voorzien van luiken. In beide gevels be-

vindt zich aan één zijde een kelderingang met lage bakstenen muurtjes en aan de 

andere zijde een zijingang met paneeldeur met ruit. 

 

Centraal in de gevels, direct onder de goot, bevindt zich een hijsbalk. Tegen de 

linker zijgevel is later een houten berging geplaatst. De volledige achtergevel is 

symmetrisch van opzet en heeft in het midden een grote aanbouw van later da-

tum. 

 

De achtergevel van het hoofdgebouw heeft een smal, teruggelegen deel naast de 

poortgebouwen en is voorzien van vensters. Beide poortgebouwen hebben een 

rondboogpoort met strekken en een eenvoudige entree. 
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4 – de Brink, voorgevel en interieurfoto’s. Het interieur is in de loop van ed 20
ste

 eeuw gemoderniseerd en aangepast aan nieuwe eisen en wensen. Er is geen sprake 

meer van een historisch interieur. 
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De drie identieke vensters in de tweede bouwlaag waren oorspronkelijk voorzien 

van een plantenbak op klossen. Beide vleugels hebben in de gevel haaks op het 

poortgebouw een entreepartij met een dubbele paneeldeur met ruiten en ven-

sters onder een luifel, waarboven een groot venster. De linker entreepartij is 

gewijzigd. Ook is siermetselwerk in de vorm van tanden aangebracht. De achter-

zijde is voorzien van een identieke erker en balkon als in de voorgevel. 

 

In de overige geveldelen bevinden zich enkele tuiningangen met een (dubbele) 

paneeldeur met ruit en bovenlichten en vensters. Tegen de gevels zijn diverse 

plantenbakken aangemetseld. Van latere datum zijn de noodtrappen en het hou-

ten balkon op palen in beide oksels van de rechter vleugel. De vensters in alle 

gevels variëren in grootte, maar zijn hoog en meestal voorzien van gekoppelde 

ramen en bovenlichten. Boven de ingangen en de vensters is een strek aange-

bracht. 

2.3.4 Interieur  

De Brink (middendeel) 

De meeste inrichtingen uit deze periode hadden een centraal gebouw zoals dit, 

dat met een torenopbouw of anderszins uitstak boven de verpleegpaviljoens. Het 

interieur is in de loop der tijd en voor het laatst nog meer recentelijk gewijzigd. 

Oorspronkelijke ruimtes zijn doorgebroken of samengevoegd en hebben een 

andere functie gekregen. De entree, de hal en het trappenhuis zijn gemoderni-

seerd. Er is sprake van  verbouwingen zonder bijzondere kenmerken, d.w.z. het 

interieur heeft hetzelfde ondergaan als vele andere oudere kantoorgebouwen die 

inwendig grotendeels vernieuwd zijn. De achter het gebouw aangebouwde apo-

theek is in 1971 afgebroken om plaats te maken voor een nieuw kantoorgebouw. 

Op interieurfoto’s wordt duidelijk wat het resultaat van deze ontwikkeling is ge-

weest. 

 

Dennenrust (rechtervleugel) 

Het gebouw Dennenrust werd in 1929 gebouwd als mannenpaviljoen en is als 

rechtervleugel aan het middendeel van het hoofdgebouw gebouwd. Het heeft een 

platte H-grondslag, er zijn twee bouwlagen en een zolderverdieping. Een groot 

deel werd ingenomen door grote zalen voor bedverpleging. Het had het karakter 

van een ziekenhuis, wat toen in de psychiatrie een stap vooruit betekende. De 

instelling was niet meer alleen bedoeld om mensen uit de samenleving te halen, 

maar was, net als een ziekenhuis, een kliniek waar wetenschappelijke inzichten 

met betrekking tot genezing en verzorging werden toegepast.  

 

In 1977 en 1986 is de indeling van het gebouw ingrijpend gewijzigd en in 1988 

vond nog een verbouwing van de zolderverdieping plaats. Dit markeerde de over-

gang van bedverpleging naar sociotherapie. Er verbleven inmiddels zowel mannen 

als vrouwen en er was een gesloten afdeling naast open afdelingen. Het gebouw 

werd nu grotendeels ingenomen door slaapkamers voor één of twee personen en 

grote huiskamers met keukens voor de bereiding van broodmaaltijden. De veran-

dering is direct zichtbaar bij de entree, waar een balie werd ingericht en een ge-

heel nieuw, open trappenhuis werd gebouwd. (Van de eerste naar de tweede 

verdieping is er een extra bordes, waarschijnlijk bedoeld om te verhinderen dat 

patiënten van de tweede verdieping naar beneden springen.) 

 

In de hal ligt een tegelvloer die niet origineel is. Bij de verbouwingen werden tal 

van tussenmuren gesloopt en nieuwe gebouwd. De plafonds werden uitgevoerd 

met systeemplafonds van aluminium regelwerk en witte platen. Sommige deurko-

zijnen zijn nog de originele stalen. Er zijn alleen nog vlakke deuren. De deuren en 

deurkozijnen van gangen en natte groepen hebben pastelkleuren. Op de vloeren 

ligt voornamelijk marmoleum, ook in verschillende pasteltinten. Door de afdelin-

gen lopen centrale gangen, waarop huiskamers, slaapkamers, douches en toiletten 

uitkomen. Er is een separeerafdeling. De indeling op de begane grond en de eerste 

verdieping is nagenoeg identiek. 
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5 – foto van de rechtervleugel Dennenrust, gezien vanaf De Brink. Tevens enkele interieurfoto’s waarbij is te zien dat oorspronkelijke indelingen 

an afwerkingen zijn aangepast. 
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Berkenrode (linkervleugel) 

Het paviljoen Berkenrode werd gebouwd als vrouwenpaviljoen en is als linkervleu-

gel aan het centrale deel van het hoofdgebouw gebouwd. Het heeft een platte H-

grondslag, er zijn twee bouwlagen en een zolderverdieping. Een groot deel werd 

ingenomen door grote zalen voor bedverpleging. Het had het karakter van een 

ziekenhuis, wat toen in de psychiatrie een stap vooruit betekende. De instelling 

was niet meer alleen bedoeld om mensen uit de samenleving te halen, maar was, 

net als een ziekenhuis, een kliniek waar wetenschappelijke inzichten met betrek-

king tot genezing en verzorging werden toegepast. Op enig moment zijn de veel-

ruits stalen ramen vervangen door modernere stalen exemplaren. Hiermee heeft 

het gebouw een minder gevangenisachtig uiterlijk gekregen. Aan het monumenta-

le karakter heeft het geen afbreuk gedaan.  

 

In 1977 en 1986 is de indeling van de afdelingen van het gebouw gewijzigd en in 

1988 vond nog een verbouwing van de zolderverdieping plaats. Bij de verbouwin-

gen werden tussenmuren gesloopt en werden binnenvensters van kamers en 

anderre ruimtes dichtgezet. De plafonds werden uitgevoerd met systeemplafonds 

van aluminium regelwerk en witte platen. De poot van de H waarin zich de hoof-

dentree bevindt bleef op de begane grond ongewijzigd. Op de afdelingen is een 

aantal binnenvensters nog origineel. Verder zijn er alleen vlakke deuren en deze 

zijn in blauw of in rood uitgevoerd. Op de vloeren ligt voornamelijk marmoleum, in 

verschillende pasteltinten. 

 

Door de afdelingen lopen centrale gangen, waarop huiskamers, slaapkamers, 

douches, toiletten en andere ruimtes uitkomen. De indeling op de begane grond 

en de eerste verdieping is nagenoeg identiek. Momenteel is de begane grond nog 

in gebruik voor de verzorging van geriatrische patiënten, de eerste verdieping 

staat leeg en de zolder wordt gebruikt door het museum van Zon en Schild. 
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6 – Berkenrode, de linkervleugel van het hoofdgebouw. Enkele interieuronderdelen dateren nog uit de bouwtijd, maar  

veel plafonds zijn verlaagd en vloerbedekkingen vervangen. 
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2.4 Kapel 

2.4.1 Context/situering 

De kapel, een zaalkerk, bevindt zich op een lichte verhoging, rechts van de as van 

de Utrechtseweg naar het hoofdgebouw. De gevelvlakken en dakvlakken vormen 

samen met de toren met de puntige spits een harmonieus geheel. De drie grote 

dakkapellen aan beide lange zijden hebben ieder drie lange, smalle vensters. Dit is 

mogelijk een verwijzing naar de drieëenheid. God, Christus en de Heilige Geest en 

Geloof, Hoop en Liefde. De kapel vormt een centraal onderdeel in het ontwerp van 

Zon en Schild. Het geloof nam in 1930 een veel grotere plaats in de maatschappij 

in dan nu het geval is. Het interbellum was een tijd van verzuiling en Zon en Schild 

was de eerste inrichting van de Hervormde zuil. De kapel staat er als een state-

ment en was ook bedoeld om de geestes- en zenuwzieken, de medische staf en 

het verplegend personeel, die op het terrein woonden en zondags de diensten 

bijwoonden, geestelijk te steunen. 

2.4.2 Bouwmassa/structuur 

De kapel is gebouwd op een nagenoeg symmetrische, rechthoekige plattegrond 

met tegen beide zij- en achtergevels een lagere aanbouw, waardoor een kruisvorm 

is verkregen. De toren op vierkante plattegrond is geïntegreerd in de linker aan-

bouw. Het hoofdgedeelte telt één bouwlaag onder een met geglazuurde Hollandse 

pannen gedekt zadeldak. Het dak heeft een schoorsteen en in beide dakvlakken 

drie Vlaamse gevels met elk drie smalle getoogde glas-in-loodramen onder een 

met pannen gedekt schilddak. De eenlaagse aanbouwen tegen de zijgevels hebben 

een zadeldak met de nok haaks op het hoofdgedeelte; de aanbouw tegen de ach-

tergevel eveneens, maar met de nok evenwijdig aan het hoofdgedeelte; en de 

toren wordt bekroond door een slanke, met koper beklede spits met een weer-

haan. 

2.4.3 Gevels 

Alle gevels zijn opgetrokken in een genuanceerde gele baksteen. De voorgevel 

betreft een puntgevel. Tegen de gevel is een ondiep portaal gebouwd met aan de 

voorzijde twee natuurstenen blokken waarop een gebint rust dat een met pannen 

gedekt zadeldak draagt. Onder dit dak bevindt zich een ondiepe, getoogde, traps-

gewijs convergerende portiek met een dubbele strokendeur met gehengen. Boven 

het portaal bevindt zich een rond venster met een glas-in-loodraam, trapsgewijs 

convergerende rollagen en een eenvoudige natuurstenen spuwer. Tegen beide 

zijgevels is aan de kant van de voorgevel een zijbeuk gerealiseerd en bij de achter-

gevel een smalle diepe aanbouw. Bij de linker zijgevel is hierin de toren geïnte-

greerd. 

 

De zijgevels, de zijbeuken en de aanbouwen worden gekenmerkt door tanden en 

een daklijst van geglazuurde tegels. In beide zijbeuken bevindt zich een getoogde 

entree met een strokendeur en een strek erboven. Tegen de gevel staan zes 

steunberen, afgedekt door een ezelsrug, waartussen steeds drie vensters met een 

glas-in-loodraam. De puntgevel van beide aanbouwen is blind. Aan de voorzijde 

van de aanbouw bevinden zich vijf smalle vensters met een roedenverdeeld raam; 

aan de achterkant een ingang met strokendeur en een strek erboven, en vijf ven-

sters als aan de voorzijde. 

 

De toren heeft één venster en aan elke zijde twee getoogde galmgaten met met 

koper beklede galmborden en een geblokte fries onder de gootlijst. Zowel de 

achtergevel zelf als de gevel van de aanbouw ertegen zijn puntgevels. De centraal 

geplaatste ingang in de aanbouw bestaat uit een dubbele paneeldeur met ruiten 

en een strek erboven. Ervoor is een bakstenen trap aangebracht. Aan weerszijden 

bevinden zich drie smalle vensters met een roedenverdeeld raam. Boven de en-

tree zijn twee smalle vensters met een glas-in-loodraam gesitueerd. Aan de linker 

zijkant bevindt zich een venster met roedenverdeeld raam. 

 

Alle puntgevels hebben natuurstenen aanzetstenen, een rollaag en vlechtingen in 

de top. De galmgaten en de vensters in de zijbeuken, de aanbouwen en de Vlaam-

se gevels zijn voorzien van een gezamenlijke, forse, schuin gestelde bakstenen 

lekdorpel en een strek of rollaag erboven. 
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7 – de kapel rechts van de hoofdentree tot Zon en Schild.  
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7 – de kapel rechts van de hoofdentree tot Zon en Schild.  
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2.4.4 Interieur  

Het interieur is traditionalistich-expressionistisch qua stijl. Het grootste deel wordt 

ingenomen door de kerkruimte. De dragende constructie bestaat uit zes betonnen 

bogen die rusten op rechthoekige betonnen sokkels die enigszins uitgemetseld op 

zes rechthoekige betonnen zuilen staan. De bogen zijn een tussenvorm tussen een 

lancet- en een parabolische boog. De middelste vier zuilen zijn omkleed met gele 

bakstenen in blokverband (zoals dat ook in de voorgevel van De Brink verwerkt is). 

Hiertussen bevindt zich muurwerk, van gele baksteen in kettingverband, op seg-

mentbogen. 

 

Gele baksteen in kettingverband is overal toegepast aan de oorspronkelijke ge-

bouwen van Zon en Schild. De segmentbogen eindigen op het ter plekke met twee 

maal twee anderhalve steen uitkragende metselwerk van de zuilen. Van de zeven 

muurvlakken zijn er vier blind en deze eindigen bovenin met twee maal twee rijen 

uitkragend metselwerk. De andere drie worden voortgezet in een iets terugliggen-

de dakkapel met drie lange, smalle vensters onder gemetselde segmentbogen en 

tussen gemetselde stijlen. 

 

De dakkapellen eindigen onder een segmentboog. De vensters zijn met stalen 

roeden verticaal in drieën verdeeld en bevatten heldere glas-in-loodruitjes. De 

dakkapellen zijn, evenals de vlakken tussen de betonnen bogen, afgewerkt met 

witgeschilderde, houten delen. Achter het muurwerk is er een lage zijbeuk, voor-

zien van rechthoekige, liggende vensters met helder glas-in-lood en tussen bak-

stenen stijlen. 

 

De kerkruimte heeft een vloer van gelakte houten delen. Achterin is er een houten 

galerij gebouwd. In de kopgevel bevindt zich een groot rond venster met ijzeren 

roeden. Het is voorzien van een vierpuntige glas-in-lood voorstelling. Ter weerszij-

den van het ingangsportaal met dubbele toegangsdeur bevinden zich enkele ruim-

ten, waaronder een toilettenblok en een islamitische gebedsruimte.  

 

De huidige situatie is het gevolg van een verbouwing in 1980 aan de voorzijde en 

de achterzijde van de kapel. Oorspronkelijk was er aan de achterzijde alleen in 

beide hoeken een vierkante ruimte die met deuren zowel van buiten als vanuit de 

kerkruimte toegankelijk is en waarin zich een trap naar de galerij bevindt. Midden 

tussen deze ruimtes is er een identieke vierkante ruimte, die iets buiten de gevel 

uitsteekt. Dit is het ingangsportaal. 

 

Aan de andere kant van de kerkruimte is het altaar in 1980 verkleind ten behoeve 

van een gang voor de ruimtes aan de voorzijde van de kapel. Daarbij is de preek-

stoel weggehaald. Boven het altaar is er een massieve betonnen boog, ommetseld 

met baksteen. Onder de betonnen aanzetten zijn er een twee kleine open ruimtes, 

afgesloten met een gemetselde borstwering en dito zuiltje. 

 

Ter weerszijden van het altaar geven twee deuren toegang tot de ruimtes aan de 

voorzijde van de kapel. Voor de boog staan rechts een orgel en links een vleugel. 

Tot de inrichting behoren een nis voor Mariaverering, enkele heiligenbeelden en 

een kruiswegstatie, geschilderd door een patiënt. Dit is een gevolg van de Oecu-

mene; de huidige pastor is Rooms-katholiek. Centraal in de kerkruimte hangt een 

groot wit gordijn, waarmee een meditatieruimte kan worden afgescheiden. De 

oorspronkelijke kerkbanken zijn vervangen door stoelen. 
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2.5 Gildenhof 

2.5.1 Context/situering 

Het Gildenhof bevindt zich aan de rechterzijde van het oorspronkelijke terrein, 

achter het hoofdgebouw. 

2.5.2 Bouwmassa/structuur 

Het pand is gebouwd op een carré-vormige plattegrond met tegen de achtergevel 

een aanbouw op T-vormige plattegrond en kleinere aanbouwen op de binnen-

plaats. Het gebouw telt twee bouwlagen, inclusief souterrain, met uitzondering 

van het poortgebouw en de aanbouw: deze tellen drie bouwlagen. Het samenge-

stelde dak met overstek is gedekt met rode Hollandse pannen en heeft een 

schoorsteen en een met hout beklede dakkapel op de aanbouw. Alle gevels zijn 

opgetrokken in genuanceerde gele baksteen. De drie entree’s in deze gevel zijn 

vernieuwd. De constructie bestaat uit dragende muren en een eenvoudige houten 

kap. 

2.5.3 Gevels 

Voorgevel 

Centraal in de voorgevel is een poortgebouw opgenomen met een rondboogpoort 

met een dubbele deur met klinket, aangemetselde schampstenen, strekken en een 

uitstekende koppenlaag en aan weerszijden twee vensters met een gezamenlijke 

lekdorpel. Boven de poort bevinden zich zes vensters. In de voorgevel bevinden 

zich drie vernieuwde entrees. De vensters (links 12 en rechts 14) zijn twee aan 

twee voorzien van een gezamenlijke lekdorpel. 

Linkerzijgevel 

In de linker zijgevel bevinden zich drie entrees met (dubbele) paneeldeur met 

ruiten en zes grote en zes kleinere vensters. 

 

Achtergevel 

In de achtergevel bevinden zich drie entrees met dubbele paneeldeur met ruiten 

en bovenlicht en negen maal twee vensters met gezamenlijke lekdorpel. De aan- 

 

 

 

bouw tegen de achtergevel bestaat uit een brede basis op T-vormige plattegrond 

onder een platdak en een kleiner, hoger deel onder een zadeldak. De puntgevel 

wordt afgedekt door een rollaag. In alle bouwlagen en aan alle zijden bevinden 

zich entrees (aan de zijkanten met zij- en bovenlicht), garage-entrees (van latere 

datum), en vensters die twee aan twee een gezamenlijke lekdorpel hebben. De 

vensters aan de achterzijde variëren in grootte. 

 

Rechterzijgevel 

In de rechter zijgevel bevinden zich zestien vensters en een tweetal openslaande 

deuren. Deze staan niet aangegeven op de tekening uit 1933, maar komen waar-

schijnlijk wel uit die bouwperiode of zijn kort daarna gerealiseerd. 

 

Binnenplaats 

In de poort zijn aan beide zijden een entree met een paneeldeur met ruiten gesi-

tueerd. Aan de linker zijde bevindt zich een venster met rollaag onder, drie gekop-

pelde ramen en een strek boven. De balklaag is nog aanwezig.  

De gevels aan de voor- en zijkanten van de binnenplaats bevatten entrees met een 

enkele of dubbele paneeldeur met ruiten en een bovenlicht, en vensters die twee 

aan twee een gezamenlijke lekdorpel hebben. Het poortgebouw is identiek aan de 

voorgevel. Centraal tegen de gevel aan de achterzijde van de binnenplaats is een 

uitbouw gesitueerd met een puntgevel met rollaag. 

 

In de puntgevel bevindt zich een getoogd portiek met daarin een entree met dub-

bele paneeldeur met ruiten en twee vensters. Aan weerszijden zijn twee muurtjes 

aangemetseld waarop geprofileerde balken staan die een met pannen gedekt 

ondiep zadeldakje dragen. In de geveltop is een rond venster aangebracht met een 

rollaag en een waterspuwer. Verspreid over de gevel zijn twee souterrainingan-

gen, entrees met dubbele paneeldeur en vensters aangebracht. In de oksels be-

vindt zich een kleine aanbouw onder platdak. De vensters in de gevel en de aan-

bouwen zijn van verschillend formaat en type. De vensters zijn voorzien van een 

schuin gestelde rollaag als lekdorpel en roeden verdeelde ramen. 
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8 – het Gildenhof, het vm. ‘economiegebouw’ met functies als werkplaats (middenonder) en vm. keuken (rechtsonder). He texterieur is in een kenmerkende paviljoenarchitectuur opgezet. 

Rechtsboven zicht op een eenvoudige, maar oorspronkelijke trap. Vloerbedekkingen zijn door het gehele pand vervangen. 
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2.5.4 Interieur  

Het interieur is nagenoeg geheel gewijzigd. Er zijn nieuwe wand- en vloerafwer-

kingen aangebracht en de plafonds zijn voorzien van een verlaagd plafond.  

 

Er zijn nog enkele oorspronkelijke interieurelementen aanwezig: 

- Inbouwkast in één van de vertrekken in de rechtervleugel. (geen foto 

van ivm aanwezigheid cliënten). De ruitindeling van de kast komt over-

een met de ruitindeling van deuren en ramen.  De kast staat niet ingete-

kend op de bouwtekening uit 1933. 

- Houten trap naar zolder boven de entree (trap + deurkozijn) 

- Houten trap in vleugel aan de voorzijde (links) (trap, balustrade en leu-

ning) 

- Vensterbanken van donker rode tegels (in een deel van het pand zijn de-

ze omtimmerd) 
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2.6 Larikshof 

2.6.1 Context/situering 

Larikshof is één van de vier paviljoens tussen het hoofdgebouw en heidezicht. Het 

paviljoen maakt onderdeel uit van de oorspronkelijke vooroorlogse aanleg. Het is 

één van de laatste panden die in deze periode werd gebouwd. De paviljoens aan 

de linkerzijde waren voor vrouwen en de paviljoens aan de rechterzijde (waaron-

der Larikshof) waren voor mannen.  

2.6.2 Bouwmassa/structuur 

Het pand is gebouwd op een samengestelde plattegrond en telt twee (en gedeel-

telijk drie) bouwlagen. Het samengestelde dak met overstek is gedekt met rode 

Hollandse pannen en heeft schoorstenen, brede dakkapellen en dakramen. Alle 

gevels zijn opgetrokken in genuanceerde gele baksteen. De meeste vensters wor-

den gekenmerkt door geglazuurde lekdorpeltegels, gekoppelde ramen, een boven-

licht en een betonnen latei. 

 

Het pand bestaat uit dragende muren, gewapende beton kolommen en waar-

schijnlijk een eenvoudige houten kapconstructie. Tijdens de opname was de zol-

derverdieping echter niet toegankelijk. 

2.6.3 Gevels 

Voorgevel (westzijde) 

De symmetrische voorgevel is een puntgevel met een rollaag en een diagonaal 

metselverband in de geveltop. De entree is gesitueerd in een portiek en bestaat 

uit een dubbele paneeldeur met ruiten en een meer recente asymmetrische luifel. 

In de eerste bouwlaag bevindt zich een erker onder platdak en een venster; in de 

tweede bouwlaag drie vensters. De geveltop bevat een rond venster met een strek 

en een waterspuwer. 

 

 

 

 

 

 

 

Linkerzijgevel (zuid) 

Centraal in de linker zijgevel is een hoger opgetrokken puntgevel met een rollaag 

en een diagonaal metselverband in de geveltop. Hiertegen is een tweelaagse 

aanbouw gerealiseerd waarboven een balkon met een bakstenen borstwering met 

een keramische afdekking. De aanbouw bevat in de eerste bouwlaag een ondiepe 

erker. Links van de aanbouw is een eenlaagse uitbouw gerealiseerd. Tussen deze 

uitbouw en de volgende uitbouw aan het einde van de gevel bevond zich oor-

spronkelijk een overdekt terras, later (na 1950) is dit dichtgezet met vensters en 

een deur. Dit is in dezelfde stijl gebeurd als  de rest van het exterieur. Verdeeld 

over de gevel zijn vensters en ingangen gesitueerd van verschillend formaat en 

type, waaronder enkele grote raampartijen. De stalen kozijnen en deuren op de 

begane grond zijn grotendeels. Op de verdieping zijn ze vervangen door aluminium 

kozijnen. 

 

Achtergevel (oost) 

In de achtergevel bevinden zich vier vensters. 

 

Rechterzijgevel (noord) 

De rechter zijgevel heeft in het midden een drielaagse aanbouw met puntgevel 

met een rollaag en een diagonaal metselverband in de geveltop. Hier bevinden 

zich een rondbogige ingang met paneeldeur met ruiten en een moderne luifel, en 

een verticale vensterstrook. Aan de linkerzijde is een ondiepe eenlaagse uitbouw 

gesitueerd waarboven een balkon. Op de linker hoek bevindt zich een diepe een-

laagse aanbouw met puntgevel. De ingangen en vensters in de hele zijgevel varië-

ren in grootte en type; enkele betreffen ronde vensters als in de voorgevel. De 

ronde vensters en rondbogige ingang zijn nog oorspronkelijk. De overige kozijnen 

van de overige vensters zijn vervangen door aluminium kozijnen. 
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9 – de Larikshof, een van de oorspronkelijk vier paviljoens gelegen achter het 

hoofdgebouw De Brink. Het trappenhuis is een van de weinige onderdelen waar een 

originele indeling is te vinden. Afwerkingen (plafonds, wanden, vloeren) zijn nagenoeg 

allen aangepast. 
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2.6.4 Interieur  

Het interieur is nagenoeg geheel gewijzigd. Er zijn nieuwe wand- en vloerafwer-

kingen aangebracht en de plafonds zijn voorzien van een verlaagd plafond. Er zijn 

nieuwe binnenmuren geplaatst en nagenoeg alle oorspronkelijke binnendeuren en 

kozijnen zijn vernieuwd. 

 

Er zijn nog enkele oorspronkelijke interieurelementen aanwezig: 

- Trappenhuis in een uitbouw aan de zijde van de rechterzijgevel. Dit 

trappenhuis bevindt zich in een vrij gave staat. De oorspronkelijke lam-

brisering van baksteen is nog aanwezig, deze is later geschilderd. Oor-

spronkelijk waren dit waarschijnlijk gele bakstenen, zoals nog zichtbaar 

is bij Dennenrust. De trappen hebben hun oorspronkelijke leuning nog. 

En zwarte stenen muurbomen zijn ook nog aanwezig. In het trappenhuis 

is nog een oorspronkelijk venster richting de gang en twee deuren in het 

trappenhuis hebben hun oorspronkelijke ronde architraaflijsten. Een 

zelfde architraaflijst is bijvoorbeeld bij Gildenhof aangetroffen. 

- De secundaire trap aan de achterzijde van het gebouw. Deze trap is ter 

hoogte van de begane grond 90 graden gedraaid. De tweede helft van de 

trap is wel oorspronkelijk. Hier bevindt zich nog de oorspronkelijke zwart 

stenen muurbomen en houten leuning. Dit type leuning is ook bij andere 

panden aangetroffen (bijvoorbeeld Gildenhof). 

  



26 

 

2.7 Heidezicht 

2.7.1 Context/situering 

Het paviljoen bevindt zich aan de zuidzijde van het complex, in één lijn met het 

hoofdgebouw en de entree. Tussen het hoofdgebouw en Heidezicht lag een gras-

perk met aan weerszijden vier paviljoens voor halfrustige en onrustige patiënten 

(mannen en vrouwen gescheiden). Aan de zuidzijde van Heidezicht ligt een bos. 

2.7.2 Bouwmassa/structuur 

Het paviljoen is symmetrisch opgezet. Het is gebouwd op een samengestelde 

langwerpige plattegrond met haaks op de voorgevel twee uitbouwen en tegen de 

achtergevel een aanbouw. Het paviljoen telt gedeeltelijk één en gedeeltelijk twee 

bouwlagen. Het samengestelde zadeldak is gedekt met rode Hollandse pannen en 

heeft schoorstenen en enkele dakramen.  

Alle gevels zijn opgetrokken in genuanceerde gele baksteen. 

Aansluitend aan de zijgevels is een hoge tuinmuur opgetrokken die is afgedekt met 

een ezelsrug. Deze muur wordt rond het terras aan de achterzijde zonder ezelsrug 

en lager voortgezet. 

2.7.3 Gevels 

Voorgevel (noordzijde) 

Als gevolg van de samenstelling van verschillende bouwdelen bestaat de volledige 

voorgevel uit verspringende delen. In de geveldelen zijn entrees en vensters van 

verschillend formaat en type gesitueerd. De uitbouwen zijn voorzien van een 

tuitgevel, evenals de in hoogte verschillende bouwdelen (haaks op de voorgevel). 

Aan weerszijden van de hoofdingang zijn twee brede plantenbakken tegen de 

gevel gemetseld. 

 

Zijgevels (oost en west) 

De zijgevels betreffen een asymmetrische tuitgevel. In de linker zijgevel bevindt 

zich een venster en een dichtgezette ingang. In de rechter zijgevel een entree met 

een paneeldeur met ruit en een strek boven en een dichtgezet venster. 

 

 

Achtergevel (zuid) 

Tegen de achtergevel zijn twee erkers en een aanbouw gerealiseerd. De gevel en 

erkers bestaan grotendeels uit brede en hoge ramen en entrees met een dubbele 

paneeldeur met ruit. Enkele kleinere vensters van verschillend formaat en type 

zijn aangebracht. De aanbouw bestaat uit twee bouwdelen onder platdak en één 

onder zadeldak met tuitgevels. In de aanbouw zijn vensters en entrees van ver-

schillend formaat en type gesitueerd, waarvan twee zijn dichtgezet.  

Nagenoeg alle vensters zijn voorzien van geglazuurde keramische lekdorpels, 

roedenverdeelde ramen en een strek erboven. De tuitgevels zijn voorzien van 

schouders met een deksteen, vlechtingen en in de top een rond venster met een 

rollaag en (meestal) een waterspuwer. 

2.7.4 Interieur  

Het interieur bevindt zich in een redelijk gave staat, met name in het hoofdge-

bouw. Hier is de oorspronkelijke gangstructuur (met oorspronkelijke vloer) nog 

aanwezig. De gangstructuur in de zijvleugels is waarschijnlijk ook oorspronkelijk en 

in grote lijnen nog aanwezig..  

 

Er zijn nog enkele oorspronkelijke interieurelementen aanwezig: 

 

 

 

 

  

- Trappenhuis: Het trappenhuis bevindt zich nagenoeg in oorspronkelijke 

staat. De trap – stootbord en trede - is uitgevoerd in natuurstenen traver-

tin platen. De zware houten leuningen en armsteunen komen overeen 

met de leuningen die bij andere panden zijn toegepast.  

- Lambrisering: smalle geglazuurde stenen met een nadrukkelijke horizon-

tale voeg. Aan de bovenzijde is een koppenlaag aangebracht. Deze lam-

brisering bevindt zich in het trappenhuis en hal op de begane grond. 

- Vloertegels: De oranjebruine en crèmekleurige vloertegels in de hal op de 

begane grond zijn in een geometrisch patroon gelegd. De tegels lopen 

door in een plint. 

- Deuren: De deuren zijn niet oorspronkelijk, de deurkozijnen/architraven 

in veel gevallen wel. De oorspronkelijke architraven zijn te herkennen aan 

zijn halfronde vorm. Deze zijn zowel op de begane grond als op de verdie-

ping nog aanwezig. 

- Vensterbanken: natuursteen, rijker uitgevoerd dan in bijvoorbeeld het 

Gildehof. 
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10 – Heidezicht ligt met de voorgevel centraal op de middenas van de kern van de locatie waar tevens het hoofdgebouw op 

gecentreerd is. Bij Heidezicht zijn veel zaken vernieuwd of vervangen, maar de oorspronkelijke structuur is nog in tact. Op de 

foto’s links en midden zijn originele details te zien bij de trap en de vloertegels van de gang. 
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2.8 Hebron 

2.8.1 Context/situering 

Hebron is met de entreezijde georiënteerd op de Utrechtseweg en ligt in de 

noordwestelijke hoek van het terrein.  

2.8.2 Bouwmassa/structuur 

Het pand is symmetrisch opgezet. Het is gebouwd op een samengestelde platte-

grond en bestaat uit een rechthoekig gedeelte met twee overhoeks geplaatste 

gedeelten. Tegen de achtergevel zijn twee diepe en twee smalle aanbouwen gesi-

tueerd. Het gebouw telt twee (en gedeeltelijk drie) bouwlagen; de aanbouwen zijn 

eenlaags. Het samengestelde dak met overstek is gedekt met rode Hollandse 

pannen en heeft brede dakkapellen met roedenverdeelde ramen. De ondiepe 

aanbouwen zijn voorzien van een lessenaarsdak; de diepe aanbouwen van een 

schilddak.  

 

2.8.3 Gevels 

Alle gevels zijn opgetrokken in genuanceerde gele baksteen. De voorgevel is nage-

noeg symmetrisch. Het centrale deel van de voorgevel is hoger opgetrokken en 

bevat een rondbogige portiek met strekken. Deze hoofdingang bestaat uit een 

dubbele paneeldeur met ruiten en kleine zijlichten rondom. Aan weerszijden is 

een plantenbak aangemetseld. Verspreid over de gevel zijn vensters van verschil-

lend formaat en type gesitueerd, waarvan die in de tweede bouwlaag voorzien zijn 

van plantenbakken op klossen. Twee gevelstenen met een basreliëf verwijzen naar 

de naam en functie van het gebouw. De linker gevelsteen verbeeldt een weg langs 

enkele huizen en een opkomende zon. De tekst eronder luidt: “Dat hun het licht 

aanbrak te Hebron 11 Samuel 2.32”. Op de andere gevelsteen zijn een altaar van 

stenen en bomen afgebeeld met eronder de tekst “En hij bouwde den heere een 

altaar Genesis 13.18”. In de derde bouwlaag bevindt zich een loggia. Op de bak-

stenen borstwering staat in ijzeren letters de naam “Hebron”. (Hebron is de stad 

van de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob.) De geveldelen aan weerszijden  

 

 

worden gekenmerkt door twee erkers, waarvan één doorloopt over beide bouwla-

gen. In de eerste bouwlaag bevindt zich een rondbogige portiek met strekken, een 

paneeldeur met ruiten en kleine zijlichten rondom; waarboven een groot venster 

met glas-in-loodramen en een plantenbak op klossen is gesitueerd. De overige 

vensters variëren in grootte en type. De zijgevels zijn identiek en bevatten in de 

eerste bouwlaag een entree met paneeldeur met ruiten en bovenlicht en twee 

vensters, waarvan één met gekoppelde ramen. De vensters kenmerken zich door 

een rollaag eronder. Tegen de linker zijgevel zijn plantenbakken gemetseld. Het 

centrale deel van de achtergevel is hoger opgetrokken en bevat een diep midden-

risaliet. Hierin bevindt zich een entree met dubbele paneeldeur met ruit, waarbo-

ven een groot venster met glas-in-loodramen. In de geveldelen aan weerszijden 

zijn erkers gesitueerd waarboven een balkon met een houten borstwering en een 

ondiepe en diepe aanbouw. De geveldelen en aanbouwen bevatten enkele ingan-

gen met een (dubbele) paneeldeur met ruit en vensters van verschillend formaat 

en type. Tegen de achtergevel zijn plantenbakken gemetseld. De meeste vensters 

in de gevels zijn voorzien van (gekoppelde) roedenverdeelde ramen en bovenlich-

ten en een bredere onder- en bovendorpel. De entree bestaat uit een in- en een 

uitrit met aan alle zijden gele bakstenen plantenbakken en gebogen muren. De 

muren zijn laag, maar variëren enigszins in hoogte. 

2.8.4 Interieur  

De vensters zijn voorzien van houten stijlwerk en ijzeren ramen met enkele roe-

den. De vensterbanken zijn van zwarte natuursteen. Een aantal deuren zijn ook in 

staal uitgevoerd. Deze vensters en deuren zijn nog overal aanwezig. Opvallend is 

dat de vensters allemaal groot zijn, ook aan de achterkant van de zolderverdie-

ping. Licht werd, terecht, beschouwd als iets dat een positieve invloed heeft op de 

stemming. 

 

Begane grond 

De afdelingen, rechts en links van de centrale hal, die op ong. de helft van de 

lengte een knik maken, waren oorspronkelijk ingericht als verpleegafdelingen met 

slaapzalen en verder slaapkamers, recreatieruimtes, kamers voor verplegend 
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personeel, sanitair en ruimtes voor allerlei doeleinden. Ze hebben ook een eigen 

entree, hetzelfde uitgevoerd als de hoofdentree, maar iets eenvoudiger qua opzet. 

Aan het eind van de afdelingen is er nog een trap naar de 1
e
  verdieping. Bij de 

interne verbouwing uit 1982 is de hoofdindeling deels gewijzigd. Het sanitair is 

geheel vernieuwd.  

 

Hal 

De hoofdentree is in het midden van het gebouw gesitueerd; er is een ingang met 

portaal en  een hal met trappenhuis, lift  en achteringang. De indeling en staat 

hiervan zijn grotendeels oorspronkelijk. In het portaal bevindt zich tot ong. een 

meter hoog, bij wijze van lambrisering,  schoon metselwerk in kettingverband met 

een gele baksteen. In de hal is dit opgetrokken tot ruim anderhalve meter en 

(later) wit gesausd. Deze ‘lambrisering’, tot ong. een meter hoog, is ook op de 

originele gangen van de rest van de begane grond aanwezig. De vloer van de hal is 

bedekt met marmoleum, grijs met een brede gele rand. Gezien de ouderdom zal 

dit niet de originele vloerbedekking zijn, maar het is goed mogelijk dat hier oor-

spronkelijk een soortgelijke vloerbedekking heeft gelegen. De muren zijn aan de 

onderkant afgewerkt met een smalle houten plint. De kleur van de wanden is 

gebroken wit en die van de (soms stalen) kozijnen en deuren zijn geel en crème. 

Op de hal komen een keuken en een lift uit en verder geeft hij toegang tot de 

gangen van de afdelingen links en rechts. Het plafond is een eigentijds systeempla-

fond met een aluminium frame en witte platen.  

 

Trap 

De trap, ook bekleed met grijs marmoleum en een zwarte rubberen stootrand op 

de treden, wordt geflankeerd door trapsgewijs klimmend muurwerk, gemetseld in 

koppenverband met recht boven elkaar liggende koppen, en heeft houten leunin-

gen op ijzeren dragers. De treden van het klimmende muurwerk worden afgedekt 

met iets uitspringende zwarte natuurstenen platen. Halverwege is er een bordes 

met een groot glas-in-lood raam met gekleurde, kubistische motieven. 

 

Afdeling rechts 

Deze heeft een kantoorfunctie gekregen, met een aantal nieuwe ruimtes. 

 

Afdeling links 

De grootste wijziging in de indeling heeft plaatsgevonden ter plaatse van de knik. 

Hier werden een huiskamer, grote keuken, een werkplaats en een grote vergader-

ruimte gerealiseerd. Voor de rest bestaat hij uit een 15-tal slaapkamers voor één 

of twee personen. Slaapzalen zijn er niet meer. De afwerking is als die in de hal, 

alleen zijn de deurkozijnen rood geschilderd. Het marmoleum is lichtblauw. In één 

ruimte is een deel van een oorspronkelijke tegelwand zichtbaar, met crèmekleuri-

ge tegels in visgraatmotief. 

 

Eerste verdieping 

Het schone metselwerk is hier tot ruim een meter opgetrokken en niet wit ge-

sausd. De marmoleum vloerbedekking is roze/blauw. Indeling en afwerking zijn op 

dezelfde wijze en in dezelfde mate als op de begane grond in 1982 gewijzigd. De 

afdeling rechts van de centrale hal is hier echter in gebruik gebleven als verpleeg-

afdeling. Blijkens de uitvoering van de toegangsdeuren was dit laatstelijk een 

gesloten afdeling. Aan het eind van de afdelingen is er een trap naar de zolderver-

dieping bijgekomen. 

 

Trap en hal 

De trap is voorzien van een lambrisering van schoon metselwerk en houten leu-

ningen op ijzeren dragers. Er is een groot buitenvenster dat over de eerste en 

twee verdieping heenloopt, voorzien van ijzeren roeden en glas-in-lood met enke-

le gekleurde decoraties in kubistische stijl. Op de hal komen twee, tegenover de 

trap gelegen kamers uit en verder de linker- en rechterafdeling alsmede de met 

een deur afgesloten trap naar de zolderverdieping, die voorzien is van houten 

leuningen op ijzeren dragers en granito plinten. 
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Afdelingen rechts en links 

Deze zijn vrijwel (gespiegeld) identiek aan elkaar. De oorspronkelijke slaapzalen 

zijn opgedeeld in kleinere slaapkamers. In de knik is een grote huiskamer gereali-

seerd. 

 

Zolderverdieping   

Van deze verdieping was, op het centrale gedeelte na, altijd alleen de achterkant 

in gebruik. De voorkant bestaat grotendeels uit lege ruimtes onder de kap. Oor-

spronkelijk waren er 30 slaapkamertjes, aan twee lange gangen, waarvan de 

meeste er nog zijn. Ze hebben een deur met vier vertikale panelen. Het sanitair is 

deels vernieuwd, maar er is nog een badkamer met toilet die zich, op het bad na, 

in originele staat bevindt. De wanden zijn betegeld met dezelfde tegels in vis-

graatmotief die op de eerste verdieping ook al werden aangetroffen. Hierboven 

loopt er, in het hogere deel van de ruimte, een sierlijst van kleine tegeltjes. Het 

centrale gedeelte is een opgetrokken verdieping. Aan de voorzijde was er laatste-

lijk een grote recreatieruimte met een loggia. Hierboven bevindt zich nog een 

vliering, die via een vaste houten trap bereikt wordt. 
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11 – Hebron is als separaat sanatorium gebouwd en kent daarmee een andere orientatie dan de hoofdbebouwing van Zon en Schild. 
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2.9 Villa Fornhese 

2.9.1 Context/situering 

De villa is gelegen in de bossen aan de noordoostelijke rand van het complex, nabij 

de doorgaande weg van Amersfoort naar Soesterberg, Zeist en Utrecht. De villa is 

niet georiënteerd op de Utrechtseweg, maar op een smal pad dat hier haaks op 

staat. Dit pad komt uit op de Hoge Kleyweg. 

 

2.9.2 Bouwmassa/structuur 

De villa is gebouwd op een rechthoekige plattegrond met een aanbouw tegen 

beide zijgevels. Het pand telt twee bouwlagen; de aanbouwen één. Het dak met 

omlopende schilden is gedekt met rode Tuiles-du-Nord en heeft schoorstenen, 

dakramen en dakkapellen, waarvan die aan de voorzijde zijn voorzien van wangen.  

 

Alle gevels zijn wit bepleisterd en worden gekenmerkt door een grijze plint, enkele 

speklagen van rode baksteen en een lijstgoot op gesneden klossen. Alle entrees en 

vensters zijn rechtgesloten en voorzien van een natuurstenen onderdorpel, een 

bovenlicht en een rode bakstenen ontlastingsboog (hoofdgebouw) of rollaag 

(oorspronkelijke aanbouw). 

 

2.9.3 Gevels 

Voorgevel (west) 

Centraal in de symmetrische voorgevel bevindt zich de hoofdingang, bestaande uit 

een dubbele paneeldeur met ruiten en brede zijlichten. Voor de ingang is een 

granito stoep aangebracht met gebogen bakstenen muurtjes aan weerszijden. De 

twee vensters in de eerste bouwlaag en de drie in de tweede bouwlaag zijn voor-

zien van gekoppelde ramen en in de eerste bouwlaag van luiken. Onder de lijst-

goot, in het midden van de gevel is de naam van de villa geschilderd: “Fornhese”.  

De entree in beide zijgevels zijn meer recentelijk voorzien van een portaal. 

 

 

 

Linkerzijgevel (zuid) 

de linker zijgevel zijn in beide bouwlagen een venster met gekoppelde ramen 

aangebracht en in de tweede bouwlaag een tweede venster. De aanbouw heeft 

een ingang met dubbele deur, een klein venster en een lessenaarsdak gedekt met 

golfplaten. 

 

Achtergevel (oost) 

Tegen de rechter zijgevel is een aanbouw gesitueerd waarboven een balkon met 

houten hek. De aanbouw bevat twee entrees met paneeldeur met ruit en twee 

vensters, waarvan die aan de voorzijde voorzien is van luiken. In de zijgevel van 

het hoofdgedeelte bevinden zich in de eerste bouwlaag een venster; en in de 

tweede bouwlaag twee balkoningangen met paneeldeur met ruit, waarvan een 

met zijlicht, en drie vensters van verschillend formaat en type. Tegen de gevel en 

de aanbouw is een noodtrap bevestigd. 

 

Rechterzijgevel (noord) 

De symmetrische achtergevel wordt gekenmerkt door een ondiepe erker in het 

midden van de eerste bouwlaag en een galerij ervoor met Toscaanse zuilen en 

pilaren en een lijstgoot op gesneden klossen. Boven de galerij is een balkon gesi-

tueerd met een houten hek. In de eerste bouwlaag bevinden zich vier vensters 

met gekoppelde ramen en een ingang met dubbele paneeldeur met ruit; en in de 

tweede bouwlaag drie balkoningangen met dito deur. 
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2.9.4 Interieur  

Het interieur is sterk gewijzigd. Van de oorspronkelijke indeling zijn slechts enkele 

muurrestanten op alle bouwlagen bewaard gebleven. Mogelijk blijkt na het ver-

wijderen van de huidige afwerklaag dat deze muren tijdens een latere bouwfase 

(opnieuw) zijn opgetrokken. Alle deuren (en deurkozijnen/architraaflijsten) zijn 

van latere datum.  

 

Er zijn nog enkele oorspronkelijke interieurelementen aanwezig: 

- Trap naar kelder in aanbouw. Deze heeft geen bijzondere vormgeving. 

- Vensterbanken  

- Geprofileerde architraven aan de binnenzijde van de oorspronkelijke ko-

zijnen. 

- Gemetselde troggewelfjes op staal in de kelder. 
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12 – Villa Fornhese kent een traditionele opbouw als vrijstaande villa en een traditionele 

detaillering en constructie. Hiermee wijkt de villa af van de paviljoenbouw van de rest van 

Zon en Schild. 
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2.10 Beeldbepalende panden 

2.10.1 Woningen 246, 248 12-16, 280, 282, 288 

Met name langs de Utrechtseweg bevindt zich losse woongebouwen op kleine 

korrel die afwijken van de rest van de structuur van Zon en Schild. Als afwijking op 

die losstaande woonbebouwing is een strook met woningen gerealiseerd, ten 

noordoosten van hoofdgebouw de Brink en met de lengteas haaks op de Utrecht-

seweg (248).  

 

Het rijtje beambtenwoningen zijn traditioneel opgezet, kennen één bouwlaag 

onder schilddak met oranjepannen. De gevels zijn opgemetseld in geelbruine 

handvorm baksteen in Noors verband. In het hoogoplopende pannendak is in de 

onderste zone een dakkapel in zowel voor- als achterdakvlak geplaatst. In het 

achterdakvlak zijn in de bovenste zone, boven de dakkapellen, tuimelvensters 

aangebracht. De twee meest noordelijke woningen van het rijtje hebben een 

andere gevelindeling en zijn van latere datum. 

 

Van de villa’s aan de Utrechtseweg is 246 een losstaande villa en 252 een twee-

onder-een-kap. Nummer 246 is waarschijnlijk door een andere architect ontwor-

pen en mogelijk in een andere periode. Het gaat hier om een vakwerk huis (bo-

venverdieping), gedekt met donkere pannen. 

 De losstaande villa’s aan de zijde van Hebron (288, 282 en 280) hebben gevels van 

schoonmetselwerk. De villa op nr. 280 wijkt af door een andere kapvorm. De villa’s 

288 en 282 sluiten het meest aan bij de stijl van Van Hoogevest/Zon en Schild.  

  

13 – Situatietekening en voorge-

vels van de beeldbepalende wo-

ningen zoals aangewezen door de 

gemeente Amersfoort. Van links 

naar rechts: 246, 252, 280, 282, 

288. En het rijtje beambtenwonin-

gen (248).  
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2.10.2 De Veste 

De Veste is oorspronkelijk als recreatiegebouw gebouwd, met een T-vormig plat-

tegrond en werd korte tijd later uitgebreid zodat het een H-vormig plattegrond 

kreeg. Het achterste deel behoord tot het oudste deel en is een één laags gebouw, 

met prominent aanwezig schilddak. Het later  geplaatste bouwdeel telt twee 

bouwlagen. Het gebouw wordt gekenmerkt door zijn geelbruine baksteen, over-

stekende dakranden en rood gedekte schilddaken. Een groot deel van de vensters 

met roedeverdeling zijn oorspronkelijk. Het interieur is sterk gewijzigd alsmede 

verbindingselement tussen beide vleugels, hier is een moderne aanbouw gereali-

seerd. 

  

14 – De Veste ligt aan de rand van de hoofdas en is tijdens verschillende bouwfa-

sen tot stand gekomen. Het exterieur sluit aan bij de andere gebouwen uit de 

periode 1929-1940. 
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2.10.3 Fysio 

Het Fysio gebouw is een éénlaags gebouw opgetrokken in gele baksteen en voor-

zien van een samengesteld schilddak met rode pannen. Het gebouw is in twee 

fasen gerealiseerd. Aan de achterzijde is het oorspronkelijke tijdelijke keukenge-

bouw nog herkenbaar. Op het dak bevinden zich de ‘oorspronkelijk’ ventilatieroos-

ters. 

  

15 – Het Fysio-gebouw is in 1929 gebouwd als keukengebouw en later vergroot. 

De architectuur sluit aan bij de stijl van Zon en Schild. 
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2.10.4 Sparrenhof 

Net als de overige bebouwing kenmerkt Sparrenhof zich door het gebruik van 

geelbruine baksteen, overstekende schilddaken met rode pannen. Sparrenhof en 

Larikshof zijn de enige twee (nog aanwezige) losstaande, tweelaags paviljoens uit 

de periode 1929-1940. Sparrenhof werd in 1932 gebouwd voor ‘onrustige vrou-

wen’ en had toen de naam ‘Schuurman Stekhoven’. Sparrenhof is echter ingrij-

pend gewijzigd, zo zijn de kozijnen van de vensters vervangen door aluminium 

kozijnen met een andere roedenindeling, zijn er vensters en deuren dichtgezet, 

dan wel toegevoegd, zijn delen van het metselwerk vervangen, zijn er verschillen-

de aanbouwen gerealiseerd, waaronder een liftschacht. Deze wijzigingen zijn 

tijdens verschillende bouwfasen uitgevoerd. Ook het interieur is ingrijpend gewij-

zigd. 

  

16 – De sterk gewijzigde gevels van Sparrenhof, dit paviljoen voor onrustige vrouwen is in 1932 als Schuurman Stekhoven paviljoen. 
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2.10.5 Boslust 

Het paviljoen Boslust is gelegen achter het Gildenhof. De noordvleugel is in 1939 

tot stand gekomen en de westvleugel in 1952. Beide vleugels hebben de kenmer-

kende geelbruine baksteen en rode dakpannen. Bij beide vleugels is geen sprake 

van een grote overstek van het dak en ook zijn hier zadeldaken in plaats van 

schilddaken toegepast. De vleugel uit 1939 heeft zijn oorspronkelijke vensters met 

roedenindeling. De vleugel uit 1952 heeft een fraai philibert-spant. Het bouwdeel 

uit 1952 mist de roedenindeling die kenmerkend is voor de overige panden van 

Zon en Schild. 

  



40 

 

2.10.6 Tuinmanswoning 

De tuinmanswoning behoord tot de eerste bebouwing van Zon en Schild. De wo-

ning met varkensstal is in 1929 gebouwd en bevindt zich aan de rand van het 

complex. Net als de nadere gebouwen is deze woning opgetrokken in gele bak-

steen en de vensters hebben een zelfde roedenindeling als elders op het complex. 

Er is echter een rieten kap toegepast en de ramen zijn voorzien van luiken. Hier-

mee verwijst deze architectuur naar zijn agrarische functie. 

De woning en voormalige stal hebben een L-vormig plattegrond, waarbij het 

woonhuis (in de korte arm) hoger is dan de stal. 
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3 Bouwgeschiedenis 

3.1 Cultuurhistorische achtergronden 

Over de cultuurhistorische achtergronden van de psychiatrie is veel geschreven en 

het betreft dan ook een zorgbeweging die een rijke maar ook illustere geschiedenis 

kent. De 20
ste

 eeuwse geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg ziet toe op de 

ontwikkeling van inspraak en rechten van de psychiatrische patiënt, betere huisves-

ting en democratisering van zorginstellingen zelf. 

 

Van oudsher, vanaf de 15
de

 tot en met de 19
de

 eeuw, werd gesproken over krankzin-

nigen en werd vaak vanuit geloof, onkunde en onwetendheid op een weinig humane 

wijze ‘zorg gedragen’ voor psychiatrische patiënten. In de loop van de 19
de

 eeuw 

kwam een hervormingsbeweging op gang waarin krankzinnigheid meer en meer 

werd gezien als ziekte waar een behandeling voor gevonden kan worden. Dit is een 

fundamentele hervorming die de psychiatrie tot op de dag van vandaag heeft beïn-

vloed.  

 

Eind 19
de

 en begin 20
ste

 eeuw gold een enorme overbevolking als gevolg van een 

nieuwe krankzinnigenwet uit 1884. Zo werden kortere opnameprocedures voorge-

schreven, en werd de onder curatelestelling formeel afgeschaft. Deze wet uit 1884 

bleef ruim 100 jaar, tot 1994, in gewijzigde vorm, nog van kracht. In de periode 1880-

1914 steeg het aantal personen dat was opgenomen in instellingen van 11 per 

10.000 inwoners naar 23 per 10.000 inwoners (resp. 4.330 en 15.000 patiënten). De 

ontwikkeling in de psychiatrie zorgde er voor dat er meer categorieën lijders kwa-

men, met meer opnamemogelijkheden. Een nieuwe groep ‘zenuwlijders’ konden in 

aanmerking komen voor extramurale zorg en alternatieve zorginstellingen. 

 

Het Interbellum betekende een spectaculaire ontwikkeling op therapeutisch gebied. 

Het beeld verschoof fundamenteel van het ‘bergen’ van krankzinnigen tot genezing 

van patiënten. Het aantal inrichtingen nam in korte tijd toe van 29 naar 41, en de 

inrichtingsbevolking van 15.000 naar 25.000 personen. 

 

De ziekenzorg, waaronder ook de psychiatrische zorg, was langs confessionele lijnen 

verdeeld. Je had openbare inrichtingen, Rooms-katholieke en Protestantse inrichtin-

gen. In 1884 was de ‘Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en 

Zenuwlijders’ opgericht. Na de Eerste Wereldoorlog raakte de Protestantse gestich-

ten sterk onder invloed van de Gereformeerden. Hierdoor voelden Hervormden zich 

er minder thuis. Zij stichten in 1927 de Vereniging Nederlands Hervormde Stichting 

voor Zenuw- en geesteszieken. Kort na de oprichting kocht de vereniging een bosge-

bied aan de westkant van Amersfoort. 

 

Van Hoogevest werd benaderd voor het ontwerp van het gesticht. Hij werkte waar-

schijnlijk vanwege de omvang van de opdracht samen met de gebroeders J.G. en P.K. 

Mensink uit Apeldoorn. Vanaf 1933 alleen onder supervisie van Van Hoogevest. 

Nieuwe inrichtingen werden vaak opgezet naar de structuur van een paviljoenstelsel, 

dit was ook het geval bij Zon en Schild. Alhoewel het paviljoenstelsel als ordenings-

principe uit de 19
de

 eeuw dateert, gold dit nog steeds als een modern systeem van 

huisvesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



42 

 

3.2 Stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis 

In het tuinhistorische deel van het cultuurhistorisch onderzoek van Zon en Schild is 

door Debie en Verkuijl uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis 

van de Utrechtseweg waar Zon en Schild aan gelegen is. Daarnaast is een historische 

ontwikkeling in kaart gebracht die laat zien dat vanaf het ontstaan van de eerste 

bebouwing van Zon en Schild – de directeurswoning/de Wingerd en de tuinmanswo-

ning – tot heden een ernstige verdichting heeft plaatsgevonden die de oorspronkelij-

ke structuren en opzet behoorlijk heeft vertroebeld. Desondanks zijn de oorspronke-

lijke historische structuren nog in het landschap herkenbaar. Voor een nadere om-

schrijving van de stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis wordt volledigheidshal-

ve verwezen naar de rapportage van Debie en Verkuijl,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 – ruimtelijke ontwikkeling van Zon en Schild met links de situatie in 1930 (eerste fase), midden 1935 (2
de

 fase) en rechts 1958 (derde fase). Rechtsboven de huidige toestand anno 2017. 

(afbeeldingen: Debie en Verkuijl, pp. 50-51). 
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3.3 Bouwgeschiedenis 

Op 28 augustus 1929 vond in Amersfoort de aanbesteding plaats van de eerste 

fase van Zon en Schild. De gebroeders van Rijswijk uit Heemstede voerde het gehe-

le werk van de eerste fase uit.  

 

De eerste bebouwing bestond uit een administratiegebouw met aan weerszijde de 

paviljoens Berkenrode (voor vrouwen) en Dennenrust (voor mannen). De genees-

heer-directeur was J.W. Bruijn, hij woonde op het terrein in een voor hem ge-

bouwde villa Martha, genoemd naar zijn jongste dochter. Zijn oudste dochter zou 

in 1943 overigens trouwen met de oudste zoon van Gijs van Hoogevest. Andere 

gebouwen die tot de eerste aanleg behoorden waren een tuinmanswoning met 

varkenstal, een tijdelijk keukengebouw en een lijkenhuis. Al deze  gebouwen zijn 

thans nog aanwezig. 

 

Het gebouwencomplex werd in fasen uitgebreid. Al een maand na de opening in 

mei 1931 werd gedacht aan uitbreiding met een sanatorium (Hebron), een klasse-

paviljoen en enkele woningen. De opzet van het terrein gaat uit van een paviljoen-

stelsel, een ontwikkeling die aan het eind van de 19
de

 eeuw zijn intrede had ge-

daan. De bouw van paviljoens zorgde ervoor dat de verschillende soorten patiën-

ten (rustigen, onrustigen, vrouwelijke, mannelijke, klasse- en gewone patiënten) 

fysiek van elkaar gescheiden waren. Het terrein had een symmetrische aanleg. 

 

Relatief nieuw voor die tijd was de afzonderlijke stichting van een sanatorium voor 

de verpleging van ruimt honderd psychiatrische patiënten die aan chronische 

ziekten leden. Hebron werd op 8 december 1932 officieel geopend. Hebron heeft 

een aparte ligging omdat het het onderkomen was voor ‘zenuwleiders’, een nieu-

we categorie patiënten, vaak mensen uit welgestelde kringen die zich vrijwillig 

aanmelden en bijdroegen in de kosten van hun verzorging. Hierdoor had het sana-

torium een luxueuzere opzet en een open karakter in tegenstelling tot de gesloten 

inrichtingen. Het sanatorium kreeg een apart klassepaviljoen(Kastanjehof) met in 

het hoofdgebouw bedden voor gemengde klasse.  

 

Achter het hoofdgebouw werden twee nieuwe paviljoen voor onrustige vrouwelij-

ke en mannelijke patiënten gebouwd. Deze werden symmetrische geplaatst aan 

weerszijden van de middenas. Het linkerpaviljoen kreeg de naam dr. Schuurmans 

Stekhoven (later Sparrenhof) 

 

In de periode 1933-1938 vond er wederom een uitbreiding plaats. Er kwamen twee 

nieuwe paviljoens ieder voor 67 onrustige tweedeklaspatiënt en 22 klassepatiën-

ten (Cederhorst en Larikshof) en in 1937 werd Heidezicht ontworpen als tbc-

paviljoen.  In de achtergevel van dit paviljoen zijn verdiepingshoge openslaande 

deuren, voor voldoende licht en lucht. 

 

De gebouwen hebben architectonisch veel overeenkomsten. Kenmerkende ele-

menten zijn de lage bouwvolumes, schilddaken met grote overstekken en rode 

pannen. De geelbruine baksteen gevels en ramen met roede verdeling. De panden 

hebben ieder een sterke horizontale geleding met uitkragende dakoverstekken. 

Hierin wordt de invloed van Frank Lloyd Wright gezien. De sierende metselverban-

den en stoere torenelementen staan onder invloed van de Amsterdamse School, 

echter wel in een vereenvoudigde en zakelijke vertaling, passend bij de vrij sobere 

hervormde levensopvatting. De kapel vertoont stijlkenmerken van de Delftse 

School. 

 

De gebouwen waren voor die tijd modern ingericht met nieuwe installatietechni-

sche voorzieningen, zoals vloerverwarming in de isoleerruimte. Alle zusterkamers 

op de verdiepingen van Berkenrode en Dennenrust waren voorzien van wastafels 

met warm en koud stromend water. De verschillende functies van het gebouw 

vonden uitdrukking in een gedifferentieerde architectonische vormgeving. 
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Bij archiefonderzoek in het Nationaal Archief is nog een omschrijving uit 1928 

aangetroffen die als Programma van Eisen diende voor de eerste ruimtelijke ver-

kenningen van Zon en Schild. Hieronder de transcriptie van een deel van dit PvE: 

 

Geneeskundige toelichting voor de te bouwen eerste inrichting der Vereniging 

Ned.Hervormde Stichtingen voor zenuw- en geesteszieken te Amersfoort (door 

Snoeck Henkemans). 

 

Uitgaan met de opzet van de bouw van de inrichting is door mij van de gedachte als 

paviljoens te moeten bouwen: 

a) Observatiepaviljoen, tevens dienstig voor bedverpleging  en voor de li-

chamelijke zieken, onder den naam dus van: observatie-bedverplegings- 

en ziekenpaviljoen. 

b) Halfrust – dagverblijfpaviljoen 

c) Rust – dagverblijfpaviljoen 

d) Onrust – dagverblijfpaviljoen of storend paviljoen 

e) De kerk, zoo te bouwen dat hij voor uitvoeringen geschikt is 

f) De centrale keuken. 

g) Het hoofd- economie- of administratiegebouw. 

h) Lijkenhuisje met annex sectiekamer en pathologisch- anatomisch labora-

torium. 

i) Zusterhuis met cursus- en leerkamer- ziekenzaal voor de zieke zusters enz 

enz 

j) Broederhuis met leerkamer en conversatiekamer 

k) Werkplaatsen in het algemeen 

l) Geneesheer-directeurswoning 

m) Woningen geneesheren 

n) Administrateurswoning 

o) Woning: technisch opzichter 

p) Tuinmanswoning 

q) Pastorie. 

p.m. de tuinschuren, oranjerie, warme en koude kassen, varkensmesterij, wassche-

rij, bakkerij (eigen waterleiding, mits het water te duur van Amersfoort zou moeten 

worden betrokken) garage voor auto (personen) en vrachtauto. Huisje voor de 

handbrandspuit. (ringleiding der waterleiding met hydrauten op het geheele terrein 

voor brandslangaansluiting) opslagplaats brandstoffen, zoo deze noodig is.  
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3.3.1 De Wingerd 

 

Op de blauwdruk is te zien dat de geneesheer-directeur in de jaren ‘30 van de 20e 

eeuw met zijn gezin een grote villa bewoonde, die op het terrein gelegen was. 

Gezinnen waren in die tijd vaak kinderrijk en er is dan ook een ruime hoeveelheid 

slaapkamers beschikbaar. Ook is er een garage, in die tijd waarschijnlijk nog op zijn 

Frans uitgesproken. Particulier autobezit was toen een voorrecht van de betere 

standen. De geneesheer-directeur en de aan de instelling verbonden geestelijk 

verzorger golden samen als hoogste autoriteit binnen de inrichting, getuige het feit 

dat hun ruime werkkamers in het centrale gebouw zich direct rechts en links van 

de hal bevonden. De kerk en de directeurswoning bevonden zich eveneens aan 

beide kanten van de oprijlaan naar het hoofdgebouw. Deze hiërarchie, die nog de 

echo vormt van het middeleeuwse standenstelsel, werd vanaf de jaren ‘60 van de 

20e eeuw ter discussie gesteld en dit baande de weg voor onze huidige consump-

tiemaatschappij. In deze periode veranderden ook de opvattingen binnen de psy-

chiatrie; de patiënt werd een cliënt en allerlei nieuwe vormen van therapie deden 

hun intrede. De geneesheer-directeur en zijn gezin gingen buiten de inrichting 

wonen en de villa werd in gebruik genomen als therapiegebouw. Hierbij is het 

trappenhuis gemoderniseerd, wellicht omdat er veel intensiever gebruik van werd 

gemaakt. Aan de achterzijde van de villa werd aan de buitenkant een stalen brand-

trap gebouwd, noodzakelijk geworden vanwege de veranderde functie. De villa nu 

al enige tijd als kantoor in gebruik. In onze tijd zou hij weer als particuliere villa in 

gebruik kunnen worden genomen. 

 

18 – Oorspronkelijke bouwtekening van de villa en een luchtfoto van kort na de 

bouw. 



46 

 

3.3.2 De Brink/Berkenrode/Dennenrust 

 

De Brink 

Vanaf de Utrechtseweg zichtbaar, in de as van de hoofdingang tot het terrein, staat 

aan het eind van de oprijlaan, met daartussen nog een tuin met gemetselde muur-

tjes, het hoofdgebouw van Zon en Schild. Het bestaat uit een centraal deel, geflan-

keerd door twee vleugels met een platte H-vorm. Van het centrale deel naar de 

vleugels lopen gangen. De gangen op de begane grond worden onderbroken door 

een poort, die naar de achter het gebouw liggende ingang van de vleugel leiden. 

Het centrale deel wordt De Brink genoemd. Op de blauwdruk uit 1929 van de 

begane grond, is te zien dat hier een aantal centrale functies gehuisvest was. Links 

van de entree de portiersloge en rechts een wachtkamer. Daarachter de monu-

mentale hal met trappenhuis, waaraan de slaapkamer van de portier gelegen was. 

Vanuit de hal rechtdoor kwam men bij de apotheek. Verder vanuit de hal een gang 

naar links, waaraan o.a. de grote kamer van de geestelijk verzorger lag en een gang 

naar rechts waaraan o.a. de grote kamer van de geneesheer-directeur lag. De 

overige ruimtes zijn in gebruik als ontvangstkamer, kantoor, archief, magazijn en 

toilet. Ook op de 1e verdieping bevonden zich met name ruimtes voor dezelfde 

centrale diensten.  

 

In de huidige situatie heeft het centrale deel inwendig een metamorfose heeft 

ondergaan. Met name de toename van het aantal kantoorruimtes is haast duize-

lingwekkend. Het deel waar zich de apotheek bevond is afgebroken om plaats te 

maken voor een groot administratiekantoor van twee verdiepingen (1971). De hal 

en aanliggende ruimtes zijn geheel gemoderniseerd. De kamers van de geestelijk 

verzorger en de geneesheer-directeur zijn verkaveld tot kantoorruimtes. Ook de 1e 

verdieping en de twee verdiepingen met de gangen naar de vleugels worden vrij-

wel geheel ingenomen door kantoorruimtes. Op de 1e verdieping is alleen de 

grote, centraal gesitueerde bestuurskamer blijven bestaan als vergaderkamer. Het 

archief is naar de kelder verhuisd, waar zich vanouds de centrale verwarming 

bevindt. De vele kantoorruimtes zullen niet allemaal voor administratieve doelein-

den zijn gebruikt, maar ook voor ondersteunende diensten, zoals personeelszaken, 

facilitaire zaken, financiën etc. Maar de enorme toename van het aantal ‘witte 

boorden’ (overhead) in de periode van 1930 tot 2000 is wel heel significant en kan 

niet alleen worden toege-

schreven aan de nieuwe 

paviljoens. Een apart on-

derzoek naar dit fenomeen 

zou aanbevelenswaard zijn. 

Wat altijd gebleven is, is de 

dominantie van het centra-

le gebouw De Brink, met 

zijn torentje waarop een 

uurwerk prijkt. 

19 – Plattegrond van de begane grond uit 1929. En de bestuurskamer op de eerste 

verdieping. 
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Berkenrode 

In dit paviljoen van twee bouwlagen en een zolderverdieping waren oorspronkelijk 

127 patiënten ondergebracht. Het was een “observatie-bedverplegings- en zieken-

paviljoen voor vrouwen”. Het is via een gang op de 1e verdieping verbonden met 

het centrale gebouw De Brink. Op de begane grond van dit verbindende bouwdeel 

bevindt zich een poort, die de doorgang vormt tot de aan de achterzijde gelegen 

ingang. De entree, de hal met monumentaal trappenhuis en de twee gangen dwars 

op hal zijn in hun oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Hier bevonden zich de 

slaapkamers van het verplegend personeel. De andere onderdelen van het gebouw 

waren verpleegafdelingen. Momenteel is alleen de begane grond nog in gebruik als 

afdeling geriatrie. Op de blauwdruk uit 1929, is te zien dat de verpleegafdelingen 

op de begane grond en de 1e verdieping hoofdzakelijk bestonden uit enorme 

slaapzalen, met een groot aantal daarop uitkomende serres. Verder waren er 

klassekamers en ruimtes voor ondersteunende functies. Onrustige patiënten wa-

ren ondergebracht in andere paviljoens op het terrein en konden zo de rust op de 

grote slaapzalen niet verstoren. De indeling deed sterk denken aan een ziekenhuis 

en dit tekende de ontwikkeling die de psychiatrie vanaf het einde van de 19e eeuw 

had doorgemaakt. Net als in een ziekenhuis werden er behandelingen toegepast 

die ontwikkeld waren binnen de medisch wetenschap.  

 

In de huidige situatie is te zien dat het concept met de slaapzalen en serres ver-

vangen is door slaapkamers voor één of meerdere patiënten. Hetzelfde is het geval 

in moderne ziekenhuizen. De vanaf eind jaren ‘60 van de 20e eeuw enorm toege-

nomen welvaart zal hierin een belangrijke rol hebben gespeeld. De meer recente 

ontwikkeling in de psychiatrie om chronisch psychiatrische patiënten zo mogelijk in 

de maatschappij te houden, in plaats van ze daaruit te verwijderen wat altijd de 

opzet van de gestichten en de inrichtingen is geweest, of in meer gespecialiseerde 

instellingen  onder te brengen, zal, tezamen met de vooruitgang die geboekt is op 

het gebied van therapie en psychofarmaca, de oorzaak zijn van de huidige leeg-

stand. Op de zolderverdieping wordt momenteel de museale collectie van Zon en 

Schild bewaard en tentoongesteld. 

  

20 – Blauwdruk van het vrouwenpaviljoen uit 1929. Onder een luchtfoto kort na 

de bouw van het hoofdgebouw. 
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Dennenrust 

In dit paviljoen van twee bouwlagen en een zolderverdieping waren oorspronkelijk 

127 patiënten ondergebracht. Het is via een gang op de 1e verdieping verbonden 

met het centrale gebouw De Brink. Op de begane grond van dit verbindende 

bouwdeel bevindt zich een poort, die de doorgang vormt tot de aan de achterzijde 

gelegen ingang. Het eerste dat opvalt is dat entree, hal en trappenhuis in de stijl 

van de jaren ‘70 van de 20e eeuw gemoderniseerd zijn. Het lijkt nu op de entree 

van een schoolgebouw. Hier is een ontwikkeling zichtbaar van de oorspronkelijke 

bed- en badverpleging naar een situatie met klinisch opgenomen, ambulante pati-

ënten. Op de blauwdruk uit 1929, is te zien dat de verpleegafdelingen op de bega-

ne grond en de 1e verdieping hoofdzakelijk bestonden uit enorme slaapzalen, met 

een groot aantal daarop uitkomende serres. Verder waren er klassekamers en 

ruimtes voor ondersteunende functies. Onrustige patiënten waren ondergebracht 

in andere paviljoens op het terrein en konden zo de rust op de grote slaapzalen 

niet verstoren. De indeling deed sterk denken aan een ziekenhuis en dit tekende 

de ontwikkeling die de psychiatrie vanaf het einde van de 19e eeuw had doorge-

maakt. Net als in een ziekenhuis werden er behandelingen toegepast die ontwik-

keld waren binnen de medisch wetenschap.  

 

Uit verbouwingsplattegronden uit de 70-er jaren van de 20e eeuw valt af te leiden 

dat er een stapsgewijze ontwikkeling heeft plaatsgevonden naar slaapkamers voor 

minder patiënten en nieuwe dagverblijven. Het eerste volgt de ontwikkeling in 

algemene ziekenhuizen. De vanaf eind jaren ‘60 van de 20e eeuw enorm toegeno-

men welvaart zal hierin een belangrijke rol hebben gespeeld. Daarnaast heeft de 

ontwikkeling naar groepspsychotherapie en sociotherapie in dezelfde periode voor 

deze veranderde indeling  gezorgd. De meer recente ontwikkeling in de psychiatrie 

om psychiatrische patiënten zo mogelijk in de maatschappij te houden of in meer 

gespecialiseerde instellingen  onder te brengen, zal, tezamen met de vooruitgang 

die geboekt is op het gebied van therapie en psychofarmaca, de oorzaak zijn van 

de huidige leegstand.  
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3.3.3 Kapel 

Op de blauwdruk staat een traditionele inrichting van een kerk weergegeven. De 

ingang voor de kerkgangers en direct daarachter een grote kerkzaal met banken. 

Aan de andere zijde bevond zich een verhoogd platform, waarop o.a. een preek-

stoel stond en op de verdieping daarboven torende het orgel (deze laatste onder-

delen staan niet op de blauwdruk afgebeeld). De kerkgangers konden alleen in 

geval van nood over het toilet in de achter de kerkzaal gelegen ruimtes beschikken. 

Hier waren een zaaltje voor catechesatie, een theekeuken en twee kamers. Vanuit 

deze ruimtes betraden predikant, ouderlingen en diakenen de kerkzaal. Een deel 

van de medische staf en het verplegend personeel woonde op het terrein en de 

kerkdiensten op zondag werden bijgewoond door medewerkers en patiënten (ong. 

600 personen). Meer recentelijk heeft de kapel een verbouwing ondergaan. Hierbij 

zijn de preekstoel en het orgel weggehaald en is op het platform een tussenwand 

gerealiseerd, waardoor de ruimtes achter de kerkzaal nu met een gang met elkaar 

verbonden zijn. Een nieuw orgel staat in de kerkzaal, opzij van het platform. Bij de 

ingang voor de kerkgangers is een toilettenblok gebouwd en een ruimte waar 

iemand opgebaard kan worden. Een bestaande ruimte is ingericht als een gebeds-

ruimte voor moslims. De kerkbanken zijn weggehaald en vervangen door losse 

stoelen. In de kerkzaal kan met een groot gordijn, dat aan het plafond hangt, een 

meditatieruimte worden gecreëerd. De vernieuwingen in de kapel weerspiegelen 

de vernieuwingen die zich in de geloofsbeleving hebben voorgedaan. De hiërar-

chie: God - orgel - predikant - gelovigen is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor 

een meer horizontale religieuze beleving. Overigens staat de kapel er nog steeds 

als een ‘Godshuis’.    

  

21 – Blauwdruk van de bega-

ne grond van de kapel en een 

foto kort na de bouw. 
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3.3.4 Gildenhof 

Het ‘Gildenhof’ was in 1933-1934 ontworpen door architect G. van Hoogevest als 

‘Economiegebouw’. In dit gebouw was in de aanbouw aan de achterzijde de cen-

trale keuken met spoelkeuken, broodkamer, groentekamer, schilruimte, een koel-

kamer, etc. De vertrekken in de carré-vormige armen werden gebruikt voor de 

opslag van verschillende goederen. Aan de linkerzijde waren de strijkkamer, opslag 

voor ‘schoone wasch’, naaikamer, magazijn kruidenierswaren en een klein kantoor 

en monsterkamer. In de rechtervleugel waren de volgende ruimten: berging voor 

matrassen, pluizerij, borstelmakerij, houtberging, timmeren, schilder, magazijn 

voor elektrische artikelen, magazijn voor kleding en linnengoed en een magazijn 

voor glas en aardewerk. 

 

De ruimten waren middels een enkele deur met elkaar verbonden en hadden een 

dubbele deur richting de binnenplaats, er was geen sprake van een gang. De spoel-

ruimte, groenten/schilruimte, afgifte ruimte en schoone wasch ruimte hadden een 

directe uitgang aan de buitenzijde van het gebouw. Afhankelijk van hetgeen er 

werd opgeslagen had een ruimte een vloer van vurenhout of van tegels/granito. Er 

waren twee zolders en een klein deel was onderkelderd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latere wijzigingen  

Het Gildenhof is waarschijnlijk in de jaren ’90 en/of begin 21
e
 eeuw ingrijpend 

gewijzigd. De voornaamste wijzigingen zijn: 

- Onder het keukengedeelte is later een kelder gerealiseerd. Oorspronke-

lijk was hier alleen een kruipruimte. Een deel van de kelder onder de en-

tree is wel oorspronkelijk. 

- Keuken is niet meer aanwezig. Van de voormalige keuken-indeling zijn 

slechts enkele restanten bewaard gebleven. 

- Een groot deel van de ruimten zijn samengevoegd of/en voorzien van 

nieuwe tussenmuren om verschillende ruimten te creëren. In de rechter-

vleugel hebben enkele vertrekken nog hun oorspronkelijke omvang.  

- Zowel aan de rechter- als bij de linker vleugel zijn in het binnenterrein 

aanbouwen gerealiseerd. 

- Hoewel de meeste vensters en deuren nog oorspronkelijk zijn, zijn enkele 

deuren en vensters vernieuwd. Tevens zijn er Op de plek van de buiten-

gevel van het gebouw zijn op de plek van een acht tal vensters dubbele 

openslaande deuren aangebracht.   

- Alle ruimten zijn voorzien van nieuwe vloerafwerking, verlaagde plafonds 

en een nieuwe wandafwerking. 
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22 - Oorspronkelijke bouwtekeningen (begane grond) uit 1933. De symmetrische indeling werd in de 

vleugels losgelaten. 

Links: Enkele foto’s van kort na de oplevering. De keuken, de mattenweverij en het magazijn. Op deze 

laatste foto is de trap in de voorvleugel zichtbaar. 
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3.3.5 Larikshof 

Het paviljoen Larikshof werd in 1938 ontworpen door architect G. van Hoogevest 

als paviljoen voor ‘half onrustige’ mannen. Links van het hoofdgebouw kwam 

Cederhof, dit was eenzelfde paviljoen (min of meer gespiegeld) voor onrustige en 

klasse patiënten. Oorspronkelijk sliepen de patiënten in slaapzalen (zowel op de 

begane grond als verdieping). De slaapzalen bevonden zich aan de linkerzijde/zuid. 

Aan de rechterzijde (noord) en achterzijde (oost) bevonden zich kleinere ruimten 

met toiletten, wasgelegenheid, separatiekamers en aparte slaapkamers. In het 

achterste deel ontbrak een gang, hier kwamen deze ruimten voor een deel direct 

uit op de slaapzaal. In het voorste deel was zowel op de begane grond als verdie-

ping een gang. De gang op de verdieping bestond uit veel vensters zodat men goed 

zicht op de patiënten had. Op de begane grond bevonden zich dagverblijven, deze 

ruimten hadden in de gevel grote vensters. Op de zolderverdieping waren de 

slaapkamers en huiskamer voor het personeel. 

 

Uit de geneeskundige toelichting behorende bij de eerste plannen uit 1928 blijkt 

dat men de aanraadde om bij het paviljoen van onrustige en halfrustige patiënten 

dikker glas toe te passen dan in het paviljoen voor rustige patiënten. Het verschil 

tussen het paviljoen voor halfrustige patiënten en onrustige patiënten was dat er 

in het paviljoen voor onrustige patiënten cellen nodig waren. In de paviljoens voor 

onrustige patiënten moest het gebouw en de cellen ook beter geïsoleerd worden 

tegen geschreeuw. De paviljoens moesten volgens de geneeskundige toelichting 

weinig gangruimte hebben, flinke dagzalen en slaapzalen en enkele slaapkamers 

voor drukke patiënten en snurkers.  

 

Bij de vergunning aanvraag wil de gemeente Amersfoort eigenlijk nog enkele wijzi-

gingen aan het ontwerp. G. van Hoogevest vond de architectuur beter was vorm-

gegeven dan de eerder door hem ontworpen paviljoens en bovendien had men 

geen tijd meer voor wijzigingen.  

 

 

 

 

 

 

Latere wijzigingen 

- De indeling is grotendeels gewijzigd. Waarschijnlijk rond de jaren ’80 

werden de slaapzalen vervangen door kamers en kreeg het pand een 

duidelijke gang-structuur. Binnendeuren zijn nagenoeg allemaal vervan-

gen. 

- De voorgevel kreeg een nieuwe entree met luifel. 

- Het overdekte terras aan de achterzijde van de linkerzijgevel is later (na 

1950) dichtgezet. 

- De oorspronkelijke stalen kozijnen werden bijna overal vervangen door 

aluminium. 

- Op diverse plekken in de zijgevels zijn vensters met metselwerk dichtge-

zet. 

- Naast het trappenhuis is een lift aangebracht. 
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24 – 1937, plattegrond (begane grond en verdieping) waarschijnlijk van het verdwenen Cederhof. De 

paviljoens rond het binnenterrein waren oorspronkelijk gelijk opgezet. De blauwdrukken van Laurikshof 

zijn In het archief Eemland niet bewaard gebleven. 

 

23 – 1950, Larikshof, met links het overdekte terras.  [ar-

chiefeemland.nl] 
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3.3.6 Heidezicht 

Heidezicht uit 1940 is het laatste paviljoen dat door G. van Hoogevest werd ont-

worpen. Het hoort tot het oorspronkelijke ontwerp van het complex. Het gebouw 

werd ontworpen als paviljoen voor dertig tbc-patiënten, omdat tbc relatief veel 

voor kwam onder de psychiatrische patiënten. Tbc is een ernstige, soms besmette-

lijke bacteriële infectieziekte. Vooral mensen met een ernstig verminderde weer-

stand waren hier gevoelig voor. In 1940 had de ziekte vaak nog een fataal verloop 

en werd behandeld met rust en kuren. Gezonde lucht, goede voeding, zonneschijn 

en arbeidsbeweging werden ingezet om te patiënten te genezen.  

 

De oorspronkelijke bouwtekeningen waren niet aanwezig in het bouwarchief van 

Archief Eemland en ook niet in het archief van Zon en Schild. Waarschijnlijk waren 

de zalen aan de zuidzijde groter dan de huidige kamers. Op de vloer van de zalen 

lagen dezelfde tegels als in de hal en gangen. 

 

Latere wijzigingen 

- Aan de voorzijde van het pand zijn in beide vleugels diagonaal geplaatste 

deuren aangebracht om beide vleugels een eigen toegang te verschaffen. 

- In het interieur zijn op verschillende plekken extra wanden gezet, brand-

deuren aangebracht, vensters aangebracht en nieuw sanitair gereali-

seerd. 

- De vloertegels zijn niet meer aanwezig in de zijvleugels. 
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25 - Historische afbeeldingen van net na de ingebruikname in 1940: 

Links: zaal van TBC-paviljoen heidezicht., boven: de bedden werden naar buiten gereden 

Linksboven: hal en gang met oorspronkelijke lambrisering in geglazuurde baksteen en vloertegels 
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3.3.7 Hebron 

Het gebouw van het oorspronkelijke Sanatorium Hebron uit 1931 ligt in de zuid-

westhoek van het terrein. In 1929 hoorde dit terrein nog bij Kampoord, maar werd 

vrij snel daarna aangekocht. Het had een eigen ingang aan de Utrechtseweg en 

was waarschijnlijk via een hek afgesloten van de rest van het terrein. Op deze open 

afdeling werden patiënten opgenomen met neurotische klachten. Dit was een 

nieuwe categorie patiënten, ontstaan eind negentiende, begin twintigste eeuw 

onder invloed van de hectiek van de Industriële Revolutie. Aanvankelijk was deze 

alleen uit de betere standen afkomstig, maar na 1929 ook uit de kring die zelf geen 

verpleging kon betalen. Vanaf de bouw zijn er enkele malen grote wijzigingen 

aangebracht aan het gebouw.  

 

De blauwdruk vertelt iets over hoe het sanatorium in het begin gedacht was. Bij de 

bouw van inrichtingen in de 20-er en 30-er jaren van de 20e eeuw werd vrijwel 

altijd de traditionalistische stijl gekozen, die in die periode in opkomst was. Ook in 

onze tijd is deze stijl populair, waarschijnlijk vanwege de huiselijke warmte die hij 

uitstraalt. Dit nu was toen het motto van de psychiatrie. De vorm van het gebouw 

volgde de functie. De patiënten konden het best in een ruime, lichte en huiselijke 

omgeving verblijven, ter bevordering van hun geestelijke gezondheid. Het sanato-

rium was bedoeld voor zenuwzieken en niet voor geesteszieken. Het was een 

neurosenkliniek, waarin de betere standen ruim vertegenwoordigd waren. Het 

ontstaan van deze categorie patiënten werd verklaard uit de ontwikkeling van de 

maatschappij, die vanaf de 19e-eeuwse Industriële Revolutie hectischer, ingewik-

kelder en veeleisender was geworden. Niet iedereen was hiertegen opgewassen en 

dit leidde tot neurotische klachten. De therapie bestond uit rust, verzorging, ver-

blijf in de natuur en observatie. Het sanatorium stond onder leiding van een psy-

chiater, die voor ieder van de ruim honderd patiënten (mannen en vrouwen) voor-

schriften gaf, die door het verplegend personeel werden uitgevoerd. De inrichting 

van het gebouw geeft dit weer. Het bestond hoofdzakelijk uit slaapvertrekken voor 

één tot tien patiënten. Klasse 1, 2 en 3. Daarnaast waren er huiskamers, serres en 

bijv. een biljartzaal. De overige ruimten werden gebruikt door het verplegend 

personeel, de psychiater had zijn kamer en er waren spreekkamers. Deze ruimtes 

waren, evenals de centrale keuken, vooral gesitueerd in het middendeel van het 

gebouw.  

 

Latere wijzigingen:  

De plattegrond van de situatie in 1980 geeft een totaal ander beeld te zien. Ook nu 

volgde de vorm de functie. In de zeventiger jaren werd in de psychiatrie een nieu-

we stroming gevolgd, de humanistische psychologie. Anders dan de traditionele 

psychoanalyse, die uitging van een ziektebeeld ontstaan uit een verstoring van de 

socialisatie, was Maslow (grondlegger van de humanistische psychologie) van 

mening dat een neurose kon ontstaan als de mens in het realiseren van zijn fun-

damentele behoeften een ernstige hindernis tegen was gekomen. Vanaf dat mo-

ment werd een patiënt dan ook cliënt genoemd. De therapie was erop gericht te 

ontdekken wat deze hindernis was geweest en deze intrapsychische blokkade weg 

te nemen. Hierbij werd o.a groepspsychotherapie toegepast, een behandeling die 

was ontstaan in de Verenigde Staten voor de behandeling van getraumatiseerde 

oorlogsveteranen. Sociotherapie, het begeleid samenleven in een groep, was een 

andere belangrijke vorm van therapie. Op de plattegrond uit 1980 is dit zichtbaar. 

De slaapzalen waren verdwenen, er waren therapieruimtes en grote verblijfsruim-

tes met een eigen keuken. Cliënten verbleven nog steeds in een klinische setting. 

De verbetering van psychofarmaca en de komst van de op wetenschappelijk on-

derzoek gebaseerde cognitieve psychotherapie heeft geleid tot het drastisch terug-

lopen van het aantal klinische opnames, waarvan de huidige leegstand van het 

sanatorium de stille getuige is. 

De slaapzalen werden niet alleen vervangen door 1 en 2-persoons kamers maar 

ook de binnenvensters van bestaande 1 en 2-persoons kamers werden dichtgezet, 

het sanitair werd vernieuwd en er kwamen ruime huiskamers. De paneeldeuren 

werden vervangen door nieuwe, vlakke deuren. De huidige indeling en aankleding 

zijn grotendeels die uit 1982. Het gebouw staat nu al enige tijd leeg. 
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26 – Blauwdruk van de begane grond en eerste verdieping van Hebron uit 1931. 
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3.3.8 Villa Fornhese 

De villa Fornhese is gebouwd in de periode 1890-1910. De villa is gebouwd aan de- 

in 1652 aangelegde - weg tussen Amersfoort en Utrecht. Door het brede profiel 

werd deze weg wel als de ‘Wegh der Weegen’ aangeduid. Het aangrenzende ge-

bied ten noorden en zuiden  van de weg werd verdeeld in wegvakken van 100 roe 

(376 meter) lang en 50 roe (168 meter) breed. De weg was op die manier in 12 

vakken verdeeld.  

 

In de tweede helft van de negentiende eeuw besloot men het heidegebied (inmid-

dels een kale vlakte) te bebossen. De bebouwing bestond voor de 19
e
 eeuw uit 

spaarzame verspreide bebouwing met hier en daar een herberg (bijvoorbeeld het 

huidige café-restaurant Spitsheuvel tussen Zon en Schild en de Utrechtseweg). Aan 

het eind van de negentiende eeuw en begin van de twintigste eeuw werden er 

verschillende villa’s en instituten langs de Utrechtseweg gebouwd.  

 

De villa kende een typische begin 20
e
-eeuwse indeling met een prominente centra-

le hal waar de kamers omheen waren gesitueerd. Aan de tuinzijde bevonden zich 

de voornaamste kamers. Links van de entree was waarschijnlijk de studeerkamer. 

De eetkamer zat waarschijnlijk rechts achter aan de tuinzijde en zat hiermee rela-

tief dicht bij de keuken. Rechts van de entree waren namelijk de keuken en bijkeu-

ken, vanuit deze ruimten had men tevens toegang tot de kelder. Op de verdieping 

waren diverse slaapkamers, logeerkamers en badkamer. Een secundaire trap gaf 

toegang tot de zolder. De zolder deed waarschijnlijk dienst als berging en dienst-

kamers.  

 

In 1929 toen de eerste ontwerpen voor Zon en Schild werden gemaakt hoorde de 

villa getuige situatietekeningen uit die periode nog niet bij de grond van Zon en 

Schild. Toen in 1933 de grond van Hebron werd aangekocht viel de villa nog steeds 

buiten het complex van Zon en Schild. Op een kaart uit 1958 staat de villa al aan 

gegeven als onderdeel van Zon en Schild. Waarschijnlijk kwam de villa in de perio-

de 1933-1940 om eigendom van Zon en Schild. 

 

 

 

 

 

Latere wijzigingen: 

- Tegen beide zijgevels is een portaal geplaatst met toegangsdeur.  

- Dakkapel aan de achterzijde 

- Het interieur is in 1982 ingrijpend gewijzigd. De villa werd in tweeën ge-

splist om geschikt te zijn voor de opvang van twee groepen kinderen. 

Van het oorspronkelijke interieur is nagenoeg niks meer aanwezig (zowel 

qua indeling als interieurafwerkingen). Er kwamen o.a. twee trappartijen 

die beide toegang gaven tot de eerste verdieping en zolderverdieping.  
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27 – boven: foto van achtergevel met balkon van Villa Fornhese uit 1953 

Links: (van boven naar beneden) plattegronden van de villa uit 1967 van begane grond, verdieping en 

zolder. 
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3.3.9 Beeldbepalende panden 

Woningen 246, 248 252, 12-16, 280, 282, 288 

In eerste instantie had men aan de Utrechtsestraatweg alleen de gronden direct bij 

de hoofdingang in eigendom. Plannen uit 1929 laten daarom ook zien dat de 

dienstwoningen ongeveer achter de Veste waren gepland. Al vrij snel werd de 

grond ter hoogte van het huidige Hebron (1932) aangekocht. Door deze twee 

grondaankopen was het mogelijk om de verschillende woningen direct aan de 

Utrechtsestraatweg te realiseren. De medewerkers woonden hierdoor wel dicht bij 

het complex, maar hadden toch nog enige privacy. 

Aan de straatzijde kwamen hier (in ieder geval vóór 1933) drie woningen. 288 was 

een dokterswoning, 282 een administrateurwoning (in 1978 ook dokterswoning) 

en 280 was de pastorie. 

 

Het terrein links van de hoofdentree werd later (pas na 1937) aangekocht. Op een 

terreintekening uit 1958 staat aangegeven dat de percelen van 252 en 246 op dat 

moment geen eigendom waren van Zon en Schild, 248 was dat wel, hier stond een 

rijtje beambtenwoningen. In 1978 werd 246 gebruikt als dokterswoning.  Het 

dubbele pand 252 (eveneens dokterwoning) was in 1978 voor de helft in eigendom 

van Zon en Schild.  

 

De beambtenwoningen hadden tijdens een bombardement in september 1944  

dermate veel schade opgelopen dat slechts drie woningen hersteld konden wor-

den. Twee woningen werden in 1954 herbouwd. Deze herbouwde woningen kre-

gen een andere gevelindeling en plattegrondindeling als de oorspronkelijke wonin-

gen. Dit gebeurde waarschijnlijk naar ontwerp van de eigen beheerafdeling. 

 

 

 

  

28 – links: Blauwdruk 

van de voorgevel van de 

administrateurswoning 

(282) met daarin aange-

geven de wijzigingen uit 

1961, 

Rechts: Blauwdruk van 

de voorgevel van dok-

terwoning (288) uit 

1931. 

Bouwtekening uit 1954 

van de herbouw van 

twee beambtenwonin-

gen.  

Situatietekening van het 

terrein uit 1958. Hierop 

zijn de woningen 252 en 

246 nog niet ingetekend. 
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De Veste 

 

De Veste is in 1932 gebouwd als recreatiegebouw. In het middendeel bevond zich 

een recreatiezaal. In de lange vleugel aan de westzijde waren ter weerszijde van 

een gang verschillende ruimten met uiteenlopende functies (werkplaats, eetka-

mer, kamer hoofd afdeling, magazijnen, cursuskamer, ziekenzaal en diverse slaap-

kamers). 

In 1937 werd het gebouw uitgebreidt en tevens ingericht als bioscoopzaal. Door 

deze uitbreiding kreeg het T-vormige gebouw een H-vorm. De uitbreiding sluit qua 

vormgeving aan bij het oorspronkelijke gebouw, maar had een schaalvergroting. 

De nieuwe vleugel telde twee i.p.v. één bouwlaag. Op de begane grond kwam een 

grote ontspanningszaal met podium voor patiënten en personeel. Aan de noordzij-

de kwam een theeschenkerij met terras. In het tussendeel (uit 1932) was een 

eetzaal en in de al bestaande vleugel aan de westzijde waren o.a. de huiskamer 

voor huishoudelijk personeel, de eetkamer van de hoofden en een conferentiezaal-

tje voor doktoren/de geneeskundige bibliotheek. Op de verdieping waren diverse 

slaapkamers.   

 30 – Blauwdruk uit 1932 met het T-vormige Veste gebouw. 29 – Gevels van de uitbreiding uit 1937. 
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Fysio 

 

Het fysiogebouw werd in 1929 gebouwd als een tijdelijk keukengebouw, en be-

hoorde tot de eerste bouwfase van het terrein. Het bestond op dat moment uit 

een éénlaags gebouw met een kruisvormige indeling. De keuken bevond zich in het 

midden van de ruimte. Aan de voorzijde was een ruimte voor afgifte (bereikbaar 

middels een brede trap) met aan weerszijde een kleine -lagere- ruimte voor  

 

respectievelijk provisie en brood.  Aan de achterzijde was een spoelkeuken met 

aan de ene zijde   -in eveneens een lager bouwdeel- toiletten en aan de andere 

zijde een aardappelschilruimte. De spoelkeuken stond in directe verbinding met 

een overdekt terras. 

 

In 1975 is het fysiogebouw aan de oostzijde uitgebouwd. Dit is in dezelfde stijl 

gebeurd als het oorspronkelijke gebouw.  

31 – Blauwdruk van de oorspronkelijke situatie van het Fysio-gebouw, op dat moment nog tijdelijk keukengebouw. 
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Sparrenhof 

Dit paviljoen is gebouwd in 1932, gelijktijdig met thans niet meer aanwezige pavil-

joen Bergopwaarts. Beide paviljoens werden eerder gerealiseerd dan Heidezicht 

(1940) en de paviljoens Cederhorst en Larikshof. In 1933 droeg het paviljoen nog 

de naam Schuurman Stekhoven. 

 

Op de begane grond waren drie dagverblijven, een waakzaal en diverse isoleercel-

len. De dagverblijven kwamen uit op een terras en de waakzaal op een veranda. Op 

de verdieping waren een drietal slaapzalen en enkele losse slaapkamers. Aan elke 

slaapzaal grensde een kleine slaapkamer van een verpleger. 

 

Sinds de bouw is Sparrenhof meerdere malen verbouwd. Zo werd bijvoorbeeld in 

1966 aan de noordzijde een éénlaags aanbouw gerealiseerd. In 1979 werd op deze 

plek een nieuwe, grotere aanbouw gerealiseerd en aan de zuidzijde kwam even-

eens een aanbouw. Het gebouw is zowel qua indeling van het plattegrond als 

gevelindeling sterk gewijzigd. De laatste jaren heeft het gebouw leeg gestaan en is 

o.a. gebruikt voor oefeningen van de brandweer. 

 

  

32 – Plattegrond Sparrendreef in 1932 en in 1979. 
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Boslust 

De noordvleugel werd in 1939 gebouw als werkplaatsen gebouw. Het gebouw 

werd echter zo ontworpen dat het tijdelijk ingericht kon worden voor rustige pati-

ënten. Op plattegronden uit 1939 is deze functie ingetekend. Er kwamen twee 

slaapzalen en twee dagverblijven. 

 

In 1952 werd dwars op deze vleugel de huidige zuidvleugel gerealiseerd. Waar-

schijnlijk naar ontwerp van de eigen bouwkundige dienst. Inmiddels deed het 

gebouw dienst als therapiegebouw. Er kwamen drie therapielokalen, waarvan één 

lokaal een grotere hoogte kreeg. Deze nieuwe vleugel kreeg philibert-spanten. 

Deze constructie is opgebouwd uit gebogen spantonderdelen die zijn samenge-

steld uit een aantal kleinere rond uitgezaagde planken (schenkels), waarvan de 

smalle zijde de onderrand van het spant volgt.  

33 – De oorspronkelijke bouwdruk uit 1939 van de eerste vleugel en de doorsnede en situatietekening van de tweede vleugel uit 1952. 
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Tuinmanswoning 

 

De rietgedekte tuinmanswoning had in de korte vleugel een woning bestaande uit 

een woonkamer, kamer, keuken, gang en op de verdieping drie slaapkamers. Een 

deel van de woning was onderkelderd. In de lange vleugel was een berging en 

varkenshokken. In een losstaand gebouw waren de kassen (thans niet meer aan-

wezig). De tuinmanswoning behoord samen met het hoofdgebouw en de direc-

teurswoning tot eerste bouwfase van Zon en Schild. Waarschijnlijk omdat de tuin-

man nauw betrokken was bij de aanleg van het complex. 

Snoeck Henkemans schrijft in zijn ‘Geneeskundige Toelichting’ in 1928 (die als 

Programma van Eisen diende) dat hij aanraadt om een varkensfokkerijtje binnen 

de muren van Zon en Schild te bouwen om zo de “spoeling van de centrale keuken 

in vleesch en vet om te zetten”. Bovendien was dit (samen met het hoenderpark) 

makkelijk te verzorgen door een of meerdere patiënten en had men hier geen 

personeel voor nodig. 

 

   

 34 –Blauwdrukken uit 1929.  

Foto uit 1938 van de –niet meer aanwezige - kas die op dat moment bij de tuin-

manswoning werd gebouwd. 
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3.3 Architect 

Gijs van Hoogevest 

De gebouwen die in dit rapport worden beschreven zijn waarschijnlijk allemaal 

ontworpen door Gijs van Hoogevest(1887-1968). Hij is de eerste generatie van de 

Amersfoortse architectenfamilie Van Hoogevest. Gijs van Hoogevest werkte vanaf 

1909 als zelfstandig architect na een opleiding te hebben gevolgd bij de kunstnij-

verheidsschool in Amsterdam. Deze school, was opgericht door architect P.J.H. 

Cuypers, één van de architecten was K.P.C. de Bazel, die een belangrijke inspiratie-

bron voor Van Hoogevest was.  

 

Van Hoogevest was in 1912 getrouwd met een dochter van een invloedrijke pro-

testantse herenboer. Zijn zwager was oprichter van de gereformeerde Zendings-

bond en hielp hem aan werk en een groeiend netwerk aan contacten. Naast wo-

ningen ontwierp Van Hoogevest ook kerken en andere gebouwen. In 1929 ont-

wierp hij een particuliere orthopedische kliniek in Leiden. Eind jaren ’20 werd er in 

Amersfoort het initiatief genomen tot de stichting van een zelfstandig Protestants 

Christelijk Ziekenhuis. Gijs van Hoogevest zat in dit bestuur. In 1931 ontwierp hij 

het Diaconessenhuis De Lichtenberg voor Christelijke Ziekenverpleging.  
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4 Waardestelling 

4.1 Inleiding 

Dit vierde hoofdstuk vormt het slothoofdstuk van het bouwhistorisch onderzoek 

en geeft inzicht in de aanwezigheid van monumentwaarden bij Zon en Schild. Het 

complex van historische paviljoens vormt de identiteitsdrager voor deze locatie, 

wat in het verleden al geresulteerd heeft in de aanwijzing van enkele panden tot 

monument. Daarnaast zijn enkele bouwwerken in procedure om aangewezen te 

worden als monument. 

 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de zogenoemde externe monument-

waarden, in paragraaf 4.3 wordt per onderzocht object een interne waardestelling 

gegeven. Het kan zijn dat een object met name hoog scoort op externe waarden, 

en lager op interne waarden. Dit heeft dan gevolgen voor bijvoorbeeld de gaafheid 

van het betreffende object, zodat een afweging gemaakt kan worden (door de 

gemeente) om het betreffende object aan te wijzen als beschermd object of juist 

als beeldbepalend pand.  

 

Ten aanzien van de interne waardestelling kan nog worden vermeld dat de ver-

schillende monumentwaarden in relatie staan tot de mate van belangrijkheid voor 

het karakter van het object. Met andere woorden: bij een hoge monumentwaarde 

is behoud noodzakelijk om het karakter van het object overeind te houden, bij een 

positieve waarde is die noodzakelijkheid er niet. Bij positieve monumentwaarden is 

behoud wenselijk, doordat het betreffende onderdeel wel een bepaalde mate van 

ouderdom, gaafheid of kwaliteit bezit. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Externe waardestelling 

De externe waarden van Zon en Schild zijn hoog tot positief: de oorspronkelijke 

paviljoenopzet van de psychiatrische instelling uit 1930-‘35 is nog aanwezig, maar 

is door de veelheid aan bebouwing uit de tweede helft van de 20
ste

 eeuw behoor-

lijk vertroebeld. Bij de tuinhistorische analyse is herkend dat ook structuren en 

patronen uit de aanleg van vóór Zon en Schild herkenbaar zijn in het landschap. 

Dat maakt de locatie tot een gelaagd geheel van verschillende tijdsperiodes en 

daarmee van waarde. 

 

De externe monumentwaarden van de historische paviljoens in relatie tot de oor-

spronkelijke opzet van Zon en Schild uit 1935 zijn door de bouwgeschiedenis even-

eens hoog tot positief. Van hoge monumentwaarde zijn de volgende objecten:  

- Het hoofdgebouw, de Brink/Dennenrust/Berkenrode 

- Heidezicht 

- Larikshof 

- Gildenhof 

- Kapel 

- de directeurswoning/De Wingerd 

- Hebron 

 

Van positieve, ondersteunende waarde zijn de volgende objecten: 

- De woonbebouwing langs de Utrechtseweg en de woningen wat verder-

op het terrein (nr. 248) 

- De Veste 

- Fysiotherapiegebouw 

- Boslust 

- Sparrenhof  
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35 – samenvatting van de ensemblewaarden aanwezig op Zon en Schild. De objecten die zijn of worden aangewezen als gemeentelijk monument kennen een hog 

ensemblewaarde, de beeldbepalende panden meer een ondersteunende, positieve ensemblewaarde. Een uitzondering hierop wordt gevormd door Villa Fornhese, deze 

villa draagt relatief weinig bij aan het ensemble van Zon en Schild, maar vormt wel een beeldondersteunend object in de historische bebouwing langs de Utrechtseweg. 
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4.3 Interne waardestelling 

4.3.1 De Wingerd 

De Wingerd is een gaaf voorbeeld van een villa in traditionalistische stijl. De positi-

onering op het terrein en de rijke uitvoering getuigen van het grote gewicht dat de 

functie van geneesheer-directeur bij de bouw van Zon en Schild had. De eigenaar-

dige tegelwanden in de hal zijn wellicht zijn keuze geweest. Bij panden in de stijl 

van de Amsterdamse School werden ook veelvuldig ongeglazuurde, rode kerami-

sche decoraties toegepast. 

 

In de jaren ‘60 van de 20
e
 eeuw, toen de gezagsverhoudingen ter discussie werden 

gesteld, is de villa in gebruik genomen als therapiegebouw. De vernieuwing van het 

trappenhuis en de brandtrap hebben afbreuk gedaan aan de oorspronkelijke mo-

numentale waarde, Op deze onderdelen na is de villa architectuurhistorisch van 

bijzonder belang en verder is hij cultuurhistorisch van belang omdat de inrichting 

de ontwikkelingen in de psychiatrie gevolgd heeft.  Aan de oorspronkelijke onder-

delen moet daarom hoge monumentwaarde worden toegekend en aan het trap-

penhuis indifferente monumentale waarde. De brandtrap heeft indifferente mo-

numentale waarde en zou bij voorkeur weer afgebroken moeten worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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36 – waarderingsplattegronden van de vm. directeurswoning De Wingerd. Met uitzondering van de 

indeling op zolder is het pand nog hoge mate origineel en kent het object in het algemeen, met 

uitzondering van de latere wijzigingen, een hoge monumentwaarde. 
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4.3.2 De Brink/Berkenrode/Dennenrust 

De Brink 

Het exterieur is, ondanks de gewijzigde roedenverdeling van de ramen van hoge 

monumentale waarde. Van het interieur zijn die onderdelen die deel uitmaken van 

de buitengevels, de oorspronkelijke vloeren, balklagen en plafonds van de begane 

grond en de verdiepingen, alsmede de kap van hoge monumentale waarde. De 

originele binnenmuren zijn van positieve monumentale waarde. Het overige is van 

indifferente monumentale waarde. 

 

Dennenrust 

De buitenmuren met vensters en deuren (op de ingang na), de vloeren, balklagen 

en plafonds van de begane grond en de verdiepingen, alsmede de kap en de kelder 

zijn origineel. Op de gewijzigde buitenramen na, maar dit heeft geen afbreuk ge-

daan aan de monumentale waarde. Voor een deel van de binnenmuren zal dit ook 

van toepassing zijn. De huidige indeling en inrichting is het gevolg van veranderin-

gen in de psychiatrie. Het interieur is een gaaf voorbeeld van deze veranderingen: 

van bedverpleging naar sociotherapie. Hierdoor is het geheel van cultuurhistorisch 

belang. Van het interieur zijn die de onderdelen die deel uitmaken van de buiten-

gevels, de oorspronkelijke vloeren, balklagen en plafonds van de begane grond en 

de verdiepingen, alsmede de kap en de kelder van positieve monumentale waarde. 

De originele binnenmuren zijn van positieve monumentale waarde. Het overige 

heeft indifferente waarde. De separeerafdeling zou in een museale opstelling 

behouden kunnen worden.   

 

Berkenrode 

De buitenmuren met vensters en deuren, de vloeren, balklagen en plafonds van de 

begane grond en de verdiepingen, alsmede de kap en de kelder zijn origineel. Voor 

de hal met zijgangen, het trappenhuis en een deel van de binnenmuren en -

wanden van de afdelingen is dit ook van toepassing. De veelruits stalen ramen in 

de buitengevels zijn op enig moment vervangen door moderner ogende stalen 

ramen. De huidige indeling en inrichting van de afdelingen is het gevolg van veran-

deringen in de psychiatrie: van bedverpleging naar sociotherapie. Ze zijn daarmee 

cultuurhistorisch van belang. Dit geldt in het bijzonder voor de badkamer die ge-

bruikt werd (en wordt) voor badverpleging. Deze zou in een monumentale opstel-

ling behouden kunnen blijven. Bouwhistorisch zijn de afdelingen van positieve 

waarde voorzover de nog originele onderdelen bevatten. Ook de oorspronkelijke 

vloeren, balklagen en plafonds van de begane grond en de verdiepingen, alsmede 

de kap en de kelder zijn van positieve monumentale  waarde. Aan de overige on-

derdelen van het interieur moet indifferente waarde worden toegekend 
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37 – waarderingsplattegronden van de begane grond van Berkenrode (boven), de Brink 

(rechtsboven) en Dennenrust (rechtsonder). Bij alle bouwdelen geldt dat met name het exterieur 

van hoge waarde is, de indeling is ofwel gewijzigd (indifferent) ofwel secundair aan de hoofdopzet 

(positieve waarde). 
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38 - waarderingsplattegronden van de eerste verdieping van Berkenrode (boven), de Brink 

(rechtsboven) en Dennenrust (rechtsonder). De monumentwaardering volgt die van de begane 

grond en kent een hogere waarde toe aan het exterieur dan aan de (al dan niet gewijzigde) 

indelingen van de bouwdelen. 
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39 - waarderingsplattegronden van de tweede verdieping van Berkenrode (boven), de Brink 

(rechtsboven) en Dennenrust (rechtsonder). De monumentwaardering komt overeen met de 

ondergelegen bouwlagen en kent een hogere waarde toe aan het exterieur dan aan de indelingen 

van de bouwdelen. 
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4.3.3 Kapel 

De kapel is, zoals alle kerken, een uniek gebouw. Hij verkeert nog grotendeels in de 

staat waarin hij in 1933 gebouwd is. In 1980 is er een zorgvuldig uitgevoerde, 

inwendige verbouwing geweest om het gebouw aan eigentijdse eisen te laten 

voldoen. Dit heeft geen wezenlijke afbreuk gedaan aan de oorspronkelijke monu-

mentale waarde. Het is een architectuurhistorisch fraai ontwerp, zowel uitwendig 

als inwendig, en cultuurhistorisch van belang vanwege zijn functie voor Zon en 

Schild. Daardoor moet hij van hoge monumentale waarde worden geacht. De 

interne verbouwingen zijn van indifferente monumentale waarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 – waarderingsplattegrond van de kapel. 
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4.3.4 Gildenhof 

Exterieur 

De bouwmassa’s en gevels hebben een hoge monumentwaarde. Deze draagt in 

grote mate bij aan de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouw-

kundige waarde. De gevels en bouwmassa bevinden zich ineen redelijk gave staat. 

De oorspronkelijke vensters en deuren zijn nog aanwezig. Het gebouw sluit qua 

vormgeving aan bij de overige gebouwen van het complex. Latere wijzigingen zoals 

later geplaatste deuren hebben een indifferente waarde. 

 

Interieur  

Indeling 

De indeling is grotendeels gewijzigd. In de rechtervleugel zijn nog enkele oorspron-

kelijke binnenmuren bewaard gebleven, deze hebben een positieve monument-

waarde. In het voormalige keukengebouw zijn de fragmenten van het oorspronke-

lijke muurwerk nog herkenbaar. Deze hebben eveneens een positieve monument-

waarde. Latere toevoegingen hebben een indifferente waarde. 

 

Interieurelementen 

- Plafonds: De plafonds bestaan grotendeels uit later aangebrachte ver-

laagde plafonds. Op een aantal plekken is de kapconstructie in het zicht 

gelaten, bijvoorbeeld in de ruimten van de tweede verdieping en in de 

voormalige keuken. Deze constructieve elementen hebben een positieve 

monumentwaarde. 

- Vloeren: Er zijn geen oorspronkelijke vloerafwerkingen meer aanwezig. 

- Wandafwerking: Er zijn geen oorspronkelijke wandafwerkingen meer 

aanwezig. Er zijn geen lambriseringen aangetroffen. 

- Trappen: Er bevinden zich in het gebouw nog twee oorspronkelijke trap-

pen. De trap bij de keuken bevindt zich in een afgeschermde ruimte en 

heeft geen bijzondere vormgeving. De trap in het linkerdeel van de voor-

vleugel is nog oorspronkelijk. De vormgeving van de trappaal, balustrade 

en leuning komt overeen met de trappen die in de overige gebouwen zijn 

toegepast. De trap in de voorvleugel heeft een positieve monument-

waarde omdat deze vormgeving overeenkomt met die in andere gebou-

wen.  

- Deuren: Bijna alle deuren zijn van latere datum. Uitzondering is het deur-

kozijn/architraaflijst van de deur die toegang geeft tot de ruimte van de 

trap nabij de keuken. Deze architraaflijst heeft dezelfde vormgeving als 

de architraaflijst zoals aangetroffen in de Larikshof. De deur zelf is waar-

schijnlijk wel van latere datum. De architraaflijst heeft een positieve mo-

numentwaarde omdat deze dezelfde vormgeving heeft als in andere ge-

bouwen. 

- Inbouwkast: In één van de voormalige werkruimten in de rechtervleugel 

bevindt zich een oorspronkelijke inbouwkast. De vormgeving van deze 

kast sluit aan bij die van de ramen en (buiten)deuren. De inbouwkast 

heeft een positieve monumentwaarde. 
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41 – waardestellingsplattegrond van het Gildenhof. De monumentwaarden zijn met name 

gelegen in het exterieur, het interieur is op plaatsen waar er nog sprake is van originele 

indelingen van positieve waarde. 
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4.3.5 Larikshof 

Exterieur 

De bouwmassa’s en gevels hebben een hoge monumentwaarde. Deze draagt in 

grote mate bij aan de cultuurhistorische, architectuurhistorische en steden-

bouwkundige waarde. De gevels en bouwmassa zijn echter wel gewijzigd, zo zijn 

nagenoeg alle vensters voorzien van aluminium kozijnen (minder smal en andere 

roede-indeling dan oorspronkelijke vensters) is er een lift geplaatst naast het 

trappenhuis (verdieping), heeft de hoofdentree nieuwe deuren en een luifel 

gekregen en is bij de linkerzijgevel de overkapte veranda dichtgezet. Deze wijzi-

gingen hebben indifferente waarde.  

NB: de later gewijzigde vensters en deuren zijn in de waarderingsplattegrond 

niet geel (indifferent) ingekleurd omdat het boven- en onderliggende metsel-

werk en de bouwmassa wel een hoge monumentwaarde hebben. 

 

Interieur  

De indeling is grotendeels gewijzigd. Op de begane grond is de gangstructuur van 

het voorste deel nog fragmentarisch aanwezig. De oorspronkelijke deuren en 

ramen die in de gang uitkwamen zijn echter niet meer aanwezig. 

 

Op de verdieping is de indeling nog sterker gewijzigd dan op de begane grond. 

De restanten hebben wel een positieve monumentwaarde gekregen, later gewij-

zigde deuren of dichtgezette deuren/vensters hebben een indifferente monu-

mentwaarde gekregen. Het bovenliggende metselwerk heeft wel een positieve 

waarde.  

 

De zolderverdieping was tijdens de opname niet  toegankelijk. Vermoedelijk 

komt deze indeling echter nog grotendeels overeen met de oorspronkelijke 

indeling. De slaapkamers van het personeel dragen echter minder bij aan de 

monumentwaarde van het pand dan de restanten van de voormalige slaapza-

len/zalen voor dagrecreatie of vertrekken voor de verschillende doelgroepen 

patiënten. De indeling van de zolderverdieping heeft derhalve slechts een licht 

positieve waarde. 

Interieurelementen 

- Plafonds: De plafonds bestaan uit later aangebrachte verlaagde pla-

fonds.  

- Vloeren: Er zijn geen oorspronkelijke vloerafwerkingen meer aanwezig. 

- Wandafwerking: Er zijn nagenoeg geen oorspronkelijke wandafwerkin-

gen meer aanwezig. Uitzondering is het grote trappenhuis halverwege 

het pand. 

- Trappen: Er bevinden zich in het gebouw nog twee oorspronkelijke 

trappenhuizen. Het trappenhuis in het midden van het gebouw is het 

grootste. Deze bevindt zich in een redelijk gave staat en vertoont veel 

gelijkenissen met de trappenhuizen zoals bij andere panden toegepast. 

De trap heeft zwart stenen muurbomen en zwaar uitgevoerde houten 

leuningen. De lambrisering was oorspronkelijk van gele baksteen, deze 

is later geschilderd. De twee deuren onder de trap hebben hun oor-

spronkelijk ronde architraaflijsten. De deuren zelf zijn wel van latere 

datum.  

- Het tweede trappenhuis is een secundair trappenhuis aan de achterzij-

de. Het eerste deel van de trap tussen de begane grond en de verdie-

ping is tijdens een latere verbouwing 90 graden gedraaid. Het bovenste 

deel en het deel tussen de eerste verdieping en zolderverdieping zijn 

nog oorspronkelijk. Deze trap heeft dezelfde zwart-stenen muurbomen 

en fors uitgevoerde houten leuningen als de hoofdtrap en zoals bij an-

dere panden op het terrein van Zon en Schild is teruggevonden.  

- Deuren: Bijna alle deuren zijn van latere datum. Uitzondering zijn de  

deurkozijnen/architraaflijsten van de deuren onder de trap van het 

grote trappenhuis.  Deze architraaflijst heeft dezelfde vormgeving als 

de architraaflijst zoals aangetroffen in de Gildehof. De deur zelf is 

waarschijnlijk wel van latere datum. De architraaflijst heeft een posi-

tieve monumentwaarde omdat deze dezelfde vormgeving heeft als in 

andere gebouwen. 
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42 – waardestellingsplattegronden van de begane grond (bovenste) en verdieping. De monumentwaarden zijn met 

name gelegen in het exterieur, behale het structuurgevende element van de trap, die is eveneens van hoge waarde. 

De rest van de indeling is indifferent tot positief. 
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4.3.6 Heidezicht 

Exterieur 

De bouwmassa’s en gevels hebben een hoge monumentwaarde. Deze draagt in 

grote mate bij aan de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouw-

kundige waarde. De gevels en bouwmassa zijn echter wel op enkele punten gewij-

zigd, zo zijn de terrasdeuren vernieuwd, is er in de zijgevel een deur dichtgemet-

seld en zijn er in de voorgevel twee diagonaal geplaatste deuren aangebracht. 

Deze wijzigingen hebben een indifferente monumentwaarde omdat ze qua materi-

aal en vormgeving niet aansluiten bij de rest van het gebouw.  

NB: in de waarderingsplattegrond zijn de gewijzigde deuren niet geel ingekleurd. 

Het bovenliggende metselwerk en de bouwmassa hebben namelijk wel een hoge 

monumentwaarde. 

 

Interieur  

De indeling is in grote lijnen oorspronkelijk. De hal en gangstructuur zijn nog goed 

herkenbaar. De hal heeft een hoge monumentwaarde  vanwege de vormgeving en 

gaafheid. De gangen hebben een positieve waardering omdat ze tot de oorspron-

kelijke structuur behoren en deels nog de oorspronkelijke deurkozijnen (met half-

ronde architraaflijsten) hebben. Vanwege de huidige wandafwerking en omdat de 

oorspronkelijke bouwtekeningen ontbreken is niet aangegeven op welke plekken 

van de binnenmuren oorspronkelijke deuren/vensters zijn dichtgezet. 

 

 

 

 

Interieurelementen 

- Plafonds: De plafonds bestaan uit later aangebrachte verlaagde plafonds.  

- Vloeren: In de hal zijn de oorspronkelijke tegelvloeren nog aanwezig. De-

ze vloeren hebben een hoge monumentwaarde omdat ze een herinne-

ring zijn aan het oorspronkelijke interieur. In de panden van Zon en 

Schild zijn relatief weinig interieurelementen uit de bouwtijd bewaard 

gebleven, dit maakt de vloerafwerking – binnen het complex -  zeldzaam.  

- Wandafwerking: In de hal en het trappenhuis is de oorspronkelijke 

wandafwerking met een hoge lambrisering – van geglazuurde baksteen-

tjes – bewaard gebleven. Deze heeft een hoge monumentwaarde. De 

afwerking van het gebouw zegt namelijk niet alleen iets over het type 

gebouw maar ook over de soort gasten die hier was ondergebracht.  

- Trap: Het trappenhuis is oorspronkelijk en bepalend voor de uitstraling 

van de ruimte. Het ruim omgezette trappenhuis leidt naar een beschei-

den verdiepingsvloer. Door zijn grote opzet geeft het een rijke uitstraling. 

De vormgeving van het trappenhuis sluit aan bij de rest van de hal. De 

trapleuning met armsteunen komt overeen met die in de andere gebou-

wen van Zon en Schild.   

- Deuren: Alle binnendeuren zijn van latere datum, máár een groot deel 

van de deurkozijnen/architraaflijsten zijn oorspronkelijk . Deze zijn te 

herkennen aan de bolvormige afwerking. De architraaflijst hebben een 

positieve monumentwaarde omdat deze dezelfde vormgeving heeft als 

in andere gebouwen en uit de bouwtijd dateren. 
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43 – waardestellingsplattegrond van Heidezicht, met zicht op de begane grond en de verdieping van het middendeel (bovenste). Van het middendeel is de centrale entreezone op de begane grond van hoge 

monumentwaarde vanwege authenticiteit en gaafheid. De rest van de indeling van het pand kent een positief tot indifferente waarde. 
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4.3.7 Hebron 

Waardering 

Het gebouw is een gaaf voorbeeld van een sanatorium zoals dat in het Interbellum 

op het terrein van een psychiatrische kliniek werd gebouwd. Qua ontwerp ver-

toont het gelijkenis met andere soortgelijke gebouwen die in traditionalistische 

stijl werden gebouwd. De verbouwingen hebben het aangepast aan eigentijdse 

eisen en markeren de overgang van bedverpleging naar sociotherapie. Ze zijn 

zorgvuldig uitgevoerd, alleen de nieuwe dakkapellen aan de voorzijde van het 

gebouw verstoren het architectonische beeld. Het exterieur is, op het voornoemde 

onderdeel na, van hoge monumentale waarde. Van het interieur zijn de vensters 

en deuren van de buitengevels, de oorspronkelijke vloeren, balklagen en plafonds 

van de begane grond en de verdiepingen, de kap en de kelder, alsmede de entrees 

met trappenhuis en hal van grote monumentale waarde. Het overige is van posi-

tieve monumentale waarde, voorzover het onderdelen van de oorspronkelijke 

bouwmassa betreft, en verder van indifferente monumentale waarde. Van de 

oorspronkelijke badkamer op de zolderverdieping zou een museale opstelling 

gemaakt kunnen worden. 
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44 – waarderingsplattegrond van Hebron van de begane grond (boven), eerste verdieping 

(rechtsboven) en tweede verdieping (rechtsonder). De monumentwaarden van het exterieur 

zijn hoger beoordeeld dan de monumentwaarden van het interieur. Structuurgevende 

elementen als originele trappartijen zijn echter van hoge waarde. 
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4.3.8 Villa Fornhese 

Exterieur 

De bouwmassa’s en gevels hebben een hoge monumentwaarde. Deze draagt in 

grote mate bij aan de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouw-

kundige waarde. De gevels en bouwmassa zijn echter wel op enkele punten gewij-

zigd, zo zijn de vensters en dubbele deur aan de achterzijde (begane grond) gewij-

zigd. Hierbij is wel gebruik gemaakt van het oorspronkelijke kozijn. In de aanbouw 

aan de rechterzijgevel is eveneens een nieuwe deur geplaatst.  

In de kap zijn aan de achterzijde en aan de rechterzijde twee niet oorspronkelijke 

dakkapellen geplaatst. De dakkapellen aan de voorzijde zijn waarschijnlijk wel 

oorspronkelijk. 

De wijzigingen hebben een indifferente waarde.  

 

Interieur  

De indeling is bijna geheel gewijzigd. De wijzigingen hebben een indifferente mo-

numentwaarde. Op elke bouwlaag zijn mogelijk nog restanten van het oude 

muurwerk bewaard gebleven. Deze hebben een licht positieve waarde omdat ze 

tot de oorspronkelijke villa behoren. De restanten zijn echter zo fragmentarisch dat 

ze nog maar weinig vertellen over het oorspronkelijke gebruik van de villa. Eventu-

ele wijzigingen tasten de monumentwaarde derhalve slechts zeer gering aan.  

 

Interieurelementen 

- Plafonds: De plafonds bestaan uit later aangebrachte verlaagde plafonds, 

op de begane grond zat hierachter een eenvoudig stucplafond (geen or-

namenten). 

- Vloeren: De vloerafwerking is van latere datum. 

- Vensterbanken en geprofileerde kozijnen van de vensters: deze hebben 

een hoge monumentwaarde omdat ze als één van de weinige onderde-

len nog uit de oorspronkelijke bouwtijd behoren. Bovendien verwijzen ze 

nog naar de rijke decoratie van de villa. 

- Troggewelfjes kelder en kapconstructie: Deze hebben een positieve mo-

numentwaarde omdat ze tot de oorspronkelijke villa behoren, het zijn 

zeer gangbare constructiemethoden en hebben derhalve geen hoge mo-

numentwaarde.  

 

 

 

 

 

 

 

  

45 – waarderingsplattegronden 

van de begane grond, verdieping 

en zolderverdieping. 
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4.3.9 Beeldbepalende panden 

Woningen 246, 248 12-16, 280, 282, 288 

De woningen hebben over het algemeen een cultuurhistorische en ensemblewaar-

de omdat ze als dienstwoning zijn gebouwd voor Zon en Schild. Met name de 

dokterwoning en administrateurswoning (282 en 288) en het rijtje beambtenwo-

ningen (248) sluiten aan bij de architectonische ontwerp van Van Hoogevest. 280 

(pastorie) wijkt o.a. af door zijn mansarde dak. De woningen 246 en 252 wijken af 

in de architectonische vormgeving (o.a. type baksteen) en hebben een minder 

grote cultuurhistorische en ensemblewaarde m.b.t. Zon en Schild.  

Het rijtje beambtenwoningen ligt aan de grensweg van één van de vakken van de 

‘weg der wegen’. De villa’s liggen wel aan deze weg en danken hun beeldbepalen-

de status ook aan deze ligging, als voorbeeld van villa-bouw uit de eerste helft van 

de 20
e
 eeuw.  

Veel woningen zijn later gemoderniseerd, hierbij is niet alleen het interieur gewij-

zigd, maar ook het exterieur; bijvoorbeeld in de vorm van aanbouwen aan de 

achterzijde of nieuwe vensters. De eerder genoemde beambtenwoningen (248) 

zijn in 1954 deels opnieuw opgetrokken. Deze herbouw is minder waardevol. 

 

De Veste 

Het Veste gebouw uit 1932 met een uitbreiding uit 1937 maakt een duidelijk on-

derdeel uit van het gehele complex. Het vormt samen met de kapel en het gilden-

hof de reeks ondersteunende gebouwen die aan de rand van het eerste bebou-

wingsvlak van Zon en Schild liggen. 

De Veste is waarschijnlijk niet als gemeentelijke monument (al dan niet in procedu-

re) aangewezen omdat het gebouw in twee bouwfasen is gerealiseerd, intern 

ingrijpend is gewijzigd, als recreatiegebouw een minder grote cultuurhistorische 

waarde heeft dan de paviljoens en tot slot door zijn ligging een minder grote ste-

denbouwkundige waarde heeft.  

 

Fysio 

Het fysiogebouw is in 1929 gebouwd als tijdelijk keukengebouw en behoord daar-

mee tot de eerste bebouwingsfase. Ondanks de uitbreiding in 1975 is het exterieur 

van het gebouw nog steeds als zodanig te herkennen. Voor het Fysio gebouw 

geldt, net als voor het Veste gebouw, dat door latere wijzigingen, zijn cultuurhisto-

rische betekenis en ensemblewaarde in vergelijking met andere panden binnen het 

complex, van minder grote waarde is. Daarom is het slechts als beeldbepalend 

pand aangewezen. 

 

Sparrenhof 

Hoewel Sparrenhof wel onderdeel uit maakt van de oorspronkelijke paviljoenstruc-

tuur in het hoofdensemble van Zon en Schild, is het pand door verschillende ver-

bouwingen dermate verminkt dat er geen sprake meer is van monumentwaarde 

op het niveau van een gemeentelijk monument. Het oorspronkelijke hoofdvolume 

is aangewezen als beeldbepalend pand. De latere aanbouwen, gewijzigde kozijnen 

en interne indeling hebben een indifferente monumentwaarde. 

 

Boslust 

Hoewel de noordvleugel van Boslust in 1939 door Van Hoogevest is ontworpen 

heeft dit pand zowel in zijn vormgeving als in zijn functie een ondergeschikte rol. 

Zowel de cultuurhistorische, architectuurhistorische als de ensemblewaarde zijn te 

laag om aangewezen te worden als gemeentelijk monument. Omdat het pand wel 

hoort tot het oorspronkelijke complex en iets verteld over de behandelmethoden 

uit die periode (werkplaatsen, want werken maakt gezond) is het pand wel aange-

wezen als beeldbepalend pand. De later gerealiseerde westvleugel heeft (ondanks 

het fraaie Philibert-spant, en aansluitende architectonische vormgeving een indif-

ferente waarde door zijn latere realisatie. 

 

Tuinmanswoning 

De tuinmanswoning behoort net als het Fysio gebouw tot de eerste bouwfase van 

Zon en Schild (1929). De woning heeft als ondersteunend gebouw enige cultuurhis-

torische waarde, de ensemblewaarde is echter minder groot door zijn excentrieke 

ligging. 
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Archief Eemland 

Bouwdossiers: 

29318  31-07-1929: bouw tuinmanswoning 

29318* 31-07-1929: bouw bijkeuken 

30305 05-07-1929: bouw twee transformatorhuisjes 

31345 14-08-1931: bouw klasse paviljoen 

32002 07-01-1932: bouw recreatiezaal 

32019 15-01-1932: verleend bewoonbaarverklaring 

32272 22-06-1932: bouw paviljoen 

33586 24-11-1933: bouw kapel en bouw economiegebouw 

35067 15-02-1935: bouw bioscoopcabine 

37034 28-01-1937: bouw uitbreiding recreatiegebouw 

37220 28-04-1937: bouw paviljoen 

39250 23-05-1939: bouw werkplaats 

52249 28-08-1952: aanbouw gymnastieklokaal 

54079 15-03-1954: bouw doctorswoning 

65404 10-08-1965: verbouw paviljoen 

71433 06-10-1971: verbouw administratiegebouw 

75018 06-01-1975: verbouw berkenrode 

75793 02-12-1975: wijzigen  gevels sparrenhof 

76351 12-05-1976: verbouw larikshof 

76413 02-06-1976: verbouw sparrenhof 

77350 22-04-1977: verbouw dennenrust 

 

 

Nationaal Archief Den Haag 

2.19.218 Nederlands Hervormde Stichting voor Zenuw- en Geesteszieken; Den 

Open Ankh; Zorgcoöperatie Nederland. 

Inventarisnummers: 6330, 6328, 6160, 61659, 2095, 6055D, 6149, 6128, 6155, 

6153, 6150, 6055B, 6055C, 6038, 6036, 6004, 6003, 2147. 

 

2.04.47.01 Commissie Bezuiniging Kosten Krankzinnigenwezen 

Inventarisnummer: 36 

 

2.15.40 Inspecteurs van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigen-

gestichten 

Inventarisnummers: 1381, 1344, 963 

 

2.21.268 Collectie 201 J.R. Snoeck Henkemans 

Inventarisnummer: 72 

 

  



88 

 

Bijlagen 

Bijlage 1 reden gevende omschrijving Zon en Schild, Gemeente Amersfoort 

 

 

 


