
A R C H I T E C T U U R   

Zodra u het landgoed binnenkomt, valt de karakteristieke architectuur van De Utrecht op.  

Het landgoed is architectuurhistorisch van bijzonder belang als voorbeeld van een grote 

ontginning met een uiterst functionele en weloverwogen bebouwing die gedurende een 

halve eeuw tot stand kwam. Tientallen jaren later is als jongste architectonische telg de 

Flaestoren in 2011 geopend.   

 

Van bijzonder belang vanwege de hoge esthetische kwaliteiten van het ontwerp zijn de 

brandtoren met houtvesterswoning, Rustoord, De Merel, twee voorwerkerswoningen,  

arbeiderswoningen de Zes Woningen en de pachtboerderijen De Koekoek, Boschhoeve, De 

Kievit, Kromschutten, De Poorthoef, Nuydt en Eussel.  De brandtoren met 

houtvesterswoning is bovendien van bijzonder belang als onderdeel van het oeuvre van de 

architecten A.J. Kropholler en J.F. Staal. 

 

A m b a c h t e l i j k   m e t   o p v a l l e n d e   k l e u r e n  

De gebouwen op De Utrecht kenmerken zich als ambachtelijk en landelijk met traditionele 

elementen, zoals vensters met roedenverdeling en houten luiken. Het materiaalgebruik is 

divers maar daarbinnen is sprake van eenheid. Want ondanks de verschillen in type en stijl 

worden de gebouwen gekenmerkt door sober en ambachtelijk materiaalgebruik; rode 

baksteen, rieten daken, rode dakpannen en hout.  

In tegenstelling tot het sobere materiaalgebruik springt het opvallende kleurgebruik op het 

houtwerk van alle gebouwen meteen in het oog. Mede hierdoor wordt meteen duidelijk dat 

vroeger alle gebouwen eigendom waren van de maatschappij, De Utrecht. Zo zijn er de 

roodwit gestreepte vlakken midden op de groene deuren, roomwitte en okerkleurige 

kozijnen en groene luiken met een klassiek patroon van roodwitte zogenaamde zandlopers. 

De zandloperfiguur verwijst waarschijnlijk naar het schuinkruis (een kruis dat schuin staat, 

dus bestaand uit de twee diagonalen van een rechthoek, ofwel maalkruis of st. 

Andreaskruis), wat in vroeger tijden als symbool bescherming bood tegen van buiten 

komend onheil.  Midden in de zandloperfiguur is nog een klein zonnerad in de vorm van een 

wisselrondje geplaatst. Dat is het cirkeltje om het snijpunt van de twee diagonalen, 

waarbinnen de kleuren opnieuw wisselen ten opzichte van de driehoeken.  

 

B r a n d t o r e n   m e t   h o u t v e s t e r s w o n i n g 

 

 
 

De houtvester van het landgoed woonde in een in 1905 gebouwde houtvesterwoning met 

brandtoren.  



Dit bijzondere staaltje Nederlandse bouwkunst, voltooid in 1906, straalt door de sobere 

vormen een zekere rust uit. Dat is niet verwonderlijk want het gebouw is ontworpen door de 

Amsterdamse architecten Jan Frederik Staal en Alexander Kropholler, een assistent van de 

bekende Berlage. Een bouwwerk van Berlage op de Hoge Veluwe - het jachtslot Sint 

Hubertus - heeft als voorbeeld gediend voor het ontwerp van de toren. Met name Staal 

verwerkte Jugendstil elementen in het gebouw.  

Toren en huis zijn een compositie in baksteen, met accenten in natuursteen, waarin kleine 

en grote bogen en verticale openingen het beeld bepalen. Het gebouw is rijkelijk voorzien 

van ornamenten zonder dat het geheel een opgedirkte indruk maakt: rijgsteken van gele 

baksteen onder de dakrand, speelse openingen in gemetselde balustrades en prachtig glas in 

lood met Jugendstil motieven. Het hoogste gedeelte van de toren is een houtconstructie 

bedekt met 'dakpannen' van zink. Een destijds graag gebruikt materiaal dat licht, waterdicht 

en makkelijk te verwerken was. Het ziet er uit als een vissenhuid met schubben. De 

gekromde gewelven op de top doen enigszins Oosters aan.  

De 32 meter hoge toren werd door de Duitse bezetter in 1944 gebruikt als steunpunt 

voor de zich terugtrekkende troepen. Een commandopost zonder telefoon maar met 

een motorordonnans. De Duitsers werden op de hielen gezeten door de Engelsen en 

omringden zich op De Utrecht met een kring zwaar geschut. Tijdens de inname door de 

Engelsen bleef de toren onbeschadigd. Later raakte ze echter in verval en in 1991 werd 

de toren in opdracht van de AMEV, naamsvoorganger van het huidige ASR Vastgoed, 

gerestaureerd. De toren, als staaltje architectuur van de Amsterdamse school is 

inmiddels rijksmonument.  

 

P a c h t b o e r d e r i j e n   e n   d i e n s t w o n i n g e n 

Voor de pachtboeren werden pachtboerderijen gebouwd. In de periode vóór 1940 werden 

er zeventien gebouwd, waarvan de oudste uit 1916 dateert. Het merendeel van de 

boerderijen ligt aan de hoofdwegen binnen het landgoed. 

Naast boerderijen werd op het landgoed een groot aantal dienstwoningen gerealiseerd voor 

het bij de ontginningen betrokken personeel. De oudste hiervan, een boswachterswoning 

aan de Prins Hendriklaan, dateert uit 1900. Naast twee boswachterswoningen, kwamen er 

een houtvesterswoning, opzichterswoningen en arbeiderswoningen. Het merendeel van 

deze dienstwoningen had een goed bereikbare ligging aan de provinciale weg. Aan de Lage 

Mierdseweg werd ook de meer markante architectuur gesitueerd. Vooral de houtvesterij 

met brandtoren en De Zes Woningen vormen opvallende elementen langs deze weg.  

 

      
 



    
 

Boven: foto’s van de bebouwing op het Landgoed .  

Bron : ‘Souvenir aan het landgoed “De Utrecht ” . 

 

R u s t o o r d  

Aan overkant van de provinciale weg werd in 1922 het monumentale vakantiehuis 

Rustoord gerealiseerd. Dit vakantiehuis was bestemd voor de medewerkers van 

verzekeringsmaatschappij De Utrecht. Rondom Rustoord werd door tuinarchitect D.F. 

Tersteeg uit Naarden een park in landschapsstijl ontwikkeld met een vijver, diverse 

bomengroepen en een aantal zichtlijnen. Later werden op het terrein een tennisbaan en 

een zwembad aangelegd. Momenteel is Rustoord een kunstgalerie annex restaurant en 

hotel. 

 

  
 

 



F l a e s t o r e n 

Op 11 november 2011 is de uitkijktoren D’n Flaestoren geopend, naar een ontwerp van 

LuijtenISmeuldersIArchitecten uit Tilburg. Door 8 bomen van het landgoed zelf, elk zo’n 

25 meter lang en 3000 kg zwaar, te combineren met slanke stalen kolommen is een 

open structuur gecreëerd waarin, door een afwisseling van trappen en bordessen, een 

makkelijk te belopen route naar het uitzichtbalkon op 22 m hoogte leidt. Vandaar en 

vanaf elke traptrede er naar toe, heb je een prachtig uitzicht over het niet toegankelijke 

deel van het natuurgebied De Flaes en het Goorven en de bossen er rondom heen.   

 

  

 
Door bomen van het landgoed te combineren met slanke stalen kolommen ontstaat een open structuur  

 


