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 Een felle voorjaarszon beschijnt de achtergevel van Rijksmonument 

Jachthuis Beukenrode in het buitengebied van Doorn. Ondanks de 

frisse wind is het al aangenaam toeven op het terras van het buitenver-

blijf. De mediterrane sfeer van het typische landhuis in neo-Renais-

sancestijl doet de rest. Er is nog een oude foto waarop de oorspronkelijk 

bewoners - de welgestelde Amsterdamse weduwe Kneppelhout en haar 

familieleden - poseren op dezelfde veranda waar nu twee timmerlieden 

hun boterham opeten. Sinds een half jaar is onder de regie van archi-

tect Daan Bruggink een ecologische restauratie van het jachthuis in uit-

voering. Vanaf de glooiing waarop Jachthuis Beukenrode is gebouwd, 

loopt Daan Bruggink in de richting van de vijver. Bij de vijver draait hij 

zich om en kijkt schuin omhoog naar de fraaie achtergevel van het 

monument. Daan Bruggink: “Vanaf deze kant, de zuidzijde, zie je de 

sjieke kant van het jachthuis. Je zou verwachten dat de mooiste gevel 

ook de voorgevel is. Maar daar dacht men destijds anders over. De oor-

spronkelijke bewoners wilde niet dat vanaf de openbare weg zichtbaar 

zou zijn welke gasten bij de voordeur van Beukenrode uit een herken-

bare koets stapten. Dat ging niemand wat aan. Wat dus feitelijk de voor-

kant was, bleef buiten het zicht van nieuwsgierige passanten.”

Biobased
Er is in de loop van de tijd wel het een en ander veranderd aan het jacht-

huis. Bruggink wijst naar middendeel van de achtergevel. ”De oorspron-

 Architectuur voor nu en straks , deel 2 

kelijke achtergevel van 1872 had nog een balkon op de eerste verdieping 

van het middenstuk. Dat is rond 1908 dichtgemaakt. Op de begane 

grond zie je dat de hoge deuren van de linker- en rechter gebouwvleu-

gel, zijn voorzien van voorzetdeuren, waarachter de originele schuif-

deuren nog zitten. Die voorzetdeuren halen we weg en de originele 

deuren met bovenlichten van glas-in-lood brengen we terug. Alle hout-

werk staat nu weer netjes in de lijnolieverf. Met dit bio-based (zie kader, 

red.) verfproduct werd vroeger heel veel gewerkt. Het is nu weer hele-

maal terug van weggeweest. Oude producten zijn vanzelfsprekend bio-

based, want er waren simpelweg geen chemische of industrieel 

vervaardigde bouwmaterialen. Een monument als dit, is eigenlijk heel 

duurzaam. Het heeft zichzelf allang terugverdiend in materiaal. De 

slechte materialen zijn er allemaal later ingebracht. De echt oorspron-

kelijke bouw, van baksteen, hout en glas, is van zeer duurzame kwaliteit. 

Bij ‘duurzaam bouwen’ denken we tegenwoordig meteen aan het toe-

passen van nieuwe isolatiepanelen en luchtdichtingsproducten. Ik kies 

een ander uitgangspunt. We hebben hier een oud gebouw met per defi-

nitie veel luchtlekken. Omdat het een Rijksmonument is , kun je dat niet 

ongedaan maken met grote ingrepen. Met dat gegeven hebben wij de 

 Het fraaie en nog gave ‘Jachthuis Beukenrode’ uit de 
19e eeuw’ bij Doorn en het bijbehorende landgoed, 
moeten worden behouden voor toekomstige generaties 
en zullen daarom op een duurzame manier worden 
gerestaureerd. Dat is de vaste overtuiging van de eige-
naar, de Sint Augustinusstichting in Doorn. Maar welke 
architect kan uit de voeten met ‘duurzaam restaure-
ren?  De voorzitter van de stichting Cees Otto en land-
goedbeheerder Peter van Doorn eigenaar konden zich 
goed vinden in de uitgangspunten en de werkwijze van 
‘ecologisch architect’ Daan Bruggink. Zijn bureau 
‘ORGA architect’ in Nijmegen is gespecialiseerd in bio-
based bouwen. Energiezuinigheid, gebruik van natuur-
lijke materialen en lowtech bouwtechniek zijn voor hem 
vanzelfsprekend. Sinds najaar 2014 werkt hij aan de 
ecologisch restauratie van Beukenrode. Een wandeling 
in en rond ‘project Beukenrode’ leert iets over ‘bewust 
bouwen’ en architectuur volgens Daan Bruggink. 

Marcus Peters 

 Projectgegevens 
 Opdrachtgever: Sint Augustinusstichting, Doorn

Architect: ORGA architect, Nijmegen

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Heijlijgers, Amersfoort

Financiering:  o.a. bijdrage van Fonds Erfgoedparels van de 

Provincie Utrecht t.b.v. ̀ restauratiebehoefte 

buitenplaatsen' 
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zaken bij de bron aangepakt, bij de duurzame bron. We gaan dit jacht-

huis warm stoken met hout dat hier op het landgoed gesnoeid wordt. 

Met die duurzame energiebron verduurzamen we het pand, van ener-

gielabel F naar label B en dat zonder te isoleren. Nu hangen er nog twee 

oude gasgestookte CV-ketels. Die worden vervangen door één houtge-

stookte CV-installatie. Verder hebben we het dak helemaal geïsoleerd 

en we hebben luchtdichting toegepast bij de schuiframen. Dat scheelt 

meteen enorm in de stookkosten. Bij andere maatregelen hebben ook 

weer naar vroeger gekeken, zoals bij de schuiframen. Hoe ventileerden 

we vroeger? Dat zal ik straks laten zien.”

Symmetrie
Architect Bruggink loopt langs de kenmerkende vierkante toren van het 

jachthuis naar de officiële voorkant van het gebouw. Aan de entreezijde 

van Beukenrode valt direct op dat de symmetrie van de gevel is door-

broken. Toch opmerkelijk bij zo’n stijlvol gebouw. Bruggink geeft de ver-

klaring. “Op de eerste verdieping zijn destijds vier oorspronkelijke 

ramen vervangen door smallere, stalen ramen. De reden daarvoor was 

dat halverwege de 20-ste eeuw een katholieke kapel werd ingericht op 

de eerste verdieping. Blijkbaar vond men dat smallere ramen beter pas-

ten bij een kerkelijke ruimte. De kapel heeft vrij kort dienst gedaan en is 

daarna ontwijd. Er is nu niets meer van over, behalve die aangepaste 

ramen. Op grond van historisch onderzoek en bestudering van oude 

foto’s konden we vaststellen hoe de oorspronkelijke situatie was 

geweest. We meenden dat het gebouw oorspronkelijk symmetrisch was 

ten opzichte van een zichtlijn die van noord naar zuid loopt door het 

hele landgoed Beukenrode. Met andere woorden, die symmetrisch 

geplaatste bredere houten gevelkozijnen, waren authentiek. De monu-

mentencommissie overwoog eerst nog dat de die stalen kerkramen 

onderdeel uitmaakten van de historie van het gebouw en daarom mis-

schien moesten worden behouden. Uiteindelijk gaf toch de oorspronke-

lijke structuur van de gevel de doorslag. Die stalen ramen gaan er dus 

uit, omdat ze een verkrachting betekenen van het originele ontwerp.”

DuMo-model
Jachthuis Beukenrode is sinds 2002 in gebruik als conferentieruimte en 

locatie voor teambuilding, vergaderingen en bruiloften. Die huidige 

functie speelt ook een rol bij de afwegingen van de eigenaar bij de 
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manier waarop het landhuis en het landgoed gerestaureerd zouden 

moeten worden. Bruggink: “De opdrachtgever, de Sint-

Augustinusstichting, en de huurder van Beukenrode hebben besloten 

dat Beukenrode een duurzaam conferentieoord moest worden. Daar 

past een ecologisch gerestaureerd Rijksmonument bij. Aanpassen van 

een monument aan een bepaald nuttig doel mag natuurlijk niet zomaar. 

We hebben hier immers te doen met een Rijksmonument. Dat betekent 

dat je er niet al te veel aan mag veranderen. Tegelijkertijd kun je binnen 

gegeven grenzen wel veel doen. Je moet dan op een bepaalde manier 

bouwen. Zo realiseren we bijvoorbeeld een nieuwe serre die past in de 

stijl van het historische jachthuis. Eisen die zijn verbonden aan de 

monumentenstatus lijken soms in conflict te komen met ecologische 

principes of duurzaamheidsoverwegingen. Maar bij dit project was dat 

niet aan de orde. Voor het bepalen van een weloverwogen strategie 

voor duurzaam restaureren, hanteren we tegenwoordig het DuMo-

model, ontwikkeld door het NIBE (Nederlands Instituut voor 

Bouwbiologie en Ecologie te Bussum, red.). Het is een berekeningswijze 

waarmee je een gefundeerde afweging kunt maken van de ruimte die er 

is voor duurzame maatregelen bij een gegeven monumentenwaarde. 

Wij hadden hier betrekkelijk veel ruimte voor duurzaamheid. Daarbij 

hebben we niet uitsluitend gekeken naar duurzaam energiegebruik, 

maar ook naar de duurzaamheid van de bouwmaterialen die we zouden 

toepassen. Want in feite is het grondstoffenprobleem in deze wereld nij-

pender dan het energieprobleem”

Lowtech
Daan Bruggink gaat via de hoofdentree het jachthuis binnen. In de hal 

meldt hij zich bij de receptie en krijgt te horen welke ruimtes van het 

conferentieoord op dat moment vrij toegankelijk zijn en welke niet. 

Immers, tijdens de restauratie gaan de conferenties en de trouwerijen 

door. Bruggink kan zijn rondleiding voortzetten in de werkkamer van de 

beheerder van Beukenrode, de voormalige herenkamer aan de noord-

zijde van het landhuis. In de kamer loopt hij naar een van de grote 

schuiframen en pakt een stokhaak voor bediening van bovenramen. 

Bruggink: ”Deze schuiframen zijn voorbeelden van duurzame techniek. 

De warme lucht gaat er via het bovenraam uit en de frisse lucht komt 

via het onderste schuifraam naar binnen. Zo krijg je een lowtech lucht-

circulatie. De bovenramen waren overal dichtgespijkerd, dichtge-

schroefd en dichtgeschilderd. Die hebben we allemaal open laten 

maken en weer schuifbaar gemaakt. We zijn in onze samenleving onge-

merkt afhankelijk geworden van hightech, van apparaten. Met zie instel-

ling zou je hier alles dichtmaken en een ventilatiebox in deze kamer 

hangen die frisse lucht aanzuigt en vieze lucht afvoert. Dat is onzinnig. 

Want hetzelfde gebeurt hier nu ook al, maar dan lowtech, zonder appa-

raat. Ook onze nieuwbouwprojecten voorzien wij van lowtech ventilatie, 

met natuurlijke aanvoer van buitenlucht en bij voorkeur ook natuurlijke 

afvoer naar buiten. De grootste voordelen? Een gunstig kostenplaatje 

en gezonde frisse lucht. Feit is wel dat deze ventilatie minder gemakke-

lijk regelbaar is. Als het hard waait, voel je de wind door de spleet onder 

het raam doorkomen. Maar als je het raam dicht doet heb je geen venti-

latie. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Ik zeg niet dat rigoureuze 

luchtdichting van de gebouwschil , zoals je dat hebt bij Passiefhuizen, 

per se verkeerd is. Ik zeg het zo: je kunt heel veel oplossingen vinden op 

het lowtech-vlak.

Persiennes
In de brede gangen schieten obers langs met dampende schotels voor 

conferentiedeelnemers die ergens in het landhuis bijeenkomen. 
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gediend voor de buitendeuren op de begane grond. Daar waren we erg 

blij mee omdat we van die zogeheten ‘persiennes’ alleen maar fragmen-

ten hadden gezien op een oude foto. Nu kunnen we deze nuttige houten 

zonwering exact kopiëren en weer terugbrengen op de oorspronkelijke 

plekken.”

Voordat hij zijn dagelijkse werk weer gaat voorzetten met een volgende 

bouwvergadering, laat Daan Bruggink nog graag de nieuwe serre-in-

aanbouw zien. Op de begane grond langs de oostelijke zijgevel zijn tim-

merlieden bezig met de constructie van het houten geraamte en het 

aanbrengen van vlasisolatie. Bruggink: “Bij dit huis hoort gewoon een 

serre. Op deze plek was in de jaren dertig ook een aanbouw gereali-

seerd. Alleen paste de uitvoering totaal niet bij de uitstraling van het 

jachthuis. Daarom bouwen we nu een nieuwe serre die wel past bij de 

stijl van Beukerode en bij de veranda. In de serre komt een lift naar de 

kelder waar onder andere een toilet geplaatst zal worden voor minder 

validen. Van het dak van de serre blijft de houten balkenconstructie 

natuurlijk in beeld, zoals je mag verwachten bij een ecologisch bouw-

project.”

Architect Bruggink vindt onverstoorbaar zijn weg naar enkele stijlka-

mers aan de achterzijde die op dat moment niet verhuurd zijn. In een 

woonkamer op het zuiden tilt Bruggink een tapijttegel op. Hij laat een 

stukje eikenhouten parket zien in een bijzonder patroon. “Het is heel 

verstandig om dit parket met vloerdekking te beschermen tegen 

beschadiging tijdens feesten en partijen. Hetzelfde antieke parket is 

ook nog aanwezig in enkele andere vertrekken. Die vloeren gaan we 

natuurlijk wel herstellen.” Als hoogtepunt van zijn aanschouwelijke uit-

leg over ecologisch restaureren stelt Bruggink voor om de kenmer-

kende Italiaanse toren van Beukenrode te beklimmen. Hij heeft gelijk. 

Bovenin de toren is het uitzicht door de boograampjes over het groene 

landgoed verbluffend. Bruggink: “Vanaf deze plek kun je ook goed zien 

hoe de dakbedekking van het huis is afgewerkt. De oude bitumen dak-

bedekking, zinken goten en loodslabben zijn verwijderd. Het hele dak is 

geïsoleerd met houtvezel platen. Daarop is een toplaag gelegd van het 

goed recyclebare EPDM.” Het kleine torenkamertje is voor Bruggink 

nog om een andere reden een bijzondere plek. “Op dit zoldertje troffen 

we vorig jaar nog een origineel vensterluik aan dat als zonnewering had 

Bio-based
Bio-based bouwen is een manier van bouwen waarbij zoveel mogelijk 

gebruikt wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Dat zijn materialen 

die groeien in de natuur, zoals eikenhout, vlas of hennep. Bio-based zijn 

ook de natuurlijke materialen die na eenvoudige bewerking of menging 

geschikt zijn gemaakt voor gebruik in de bouw zoals verf op basis van 

lijnolie. Ook bouwproducten die voor het grootste deel bestaan uit de 

natuurlijke grondstoffen en die via chemische processen zijn verwerkt 

tot bouwmaterialen zijn in zekere zin bio-based, zoals biofoam. 

Materialen gemaakt van fossiele grondstoffen zijn voor de ecologische 

architect Daan Bruggink uit den boze. De niet-natuurlijke materialen die 

hij soms ook moet gebruiken, onder andere voor dakbedekking (EPDM) 

en isolatie (cellenband)op gevoelige plaatsen, zijn bio-based.

Begin dit jaar werd op de Bouwbeurs in Utrecht de ‘Kennisbank bio-

based bouwen’ gelanceerd (www.biobasedbouwen.nl)
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