
Verbouwingen tijdens drie generaties Schimmel 

In 100 jaar tijd zijn er talrijke verbouwingen tot stand gekomen. Hieronder geven we een 
overzicht. 

Arie Schimmel laat het Stationskoffiehuis voor de som van f 8.000,- bouwen. 

Een grote witte rijschuur met graanzolder wordt gebouwd. In deze schuur werden 
paarden en wagens gestald en later werd de waag erin ondergebracht en de 
graanzolder gebruikt voor festiviteiten. 

Op een gedeelte van de 'deel' worden voor f 1.000,- vier kamertjes gemaakt om 
aan gasten onderdak te kunnen bieden. 

In dit jaar wordt een serre aan het café-restaurant gebouwd. Een tijdlang heeft 
deze serre het beeld van zomer- en winterpension bepaald. 

Herstel van de oorlogsschade en aanzienlijke vergroting van de keuken. 

De zaalruimte wordt uitgebreid met een grote zaal, later de receptiezaal genoemd. 

Opnieuw wordt er verbouwd voor de inrichting van een aparte slijterij. 

De toiletgroepen worden gesplitst in een afdeling 'mannen' en een afdeling 
'vrouwen'. 

1967 - De zaalruimte wordt opnieuw vergroot; de hotelkamers worden verbouwd en 
uitgebreid. 

1972 - Het pand wordt vergroot met de eetzaal. 

1972 - Achter het bedrijf wordt eveneens in dit jaar de privé-woning voor de familie 
Schimmel gebouwd. 

1974 - Vergroting van de receptiezaal en de keuken. 

1978 - Sloop van de oude schuren om plaats te maken voor een grootse uitbreiding. 

1980 - Realisering van de nieuwbouwplannen met een grote zaal en daaronder een 
bowlingkelder. 

1885 

±1900 

±1920 

1924 

1945 

1959 

1963 

1966 

Afb. 22. Pannevetplankje; juni 1885. (Foto A.H.C. Schollen, Zeist) 
Op dit plankje, dat tijdens de herstelwerkzaamheden in 1945 werd gevonden, staan aan de 
voor- en achterzijde de namen van de ambachtslieden vermeld. 
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Afb. 23. Overzicht bouwfasen van 1885 t/m 1974; de dunne contourlijnen geven het huidige 
bedrijfsgedeelte aan. (Tek. Th. van Straalen) 
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18. M.K. water 
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Afb. 24. Plattegrond huidige bedrijfscomplex. (Tek. Arch.bur. Arie F. Davelaar, Woudenberg) 
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Vijf gezichten van Hotel Schimmel 

Afb 25 t/m 29. 
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Tenslotte 

Een klein stukje geschiedenis is aan de lezer voorbij gegaan. Een eeuw Stationskoffiehuis, 
Café-Restaurant Spoorzicht en Hotel Schimmel. Als de muren van het bedrijf en de oude 
kastanjeboom bij het parkeerterrein eens konden spreken... 
Als de oude, jammer genoeg gerooide bomen aan de Spoorlaan hun verhalen eens zouden 
kunnen prijsgeven... 
Als allen die in het bedrijf hebben gewerkt nog konden spreken...dan was er van '100 jaar 
Hotel Schimmel' misschien wel een roman te schrijven. 
Een klein tipje van de sluier over wat er allemaal tussen en buiten de muren van dit bedrijf 
zich heeft afgespeeld, is opgelicht. 
De auteur wil graag zijn dank betuigen voor de ontvangen medewerking van de heer LE. 
Schimmel bij het tot stand komen van deze kroniek en vele anderen voor het herkennen van 
personen op de groepsfoto's. 
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