
paste het ontwerp aan; onder meer verschil in dakni-

veaus. En zo kon het gebeuren dat een ontwerp op de

oeuvrelijst van Rietveld nu 75 jaar later te boek staat als

een Rijksmonument op naam van architect Blom.

ARCHITECTUUR
Als eigenaars en bewoners vinden wij het mooi dat Huis

Van Beek onmiskenbaar de signatuur draagt van Riet-

veld: een spannende ruimtelijke compositie van vlakken

en balken, gebruik van gewapend beton en staal, platte

daken, vlakke witte muren, wit en blauw schilderwerk.

Geheel in stijl met de stromingen die in de jaren twintig

en dertig van de vorige eeuw in opkomst waren: De Stijl

en het Nieuwe Bouwen met rechthoekige, functionele

bouwvormen en gebruikmakend van nieuwe materialen

en elementaire kleuren.

In het interieur vallen de functionaliteit en lichtinval op.

Bijna alle ruimten in het huis hebben een eigen toegang

tot een terras of balkon. Een ander kenmerk vormen de

alom aanwezige ingebouwde kastruimten. De houten bui-

tendeuren kunnen vaak in twee delen worden geopend,

wat weer bijdraagt aan de nauwe relatie binnen–buiten. 

Een bekend probleem bij huizen van Rietveld is de expe-

rimentele uitvoeringskwaliteit. Toegepaste bouwmetho-

den en -technieken hebben in veel gevallen geleid tot pro-

blemen met onderhoud en bouwfysica. Vanwege de di-

recte betrokkenheid van de opdrachtgever (een aanne-

mersfamilie) is de kwaliteit van Huis Van Beek echter uit-

zonderlijk goed. Zo werden de stalen ramen verzinkt,  waar-

door ze na 75 jaar nog geen spoor van roest vertonen.

Tijdens de afgelopen drie jaar hebben we een aantal

huizen van Rietveld mogen bezoeken. Hierbij viel op dat

Huis Van Beek zich in positieve zin onderscheidt daar

waar het gaat om degelijkheid.

RESTAURATIE
Toen wij in april 2008 het huis voor de eerste keer be-

zichtigden, werden we als kenners en liefhebbers van het

Nieuwe Bouwen geraakt door de alom aanwezige origi-

door PETRA & ROBERT VAN IEPEREN

75 JAAR TERUG IN DE TIJD
Mevrouw Van Beek was een dochter van de Rotterdamse

aannemersfamilie Uyterlinde. Na de bouw van de Van

Nellefabriek bereikte de vooruitstrevende architectuur van

Brinkman & Van der Vlugt de particuliere woningbouw.

Ook de familie Van Beek was geïnspireerd door de archi-

tectuur van het Nieuwe Bouwen. Omdat de familie wilde

bouwen op een royale boskavel aan de Utrechtseweg in

Amersfoort, kreeg zij het advies de bekende Utrechtse

architect Gerrit Rietveld te benaderen. 

Rietveld kreeg de vraag een ontwerp te maken. En zo

geschiedde. Van dat ontwerp bestaan plattegronden en

een maquette. Een aantal zaken in het ontwerp kon me-

vrouw Van Beek niet bekoren. Als dochter van een aan-

nemer had zij een sterke eigen mening en de relatie met

Rietveld bekoelde snel. Rietveld werd betaald en be-

dankt. En de ontwerpen? Die werden technisch zeer hoog-

waardig uitgewerkt op de tekenkamer van het aanne-

mersbedrijf in Rotterdam. De Welstandscommissie vorm-

de echter een sta-in-de-weg en gaf geen goedkeuring.

De Amersfoortse architect Johan Blom bood uitkomst en
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Huis Van Beek weer 
klaar voor nieuwe generatie
‘U woont in een decor,’ aldus een kleindochter van architect Gerrit Rietveld, tijdens
een bezoek aan onze net gerestaureerde woning aan de Utrechtseweg 375. Hoe kan
een ontwerp van Rietveld op naam van een andere architect staan? Wat kenmerkt 
de architectuur van deze woning? Hoe pakten we de restauratie aan? Wij nemen u
graag mee op reis van het verleden naar het heden.

Maquette uit de collectie

van het Nederlands

Architectuurinstituut,

Rotterdam
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naliteit. Een uitstekend casco en oorspronkelijkheid bie-

den immers het perfecte startpunt voor een succesvolle

restauratie. Het huis beschikt ondermeer over de vol-

gende originele details: stalen Braat-kozijnen met Braat-

uitzetters en -raamgrepen, intercom met spreekkommen

en fluitjes, Erres-radiatoren, originele tegelvloeren, prach-

tige deurklinken. Twee grote ramen in de woonkamer

schuiven volledig uit het zicht naar beneden, als auto-

ruiten tussen binnen- en buitenmuur.

Als ervaren bouwheren waren we in staat om door de

slechte onderhoudsstaat en staat van bewoning heen te

kijken. Voordat de koop werd gesloten, maakten we een

eerste raming van de restauratiekosten. Nog voordat het

huis in januari 2009 werd geleverd gaven we het Amers-

foortse architectenbureau Van Zwieten de opdracht alles

zorgvuldig te inventariseren en tekeningen te vervaardi-

gen. We konden toen nog niet vermoeden dat we een

paar maanden later alle originele bouwtekeningen kre-

gen van de schoonzoon van de familie Van Beek (oud-

minister Roelof Kruisinga)!

Bezint eer gij begint. Met dezelfde drang naar perfectie

als de familie Van Beek hebben we ons ruim een jaar de

tijd gegund om het perfecte restauratieplan op te stel-

len. Over alles dachten we in detail na. De communicatie

met en de medewerking vanuit het gemeentelijk bureau

Monumentenzorg was hierbij zeer goed te noemen. In

goed overleg is getracht de situatie van 1937 zo juist mo-

gelijk te reconstrueren, maar met toevoeging van enkele

eigentijdse ingrediënten. Hierbij valt te denken aan vloer-

verwarming, mechanische ventilatie en monumentenglas

(enkel isolerende beglazing, passend in de stalen kozij-

nen).

Minstens zo belangrijk is echter het uitvoeringsplan. Uit-

eindelijk besloten we om een bouwcoördinator in te hu-

ren en gespecialiseerde bedrijven in te schakelen voor

deelopdrachten. We maakten geen gebruik van een

hoofdaannemer. Dat is ons goed bevallen. De regie op

de uitvoering is intensief, maar heeft in ons geval geleid

tot de ‘puntjes op de i van kwaliteit’ en een goede kos-

tenbeheersing. Tweeënhalf jaar na aankoop was de res-

tauratie grotendeels voltooid en namen we onze intrek

in Huis Van Beek.

BEWONERS
Sinds juli 2011 hebben wij, Robert, Petra en Eva van

Ieperen, het voorrecht om Huis Van Beek te bewonen.

We realiseren ons dat we in feite passanten zijn en dat

het onze opdracht is het huis weer door te geven aan

een volgende generatie. In september 2011 hebben we

meer dan 200 bezoekers ontvangen tijdens de Open Mo-

numentendag. Een dergelijk huis heb je niet voor jezelf

alleen!

Wie komen er na ons? De tijd zal het leren. Wij zijn in

ieder geval verheugd met het feit dat de woning de ko-

mende decennia weer bestand is tegen de tand des

tijds.  

� Familie Van Beek, 

oorspronkelijke

opdrachtgever, 1937 

tot begin jaren ‘50

� Mevrouw De Jong,

pensionhoudster,

begin jaren ’50 tot

1975

� Professor Jacques

Waardenburg (hoog-

leraar Islamologie 

en Vergelijkende 

Godsdienstwetenschap)

met zijn gezin, 1975 

tot 2008, waarbij de

woning vanaf 1987

is verhuurd geweest

daar de familie

Waardenburg naar

Lausanne is 

verhuisd

Huis Van Beek, 

september 2011

DE  VROEGERE
BEWONERS  VAN
HUIS  VAN  BEEK




