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1.1 Inleiding

Beeldkwaliteitsplan buitenplaats Beek en Hoff

Voor u ligt het beeldkwaliteitsplan “buitenplaats Beek 
en Hoff”. Dit plan is mede tot stand gekomen door 
een intensief samenwerkingsproces met de gemeente 
Stichtse Vecht de Regionale Monumentencommissie/
Mooisticht en de Vechtplassencommissie. Daarnaast 
hebben direct omwonenden tijdens een inloopavond 
op 30 augustus 2017 kennis kunnen nemen van het 
plan om het voormalige gemeentehuis Loenen aan de 
Vecht te transformeren in 2 wooneenheden met de 
mogelijkheid van een extra woning aan de Molendijk, 
hierover later meer.

De buitenplaats Beek en Hoff, dat tot 2011 dienst 
deed als gemeentehuis van de voormalige gemeente 
Loenen a/d Vecht, is door de huidige eigenaar, de ge-
meente Stichtse Vecht, verkocht. De nieuwe eigenaren 
zullen in het hoofdhuis gaan wonen en het semi-open-
bare park, wordt weer prive-tuin. Door bewoning keert 
de historische bestemming van de buitenplaats terug. 
En daarmee de intentie het karakter van de buiten-
plaats te herstellen. 
In het voorliggende plan worden in het oorspronkelijke 
hoofdhuis twee grondgebonden woningen gereali-
seerd. De omgevingsvergunning voor deze wijziging/
aanpassing is inmiddels verleend en onherroepelijk. 
De in 1995 aangebouwde raadszaal wordt gesloopt. 
Ter compensatie is in de koopovereenkomst vastge-
legd dat de eigenaren het volume van de te slopen 
raadzaal elders op het terrein mogen laten terug-

komen. Het te compenseren bouwvolume is door 
de partijen vastgesteld op bruto 1416 m3. Door de 
sloop van de raadszaal, willen de nieuwe eigenaren 
zich richten op het behoud en herstel van de tuin aan 
de Dorpsstraatzijde van het terrein, om daarmee het 
aanzicht van de buitenplaats aan de meest prominente 
zijde van het terrein in ere te herstellen. Tevens maakt 
de sloop van de raadszaal en de herbouw van het vol-
ume van de extra woning aan de Molendijk onderdeel 
uit van de afspraken die partijen hebben vastgelegd in 
een koopovereenkomst. 

Op basis van architectonische, stedenbouwkundige 
en beeldkwaliteitsaspecten, zijn de nieuwe eigenaren 
en de gemeente, in nauw overleg en samenspraak met 
de Regionale Monumentencommissie/Mooisticht en 
de Vechtplassencommissie, gekomen tot een uitwerk-
ing van de herbouw van het te slopen bouwvolume. 
Afgesproken is om het nieuwbouwvolume van bruto 
1416 m3 te verdelen over 3 volumes. Uiteindelijk bleek 
namelijk dat een woning met dit volume nauwelijks 
nog  ondergeschikt was aan het hoofdhuis. De 3 
volumes bestaan uit een extra woning aan de Molendi-
jk, een bijgebouw en een schuur/parkeren verdeeld 
over drie bouwvlakken op het terrein. De extra woning 
wordt gesitueerd aan de Molendijk, het bijgebouw 
maakt onderdeel uit van de erfafscheiding van het in 
eigendom van de gemeente blijvende parkeerterrein 
en de schuur nabij het Moleneind. Met de nieuwbouw 
die voornamelijk gesitueerd wordt op het achterste 
gedeelte van het perceel, wordt het terrein en de tuin 
aan de Dorpsstraat ontzien en behouden/hersteld. Ook 
de relatie met de overtuin blijft daarmee ongewijzigd. 
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1.2 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Molendijk 34 en 36 
in de kern Loenen aan de Vecht. De buitenplaats heeft 
een centrale ligging in het dorp en is gelegen aan de 
Vecht. Het gebied rond de planlocatie is hoofdzakelijk 
woongebied. In de huidige situatie wordt de buiten-
plaats ontsloten via de Molenweg. Qua adressering 
sluit het hoofdgebouw hier ook op aan. Feitelijk is 
het hoofdgebouw echter gelegen aan de Dorpsstraat. 
Deze straat ligt direct ten zuiden van het hoofdgebouw. 
Hiernavolgende afbeeldingen tonen de ligging van het 
plangebied op regionale en lokale schaal.

Locatie/Historie
De buitenplaats Beek en Hoff gelegen aan de oostrand 
van de historische kern van Loenen aan de Vecht en 
aan de Dorpsstraat. Deze wegen vinden hun oorsprong 
in de ligging van het voormalige Hollandse kasteel 
Cronenburgh, centraal in het Utrechtse dorp Loenen 
aan de Vecht. De Vechtdijk, de huidige Dorpsstraat, 
waarlangs Loenen zich ontwikkelde, werd uiteindelijk 
opgenomen in het kasteelterrein van Cronenburgh 
en afgesloten voor doorgaand verkeer. Als alternatief 
werd een nieuwe dijk aangelegd in de vorm van de 
Molendijk en het Moleneind. Tussen deze wegen en de 
Dorpsstraat werd in 1752 buitenplaats Beek en Hoff 
gerealiseerd. In 1938 werd het gebouw sterk vergroot 
na de ingebruikname als klooster. Uiteindelijk is het in 
de jaren negentig door de gemeente Loenen aan de 
Vecht aangekocht en uitgebreid met een raadzaal om 
dienst te doen als gemeentehuis.  Tot 2011 is Beek 
en Hoff in gebruik geweest als gemeentehuis. In het 
kader van de herindeling met de gemeente Maarssen 
en Breukelen tot de gemeente Stichtse Vecht heeft het 
gemeentehuis zijn functie verloren.

Ligging plangebied in regionaal verband (aangegeven in wit kader) ▲

Ligging plangebied op lokale 
schaal (aangegeven in rood) ► 
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1.3 Bestaande situatie

Het plangebied ligt aan de oostrand van de historische 
kern van Loenen aan de Vecht en is opgespannen 
tussen de Molendijk en de Dorpsstraat. Deze wegen 
vinden hun oorsprong in de ligging van het voormalige 
Hollandse kasteel Cronenburgh, centraal in het Utrech-
tse dorp Loenen aan de Vecht. De Vechtdijk, de huidige 
Dorpsstraat, waarlangs Loenen zich ontwikkelde, 
werd uiteindelijk opgenomen in het kasteelterrein van 
Cronenburgh en afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Als alternatief werd een nieuwe dijk aangelegd in de 
vorm van de Molendijk en het Moleneind. Tussen deze 
wegen en de Dorpsstraat werd in 1752 buitenplaats 
Beek en Hoff gerealiseerd. In 1938 werd het gebouw 
sterk vergroot na de ingebruikname als klooster. 
Uiteindelijk is het in de jaren negentig door de gemeen-
te aangekocht om dienst te doen als gemeentehuis.
Het hoofdgebouw van Beek en Hoff ligt aan de 
Dorpsstraat. Aan de overzijde van de Dorpsstraat 
(buiten het plangebied) ligt de bijbehorende overtuin 
met diverse monumentale bouwwerken en bomen. 
Aan de westzijde van het hoofdgebouw is bij de inge-
bruikname van Beek en Hoff als gemeentehuis een 
raadszaal aangebouwd. Daarnaast is langs de westeli-
jke perceelgrens van de buitenplaats een parkeerter-
rein aangelegd ten behoeve van deze nieuwe functie. 
Het parkeerterrein is toegankelijk via de Molendijk. Het 
overige deel van buitenplaats Beek en Hoff bestaat 
uit een landschappelijk ingerichte tuin met enkele 
monumentale bomen en kent een openbare functie. 
De tuin is toegankelijk vanaf het parkeerterrein, via 
een voetgangersbrug aan de Molendijk en via een 

voorgevel van het 18e-eeuwse landhuis. De
hemelwaterafvoer vormt ongeveer de scheiding
tussen het oude en het nieuwe deel. ▼

Voorgevel van Beek en Hoff [bron: panoramio/google-
maps] ▼

toegangspoort in de tuinmuur van Beek en Hoff langs 
de Dorpsstraat.

Monumentale waarde
De huidige waarden van de buitenplaats zijn middels 
een externe waardestelling (bijlage) geïnventariseerd. 
Hieruit blijkt dat het 18e-eeuwse landhuis een hoge 
monumentale waarde heeft. Beek en Hoff behoort tot 
het kleine aantal 18e-eeuwsebuitenplaatsen aan de 
Vecht die behouden zijn gebleven. Hierbij is het gehele 
ensemble, bestaande uit het landhuis, de tuin, de beide 
koepels, de bank en het scheepshuisje, van belang. 
Uit de beschrijving blijkt verder dat de van oudsher 
aan een buitenplaats toe te schrijven opstallen als een 
oranjerie, bouwhuis, koetshuis of tuinmanswoning 
ontbreken.
Het gehele complex, de raadszaal, het 18e-eeuwse 
landhuis en het kloostergedeelte, is sinds 1995 in 
gebruik als gemeentehuis. Mede door de gemeenteli-
jke herindeling tussen Loenen aan de Vecht, Breukelen 
en Maarssen is het gebruik als gemeentekantoor en 
vergaderlocatie komen te vervallen.
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foto's Beek en Hoff
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Bomen op de buitenplaats

Op naast staande afbeelding zijn alle bomen op de 
buitenplaats in kaart gebracht. Zowel in de overtuin 
als verspreid over de tuin rondom het hoofdgebouw 
zijn meerdere solitaire en gegroepeerde monumentale 
bomen aanwezig. Behalve de monumentale bescherm-
ing van hoofdhuis, opstallen en tuinen, dienen ook de 
individuele bomen beschermd te worden en dient daar 
bij de positionering van de nieuwbouw rekening mee te 
worden gehouden.
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1.4 omgeving

“De kern van Loenen a/d Vecht bevat een beschermd 
dorpsgezicht. De bebouwing aan de Dorpsstraat staat 
dicht opeen en vormt twee pandsgewijs opgebouwde 
straatgevels, afgewisseld door monumentale panden 
met overtuin.
De achtergevels van panden aan het water en de tuin-
en zijn beeldbepalend voor de oevers van de Vecht. De 
panden zijn één tot twee woonlagen hoog en hebben 
de topgevel of de langsgevel aan de straat en in de 
rooilijn staan. De gevels zijn van donkere baksteen of 
wit gestuct en vaak gedetailleerd met gevelankers. 
Bijzondere elementen in de kern zijn behalve de vele 
monumenten, ook de molen en de Nederlands Her-
vormde Kerk aan de Dorpsstraat.”
(bron: Welstandsnota Stichtse Vecht (2013), p. 50).

luchtfoto van Beek en Hoff ▼



1 1

Moleneind - Dorpsstraat ▼Moleneind ▲Dorpsstraat ▲Dorpsstraat ▲

Moleneind ▲ Moleneind - Molendijk ▼
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1.5 De Utrechtse Vecht

De rivier de Vecht is een van de mooiste rivieren in 
de provincie Utrecht en slingert als een lint door het 
Utrechtse landschap
De rivier begint bij de Weerdsluis in Utrecht en mondt 
zo’n 40 kilometer verder bij Muiden uit in het IJmeer. 
Onderweg stroomt de Vecht onder andere langs de 
plaatsen Maarssen, Breukelen, Loenen, Vreeland en 
Weesp.
De Vecht transformeert zich drie keer. Zo komt hij 
voor als rivier, singel en gracht. De menselijke maat 
en materialisering speelt bij deze transformaties een 
belangrijke rol. 
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1.6 Vechts Bouwen

De belvedère bouwen en Vecht- en Plassengebied van 
juli 2002

In opdracht van de Vechtplassencommissie heeft La-
4sale een studie opgesteld naar de mogelijkheden van 
behoud door ontwikkeling in het Vecht- en Plassenge-
bied. Deze “Vechtvisie” is destijds door de gemeente 
Maarssen omarmt en wordt als zodanig gebruikt door 
de gemeente Stichtse Vecht voor ontwikkelingen die 
plaatsvinden rond de Vecht. Uitgangspunt van de stud-
ie is behoud door ontwikkeling, waarbij het behoud 
van identiteit het doel is en cultuurhistorie daartoe een 
middel. Anders dan cultuurhistorie, die per definitie 
alleen door het verleden bestaat, wordt identiteit vooral 
in het heden bepaald en heeft het juist daardoor een 
toekomst. Zonder ontwikkeling van nieuwe cultuur is 
behoud van identiteit niet mogelijk en wonen is een 
van de belangrijkste identiteitsbepalende factoren 
in het landschap. Vanuit uit het landschap moet de 
ontwikkeling een plek krijgen. Belangrijk onderdeel 
van de studie van La4sale is het stapelen van Vechtse 
korrels, waardoor een nieuwe buitenplaats invulling 
ontstaat.
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Vechts bouwen - oa. Loenen aan de Vecht
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1.7 Beleid

Vigerend bestemmingsplan

Voor de gronden in het plangebied geldt het bestem-
mingsplan ‘Loenen aan de Vecht’. De gemeenteraad 
heeft dit bestemmingsplan vastgesteld op 25 juni 
2013 en is geconsolideerd op 7 juli 2016. Voor het 
plangebied is de bestemming ‘Buitenplaats’ van 
toepassing. Verder gelden er de dubbelbestemmin-
gen ‘Waarde - Archeologie 1’, ‘Waarde - Beschermd 
dorpsgezicht’, ‘Waarde - Cultuurhistorie 1’ en geldt 
gedeeltelijk de dubbelbestemming ‘Waterstaat - Wa-
terkering’. Het plangebied kent tevens de gebied-
saanduiding ‘vrijwaringszone - molenbiotoop’. Op 
het gehele hoofdgebouw, incl. de raadzaal, zijn de 
functieaanduidingen ‘kantoor’ en ‘dienstverlening’ 
opgenomen. Ten slotte kent enkel het monumentale 
gedeelte (zonder raadzaal) de gebiedsaanduiding 
‘Rijksmonument’.

Welstandsnota

Welstandsnota onderdeel Loenen aan de Vecht
Als onderdeel van de Welstandsnota 2013 van de 
gemeente Stichtse Vecht is voor Loenen aan de Vecht 
(Gebied LV1) de volgende tekst opgenomen:

“Waardebepaling en ontwikkeling Dorp Loenen aan 
de Vecht heeft een rijke geschiedenis. De waarde 
is vooral gelegen in het afwisselende beeld van de 
gegroeide structuur met kleinschalige bebouwing. 
Beide oevers hebben lintbebouwing die qua ligging en 

▼ Uitsnede vigerend bestemmingsplan

opbouw Loenen haar waardevolle karakter geven. Ook 
de verzorgde architectuur en de detaillering van de 
panden onderling maken de kern bijzonder. Het dorp 
is deels aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 
Veel panden zijn door hun vorm en positie cultuurhis-
torisch waardevol. Een deel hiervan is aangewezen als 
monument. De dynamiek van het dorp is gemiddeld tot 
laag en betreft veelal kleine wijzigingen. Beschermd en 
bijzonder welstandsgebied Dorp Loenen aan de Vecht 
is grotendeels beschermd welstandsgebied. Het deel 
buiten het beschermde gezicht aan de oostoever van 
de Vecht is vanwege de ligging bijzonder welstands-
gebied. Het beleid is gericht op het behoud van de oor-
spronkelijk structuurelementen, de cultuurhistorische 
bebouwing in een groene omgeving. Bij de beoordeling 

zal onder meer aandacht worden geschonken aan de 
mate van afwisseling en individualiteit in de massa 
in combinatie met een zorgvuldige en gevarieerde 
vormgeving en traditioneel gebruik van materialen 
en kleuren. Voor beschermde dorpsgezichten gelden 
meer regels. Dit geldt ook voor welstand. De criteria 
bestaan uit gewone gebiedscriteria en aanvullende 
criteria voor met name kleine plannen. Deze aanvullen-
de criteria zijn vastgelegd om de specifieke kenmerken 
van de architectuur van het gebied te behouden. Op 
een aantal punten wijken deze dan ook af van de stan-
daarden voor kleine planen, die elders vrijgegeven zijn 
of binnen de voor de hele verdere gemeente geldende 
criteria vallen”.
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2 .  H I S T O R I S C H E 
 C O N T E X T
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2 Historische context

Bouwhistorische verkenning Hylkema Consultants

In opdracht van de toekomstige eigenaren van de 
buitenplaats Beek en Hoff heeft Hylkema Consultants 
een bouwhistorische verkenning uitgevoerd naar het
landhuis Beek en Hoff. Het doel van de verkenning 
was om de aangetroffen monumentwaarden in kaart 
te brengen. Deze verkenning is uitgevoerd aan de hand 
van de ‘Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek’(op-
gesteld in 2009). Het onderzoek is uitgevoerd in het 
kader van de voorgenomen restauratie en herbestem-
ming van Beek en Hoff. 

Korte beschrijving historie
Het huidige Beek en Hoff werd in 1752 gebouwd. Het 
was een bescheiden buitenplaats aan de Vecht. In de 
loop van de tijd werden er diverse kleine wijzigingen 
aan het gebouw uitgevoerd, zo werden er rond 1815- 
1821 nieuwe empire-vensters geplaatst. In het begin 
van de twintigste eeuw werden de vensters voorzien 
van jugendstil glas-in-lood bovenlichten en werd het 
interieur waarschijnlijk aangevuld met interieurele-
menten uit andere landhuizen. In 1936 overleed de 
laatste particuliere eigenaar. Omdat de dochter, die 
de buitenplaats erfde in het klooster was ingetreden 
werden de Franciscanessen van Heythuysen eigenaar 
van Beek en Hoff. Het eerste jaar woonden de zusters 
in het landhuis en in 1938 werd er een nieuwe klooster-
vleugel met kapel gerealiseerd. In 1992 verkochten de 
zusters de buitenplaats aan de gemeente Loenen aan 
de Vecht die in 1995 een nieuwe raadzaal realiseerden 

en het kloostergedeelte intern ingrijpend verbouwde. 
De kamers van het landhuis werden tijdens deze ver-
bouwing gerestaureerd.

Beek en Hoff vóór 1911 met persiennes en glazen 
voordeur. Deze werd na 1918 in empirestijl dichtge-
maakt. Links van het huis is het dak van de fabriek nog 
zichtbaar. [Munnig Schmidt, 1995] ▼

1835-1836 – prent van P.J. Lutgers met links de thee-
koepel, de aanlegsteiger en rechts het botenhuis. ▲

Dateringplattegrond
Aan de hand van de verbouwtekeningen uit 1937, 
1938, 1968, 1977 en 1995 zijn onderstaande dater-
ingplattegronden gemaakt. De dateringplattegronden 
zijn ingetekend op de situatietekeningen uit 1995. De 
deuren van het landhuis zijn waarschijnlijk in 1815-
1821 gerealiseerd, maar in werden 1918 aangepast. ▼
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Achtergevel van Beek en Hoff, met links het 18e-eeuwse landhuis, in het midden het kloostergedeelte uit 1938 en 
geheel rechts de raadzaal ten behoeve van het gemeentehuis (1995). ▲ 

Deel van de linkerzijgevel met het (blauwe) glazen 
tussenlid tussen het bouwdeel uit 1938 en 1995. Links 
de voormalige wasserij (1938) met balkon. ▼

Achtergevel/Rechterzijgevel van het kloostergedeelte 
uit 1938. ▼
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3 .  S T E D E N B O U W -
 K U N D I G E  O P Z E T
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3 Stedenbouwkundige opzet

In verband met het beoogde vrijvallen van de buiten-
plaats, waarbij het gebruik als gemeentekantoor en 
vergaderlocatie staakt, is voorliggend plan opgesteld. 
Initiatiefnemer is voornemens twee woningen toe te 
voegen binnen het bestaande hoofdgebouw en een 
derde woning te realiseren in de bijbehorende tuin.

Hoofdgebouw
Eén van de twee woningen in het hoofdgebouw wordt 
gerealiseerd binnen het 18e eeuwse landhuis. De ande-
re woning zal worden gerealiseerd binnen het gedeelte 
dat ooit als klooster is gerealiseerd. Ten behoeve van 
het maximaal conserveren van de bestaande mon-
umentale en cultuurhistorische waarden is er een 
bouwhistorische verkenning (Hylkema, 28 juli 2014; zie 
bijlage) uitgevoerd. Dit onderzoek toont aan dat splits-
ing van het hoofdgebouw mogelijk is. Het definitieve 
plan is onder meer door de monumentencommissie 
en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed getoetst en de 
vergunning is verleend.

Tuin
Belangrijk onderdeel van de buitenplaats is de tuin. Uit 
de bouwhistorische verkenning (Hylkema) blijkt dat de 
monumentale waarde mede is bepaald door de bijbe-
horende tuin en bijgebouwen.

Initiatiefnemer is voornemens de in 1995 aangebou-
wde raadszaal te slopen en het gesloopte volume 
(1.416 m³) in de vorm van een nieuwe vrijstaande 

woning en twee bijgebouwen elders op de buitenplaats 
terug te brengen. Daarbij zal de huidige terreininricht-
ing van de buitenplaats opnieuw worden vormge-
geven. De herinrichting van de tuin levert een bijdrage 
aan de historische-ruimtelijke relatie met het groen. 
Het parkeerterrein wordt kleiner, er komt een nieuwe 
toegangsweg tot de tuin en er komt een vijver. Door 
de nieuwe woning en de twee bijgebouwen maximaal 
één bouwlaag met kap te geven wordt er samenhang 
gezocht met de historische maat, schaal en uitstraling 
van de bestaande bebouwde omgeving. De nieuw-
bouw sluit hiermee aan op de kleinschalige opzet van 
het dorp Loenen.

Bomen
Door de algemene parkeerplaats niet langs de tuin-
muur, maar bij de poort achter op het terrein te con-
centreren, kunnen twee grote monumentale bomen 
in de westelijke tuin behouden blijven. Ook de bomen 
in het oostelijke deel van de tuin kunnen behouden 
blijven door herpositionering van het oorspronkelijk 
geplande bouwvolume. Ten behoeve van de herstruc-
turering van de tuin worden echter wel een aantal 
bomen verplant en gekapt. Deze zijn op navolgende 
afbeelding rood aangegeven.

Navolgende afbeelding toont een schets van de 
beoogde ontwikkeling. Aan de oost- en westzijde van 
het plangebied zijn twee bijgebouwen gesitueerd. De 
nieuw te bouwen woning bevindt zich ten westen van 
de vijver en is rood gearceerd.
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4.1 architectuur

Architectuur volgt de Vechtse vormgegeving. Dit 
betekend niet het maken van een kopie van bestaande 
Vechtse archetypes, maar ontwerpen met dezelfde 
aandacht voor detail, materiaal en kwaliteit.

Kernwoorden:
• ingetogen;
• voegt zich naar de historische context;
• concurreert niet met het hoofd-huis;
• gaat een relatie aan met de omgeving;
• zorgt voor een kwaliteitsimpuls van het gebied.

woning, 1200 m3:

• Zorgvuldig vormgegeven en gedetailleerd.
• Woning bestaat uit een onderbouw van één laag 

met een kap.
• Voorgevel aan de openbare weg heeft een repre-

sentatieve uitstraling.
• Gevels zijn van steen of stucwerk.
• De dakbedekking bestaat uit keramische pannen.
• Kozijnen liggen verdiept in de gevel.
• Dakkapellen, kroonlijsten, erkers en dergelijke 

worden vormgegeven als zelfstandige elementen.
• Dakkapellen zijn mee-ontworpen in overeenstem-

ming met de architectuur van de woning.
• Schoorstenen vormen een belangrijk architecto-

nisch element.

referentie afbeeldingen, architectuur woning
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referentie afbeeldingen, architectuur woning
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bijgebouw, 450 m3:

• zorgvuldig vormgegeven en gedetailleerd.
• vanaf de openbare weg zichtbare bijgebouwen 

hebben een kap. 
• Gevels zijn van steen, stucwerk of hout.
• De dakbedekking bestaat uit keramische pannen 

of riet.

referentie afbeeldingen, architectuur bijgebouw
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schuur, 150 m3:

• zorgvuldig vormgegeven en gedetailleerd.
• Gevels zijn van steen, stucwerk of hout.
• De dakbedekking bestaat uit keramische pannen 

of riet.

referentie afbeeldingen, architectuur schuur
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4.2 Materialisatie

materiaal- en kleurgebruik:
• materialen en kleuren zijn ingetogen, verouderen 

mooi, harmoniëren met belendingen en passen in 
het traditionele straatbeeld.

• gevels zijn van baksteen, gestuukt (wit, crème of  
grijs) of van hout.

• de dakbedekking bestaat uit rode of donkergrijze 
keramische pannen of riet.

• kozijnen zijn van hout, en geschilderd in Vechtse 
kleuren.

• dakkapellen zijn van hout.

referentie afbeeldingen, materialisatie
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4.3 Rerentie details

• zorgvuldig vormgegeven en gedetailleerd.

referentie afbeeldingen, detaillering
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5.1 Herstel monumentale tuin

Kernwoorden:
• de nieuwe situatie wordt groen van opzet;
• meer ruimte voor monumentaal groen;
• Huidige verharde parkeerplaatsen en raadzaal. 

wordt onderdeeel van monumentale tuin.
• ca. 2/3 van bestaande verharde ondergrond 

verwdijnt en wordt meegenomen en inrichtplan 
monumentale tuin

De gemeente heeft gekozen voor een plan met meer-
dere bewoning van de buitenplaats. Dit vereist de cre-
atie van erfafscheidingen ten behoeve van de privacy 
van de toekomstige bewoners.
Doel hierbij is de ensemblewaarde van de buitenplaats 
zoveel mogelijk te behouden met inachtneming van 
de privacy van de nieuwe bewoners als gevolg van de 
nieuwe functie van de buitenplaats. 
Om het open karakter van de buitenplaats zoveel mo-
gelijk in tact te laten zal er een vijver gecreëerd worden 
waardoor de zichtlijn van noord naar zuid grotendeels 
blijft bestaan. 
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5.2 erfafscheidingen

Rondom de nieuw te bouwen woning is er gekozen 
voor een deels groene afscheiding waarbij zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt zal worden gemaakt van 
bestaande beplanting. 
Tussen de twee woningen welke gecreëerd worden in 
het hoofdhuis zal er geen erfafscheiding komen het-
geen het open karakter van de buitenplaats ten goede 
komt.

Daar er een strook grond afgesplitst wordt van de 
buitenplaats ten behoeve van een parkeerterrein, zal 
er een nieuwe erfafscheidingsmuur komen tussen dit 
terrein en de buitenplaats. Deze muur zal in stijl van 
de bestaande muur, de huidige erfafscheiding, worden 
gebouwd.

groene haag ▲ groene haag ▲

haag met bomen ▼ bestaande muur ▼
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5.3 Inritten

Conform koopovereenkomst tussen koper en gemeen-
te zal de buitenplaats Beek & Hoff naast de bestaande 
toegangspoort, een nieuwe inrit aan het Moleneind  
krijgen ten behoeve van de woning, zijnde de noord 
kant van het hoofdhuis en zal de bestaande uitrit voor 
langzaam verkeer aan de Molendijk worden opge-
waardeerd tot een uitrit voor autoverkeer.
Een strook grond van ongeveer 10 meter breed, tussen 
de Molendijk en de Dorpsstraat verblijft bij de ge-
meente en zal door de gemeente worden bestemd als 
parkeerterrein met een eigen inrit. bestaande fietsbrug (verbreden voor nieuwe entree) 

▲▼

bestaande toegangspoort ▲
nieuwe inrit ▼▲
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5.4 Openbare ruimte / overtuin

Beek en Hoff behoort tot het aantal 18e-eeuwse 
buitenplaatsen aan de Vecht die behouden zijn geb-
leven. Karakteristiek aan Beek en Hoff is het feit 
dat de buitenplaats beschikt over een zogenaamde 
overtuin die gelegen is direct aan de overkant van de 
Dorpsstraat aan de rivier de Vecht. De overtuin is een  
onlosmakend onderdeel deel van de buitenplaats Beek 
en Hoff. Op de overtuin staat naast een theekoepel 
een mooi vormgegeven monumentale bank en een 
scheepshuisje. Het scheepshuisje heeft in het verleden 
een open verbinding gehad naar de Vecht.
In het verleden had de overtuin, eigendom van de 
gemeente Loenen, een semi-openbare functie. Met de 
nieuwe eigenaren is vastgelegd dat de overtuin voor 
maximaal 8 evenementen per jaar beschikbaar moet 
zijn, zoals bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas.

bestaande overtuin▼▲

bestaande overtuin▼▲
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5.5 parkeren / ligplaatsen

Na de herontwikkeling van de buitenplaats Beek en 
Hof krijgt het de oorspronkelijke woonbestemming 
terug. In totaal kent de buitenplaats na realisatie 3 
wooneenheden. Namelijk 2 in het hoofdhuis en 1 in de 
nieuw te ontwikkelen woning aan het Moleneind. Dat 
betekent dat er minimal 2 parkeerplaatsen per woning 
moeten worden gerealiseerd. Gegeven de omvang van 
het terrein moet dat in de praktijk geen enkel problem 
opleveren. Het parkeren zal deels in een gebouwde 
omgeving plaatsvinden en deels op maaiveld in bijvo-
orbeeld grind. 

De buitenplaats Beek en Hoff ligt met zijn fraai aange-
legde overtuin direct aan de rivier de Vecht en heeft 
over de volledige lengte een verharde oever. Naast de 
theekoepel staat er nog een gebouwtje op de overtuin. 
Oorspronkelijk was dit een botenhuisje en stond in 
directe verbinding met de Vecht. Op dit moment wordt 
nagedacht om de historische situatie te herstellen. Los 
van dit plan willen de toekomstige bewoners, in over-
leg met de verantwoordelijk autoriteiten, 3 ligplaatsen 
realiseren. Gelet op de lengte van de oever moet dat in 
de praktijk geen problemen opleveren.

Op de stedenbouwkundige opzet wordt een groot par-
keerterrein aangegeven. Dit parkeerterrein is en blijft 
eigendom van de  gemeente en kan in dit kader buiten 
beschouwing blijven. De gemeente is als eigenaar zelf 
verantwoordelijk voor de uiteindelijke inrichting en 
materialisering, dat geldt ook voor de in-uitritten

parkeren in het groen▼
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5.6 Groen: Beschermde monumentale bom-
en  

Op naaststaande afbeeldingen zijn alle bomen op de 
buitenplaats in kaart gebracht. Zowel in de overtuin 
als verspreid over de tuin rondom het hoofdhuis zijn 
meerdere solitaire en gegroepeerde monumentale 
bomen aanwezig. Behalve de monumentale bescherm-
ing van hoofdhuis, opstallen en tuinen, dienen ook de 
individuele bomen beschermd te worden en dient bij 
de positionering van de nieuwbouw ook daar rekening 
mee te worden gehouden. 
Door de algemene parkeerplaats met slechts een 
smalle (loop) uitrit naar de Dorpstraat te verbinden, 
kunnen twee grote monumentale bomen in de west-
elijke tuin worden behouden. Ook de bomen in het 
oostelijke deel van de tuin kunnen behouden blijven 
door herpositionering van het oorspronkelijk geplande 
bouwvolume. Op het achterterrein staan vier grote 
monumentale bomen die door de positionering van de 
nieuwbouw behouden worden. Ook bij het aanleggen 
van nieuwe toegangsbruggen en wegen dient rekening 
gehouden te worden met de bestaande bomen.
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