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2. Voorwoord 
 

Deze bouwhistorische verkenning met waardestelling van ‘Huize Bijdorp’ is in het laatste 

kwartaal van 2020 opgesteld in opdracht van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna, 

zusters Dominicanessen van Voorschoten, vertegenwoordigd in dezen door P.J.J. Meijs.  

De uitvoering van het onderzoek en de rapportage waren in handen van het bureau voor 

bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve (Utrecht).  
 

Het hoofdgebouw is bezocht op 17 september, 8 oktober en 14 oktober. Uitgesloten waren de 

privé-appartementen. Deze zijn voorzien van dekvloeren, voorzetwanden en verlaagde pla-

fonds. Om desondanks een indruk te verkrijgen is in september één leegstaand appartement 

bezocht (B 252), gesitueerd op de kapverdieping van het landhuis. In het pensionaat en het 

nieuwe pensionaat hebben inspecties plaatsgevonden boven verlaagde plafonds om resten van 

oude interieur-afwerkingen vast te leggen. Dit is samen T. van Ettinger uitgevoerd. 

Alle foto’s zijn van eigen hand, tenzij anders genoemd.  
  

Het archiefonderzoek werd beperkt door de coronamaatregelen die van overheidswege zijn 

opgelegd. Het huisarchief was gelukkig zonder beperkingen raadpleegbaar, ondergebracht in 

het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK) in het Kruisherenklooster in St. Agatha 

bij Cuijk. De belangrijkste bron voor de geschiedenis van de congregatie is de ‘kroniek’, een 

soort dagboek. Veel van de andere archieven waren digitaal raadpleegbaar, waaronder het 

bouwtekeningenarchief van de gemeente Voorschoten en diverse beeldbanken. Het kadastraal 

onderzoek is verricht door H. Wierts, Historisch Onderzoeksbureau (Groningen).  

Binnen de genoemde beperkingen was het niet mogelijk om ook de 19de-eeuwse bouwteke-

ningen te achterhalen, uitgezonderd het entreegebouw-noviciaat en keukengebouw. Voor de 

andere gebouwen kon gelukkig gebruik gemaakt worden van de weergave van de bestaande 

toestand bij latere verbouwingen. Daarmee zijn voldoende gegevens verworven voor een ana-

lyse van de bouwgeschiedenis en een onderbouwde waardestelling.  
 

Dit rapport maakt deel uit van een reeks samenhangende rapporten:  

- Huize Bijdorp: Hoofdgebouw (inleiding) 

- Huize Bijdorp: Landhuis & Kapel 

- Huize Bijdorp: Entreegebouw, noviciaat en rector-gebouw 

- Huize Bijdorp: Pensionaat 

- Huize Bijdorp: Keukengebouw 

- Huize Bijdorp: Nieuwe Pensionaat 

- Huize Bijdorp: Bijgebouwen 
 

Het onderzoek was niet mogelijk zonder ondersteuning en hulp. Hen wil ik op deze wijze en 

bij dezen bedanken. Het bezoek ter plaatse is mogelijk gemaakt door P.J.J. Meijs en T. van 

Ettinger. Veel dank gaat ook naar alle bewoners en personeel, die mij ontvangen, begeleid en 

– waar nodig – geassisteerd hebben bij mijn onderzoek. Verder gaat dank uit naar E. van Hol-

land van Cob-Web en M. Pierey van Bouwaccent voor hun ondersteuning.  

Ook de medewerkers van de (digitaal) geraadpleegde archieven dank ik voor de geleverde 

hulp. Speciaal moeten de medewerkers van het ENK genoemd worden, die onvermoeibaar 

stukken hebben gehaald en per ommegaande reproducties hebben geleverd.  
 

Utrecht, 7 februari 2021 

Jan van der Hoeve   
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3. Bouwgeschiedenis van het entreegebouw en noviciaat 

De zuidvleugel van het complex Huize Bijdorp bestaat uit twee aaneengesloten gebouwen, die 

gelijktijdig tot stand zijn gekomen en bouwkundig één geheel vormen. Toch wordt in de bron-

nen steeds verschil gemaakt tussen het entreegebouw en noviciaat. In deze beschrijving ge-

beurt dat ook, mede vanwege de verschillen in architectuur.  

 

Het noviciaat en entreegebouw zijn gebouwd in 1887, zo valt op te maken uit gedenksteen 

voor de eerste-steen-legging en diverse bronnen. Een bouwaanvraag en -vergunning ontbre-

ken, hoewel er wel enkele tekeningen in het archief van de gemeente Voorschoten behouden 

zijn. De aanbesteding vond plaats in mei 1887. De krant De Tijd geeft op 13 mei 1887 ver-

slag: ‘Te Voorschoten is in het hotel Het Wapen van Voorschoten aanbesteed, onder leiding 

van den architect T.L. Kanters, te Rotterdam, het bouwen van een hoofdgebouw, in aanslui-

ting met het bestaande gesticht en pensionaat van de eerw. Zusters Domicanessen op Bijdorp, 

te Voorschoten. Ingekomen 14 biljetten. Minste inschrijvers waren A. v.d. Boogaard en G. van 

Lent, te Stompwijk, voor de som van f 54,999. De hoogste inschrijving was f 65,735.’1 

 

 
Bouwtekening voor de bouw van het entreegebouw (links) en noviciaat (rechts), behorende bij de pri-

maire bouw in 1887 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Op deze tekening staan de uitbrei-

dingen van het pensionaat en het keukengebouw niet ingetekend. Er is geen vergunning aanwezig. 

Het entreegebouw is de nieuwe hoofdtoegang tot het klooster.  

 
1 www.delpher.nl (De Tijd, 13 mei 1887) 
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Bouwtekening voor de bouw van het entreegebouw en noviciaat, behorende bij de primaire bouw in 

1887 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Er is geen vergunning aanwezig. 
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Bouwtekening voor de bouw van het entreegebouw en noviciaat, behorende bij de primaire bouw in 

1887 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Er is geen vergunning aanwezig. 

Getekend zijn de plattegrond van de kelder, de balklagen boven de begane grond en eerste verdieping 

en kapconstructie. De kelderplattegrond is gewijzigd bij uitvoering.  

 

Er is sprake van een deels onderkelderd langgerekt gebouw, bestaande uit twee bouwlagen en 

een zadeldak. De risalieten gaan samen met steekkappen. Het entreegebouw bevatte op de be-

gane grond de entree, een ‘appartement voor de rector’ en spreekkamers, op de eerste verdie-

ping twee ‘appartementen’ (algemeen overste en magistra) en een bibliotheek. De apparte-

menten bestaan uit gekoppelde kamer (kamers-en-suite). Het noviciaat bevatte dienstruimten 

in de kelder (wasruimten e.d.), zalen en gemeenschappelijke verblijfsruimten op de begane 

grond en slaapvertrekken op de eerste verdieping en zolder. 
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Het noviciaat kort na oplevering, circa 1889 (huisarchief). Op deze foto valt ook nog het oude land-

huis te zien, voorzien van een aangekapte aanbouw aan de rechterzijde.  

 

Het noviciaat/ entreegebouw is meermalen gewijzigd en heringericht, maar hiervan zijn na de 

verbouwingen in de jaren zeventig en 2002-’04 nauwelijks tot geen bouwsporen meer behou-

den. Daarom worden deze bouwfasen slechts op hoofdlijnen beschreven.  

Voor het entreegebouw zijn de bouw van een koepelkamer voor de rector (1904) en de bouw 

van het rector-gebouw (1935) te noemen, die hierna afzonderlijk worden behandeld. De ver-

bouwing van 1951 is nog herkenbaar in de gewijzigde entree en de glas-in-loodvulling van de 

ramen op de eerste verdieping. De entreehal is gemoderniseerd in 1951, 19672 en circa 1974. 

Op de eerste verdieping zijn enkele ruimten gekoppeld tot een recreatiezaal (2002-’04). 

  

Van het noviciaatgebouw zijn de kelder en begane grond nog goed herkenbaar in hun oor-

spronkelijke opzet. De meest ingrijpende wijziging van de kelder was de verplaatsing van de 

wasruimte naar een nieuwbouw in 1924. Om de beide gebouwen te verbinden is een kelder-

gang aangelegd, die nog één niveau dieper ligt dan de kelder van het noviciaat. Een trap en lift 

vormen de verbinding met deze keldergang. De buitentrap is pas in 1950 toegevoegd (kadas-

trale inschrijving 1950). Op de begane grond hebben aanpassingen in de indeling plaatsgevon-

den en een modernisering van het interieur.  

In 1963 zijn enkele slaapzalen op de zolder heringericht tot slaapkamers, waarbij nieuwe dak-

kapellen zijn geplaatst. Bij de herbestemming van het noviciaat tot kloosterbejaardenoord 

‘Oud Bijdorp’ in de periode 1972-19753 zijn op de eerste verdieping en zolder slaapkamers 

ingericht, waarbij ook de ramen en dakkapellen zijn vervangen. In 2002-‘04 volgde een herin-

richting tot het klooster verzorgingshuis ‘Oud Bijdorp’4, waartoe de eerste verdieping en zol-

der zijn heringericht tot appartementen. Deze appartementen hebben geen relatie met eerdere 

indeling en afwerking. Ook de vensters zijn vervangen. 

 
2 ENK_AR-Z040, nr. 382: Kroniek 1967/ 200 
3 Vereniging Leefbaar Voorschoten, Huize Bijdorp, Voorschoten 2003, pag 23 
4 Vereniging Leefbaar Voorschoten, Huize Bijdorp, Voorschoten 2003, pag 23 
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Bouwaanvraag voor herinrichting van de slaapkamers op de zolder en plaatsing van dakkapellen, ver-

gunning 8 februari 1963 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door 

de architect P.N. de Bruijn. 

Afgebeeld is de gewijzigde plattegrond van de zolder met slaapkamers in plaats van slaapcellen. Links 

is de oude indeling nog herkenbaar. De tekeningen van de kopgevel in bestaande en nieuwe toestand 

suggereren een vervanging van de geveltop in stijl- en regelwerk met een houten bekleding. Dat is niet 

uitgevoerd. 

 

 
Bouwaanvraag voor inrichting van de slaapkamers op de zolder en plaatsing van dakkapellen, ver-

gunning 8 februari 1963 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door 

de architect P.N. de Bruijn. Afgebeeld is de nieuwe toestand van de zuidgevel.  
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Bouwaanvraag voor herinrichting van een aantal extra slaapkamers op de zolder en plaatsing van 

dakkapellen, vergunning 2 maart 1972 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is 

getekend door het architectenbureau P.N. de Bruijn. 

Afgebeeld is de gewijzigde plattegrond van de zolder, waarbij de resterende slaapcellen zijn vervan-

gen door slaapkamers en een lokaal voor handenarbeid. De zolder van het entreegebouw is heringe-

deeld tot een naaikamer en bergingen.  

 

 
Bouwaanvraag voor vernieuwing van de ramen van het Noviciaat, welstandsadvies 18 april 1974 (ge-

meente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door het architectenbureau P.N. 

de Bruijn. 

Deze vergunning is niet geheel uitgevoerd, want op de begane grond zijn nog enkele oude ramen be-

houden gebleven.  
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Bouwaanvraag voor vernieuwing van de ramen van het entreegebouw, welstandsadvies 4 oktober 

1974 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door het architectenbu-

reau P.N. de Bruijn. 

 

De kronieken van 1976-19785 maken duidelijk dat de voorbereidende werkzaamheden voor 

de uitbreiding tegen het noviciaat – de bouw van ‘Haagdorp’ – begonnen in juni 1976, name-

lijk de gedeeltelijke demping van de vijver tegenover het washuis. Deze uitbreiding was 

noodzakelijk geworden door de herhuisvesting van de communiteit van het Sint-Thomas-

klooster uit Den Haag. Op 8 augustus ging om 14u30 de eerste heipaal voor ‘Haagdorp’ de 

grond in. Daarbij waren de architect De Bruijn van het gelijknamige architectenbureau en de 

aannemer Hugh van de aannemer Gebr. Niersman aanwezig, evenals de zusters Victorine 

Kuijpers, Overste van het St.-Thomasklooster en Ambrosius van Veen. Op 19 augustus was 

het heiwerk klaar. Daarna begon het graven voor kelders en lift, waarbij een wel werd ontdekt 

die op een zondagmorgen alles onder water zette. De brandweer moest komen helpen.  

Eind november was het grondwerk klaar en kon er beton gestort worden. Op 13 juli 1978 

werd het hoogste punt bereikt. Afronding van de werkzaamheden geschiedde in de maanden 

oktober en november, waarna de steigers verwijderd zijn.  

 

 

 

 
5 ENK_AR-Z040, nr. 382: Kroniek 1976/ 259 en Kroniek 1978/ 268 
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Bouwaanvraag voor de bouw van het gebouw ‘Haagdorp’, vergunning 20 juli 1977 (gemeente Voor-

schoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door architectenbureau De Bruijn uit Wasse-

naar. 

Afgebeeld zijn de plattegronden. 
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Bouwaanvraag voor verbouwing van de eerste verdieping en zolder van het noviciaat en entreege-

bouw tot appartementen, vergunning 20 juli 1977 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het 

ontwerp is getekend door architectenbureau De Bruijn uit Wassenaar. 

Afgebeeld zijn de gevels. 

 

Een volgende verbouwing wordt gemeld in de kroniek van 1990: ‘Het gehele jaar is er ge-

werkt aan de face-lift van de gevel. Van de spreekkamers 3-4-5 is één grote ontvangstzaal ge-

maakt, die nog niet geheel klaar is. Ten gevolge daarvan is de bibliotheek die in kamer 5 ge-

huisvest was, in maart overgeplaatst naar een klaslokaal op de eerste verdieping van de voor-

malige school. Op 2 april werden de aansluitende leslokalen personeelskamers.  

In de benedengang werden de plafonds verlaagd en werd het materiaal ter beveiliging tegen 

brand vervangen. Dit laatste geschiedde door de heren Ravensteiger en Nieuwland.’6 Onder-

deel van deze verbouwingen was ook de inrichting van een nieuwe balie bij de hoofdentree 

(1991).7  

 

In 2002-’04 zijn de eerste verdieping van het noviciaat en de zolders van het noviciaat en en-

treegebouw heringericht tot appartementen, waarbij indeling en interieur-afwerking geheel 

vernieuwd zijn. Alle appartementen hebben dekvloeren, voorzetwanden en verlaagde pla-

fonds. Waar nodig zijn de balklagen versterkt met staal. In de zolderappartementen en de 

nieuwe gang zijn de spantbenen van de kapconstructie nog zichtbaar. De ramen uit 1974 zijn 

vervangen in aluminium, waarbij de oude kozijnen als stelkozijnen zijn gebruikt. Het ontwerp 

voor deze verbouwing is getekend door het architectenbureau Topos.  

 

 
6 ENK_AR-Z040, nr. 382: Kroniek 1990/334 
7 ENK_AR-Z040, nr. 41  
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Bouwaanvraag voor verbouwing van de eerste verdieping en zolder van het noviciaat en entreege-

bouw tot appartementen, vergunning 25 april 2002 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het 

ontwerp is getekend door Topos architecten. 

Afgebeeld zijn de gevels in bestaande toestand.  

 

 
Bouwaanvraag voor verbouwing van de eerste verdieping en zolder van het noviciaat en entreege-

bouw tot appartementen, vergunning 25 april 2002 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het 

ontwerp is getekend door Topos architecten. Afgebeeld zijn de gevels in nieuwe toestand.  
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Bouwaanvraag voor verbouwing van de eerste verdieping en zolder van het hoofdgebouw tot apparte-

menten, vergunning 25 april 2002 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is gete-

kend door Topos architecten. 

Afgebeeld is de plattegrond van de eerste verdieping in nieuwe toestand. De vleugel aan de onderzijde 

is het noviciaat. In het entreegebouw worden twee kamers gekoppeld tot een recreatiezaal. 

 

 
Bouwaanvraag voor verbouwing van de eerste verdieping en zolder van het hoofdgebouw tot apparte-

menten, vergunning 25 april 2002 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is gete-

kend door Topos architecten. 

Afgebeeld is de plattegrond van de zolder in nieuwe toestand. De onderste vleugel is het noviciaat. 
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4. Beschrijving exterieur van entreegebouw en noviciaat  
 

4.1. Bouwmassa 

Het noviciaat en entreegebouw is een langgerekt tweelaags gebouw met een zadeldak, voor-

zien van enkele steekkappen ter plaatse van risalieten. Het entreegebouw sluit over de volle 

breedte aan op het landhuis. Tegen beide kopgevels staan aanbouwen, het rector-gebouw 

(westzijde) en Haagdorp (oostzijde).  

Een deel van het noviciaat is onderkelderd (voormalige waskelder). Deze kelder is door mid-

del van een dieper gelegen keldergang verbonden met het washuis, daterend uit 1924.  

 

4.2. Gevels 

De gevel aan de buitenzijde (zuidzijde) is samengesteld uit de voorgevels van het entreege-

bouw (links, westzijde) en het noviciaat (rechts, oostzijde).  

 

  
Links: de zuidgevel van het noviciaatsgebouw en entreegebouw. 

Rechts: de zuidgevel van het entreegebouw. 

 

Het entreegebouw heeft een tweelaags langsgevel van drie traveeën, voorzien van een mid-

denrisaliet met een topgevel en torentje. Deze gevel wordt geleed door drie hoge spaarvelden 

met een boogfries. Alle vensters en de entree hebben een rondboog-ontlastingsboog met aan-

zet- en sluitstenen, uitgevoerd in een beige natuursteen (Franse kalksteen?). De plint is uitge-

voerd in hardsteen, de gevel bestaat uit metselwerk van machinale baksteen met banden van 

hardsteen ter hoogte van de vensterbanken van de vensters en banden van beige natuursteen. 

De laatstgenoemde banden sluiten aan op de aanzetten van de rondbogen boven de vensters.  

In het spaarveld van de middenrisaliet bevindt zich de hoofdentree tot het gehele complex, 

een rondboogdeuren met losse zijlichten. Het deurstel met glas-in-lood dateert uit 1951. Een 

bordes met enkele treden overbrugt het hoogteverschil tussen maaiveld en begane grond. 

Daarboven bevindt zich een luifel op kolommen (1951). Dan volgt een tekstband met de tekst: 

‘Dominus Qui Incoepit Ipse Perficiat’ (De Heer die het begon, Hij moge het voltooien). Op de 

eerste verdieping bevindt zich een drielicht-rondboogvenster met hardstenen stijlen, ingevuld 

met glas-in-lood (1951). Daarboven is een volgende tekstband met de tekst: ‘Reginae S.S. 
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Rosarii’ (Koningin van de Heilige Rozenkrans). In de geveltop bevindt zich een nis met con-

sole, waarin een beeld van Maria met Kind. Ter weerszijden hiervan bevinden zich cartouches 

met de teksten: ‘anno’ en ‘1887’. De gevel wordt afgesloten door een open klokkentorentje 

met een steile spits.  

Ter weerszijden van de middenrisaliet bevinden zich paarsgewijs geplaatste rondboogven-

sters, die op de begane grond nog bestaan uit de oorspronkelijke kozijnen en roedenramen. Op 

de eerste verdieping zijn nieuwe ramen geplaatst (2002).  

Op het dakschild staan twee dakkapellen onder afgewolfde steekkappen.  

 

  
Links: de entree van het entreegebouw, voorzien van een bordes en luifel (1951). 

Rechts: de brede risaliet zuidgevel van het noviciaat. 

 

De langgerekte gevel van het noviciaatsgebouw bestaat uit twee bouwlagen met een zadeldak, 

onderbroken door twee risalieten van verschillende maatvoering. De smalle risaliet hoort bij 

een trappenhuis, herkenbaar aan de afwijkende positie van de vensters. De brede risaliet is een 

architectonisch ‘middel’ om de rest van de gevel te verdelen in gelijke delen. Nog meer dan 

aan de binnenhof valt in deze gevel het aflopende terrein naar de polders te herkennen, de 

plint neemt naar het oosten in hoogte toe. Hij is geheel bekleed met hardsteen. Daarboven is 

de gevel opgetrokken uit machinale baksteen in kruisverband. Hardsteen is ook gebruikt voor 

de vensterbanken van de vensters en de banden ertussen. In de strekse bogen boven de ven-

sters en rondbogen zijn aanzet- en sluitstenen gebruikt, bestaande uit beige natuursteen. Ook 

de gootklossen (langsgevels) en consoles zijn van dit materiaal. De gevel is schoongemaakt 

en nieuw gevoegd (2002-‘04).  
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De gevel wordt door de eerder genoemde risalieten verdeeld in drie gelijke gevelvlakken, elk 

voorzien van een spaarveld. Elk van de gevelvlakken bevat drie traveeën met paarsgewijs ge-

plaatste vensters. Deze getoogde vensters hebben strekse bogen met aanzet- en sluitblokken. 

Onder de vensters van de begane grond bevinden zich originele ventilatieroosters. De goot 

wordt ondersteund door forse gootklossen van natuursteen. Bijna alle kozijnen en ramen zijn 

vernieuwd (2002-‘04), inclusief die van de conferentiezaal op de begane grond (1978). Deze 

laatste hebben een traditionele vormgeving. 

De voorste risaliet heeft een uitkragende geveltop, gesteund door kalkstenen consoles. De 

plaats en functie van trappenhuis valt te herleiden uit de kleine vensters op de begane grond 

en het paar hoge vensters ter hoogte van het eerste bordes. De kozijnen en ramen zijn ver-

nieuwd. In de geveltop bevindt zich een rondvenster met een houten raam (1887?).  

De achterste risaliet is breder. Deze bevat op de begane grond en eerste verdieping twee paar 

dubbelvensters, waarvan de kozijnen en ramen zijn vernieuwd (2002-’04). De geveltop heeft 

dezelfde breedte als de smalle risaliet, eveneens uitkragend op consoles van natuursteen. In de 

geveltop bevinden zich twee venstertjes waarvan kozijnen en ramen zijn vernieuwd.  

 

Het oostelijke deel van de noviciaatvleugel is onderkelderd. Hier bevinden zich kelderlichten, 

steeds één per travee. Een deel van de plint gaat schuil achter een buitentrap (1950), die de 

kelder en de onderaardse gang tussen noviciaatgebouw en washuis (1924) ontsluit. De trap is 

uitgevoerd in beton.  

 

Op het dak liggen gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De brede dakkapellen en 

daklichten zijn aangebracht bij de renovatie in 2002-’04. 

 

  
Links: de westelijke kopgevel van het entreegebouw gaat grotendeel schuil achter het aangebouwde 

rector-gebouw (1935).  

Rechts: de westelijke kopgevel van het entreegebouw omstreeks 1900, ansichtkaart omstreeks 1920 

(www.huizebijdorp.nl). De datering omstreeks 1900 is gebaseerd op het ontbreken van de ‘koepelka-

mer’ uit 1904.  

 

De westgevel van het entreegebouw is uitgevoerd als een topgevel, voorzien van natuurstenen 

consoles als schouderstukken en een top met een pinakel met een ijzeren bekroning. Ook deze 

gevel heeft een groot spaarveld met een rondboogfries. De architectuur en materiaaltoepas-

sing is gelijk aan die van de voorgevel. De begane grond gaat schuil achter een eenlaags aan-

bouw (rector-gebouw). De rondboogvensters op de eerste verdieping zijn paarsgewijs 
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geplaatst; de kozijnen en ramen zijn vernieuwd (2002-’04). In de geveltop bevinden zich drie 

rondboogvenstertjes, eveneens met vernieuwde kozijnen en ramen.  

 

 
Bouwaanvraag voor inrichting van de slaapkamers op de zolder en plaatsing van dakkapellen, ver-

gunning 8 februari 1963 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door 

de architect P.N. de Bruijn. 

Afgebeeld is de bestaande toestand van de zuidgevel (boven) en noordgevel (onder).  

 

  
De noordgevel van het noviciaat, gelegen aan de binnenhof. 

 

De noordgevel aan de binnenhof behoort geheel tot het noviciaat en is een langgerekte twee-

laags langsgevel op een hoge plint, twee maal onderbroken door een risaliet met een topgevel 

met schouders en tuit. De plint bestaat uit hardsteen, de gevel daarboven geheel uit machinale 

baksteen in kruisverband. Het metselwerk is hard schoongemaakt (gestraald?) en het voeg-

werk is vernieuwd (2002-’04). De langsgevels worden aan de bovenzijde beëindigd door een 
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uitkraging. Deze ligt in één lijn met de uitkragende topgevels van de risalieten, voorzien van 

een tandlijst. De geveltoppen zijn afgezoomd door natuurstenen dekplaten.  

De gevel heeft een regelmatige indeling, die benadrukt door de paarsgewijze plaatsing van de 

vensters. Op de begane grond wordt elk vensterpaar afgewisseld door een brede nis. De invul-

ling van de risalieten past in dit schema (vensterparen). Twee van deze nissen zijn ingevuld 

met puien (en deuren), waarvan één met een bordestrap. Dit correspondeert met de oorspron-

kelijke opzet. Op de eerste verdieping zijn alleen vensterparen aanwezig, twaalf vensterparen 

in totaal. De geveltoppen van de risalieten hebben een verschillende invulling, namelijk een 

breed venster en een vensterpaar.  

Alle vensters op de begane grond en eerste verdieping zijn identiek. Ze zijn licht getoogd en 

hebben opvallend diepe neggen (bijna anderhalf steens). De vensterbanken zijn uitgevoerd in 

hardsteen, ingepast in spekbanden die over de hele gevel lopen. Deze geven een strakke hori-

zontale belijning. Aan de bovenzijde bevinden zich strekse bogen, voorzien van verhoogde 

middenstukken. De bredere nissen hebben een soortgelijke beëindiging, waarbij het midden-

stuk getrapt is uitgevoerd. Alle ramen zijn vernieuwd bij de renovatie van 2002-’04. Ook de 

vensters in de geveltoppen zijn vernieuwd.  

De enige originele vensters in deze gevel zijn de kelderlichten (1887). Per travee (met ven-

sterpaar of nis) zijn dit enkelvoudige vensters, voorzien van vierruitsramen. Deze ramen heb-

ben origineel hang- en sluitwerk, namelijk knieren, wervels en sluitgrendels. Er is één deur-

opening, die overigens buiten gebruik is gesteld. Het kozijn bevat een houten deur waarin een 

vierruitsdraaraam.  

 

Het dakschild is gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen (2002-’04). Op 

het dakschild staan brede dakkapellen (2002-’04), steeds in lijn met de vensterparen op de 

eerste verdieping. Daartussen zijn nog veluxramen geplaatst. In het westelijk deel van het 

dakvlak zijn geen drie maar vijf dakkapellen geplaatst. Dit heeft te maken met een andere in-

deling van de zolder.  

 

 
De uitbreiding uit 1976-’78, de nieuwbouwvleugel ‘Haagdorp’.   
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5. Beschrijving interieur van entreegebouw en noviciaat 
 

5.1. Kelder  
Alleen het oostelijke deel van het noviciaat is onderkelderd. De kelder bevat aan de zijde van 

de binnenhof een lange gang, waarnaast drie dienstruimten en twee kleine ruimten met kelder-

trappen. De gang loopt door tot aan het landhuis, waar deze secondair is aangesloten op de 

‘onderaardsche gang’ onder het terras. De gang heeft een zoldering van ijzeren balken en bak-

stenen troggewelfjes, die dient als drager van de stenen vloer van de gang op de begane 

grond. De overige ruimten hebben houten zolderingen, voorzien van stucplafonds. 

  

 
Bouwtekening voor de bouw van het entreegebouw (links) en noviciaat (rechts), behorende bij de pri-

maire bouw in 1887 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Deze uitsnede toont de kelderplatte-

grond. Bij uitvoering is de indeling nog aangepast. 

 

Aan de zijde van de binnenhof ligt een langgerekte gang, voorzien van een vloer van ge-

smoorde plavuizen (deels gecementeerd), gepleisterde wanden en een zoldering van ijzeren 

balken met troggewelfjes. Twee dwarswanden onderbreken de gang; deze liggen ter hoogte 

van het hoofdtrappenhuis. Een deel van de gang heeft een goot, vermoedelijk tegen water-

overlast. Via deze goot valt ook een betonnen funderingsverbetering te herkennen. Uit de 

bouwgeschiedenis in de Kroniek blijkt inderdaad dat de fundering meermalen verbeterd moest 

worden na verlaging van het waterpeil in de polders.  

Onder het hoofdtrappenhuis bevindt zich een kelderruimte, voorzien van stalen balken met 

stenen troggewelfjes. Deze droegen de tegelvloer op de begane grond van het trappenhuis. In 

de buitenmuur zijn ventilatie-sleufjes te zijn, afgedekt door eikenhouten schuifjes. Op de kop 

van het gebouw bevindt zich een tweede kelderruimte met keldertrap. Hier zijn indeling, af-

werking en constructie vernieuwd bij de aansluiting van het kopgebouw ‘Haagdorp’ in 1978.  

Verder bestaat de kelder uit drie dienstruimten, waarvan twee op de bouwtekening van 1887 

staan aangemerkt als kelder en één als waslokaal. Deze ruimten zijn toegankelijk vanuit de 

keldergang, maar tevens onderling verbonden. De deurkozijnen met architraaflijsten op neu-

ten zijn origineel, inclusief de paneel- en paneelglasdeuren en het merendeel van het hang- en 

sluitwerk. In de gangwand bevinden zich ook enkele vensteropeningen, voorzien van draaira-

men. De interieur-afwerking is zeer sober en eenvoudig, tegelvloeren, gepleisterde wanden en 

stucplafonds. Van deze plafonds in stuc-op-riet zijn nog gedeelten behouden. De vloerafwer-

king is grotendeels vernieuwd (cement). Wel zijn nog restanten van de plinten behouden, be-

staande uit witjes. Er hebben diverse moderniseringen plaatsgevonden, die te maken hebben 

met de herbestemming na de bouw van een nieuw washuis (1924).  

Er zijn nog enkele bijzonderheden te melden. De middelste kelderruimte is sinds 1950 toegan-

kelijk via een buitenkeldertrap aan de zuidzijde. Deze buitentrap loopt in één lijn door in de 

trap naar het onderliggende kelderniveau (1924), waar zich een onderdoorgang naar het was-

huis bevindt. Deze doorgang is geheel uitgevoerd in beton. Deze keldergang is ook bereikbaar 
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via een goederenliftje, ingebouwd in de middelste kelderruimte. Een herplaatst roedenraam 

geeft enig licht aan de voorruimte van de goederenlift. In het buitentrappenhuis bevindt zich 

een gedenksteen voor de bouw van het noviciaat en het washuis (1887/ 1924). Hierachter be-

vindt zich een kopie van de wijdingsacte voor het gebouw.  

De voormalige waskelder heeft een baksteenbestrating. Verder staan hier nog restanten van 

een waterpomp (plateau) en gootjes.  

 

   
Links: de keldergang van het noviciaat. Links zijn de kelderlichten in de noordgevel zichtbaar. 

Rechts: ventilatievoorziening in de kelder van het noviciaat, voorzien van een eikenhouten schuifje 

(ruimte onder de trap). 

 

  
Links: een spiegelklampdeur in de dwarswand in de keldergang van het noviciaat, secondair voorzien 

van een bovenlicht. 

Rechts: een van de deuren tussen de keldergang en kelderruimten, een paneelglasdeur. 
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Links: twee kelderlichten in de zuidgevel van het noviciaat. 

Rechts: overzicht van een kelderruimte van het noviciaat. Met hergebruikte deuren is een kleine ruimte 

in de hoek afgeschoten. De zoldering bestaat uit een enkelvoudige balklaag met een stucplafond. 

 

   
Links: een van de kelderruimten in het noviciaat. 

Rechts: de middelste kelderruimte in het noviciaat. De ingebouwde ruimte met het venster bevat de 

trap naar de dieper gelegen keldergang naar het washuis. Links daarvan is een goederenlift aanwezig 

voor transport van was naar het washuis (1924). 

 

  
Links: de voormalige waskelder in het noviciaat. Op de achtergrond zijn pomp- en watervoorzienin-

gen zichtbaar. Twee kelderlichten in de zuidgevel zorgen voor natuurlijk licht. 

Rechts: de gedenksteen uit 1924 in het trappenhuis naar de keldergang, die naar het nieuwe washuis 

leidt. Bij de werkzaamheden kwam men de koker met documenten van de eerste-steen-legging tegen. 

Deze zijn in kopie herplaatst, aangevuld met nieuwe documenten.  
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Links: de keldertrap (1924 en 1950) die vanuit die vanuit de keldergang – de ondergrondse verbinding 

tussen noviciaat en washuis – naar de kelder van het noviciaat en het voorterrein leidt. De gedenk-

steen is net niet zichtbaar. 

Rechts: de keldergang of ondergrondse verbinding tussen noviciaat en washuis (1924).  

 

 
Bouwtekening voor de bouw van het entreegebouw (links) en noviciaat (rechts), behorende bij de pri-

maire bouw in 1887 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Deze uitsnede toont de plattegrond 

van de begane grond. 

 

5.2. Begane grond  
In het entreegebouw is sprake van een spreekkamer, entreehal met voorportaal (heringericht 

in circa 1974) en twee smallere kamers. De spreekkamer – oorspronkelijk een kamer voor de 

rector – heeft zijn oorspronkelijke opzet in belangrijke mate behouden. Uit de bouwtijd stam-

men het deurkozijn met driepaneelsdeur en de schouw. Het plafond gaat schuil achter een ver-

laagd plafond van gipsplaten.  
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Het voorportaal, entreehal en portiersruimte zijn meermalen gemoderniseerd, namelijk 1951, 

ca 1974 en 2003. Daarnaast bevinden zich nog twee smalle kamers, oorspronkelijke spreekka-

mers. Origineel zijn nog de deurkozijnen met paneeldeuren en de rondboogvensters met roe-

denramen, alle voorzien van de originele architraaflijsten (1887).  

 

   
Links: de spreekkamer naast de entree in het entreegebouw, oorspronkelijk behorende bij het verblijf 

van de rector. De schouw heeft een witmarmeren schoorsteenmantel (1887).  

Midden: een dubbelkozijn met twee paneeldeuren (1887) op de begane grond van het entreegebouw. 

Opmerkelijk zijn de ‘blokjes’ in de hoeken van de panelen. De vloerafwerking dateert uit 1935.  

Rechts: doorzicht vanuit de entreehal op de begane grond van het entreegebouw naar de middengang 

van het landhuis.  

 

   
Links: een van de twee smalle kamers rechts van de entree op de begane grond van het entreegebouw, 

oorspronkelijk een spreekkamer.  

Midden: een van de twee smalle kamers rechts van de entree op de begane grond van het entreege-

bouw, oorspronkelijk een spreekkamer.  

Rechts: de gang op de begane grond van het noviciaat, gezien in de richting van de entreehal.  
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De indeling van de begane grond van de noviciaatvleugel is nog in belangrijke mate origineel. 

Op dit niveau bevindt zich een gang aan de zijde van de binnenhof, oorspronkelijk voorzien 

van een stenen vloer. Dat valt te herleiden uit de zoldering op kelderniveau, bestaande uit ijze-

ren balken en bakstenen troggewelfjes. De gang ontsluit enkele grote ruimten, een centraal 

trappenhuis en een (vernieuwd) trappenhuis op de kop van het gebouw. Enkele ruimten waren 

onderling verbonden door middel van schuifdeuren. De kamers hebben houten vloeren.  

De conferentiezaal is samengevoegd uit twee ruimten, namelijk de oorspronkelijke spreekka-

mer en familiekamer. De interieur-afwerking is vernieuwd omstreeks 1990, afgezien van de 

kachelnis.  

 

  
 

   
Links: de kachelnis in de conferentiekamer op de begane grond van het noviciaat (1887).  

Rechts: de kachelnis in de ‘huiskamer’ op de begane grond van het noviciaat (1887).  

Overzicht van de conferentiekamer op de be-

gane grond van het noviciaat. Tegen de kopge-

vel staat een kachelnis uit de bouwtijd (1887). 

De rest van de interieurafwerking stamt uit 

circa 1990.  
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Links: de trappaal van de trap in het hoofdtrappenhuis van het noviciaat.  

Rechts: de trap in het hoofdtrappenhuis van het noviciaat, gezien vanaf de eerste verdieping.  

 

  
Links: de trap in het hoofdtrappenhuis van het noviciaat, gezien vanaf de eerste verdieping.  

Rechts: de gesneden krul of beëindiging van een handlijst in het hoofdtrappenhuis.  

 

In het midden van het noviciaat bevindt zich het hoofdtrappenhuis, dat in de zuidgevel her-

kenbaar is als de smalle risaliet met afwijkende vensterhoogten. In dit trappenhuis bevindt 

zich een royaal opgezette houten trap met tussenbordessen tussen begane grond en zolder, een 

eenvoudige handlijst op houten spijltjes, een sierlijke trappaal bij de start van de trap en hand-

lijsten met gesneden krullen op de wanden. De vloer- en wandafwerking zijn vernieuwd 

(2002-’04).  

 



Voorschoten, Huize Bijdorp (Veurseweg 3)  bouwhistorische verkenning (2020) 

- 26 - 
 

Aan de andere kant van het trappenhuis bevonden zich de drie ruimten van de recreatiezaal, 

onderling verbonden door schuifdeuren. Nu is er sprake van een ‘huiskamer’ en een keuken. 

In de ‘huiskamer’ is nog een kachelnis aanwezig (1887). Voor het overige is de interieur-af-

werking vernieuwd. Er zijn geen bijzonderheden gesignaleerd in de keuken. Het trappenhuis 

op de kop van het gebouw is verdwenen. 

 

 
Bouwtekening voor de bouw van het entreegebouw (links) en noviciaat (rechts), behorende bij de pri-

maire bouw in 1887 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Deze uitsnede toont de plattegrond 

van de eerste verdieping, opgedeeld in slaapcellen. 

 

5.3. Eerste verdieping  
De eerste verdieping van het entreegebouw is heringericht in 1974 en circa 2002-’04. Bij deze 

laatste verbouwing kwam de L-vormige recreatieruimte tot stand, herkenbaar samengesteld 

uit drie kamers. Twee van die kamers hoorden bij het appartement van de algemeen overste. 

De interieur-afwerking en vensters zijn vernieuwd, behoudens de rondboogramen boven de 

hoofdentree. Deze zijn ingevuld met gekleurd glas-in-lood (1951). Ook voor het overige is de 

indeling vernieuwd, hetgeen verband houdt met de verplaatsing van de gang in het noviciaat. 

Hier bevinden zich dienstruimten. In het interieur zijn geen bijzonderheid gesignaleerd. 

Wandafwerking en plafonds zijn van recente datum. 

 

  
Links: overzicht van de recreatiezaal op de eerste verdieping van het entreegebouw, samengesteld uit 

drie kamers. Twee van deze kamers hoorden bij het appartement van de algemeen overste. 
Rechts: het drielicht van rondboogvensters in de recreatiezaal op de eerste verdieping van het entree-

gebouw, ingevuld met glas-in-lood (1951).  

 

Het noviciaat had op de eerste verdieping oorspronkelijk een middengang, geflankeerd door 

zieken- en slaapcellen. In het midden bevond zich het hoofdtrappenhuis, op de kop van het 

gebouw een tweede trappenhuis. In 2002-’04 is deze verdieping opgedeeld in appartementen, 

ontsloten door een gang aan de zijde van de binnenhof. De gang is dus verplaatst. 
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Links: de gang op de eerste verdieping van het noviciaat, gelegen langs de noordgevel. Deze indeling 

dateert uit 2002-’04. 

Rechts: de gang op de eerste verdieping van het noviciaat. 

 

5.4. Zolder en vliering 
Het gebouw heeft een langgerekte zadeldak, voorzien van enkele steekkappen met topgevels. 

Een dwarswand verdeelt de kappen van het entreegebouw en het noviciaat. De constructie be-

staat uit een hoog A-gebint met gelaagde krommers/ kromme spantbenen (een philibertcon-

structie van op elkaar genagelde planken). De philibertspantbenen zijn niet alleen vernageld, 

maar ook gezekerd door beugels. Op deze spanten opgelegd zijn gordingen en verticaal be-

schot.  

 

De zolder van het noviciaat en entreegebouw is verdeeld in appartementen (2002-’04) met ei-

gen vloeren, wanden en plafonds, ontsloten via een gang aan de zijde van de binnenhof. Op 

zolderniveau zijn alleen de philibertspantbenen van de gebinten te herkennen.  

De vliering is ingericht als installatieruimte. Daar zijn de tussenbalken van de gebinten zicht-

baar. De verdere constructie gaat geheel schuil achter een isolatielaag van PUR-schuim. De 

beschildering op de trekbalken getuigt van een oudere verdeling van de zolder in een midden-

gang en kamers aan weerszijden (chambrettes?). De indeling met een middengang valt alleen 

nog te zien op de zolder van het entreegebouw, waar de naaikamer en enkele dienstruimten 

aanwezig zijn. Vermoedelijk stammen deze uit de jaren zeventig. Op het kopeinde van het en-

treegebouw zijn weer appartementen aanwezig.  
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Links: de dwarsdoorsnede van het noviciaat, zoals afgebeeld op de bouwaanvraag voor vernieuwing 

van de ramen, welstandsadvies 18 april 1974 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ont-

werp is getekend door het architectenbureau P.N. de Bruijn. 

Rechts: de gang op de zolder van het noviciaat. Hier zijn de gekromde spantbenen van de philibert-

spanten zichtbaar, samengesteld uit op elkaar getimmerde planken. 

 

  
Links: de vliering op het noviciaat. Herkenbaar zijn de toppen van de spanten, voorzien van gordingen 

en beschot. Het binnenvlak van het dak is afgewerkt met pur-schuim, een opschuimend vloeibaar iso-

latiemateriaal.  

Rechts: de tussenbalken van de spanten zijn herkenbaar op de vliering, omdat de appartementen lager 

zijn. Ze hebben eigen vloeren (dekvloeren), wanden en plafonds. Op de beschildering van de balk is 

het beloop van een middengang af te lezen, oorspronkelijk geflankeerd door slaapcellen. 
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De vliering op het noviciaat, gezien naar de oostelijke kopgevel. De geveltop is uitgevoerd in metsel-

werk, dus kennelijk niet vernieuwd in stijl- en regelwerk in 1974.  
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6. Waardestelling van het Entreegebouw en Noviciaat 
 

6.1. Gemeentelijk monument 
Het noviciaat en entreegebouw zijn als onderdeel van het complex Huize Bijdorp sinds 15 ok-

tober 2019 beschermd als gemeentelijk monument onder nummer Z23337.8 Het beschermde 

complex bestaat uit het hoofdgebouw (1), wagenschuur met kas en oranjerie (2), moestuin 

met schuur en tuinmuren (3), wasserij (4), wagenschuur (5), stal (6), park- en groenaanleg met 

tuinbeelden en begraafplaats (7).  

Niet tot de bescherming hoort het gebouw ‘Haagdorp’, een nieuwbouw op de oostelijke kop 

van het noviciaat uit 1977. 

Het noviciaat en entreegebouw behoren tot onderdeel 1, het hoofdgebouw. De beschrijving is 

zeer uitgebreid. Daarom wordt hieronder alleen de tekst voor het noviciaat (met entreege-

bouw) uit de beschrijving en de waardestelling geciteerd.  
 

Beschrijving Noviciaat: 

“Het noviciaat is net als het pensionaat opgericht in een overwegend eclectische stijl, 

dezelfde hoofdvorm (rechthoekig, twee bouwlagen, deels onderkelderd en ook de gevel-

schema's zijn sterk vergelijkbaar, echter niet symmetrisch. De hoofdgevel is naar buiten 

gekeerd de travee met de entree geflankeerd door traveeën met gekoppelde rondboog-

vensters, omlijst door lisenen en rondboogfriezen. De centrale, risalerende travee heeft 

de entree en het venster daarboven in drieën, onder een fastigium (juk), op de verdie-

ping rondboogvensters (triforium). De geveltop - met schouderstukken - van de steekkap 

wordt bekroond door een klokkenstoel, boven een nis met heiligenbeeld (ANNO 1887). 

Rechts van het blok met de entree zijn drie omlijste geveldelen met drie paar gekoppelde 

recht beëindigde vensters, onderling gescheiden ook weer door risalieten met steekkap-

pen, de middelste met een enkel paar en een tondo, de buitenste met een dubbel paar 

vensters. De dakkapellen van het blok met de entree zijn nog oorspronkelijk. Rechts van 

het blok met entree is de eenlaags uitbreiding van 1937 onder een dwars geplaatst 

schilddak, in dezelfde stijl en detaillering als het oudere gebouw. Kenmerken zijn de na-

tuurstenen (en gele) banden, vensterdorpels, plint en sluitstenen. De achtergevel aan de 

binnentuin is aanmerkelijk soberder (dus letterlijk tegenovergesteld aan het pensionaat) 

met ook hier recht beëindigde, gekoppelde vensters geleed door twee steekkappen boven 

smalle risalieten. Van het interieur vertoont in verschillende vertrekken nog de oor-

spronkelijke paneeldeuren, vaste kasten, natuurstenen schoorsteenmantels en tegelwerk. 

Verder zijn ook de trappen met leuningen van het trappenhuis vermeldenswaard.” 

 

Waardestelling Hoofdgebouw (incl. het nieuwe pensionaat): 

“Het hoofdgebouw aan de Veurseweg 3 is vanwege stedenbouwkundige, landschappe-

lijke, architectuurhistorische, cultuurhistorische en ensemblewaarde voor de gemeente 

Voorschoten van algemeen belang als onderdeel van het voormalig landgoed Bijdorp: 

- Als herinnering aan de ontwikkeling van Voorschoten in het algemeen en de ont-

wikkeling van buitenplaatsen in Voorschoten in het bijzonder; 

- Als ensemble onderdeel, in samenhang met de overige onderdelen van de voorma-

lige buitenplaats, het hoofdgebouw waarop alle andere onderdelen zijn afge-

stemd; 

- Vanwege het in de kern bewaard gebleven landhuis als 17de-eeuws classicistisch 

herenhuis met ornamentiek uit de 19de eeuw; 

- Vanwege het gaaf bewaarde interieurensemble van de oude zaal (woonkamer 

 
8 https://www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/beleid-cultureel-erfgoed_41343/ 
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Fahrensbach, 19de eeuw); 

- Vanwege de bijzondere en gaaf bewaarde architectuur van het kloosterensemble, 

kapel, pensionaat en noviciaat in neogotische stijl. 

- Vanwege de sobere, maar stilistisch kenmerkende ornamentiek aan het exterieur, 

in samenhang met de inrichting van de kapel; 

- Als herinnering aan het onderwijs in Voorschoten; 

- De middelbare meisjesschool als relatief gaaf bewaard voorbeeld van een school 

in sober Zakelijk Expressionistische stijl (Nieuwe Haagse School); 

- Als herinnering aan het Rooms-Katholieke leven in Voorschoten” 

 
 

6.2. Waardestelling 
Voor de plaatsing als gemeentelijke monument heeft een ‘externe waardestelling’ plaatsge-

vonden, een vergelijking van een beredeneerde selectie van gebouwen en complexen in Voor-

schoten op basis van hun cultuurhistorische waarden. De plaatsing van het nieuwe pensionaat 

is gebaseerd op: 

- Herinnering aan de geschiedenis van het rooms-katholieke leven in Voorschoten 

(klooster en school) 

- Samenhang als onderdeel van het hele complex van Huize Bijdorp, een landhuis 

dat in de 19de eeuw is getransformeerd tot een klooster met school.  

- Vanwege de bijzondere en gaaf bewaarde architectuur van het kloosterensemble, 

kapel, pensionaat en noviciaat in neogotische stijl. 

- Vanwege de sobere, maar stilistisch kenmerkende ornamentiek aan het exterieur, 

in samenhang met de inrichting van de kapel. 

 

Hoewel het noviciaat met entreegebouw als ‘bouwkundige eenheid’ in zijn geheel is be-

schermd als gemeentelijk monument, hebben niet alle aspecten en onderdelen automatisch de-

zelfde cultuurhistorische betekenis voor het gebouw. Daarom heeft nog een ‘interne waarde-

stelling’ plaatsgevonden, waarin een classificatie van waarden plaatsvindt van de samenstel-

lende onderdelen van dit gebouw. Daarbij is steeds de vraag welke onderdelen en aspecten 

meer of minder bijdragen aan de afleesbaarheid van het ‘verhaal van dit specifieke gebouw’. 

Volgens de methode uit de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’ uit 20099 vindt daarvoor 

een classificatie plaats in:  

- Hoge monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van cruciaal belang voor de 

structuur en/of betekenis van het object (‘afleesbaarheid van het verhaal van het ge-

bouw’).  

- Positieve monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van belang voor de struc-

tuur en/of betekenis van het object.  

- Indifferente monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van relatief weinig of 

geen belang voor de structuur en/of betekenis van het object.  

 

Samenvatting bouw- en gebruiksgeschiedenis 

Belangrijkste beoordelingscriterium bij de interne waardestelling is het ‘verhaal van het ge-

bouw’, gebaseerd op de bouw- en gebruiksgeschiedenis. Deze geschiedenis is in de vooraf-

 
9 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten, Atelier Rijksbouwmeester en Rijksgebouwendienst, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, Den Haag 2009. 



Voorschoten, Huize Bijdorp (Veurseweg 3)  bouwhistorische verkenning (2020) 

- 32 - 
 

gaande hoofdstukken uitvoerig aan de orde geweest, daarom volgt hier een korte samenvat-

ting.  

Het entreegebouw en noviciaat zijn in 1887 tot stand gekomen, naar ontwerp van de architect 

T.L. Kanters uit Rotterdam. Het entreegebouw is uitgevoerd als een aanbouw tegen het land-

huis en vervangt de oude entree tussen twee kleine aanbouwen (vroege 19de eeuw). Met dit 

nieuwe gebouw kreeg het klooster een eigen gezicht en representatieve hoofdentree. Behalve 

een entree bevatte het gebouw ook nog de ‘appartementen’ voor de rector, de magistra en al-

gemeen overste en spreekkamers.  

Het entreegebouw maakt ook deel uit van een langgerekte vleugel, het noviciaat. Dat gebouw 

bevatte dienstruimten in de kelder, gemeenschappelijke ruimten op de begane grond en slaap-

cellen op de eerste verdieping en zolder.  

 

In 1924 is de waskelder in het noviciaat vervangen door een washuis, een zelfstandig gebouw 

naast het noviciaat. Dit gebouw heeft een onderaardse verbinding met de waskelder, tevens 

ontsloten door een buiten-keldertrap. Sindsdien is de kelder niet meer wezenlijk gewijzigd. 

De entree in het entreegebouw is meermalen gemoderniseerd, onder meer in 1951, 1974 en 

2002-’04. Er zijn elementen uit deze perioden herkenbaar. De meest ingrijpende verbouwing 

betrof de inrichting van appartementen op de eerste verdieping en zolder van zowel het novi-

ciaat als het entreegebouw (2002-’04). Op de eerste verdieping van het entreegebouw is een 

recreatiezaal tot stand gekomen door koppeling van enkele oudere ruimten. De zolder bevat 

bovendien nog de naaikamers (2002-’04). Op de begane grond van het noviciaat hebben aan-

passingen plaatsgevonden in indeling en afwerking, maar de oorspronkelijke opzet is nog dui-

delijk herkenbaar. Met deze verbouwingen zijn ook de gevels opgeknapt (schoonmaken en 

hervoegen), de ramen vernieuwd en nieuwe dakkapellen geplaatst.  

 

Uitgangspunten en waarden 

Op basis van dit overzicht van de bouw- en gebruiksgeschiedenis zijn heldere uitgangspunten 

bij de waardestelling te destilleren.  

 

Het gebouw ontleent hoge monumentwaarden aan zijn 19de-eeuwse opzet, meer precies de 

oorspronkelijke bouwmassa, gevelarchitectuur, opzet, indeling en interieur-afwerking (1887). 

Dat betekent dat de bouwmassa, architectuur, materialisatie en decoratie, gevels/ gevelinde-

ling en constructie uit die periode hoge monumentwaarden hebben. Deze onderdelen zijn bo-

vendien gaaf en ongewijzigd behouden, uitgezonderd de ramen/ deuren en dakkapellen. Die 

onderdelen hebben indifferente monumentwaarden. In de kelder en op de begane grond zijn 

nog enkele oude ramen (kelderlichten) behouden, deze hebben hoge monumentwaarden. De 

vernieuwde exemplaren naar oud model in de conferentiezaal hebben positieve monument-

waarden (conferentiezaal, 1978).  

De entree, entreedeur met luifel en het glas-in-lood in de rondboogramen van het entreege-

bouw (1951) behoren bij een moderniseringsfase, ingezet in de jaren dertig en voortgezet vlak 

na de tweede wereldoorlog. Uit deze fase zijn slechts spaarzame elementen behouden. 

Daarom worden positieve monumentwaarden toegekend.  

 

De balklagen van begane grond en verdieping hebben positieve monumentwaarden, aangezien 

ze horen bij de oorspronkelijke opzet maar geen bijzondere bewerking of afwerking hebben 

(machinaal gezaagde balken van gestandaardiseerde maatvoering, bestemd voor dragers van 

plafonds). De verwachting is dat de plafonds verdwenen of sterk beschadigd zijn bij de 
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werkzaamheden in de jaren zeventig en 2002-’04. De kapconstructie heeft hoge monument-

waarden, omdat er sprake is van bijzonder type spanten: Philibertspanten.  

 

De indeling van entreegebouw en noviciaat is vrijwel geheel vernieuwd, uitgezonderd de kel-

der (zie hierna), de entreehal en gang op de begane grond, enkele 19de-eeuwse ruimten op de 

begane grond en het middentrappenhuis in het noviciaat. Deze hebben hoge monumentwaar-

den als wezenlijk onderdeel van de 19de-eeuwse opzet. Van de interieur-afwerking hebben al-

leen de (19de-eeuwse) trap in voornoemd trappenhuis, de kachelnissen in twee ruimten op de 

begane grond en enkele incidentele vensters, deuren en de interieur-afwerking van de spreek-

kamer naast de entree (schouw, deuren in het voormalige verblijf van de rector) hoge monu-

mentwaarden.  

Aan de wijzigingen en vernieuwingen uit de jaren zeventig en later worden indifferente mo-

numentwaarden toegekend. Ze zijn functioneel ingepast in de bestaande structuur, zonder een 

eigen gezicht of betekenis toe te voegen. 

 

De kelder onder het oostelijk deel van het noviciaat heeft sinds 1924 weinig veranderingen 

doorgemaakt. De 19de-eeuwse indeling en afwerking zijn in belangrijke mate origineel (1887). 

De verdeling in een gang en kelderruimte heeft hoge monumentwaarden, mede vanwege de 

samenhang met de opzet van de begane grond. De zolderingen met stalen balken en bakstenen 

troggewelfjes hebben eveneens hoge monumentwaarden, mede in relatie met de stenen vloe-

ren op de begane grond. Deze constructie is ook aanwezig in het trappenhuis. De eenvoudige 

keldertrap heeft positieve monumentwaarden, evenals de bijbehorende tegelvloer. De dwars-

wanden hebben positieve monumentwaarden, omdat de verdeling van kelderruimten welis-

waar origineel is maar weinig toevoegt aan het totale verhaal van de bouw- en gebruiksge-

schiedenis. De houten balklagen met vlakke stucplafonds hebben positieve monumentwaar-

den, vanwege de eenvoudige opzet en afwerking.  

De onderaardse verbinding tussen het noviciaat en het washuis (1924) is een bijzonder onder-

deel in het functioneren van het complex. Het geeft beeld van een belangrijk werkproces in 

het klooster, namelijk het verrichten van de was. Deze aspecten hebben hoge monumentwaar-

den. Dat geldt voor de onderaardse gang, de trappen en het portaaltje in de kelder met het her-

plaatste venster. In de oude waskelder zijn restanten van de oude voorzieningen behouden. 

Deze hebben positieve monumentwaarden, vanwege de geringe gaafheid (veel onderdelen 

verdwenen).  
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7. Bouwgeschiedenis van het Rector-gebouw 
 

In 1903 heeft een kleine uitbreiding plaatsgevonden van een verblijfsruimte in het entreege-

bouw uit 1887, namelijk een ‘koepelkamer’. Deze verbouwing staat alleen vermeld in de kro-

niek – als onderdeel van de ruimten van de rector – en is geregistreerd in het kadaster (febru-

ari 1904). Een bouwvergunning ontbreekt helaas. Deze koepelkamer was door middel van 

schuifdeuren gekoppeld aan de naastgelegen kamer (kamers-en-suite). Dit doet een woon- of 

verblijfsfunctie vermoeden, vermoedelijk het verblijf van de rector. Enige tijd later kregen 

beide ruimten een kantoorfunctie. De koepelkamer staat op een opmetingstekening van 1935 

aangeduid als een kantoor voor de boekhouder.  

 

 
Hulpkaart Voorschoten sectie B archiefnr. 234 opgemaakt februari 1904 (kadaster). Naast het toe-

gangsgebouw is een kleine aanbouw gerealiseerd, een ‘koepelkamer’.  

 

Deze koepelkamer is in 1935 vervangen door een eenlaags nieuwbouw met een kap, naar ont-

werp van de architect P.N. de Bruijn. Vermoedelijk had deze aanbouw wel weer een verblijfs-

functie, want hij bestaat uit twee kamers-en-suite, een slaapkamer en een badkamer. Alleen 

een keuken ontbreekt. Vermoedelijk was er sprake van het rector-verblijf, althans zo valt te 

concluderen uit de kronieken. Er hebben sindsdien nauwelijks aanpassingen plaatsgevonden. 

Wel heeft omstreeks 2002-’04 een renovatie van de buitenzijde plaatsgevonden, waarbij ook 

de gevels zijn gestraald en de ramen vernieuwd. De oorspronkelijke indeling en interieur-af-

werking zijn nagenoeg compleet.  
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Bouwaanvraag voor een uitbreiding van het entreegebouw, vergunning 28 juni 1935 (gemeente Voor-

schoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door P.N. de Bruijn. 

Afgebeeld zijn de bestaande plattegrond van het entreegebouw met de koepelkamer (linksonder), de 

nieuwe geveltekeningen (boven en rechtsonder), twee doorsneden (midden rechts) en een detail van de 

goot (midden onder). 

De tekening van de bestaande toestand geeft ook nog een beeld van de toenmalige trap in het land-

huis, voorafgaande aan de vervanging in de jaren zeventig.   
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Bouwaanvraag voor een uitbreiding van het entreegebouw, vergunning 28 juni 1935 (gemeente Voor-

schoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door P.N. de Bruijn. 

Afgebeeld is de plattegrond van de begane grond (linksonder), overzichten van de balklaag (linksbo-

ven) en het kapplan (rechtsboven) en kelderplattegrond (rechtsonder). Rechtsonder zijn ook nog de 

funderingsprincipes getekend.  

 

  



Voorschoten, Huize Bijdorp (Veurseweg 3)  bouwhistorische verkenning (2020) 

- 37 - 
 

8. Beschrijving van het Rector-gebouw 
 

8.1. Bouwmassa en gevels van rector-gebouw 
Tegen het entreegebouw uit 1887 staat een gedeeltelijk onderkelderde, eenlaags aanbouw met 

een flauwe kap met plat en vier schilden met twee snijdende steekkappen. Deze steekkappen 

behoren bij de woonruimten (kamers-en-suite), inclusief de erker aan de voorgevel. De daken 

zijn gedekt met leien in Maasdekking. 

 

  
Links: de zuidgevel van het rector-gebouw (1935). De risaliet is in de woonkamer herkenbaar als een 

erker, mede door de smalle vensters in de zijgevels ervan.  

Rechts: de westgevel van het rector-gebouw. Links valt de ‘achtergevel’ te zien, waarin slechts enkele 

kleinere vensters.  

 

De gevels zijn boven een hardstenen plint opgetrokken uit machinale baksteen, gemetseld in 

kruisverband. De beide puntgevels of risalieten bevatten gekoppelde rondboogvensters, de 

overige gevels rechthoekige vensters. Horizontale banden verbinden de vensterbanken en de 

lateien (van de rechthoekige vensters) met de aanzetstenen van de ontlastingsbogen boven de 

rondboogvensters. De ontlastingsbogen hebben behalve deze aanzetstenen, ook nog sluitste-

nen. Alle kozijnen en ramen zijn vernieuwd, waarbij roeden in het dubbel glas zijn toegepast 

(2002-‘04). De glas-in-lood-bovenlichten van de rondboogvensters zijn herplaatst.  

 

  
Links: overzicht van het platte dak van het rector-gebouw (1935).  

Rechts: het kelderlicht met een stalen stolpraam in de noordgevel, gezien vanuit de kelder.  
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8.2. Interieur van het rector-gebouw 
Slechts een deel van het gebouw is onderkelderd, alleen de badkamer en de gang (begane 

grond). Deze ruimten hebben een sobere cement-afwerking van vloer, wanden en plafond. 

Een kelderlicht met een stalen stolpraampje geeft licht aan deze ruimte. De keldertrap is van 

hout. 

 

  
 

De indeling van de begane grond bestaat uit een middengang, die de kamers-en-suite aan de 

voorzijde respectievelijk de twee slaapkamers en een badkamer aan de achterzijde ontsluit. 

Naast de badkamer bevindt zich de keldertoegang.  

 

De middengang is een inpandige ruimte, die wordt verlicht door middel van een bovenlicht en 

lantaarn in de kap. De vloer is bestraat met genuanceerde gele tegels en een paars-geel ge-

wolkte rand. De rand is afgezoomd door een dunne zwarte tegelrand. De wanden hebben een 

tegelplint, tegellambrisering en bovenrand van verschillende nuances bruinbeige tegels, ge-

scheiden door (oranje) parellijsten. Daarboven zijn de wanden gepleisterd. Bij renovatie is een 

glas- of renovlies aangebracht. Het stucplafond sluit hier op aan door een koofrand. De aanpa-

lende ruimten zijn toegankelijk via deurkozijnen, voorzien van bovenlichtdeuren (Bruynzeel-

deuren).  

 

Aan de voorzijde bevinden zich twee kamers-en-suite, onderling verbonden door middel van 

schuifdeuren. Beide kamers hebben eenvoudige stucplafonds met koven en gegroefde perk-

lijsten. Verder zijn er vaste kastenwanden, voorzien van driepaneels Bruynzeeldeuren. De 

grootste kamer heeft een erker (zuidgevel/ voorgevel), die zich in de gevel manifesteert als 

een risaliet met een topgevel. De kleinere kamer heeft een schouw, voorzien van een natuur-

stenen schoorsteenmantel (solnhofer en hardsteen?). Aan de achterzijde bevinden zich twee 

slaapkamers, waartussen een badkamer. Oorspronkelijk was één van deze kamers in gebruik 

als een spreekkamer. Deze slaapkamers hebben een eenvoudige interieur-afwerking. De stuc-

plafonds hebben geen versiering. De kasten hebben Bruynzeel-paneeldeuren.  

 

Bouwaanvraag voor een uitbreiding van het 

entreegebouw, vergunning 28 juni 1935 (ge-

meente Voorschoten, bouwvergunningen). Het 

ontwerp is getekend door P.N. de Bruijn. 

Afgebeeld is de plattegrond van de begane 

grond.  
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De badkamer heeft een vloer van gekleurde ‘krakelingen’ in een sierlijk patroon, hoge tegel-

lambriseringen met geïntegreerde wc-rolhouder en zeepbakjes en gestucte wanden en plafond. 

De lambrisering is afgestemd op het bad en de wastafel.  

  

De kapconstructie is niet zichtbaar. Op basis van de bouwtekening wordt een eenvoudige 

houtconstructie met gordingen en beschot vermoed. De constructie wordt doorsneden door 

een lantaarn met bovenlicht.  

 

  
Links: de middengang in het rector-gebouw (1935).  

Rechts: een van de bovenlichtpaneeldeuren in de middengang (Bruynzeeldeur).  

 

  

Bovenrand van de tegellambri-

sering in de gang van het rector-

gebouw (1935).  
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Links: de kastenwand in de grote woonkamer op de begane grond van het rector-gebouw (1935).  

Rechts: de schuifseparatie tussen beide woonkamers op de begane grond van het rector-gebouw, ge-

zien vanuit de grote woonkamer.  
 

   
Links: de erker in de grote woonkamer op de begane grond van het rector-gebouw (1935).  

Rechts: de schuifseparatie tussen beide woonkamers op de begane grond van het rector-gebouw, ge-

zien vanuit de kleinere woonkamer.  
 

  
De kleinere woonkamer, gezien naar de westgevel. Links in de hoek staat een schouw, voorzien van 

een natuurstenen schoorsteenmantel.  
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Links: de schouw in de kleinere woonkamer, voorzien van een schoorsteenmantel in twee soorten na-

tuursteen.  

Rechts: het glas-in-loodraam in het bovenlicht van een rondboogvenster in de kleinere woonkamer.  

 

   
Links: de badkuip in de badkamer van het rector-gebouw.  

Midden: de wastafel in de badkamer. De tegelrand omzoomt de spiegel.  

Rechts: de kast in de badkamer, waarin een diepe wasbak is ingebed (Bruynzeelkasten).  
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Links: het zeepbakje in de tegelwand van de badkamer in het rector-gebouw.  

Rechts: wc-rolhouder, legplaatje (voor asbak of sigaretten) en luciferhouder in de tegellambrisering 

van de badkamer.  

 

 
De vloer van krakeling-tegels in de badkamer van het rector-gebouw.  

 

  



Voorschoten, Huize Bijdorp (Veurseweg 3)  bouwhistorische verkenning (2020) 

- 43 - 
 

9. Waardestelling van het Rector-gebouw 
 

9.1. Gemeentelijk monument 
Het rector-gebouw is als onderdeel van het complex Huize Bijdorp sinds 15 oktober 2019 be-

schermd als gemeentelijk monument onder nummer Z23337.10 Het beschermde complex be-

staat uit het hoofdgebouw (1), wagenschuur met kas en oranjerie (2), moestuin met schuur en 

tuinmuren (3), wasserij (4), wagenschuur (5), stal (6), park- en groenaanleg met tuinbeelden 

en begraafplaats (7).  

Het rector-gebouw hoort bij onderdeel 1 van het complex, het hoofdgebouw. De beschrijving 

is zeer uitgebreid. Daarom wordt hieronder alleen de relevante tekst geciteerd.  
 

Beschrijving Rector-gebouw: 

“… Rechts van het blok met entree is de eenlaags uitbreiding van 1937 onder een dwars 

geplaatst schilddak, in dezelfde stijl en detaillering als het oudere gebouw. … Van het 

interieur vertoont in verschillende vertrekken nog de oorspronkelijke paneeldeuren, 

vaste kasten, natuurstenen schoorsteenmantels en tegelwerk. …” 

 

Waardestelling Hoofdgebouw (incl. het nieuwe pensionaat): 

“Het hoofdgebouw aan de Veurseweg 3 is vanwege stedenbouwkundige, landschappe-

lijke, architectuurhistorische, cultuurhistorische en ensemblewaarde voor de gemeente 

Voorschoten van algemeen belang als onderdeel van het voormalig landgoed Bijdorp: 

- Als herinnering aan de ontwikkeling van Voorschoten in het algemeen en de ont-

wikkeling van buitenplaatsen in Voorschoten in het bijzonder; 

- Als ensemble onderdeel, in samenhang met de overige onderdelen van de voorma-

lige buitenplaats, het hoofdgebouw waarop alle andere onderdelen zijn afge-

stemd; 

- Vanwege het in de kern bewaard gebleven landhuis als 17de-eeuws classicistisch 

herenhuis met ornamentiek uit de 19de eeuw; 

- Vanwege het gaaf bewaarde interieurensemble van de oude zaal (woonkamer 

Fahrensbach, 19de eeuw); 

- Vanwege de bijzondere en gaaf bewaarde architectuur van het kloosterensemble, 

kapel, pensionaat en noviciaat in neogotische stijl. 

- Vanwege de sobere, maar stilistisch kenmerkende ornamentiek aan het exterieur, 

in samenhang met de inrichting van de kapel; 

- Als herinnering aan het onderwijs in Voorschoten; 

- De middelbare meisjesschool als relatief gaaf bewaard voorbeeld van een school 

in sober Zakelijk Expressionistische stijl (Nieuwe Haagse School); 

- Als herinnering aan het Rooms-Katholieke leven in Voorschoten” 
 

9.2. Waardestelling 
Voor de plaatsing als gemeentelijke monument heeft een ‘externe waardestelling’ plaatsge-

vonden, een vergelijking van een beredeneerde selectie van gebouwen en complexen in Voor-

schoten op basis van hun cultuurhistorische waarden.  

 

 

 

 

 
10 https://www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/beleid-cultureel-erfgoed_41343/ 
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De plaatsing van het nieuwe pensionaat is gebaseerd op: 

- Herinnering aan de geschiedenis van het rooms-katholieke leven in Voorschoten 

(klooster en school) 

- Samenhang als onderdeel van het hele complex van Huize Bijdorp, een landhuis 

dat in de 19de eeuw is getransformeerd tot een klooster met school.  

- Gaafheid.  

 

Hoewel het rector-gebouw als ‘bouwkundige eenheid’ in zijn geheel is beschermd als ge-

meentelijk monument, hebben niet alle aspecten en onderdelen automatisch dezelfde cultuur-

historische betekenis voor het gebouw. Daarom heeft een ‘interne waardestelling’ plaatsge-

vonden, waarin een classificatie van waarden plaatsvindt van de samenstellende onderdelen 

van dit gebouw. Welke onderdelen en aspecten dragen meer of minder bij aan de afleesbaar-

heid van het ‘verhaal van dit specifieke gebouw’. Volgens de methode uit de ‘Richtlijnen 

bouwhistorisch onderzoek’ uit 200911 vindt daarvoor een kwalificatie plaats in:  

- Hoge monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van cruciaal belang voor de 

structuur en/of betekenis van het object (‘afleesbaarheid van het verhaal van het ge-

bouw’).  

- Positieve monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van belang voor de struc-

tuur en/of betekenis van het object.  

- Indifferente monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van relatief weinig of 

geen belang voor de structuur en/of betekenis van het object.  

 

Samenvatting bouw- en gebruiksgeschiedenis 

Belangrijkste beoordelingscriterium bij de interne waardestelling is het ‘verhaal van het ge-

bouw’, dat is gebaseerd op de bouw- en gebruiksgeschiedenis. Deze geschiedenis is in de 

voorafgaande hoofdstukken uitvoerig aan de orde geweest, daarom volgt hier een korte sa-

menvatting.  

 

Deze uitbreiding van het entreegebouw is in 1935 tot stand gekomen, naar ontwerp van de 

‘huisarchitect’ P.N. de Bruijn. Het gebouw heeft het karakter van een woning, echter zonder 

eigen kookfaciliteiten. Vermoed wordt de functie van verblijf en kantoor voor de rector. Op 

de begane grond bevinden zich twee woonkamers (met schuifseparatie), een slaap- en badka-

mer en een spreekkamer.  

In stijl en architectuur is het gebouw aangepast op het noviciaat/entreegebouw. Indeling en 

interieur-afwerking zijn sinds de bouw nauwelijks gewijzigd, zodat het gebouw zowel uitwen-

dig als inwendig nog grotendeels authentiek is. Alleen zijn bijna alle ramen vervangen in 

2002-’04, waarbij de glas-in-loodpanelen van de bovenlichten zijn herplaatst.  

 

Uitgangspunten en waarden 

Op basis van dit overzicht van de bouw- en gebruiksgeschiedenis zijn heldere uitgangspunten 

bij de waardestelling te destilleren. Het gebouw ontleent hoge monumentwaarden aan de oor-

spronkelijke bouwmassa, gevelarchitectuur, opzet, indeling en interieur-afwerking (1935). 

Belangrijk ook is de samenhang tussen exterieur en interieur. Hieraan worden hoge monu-

mentwaarden toegekend. De enige differentiatie bestaat uit een verschil in de afwerkings-

kwaliteit van de interieur-afwerking, die bij de gang, woonkamers en badkamer hoog is. 

 
11 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten, Atelier Rijksbouwmeester en Rijksgebouwendienst, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, Den Haag 2009. 
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Noemenswaard zijn de schouwen, kastenwanden, schuifdeuren, deurkozijnen met bijbeho-

rende deuren en stucplafonds, de tegelvloeren en -lambriseringen en het bovenlicht in de 

gang. Bijzonder is de complete betegeling in de badkamer, die tot op de details compleet en 

(intussen) zeldzaam is. In de beschrijving zijn daarom ook foto’s opgenomen van onder meer 

het zeepbakje met een rekje voor washand en de toiletrolhouder met luciferdoosjeshouder.  

In de slaapkamer en voormalige spreekkamer is sprake van een veel soberder afwerking, het-

geen tot toekenning van een positieve monumentwaarde heeft geleid. De vernieuwde vensters 

hebben indifferente monumentwaarden, aangezien deze in detaillering en materialisatie wei-

nig historische samenhang en verfijning tonen. Wel zijn de glas-in-loodpanelen herplaatst; 

deze hebben hoge monumentwaarden. 

De kelder heeft eveneens indifferente monumentwaarden, vanwege de sobere constructie en 

afwerking en de ondergeschikte positie in het gebouw. 
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Waardestellingsrepresentatietekeningen I/ IIII 
 

 

    

 

Waardestellingsrepresentatietekening van de kelder van het noviciaat van Huize Bijdorp, ingetekend op een opmetingstekening van Alphaplan uit 2015. De indeling op deze 

tekening klopt niet. Daarom is de plattegrond ingetekend als schema. De originele kelderlichten in de beide buitengevels hebben hoge monumentwaarden.  

De kruizen markeren de balklagen en plafondafwerking. In de gang en het trappenhuis is sprake van ijzeren balken met bakstenen troggewelfjes (hoge monumentwaarden), in 

de aangrenzende ruimte van enkelvoudige houten balklagen met stucplafonds (positieve monumentwaarden). Bij ontmanteling moet wel rekening worden gehouden met vond-

sten.  

De nummers verwijzen naar: 

Trappen (4).  

Kelder 

4 

4 4

 

4 

Onderaardse verbinding tus-

sen noviciaat en washuis 

Kelderlichten: hoge monu-

mentwaarden 

NOORD 

noviciaat 

Oude wasserij 
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Waardestellingsrepresentatietekeningen II/ IIII 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Waardestellingsrepresentatietekening van de begane grond van het rector-gebouw, entreegebouw en noviciaat van Huize Bijdorp, ingetekend op een tekening behorend bij de 

bouwaanvraag door Topos architecten in 2002 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Sinds 2002 hebben ondergeschikte wijzigingen plaatsgevonden.  

Deze tekening is onlosmakelijk onderdeel van de bouwhistorische verkenning (2020) en kan niet zelfstandig gebruikt worden.  

De kruizen markeren de plafondafwerking. De bovenliggende constructies – voornamelijk enkelvoudige balklagen van standaard maatvoering en machinale bewerking - 

hebben positieve monumentwaarden. De oorspronkelijke afwerkingen (stucplafonds/ houten delen) zijn vrijwel zeker verwijderd of sterk beschadigd. Bij ontmanteling moet wel 

rekening worden gehouden met vondsten.  

De nummers verwijzen naar: 

Schouwen en kachelnissen (1), badkamerinterieur (2), kasten, deuren en schuifdeuren (3), trappen (4).  

rector-gebouw entree-gebouw noviciaat 

Begane grond 

1 

2 

3 

1 1 

1 

3 

4 

4 

4 

NOORD 

Bovenlichten glas-in-lood:  

hoge monumentwaarden 
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Waardestellingsrepresentatietekeningen III/ IIII 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Waardestellingsrepresentatietekening van de eerste verdieping van het rector-gebouw, entreegebouw en noviciaat van Huize Bijdorp, ingetekend op een tekening behorend bij 

de bouwaanvraag door Topos architecten in 2002 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Sinds 2002 hebben ondergeschikte wijzigingen plaatsgevonden.  

Deze tekening is onlosmakelijk onderdeel van de bouwhistorische verkenning (2020) en kan niet zelfstandig gebruikt worden.  

De kruizen markeren de plafondafwerking. De bovenliggende constructies – voornamelijk enkelvoudige balklagen van standaard maatvoering en machinale bewerking - 

hebben positieve monumentwaarden. De oorspronkelijke afwerkingen (stucplafonds/ houten delen) zijn vrijwel zeker verwijderd of sterk beschadigd. Bij ontmanteling moet 

wel rekening worden gehouden met vondsten.  

De nummers verwijzen naar: 

Trappen (4).  

4 

4 

entree-gebouw noviciaat 

NOORD 
Eerste verdieping 

grond 
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Waardestellingsrepresentatietekeningen IV/ IIII 
 

 

  

 

Waardestellingsrepresentatietekening van de begane grond van het rector-gebouw, entreegebouw en noviciaat van Huize Bijdorp, ingetekend op een tekening behorend bij de 

bouwaanvraag door Topos architecten in 2002 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Sinds 2002 hebben ondergeschikte wijzigingen plaatsgevonden.  

Deze tekening is onlosmakelijk onderdeel van de bouwhistorische verkenning (2020) en kan niet zelfstandig gebruikt worden.  

De kruizen markeren de plafondafwerking. De bovenliggende constructie – de kapconstructie – heeft hoge monumentwaarden. De oorspronkelijke afwerkingen (stucplafonds/ 

houten delen) zijn vrijwel zeker verwijderd of sterk beschadigd. Bij ontmanteling moet wel rekening worden gehouden met vondsten.  

De nummers verwijzen naar: 

Trappen (4).  

4 

4 

entree-gebouw noviciaat 

NOORD Zolder 



 

Voorschoten, Veurseweg 3 

Huize Bijdorp: Keukengebouw 
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2. Voorwoord 
 

Deze bouwhistorische verkenning met waardestelling van ‘Huize Bijdorp’ is in het laatste 

kwartaal van 2020 opgesteld in opdracht van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna, 

zusters Dominicanessen van Voorschoten, vertegenwoordigd in dezen door P.J.J. Meijs.  

De uitvoering van het onderzoek en de rapportage waren in handen van het bureau voor 

bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve (Utrecht).  
 

Het hoofdgebouw is bezocht op 17 september, 8 oktober en 14 oktober. Uitgesloten waren de 

privé-appartementen. Deze zijn voorzien van dekvloeren, voorzetwanden en verlaagde pla-

fonds. Om desondanks een indruk te verkrijgen is in september één leegstaand appartement 

bezocht (B 252), gesitueerd op de kapverdieping van het landhuis. In het pensionaat en het 

nieuwe pensionaat hebben inspecties plaatsgevonden boven verlaagde plafonds om resten van 

oude interieur-afwerkingen vast te leggen. Dit is samen T. van Ettinger uitgevoerd. 

Alle foto’s zijn van eigen hand, tenzij anders genoemd.  
  

Het archiefonderzoek werd beperkt door de coronamaatregelen die van overheidswege zijn 

opgelegd. Het huisarchief was gelukkig zonder beperkingen raadpleegbaar, ondergebracht in 

het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK) in het Kruisherenklooster in St. Agatha 

bij Cuijk. De belangrijkste bron voor de geschiedenis van de congregatie is de ‘kroniek’, een 

soort dagboek. Veel van de andere archieven waren digitaal raadpleegbaar, waaronder het 

bouwtekeningenarchief van de gemeente Voorschoten en diverse beeldbanken. Het kadastraal 

onderzoek is verricht door H. Wierts, Historisch Onderzoeksbureau (Groningen).  

Binnen de genoemde beperkingen was het niet mogelijk om ook de 19de-eeuwse bouwteke-

ningen te achterhalen, uitgezonderd het entreegebouw-noviciaat en keukengebouw. Voor de 

andere gebouwen kon gelukkig gebruik gemaakt worden van de weergave van de bestaande 

toestand bij latere verbouwingen. Daarmee zijn voldoende gegevens verworven voor een ana-

lyse van de bouwgeschiedenis en een onderbouwde waardestelling.  
 

Dit rapport maakt deel uit van een reeks samenhangende rapporten:  

- Huize Bijdorp: Hoofdgebouw (inleiding) 

- Huize Bijdorp: Landhuis & Kapel 

- Huize Bijdorp: Entreegebouw, noviciaat en rector-gebouw 

- Huize Bijdorp: Pensionaat 

- Huize Bijdorp: Keukengebouw 

- Huize Bijdorp: Nieuwe Pensionaat 

- Huize Bijdorp: Bijgebouwen 
 

Het onderzoek was niet mogelijk zonder ondersteuning en hulp. Hen wil ik op deze wijze en 

bij dezen bedanken. Het bezoek ter plaatse is mogelijk gemaakt door P.J.J. Meijs en T. van 

Ettinger. Veel dank gaat ook naar alle bewoners en personeel, die mij ontvangen, begeleid en 

– waar nodig – geassisteerd hebben bij mijn onderzoek. Verder gaat dank uit naar E. van Hol-

land van Cob-Web en M. Pierey van Bouwaccent voor hun ondersteuning.  

Ook de medewerkers van de (digitaal) geraadpleegde archieven dank ik voor de geleverde 

hulp. Speciaal moeten de medewerkers van het ENK genoemd worden, die onvermoeibaar 

stukken hebben gehaald en per ommegaande reproducties hebben geleverd.  
 

Utrecht, 7 februari 2021 

Jan van der Hoeve   
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3. Bouwgeschiedenis van het Keukengebouw 

Eén van de moeilijkst te doorgronden delen van het complex is de verbinding tussen het land-

huis (hoofdgebouw van het klooster) en het pensionaat, begonnen als verbindingsgang maar 

geleidelijk aan uitgebouwd tot een keukenvoorzieningen (begane grond en kelder) en slaapge-

legenheid (eerste verdieping en kap/ tweede verdieping).  

 

 
De zuidgevel van het landhuis omstreeks 1880 (huisarchief). Rechts is een tweelaags verbindingsgang 

met een plat dak te zien, de verbinding tussen het landhuis en nieuw gebouwde pensionaat.  

 

  

Bouwtekening voor de 

bouw van een keuken 

en refter, april 1887 

(gemeente Voorscho-

ten, bouwvergunnin-

gen). Rechtsonder is 

de handtekening van 

de architect T. Kan-

ters te zien. 
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De oudste bebouwing op deze plaats is een tweelaags L-vormige verbindingsgang uit 1879, 

voorzien van een trappenhuis (binnenhofzijde). Te oordelen naar een foto uit circa 1880 en 

een bouwtekening uit 1887 waren de gevels nagenoeg blind.  

 

In 1888 of 1889 (kadastrale registratie 1889) zijn drie eenlaags aanbouwen tegen deze verbin-

dingsgang geplaatst, die een keuken, een refter en een uitbreiding van de recreatiezaal bevat-

ten. Alleen de refter valt nog te herkennen in het huidige gebouw, herbestemd tot de keuken. 

Het ontwerp voor deze aanbouwen is gemaakt door de architect T. Kanters. De bouwtekening 

is in het archief van de gemeente Voorschoten behouden gebleven, de bijbehorende vergun-

ning niet.  

 

 
Hulpkaart Voorschoten sectie B archiefnr. 360 opgemaakt april 1920 (kadaster). Op deze tekening 

staan de uitbreidingen uit 1919 ingetekend, waaronder het keukengebouw en een aanbouw tegen de 

kapel. Een deel van de gracht voor het gebouw is gedempt.  

 

In 1919 is het keukengebouw aanzienlijk uitgebreid en verhoogd tot twee bouwlagen met een 

kap. Belangrijk onderdeel was de toevoeging van een nieuw, hoog trappenhuis dat begane 

grond, eerste verdieping en zolder verbond. De bouwtekeningen zijn vooralsnog niet gevon-

den. Zeker is dat het ontwerp is getekend door de architect J.C.F. Margry (Jos), werkzaam in 

het architectenbureau Margry & Snickers. In de kroniek staat over het jaar 1919 een beschrij-

ving van de werkzaamheden:1 ‘Het snel toenemen van het ledental der Congregatie had de 

behoefte aan een vergrooting van het moederhuis en van de kapel reeds lang doen gevoelen 

en eindelijk kwam er een tijdstip, dat zich behelpen niet meer doenlijk was. Teekeningen wer-

den gemaakt en na lang beraad bleek het, dat aan de refterzijde van het huis de gelegenheid 

voor een uitbreiding ’t gunstig was. In t bestek van den Heer Margry architect te R’dam, aan 

wien de bouw werd toevertrouwd, was opgenomen; eersten een nieuwe recreatiekamer te 

 
1 ENK_AR-Z040, nr. 380: Kroniek 1919/ 231 
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bouwen op de bestaande uitgebouwde refter, en boven deze een nieuwe dormitorium, met een 

ruim aantal luchtige en lichte cellen; verder een trappenhuis, links van den refter met flinke 

portalen, kasten en W.C.’s. Dan verder nog een ruim vertrek voor de Z’ Syndica met prachti-

gen kelder eronder en keurige achteruitgang ernaast, en boven dat vertrek nog een flinke ka-

mer met aangrenzende badkamer. Om de zoo hoog noodige vergrooting van de keuken tot 

stand te kunnen brengen, moest de bestaande broodkamer, die eigenlijk een deel van de keu-

ken uitmaakte, geheel weggebroken, evenals de provisiekamer, die langs de rechterzijde der 

kapel gelegen, een uitstekende gang kon worden, om het sousterrain met de kapel in verbin-

ding brengen, dit laatste ten voordeele van ’t noviciaat. De bestaande, nu door een betere 

vervangen recreatiekamer moest door een muur in twee localen verdeeld; het eerste gedeelte 

werd broodkamer, het 2de ’n zogenaamde waschkeuken, waar de groeten konden worden 

schoongemaakt, de vaten gewasschen, en zoo voorts. Een groote verbetering mag ’t nog hee-

ten, dat pensionaat- en kloosterzolder bij deze nieuwen bouw, in verbinding met elkaar kon-

den gebracht worden.  

… Het spreekt van zelf dat zulk een aanmerkelijke aanbouw, moest worden aanbesteed, en 

eveneens, dat dezelve aan den laagste inschrijver werd toegewezen. Dit bleek te zijn de Heer 

Niersman te Voorschoten (Aanbesteding 1 april ’19). Omstreeks Paschen werd er een begin 

gemaakt met de werkzaamheden. In de eerste plaats moest een gedeelte van den vijver droog-

gelegd en de kelder worden uitgegraven; groote karweien, waar bij men op tal van moeilijk-

heden stuitte; water toch is een niet gemakkelijk te overwinnen, immer wederkeerende vijand 

en .. veengrond, zoo als ’t bleek te zijn is geen hechte bodem om op te bouwen.’  

 

 
Luchtfoto van het gehele complex, ansichtkaart uit 1931 (collectie auteur). Het keukengebouw is hier 

als verhoogd tot drie bouwlagen en een plat dak.  

 

Korte tijd later hebben opnieuw aanpassingen plaatsgevonden, waarbij de kap is vervangen 

door een extra verdieping. Ook hiervan ontbreken bouwtekeningen. In de kroniek worden 
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deze werkzaamheden vermoedelijk omschreven als onderdeel van de verbouwingen in de pe-

riode 1923-1925, maar een exacte duiding ontbreekt. Op een luchtfoto uit 1931 valt te herken-

nen dat de kap van het toenmalige keukengebouw is vervangen door een derde bouwlaag met 

plat dak. Een bouwtekening uit 1973 maakt duidelijk dat zich hier een middengang bevond 

met aan weerszijden slaapcellen. De eerste verdieping is op zeker moment herbestemd tot re-

creatiezaal, zoals blijkt uit een tekening uit 1968.2 

 

 
Bouwaanvraag voor verbouwing van de tweede verdieping van het keukengebouw, vergunning 25 juli 

1973 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door het architectenbu-

reau P.N. de Bruijn. De kleine cellen zijn vervangen door kleine appartementen (zitslaapkamers).  

 

  

 
2 Gemeente Voorschoten, bouwvergunning 30 mei 1968 (bouw van een lift). 

Bouwaanvraag voor verbouwing van de tweede ver-

dieping van het keukengebouw, vergunning 25 juli 

1973 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). 

Het ontwerp is getekend door het architectenbureau 

P.N. de Bruijn. 

Op de tweede verdieping zijn aluminium ramen ge-

plaatst.  
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Bouwaanvraag voor verbouwing van de refter op de begane grond tot een keuken, vergunning 28 april 

1978 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door het architectenbu-

reau P.N. de Bruijn. De ramen zijn vervangen in aluminium. 

 

 
Bouwaanvraag voor uitbreiding van de aanbouw tegen het keukengebouw, vergunning 2 juli 1979 (ge-

meente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door het architectenbureau P.N. 

de Bruijn. Het bestaande deel van deze aanbouw bevat een CV-ruimte (1949-’50). 

 



Voorschoten, Huize Bijdorp (Veurseweg 3)  bouwhistorische verkenning (2020) 

- 8 - 
 

 
Bouwaanvraag voor herinrichting van de begane grond van een deel van het keukengebouw en land-

huis, vergunning 29 augustus 1980 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is gete-

kend door het architectenbureau P.N. de Bruijn.  

Op de begane grond van het keukengebouw bevinden zich de brood- en provisiekamer, in het landhuis 

kamers. De ramen zijn vernieuwd.  

 

Vanaf de jaren zeventig van de 20ste eeuw hebben in het ‘keukengebouw’ ingrijpende verbou-

wingen plaatsgevonden. De vergunning van 1973 betreft een verbouwing van de slaapcellen 

op de tweede verdieping tot zitslaapkamers. De onderliggende balklaag van naaldhouten bal-

ken van 12x28 cm is versterkt door stalen balken, geplaatst onder de gangmuren.  

De lage aanbouw tegen de noordgevel is in twee fasen tot stand gekomen, namelijk een cv-

kelder in 1949 (kadastrale registratie in 1950) en boilerruimte (vergunning 1979). 

 

In 1995-’96 zijn de leegstaande lokalen op de eerste verdieping en zolders van het pensionaat 

herbestemd en heringericht tot ‘woon- en verpleegeenheden in het klooster- en bejaardenoord 

Huize Bijdorp’ (appartementen). De plannen hiervoor zijn getekend door Topos architecten. 

Een tweede reeks appartementen kwam tot stand bij de verbouwing in 2002-‘04, toen ook het 

noviciaat ingericht werd tot appartementen. Toen zijn ook de eerste en tweede verdieping van 

het keukengebouw heringericht tot appartementen. De indeling en interieur-afwerking zijn 

compleet vernieuwd, uitgezonderd het trappenhuis (1919).   
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Bouwaanvraag voor herinrichting van de eerste verdieping en zolderverdieping van het hoofdgebouw 

tot appartementen, vergunning 25 april 2002 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ont-

werp is getekend door Topos architecten. 

Afgebeeld is de eerste verdieping. 

  

 
Bouwaanvraag voor herinrichting van de eerste verdieping en zolderverdieping van het hoofdgebouw 

tot appartementen, vergunning 25 april 2002 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ont-

werp is getekend door Topos architecten. 

Afgebeeld is de zolderverdieping.  
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4. Beschrijving exterieur 
 

4.1. Bouwmassa 
Het keukengebouw vult de hoek tussen het landhuis (kloostergebouw) en pensionaat. Het be-

staat uit een kelder, drie bouwlagen en een plat dak. De versprongen aansluitingen en ver-

schillen in de gevels getuigen van de gefaseerde totstandkoming van het complex.  

 

  
Links: de westgevel van het ‘keukengebouw’. De oorspronkelijke tweelaagsgevel uit 1920 werd afge-

sloten door een sierlijst, vermoedelijk oorspronkelijk de aanzet voor een kap.  

Rechts: aansluiting van het keukengebouw (links) op het landhuis met zijn rondboogvensters (rechts). 

Beide gebouwen zijn verhoogd met een extra verdieping, respectievelijk in circa 1925 en 1976. 

 

4.2. Gevels 
De westgevel bestaat uit twee delen, het terugliggende gedeelte in aansluiting op het landhuis 

en de kopgevel van de noordvleugel. Van beide geveldelen bestaan begane grond en eerste 

verdieping uit machinale baksteen in kruisverband (1919), afgesloten door een sierband tus-

sen twee baksteenlijsten. Alle vensters hebben strekse bogen. Het terugliggende deel heeft ge-

toogde vensters met aluminium ramen (1980 en 2002). De kopgevel heeft op de begane grond 

twee getoogde vensters met negenruitsramen (1919), daarnaast een entree met een portaaltje 

(1919). Op de eerste verdieping bevinden zich vijf kleine toiletvensters. Alleen de drie aan de 

rechterzijde zijn origineel, de andere zijn jongere toevoegingen. Eén van de originele vensters 

is overigens vernieuwd.  

De tweede verdieping (circa 1925) bevat drie eenvoudige toiletvensters, voorzien van nieuwe 

ramen (2002). Daarnaast is een groter venster aanwezig.  

 

De noordgevel is een drielaags langsgevel, opgebouwd in verschillende fasen. De gehele ge-

vel is opgetrokken uit machinale baksteen. Het oudste deel dateert uit 1887. Hier bevinden 

zich paarsgewijs geplaatste getoogde vensters, voorzien van aluminium ramen (1978). Het ge-

bouw is in 1919 verhoogd tot twee bouwlagen met een drielaags risaliet voor een trappenhuis. 

De oude gootlijst bestaat uit een band van siermetselwerk. Ook hier bevinden zich paarsge-

wijs geplaatste vensters. De ramen behoren bij de appartementen uit 2002-‘04. Het trappen-
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huis heeft toiletvenstertjes (voor de toiletten op de bordessen) en hoge rondboogvensters met 

glas-in-loodramen. De verhoging uit circa 1925 is herkenbaar aan de reeks enkelvoudige ven-

sters. De ramen zijn vernieuwd in 2002 bij de verbouwing tot appartementen. De beëindiging 

bestaat uit een bakstenen sierrand.  

Tegen de voet van de gevel staan lage aanbouwen, namelijk een cv-ruimte (circa 1973) en een 

boilerruimte (1979).  

 

 
Bouwaanvraag voor verbouwing van de refter op de begane grond tot een keuken, vergunning 28 april 

1978 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door het architectenbu-

reau P.N. de Bruijn. Afgebeeld is de noordgevel, waarin ingetekend de bouwfasering. 

 

  
De lage aanbouwen tegen de noordgevel van het keukengebouw, waarin een cv-ruimte en een boiler-

ruimte (circa 1950 en 1979).  

 

De haaks op elkaar aansluitende zuid- en oostgevel van het keukengebouw zijn slechts enigs-

zins zichtbaar vanaf de binnenplaats, waarbij de begane grond schuil gaat achter een aanbouw 

van de recreatiezaal van het landhuis.  

De zuidgevel is een drielaags langsgevel. De begane grond is niet zichtbaar. De eerste verdie-

ping uit 1919 is uitgevoerd in schoon metselwerk. Hij heeft één venster met een strekse boog 

en een stolpraam (2002). Een profiellijst vormt de beëindiging. Daarboven bevindt zich de 

tweede bouwlaag uit circa 1925, eveneens opgetrokken uit schoon metselwerk. Hier is sprake 

1887 

1919 

circa 1925 
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van een reeks enkelvoudige vensters, waarvan de ramen zijn vernieuwd in 2002. De beëindi-

ging bestaat uit een bakstenen sierrand, waarboven een geprofileerde houten boeilijst.  

De haaks hierop aansluitende oostgevel is voorzien van een buitenisolatielaag en wit geschil-

derd pleisterwerk, zodat hij nu (ten onrechte) onderdeel lijkt van het landhuis. De vensters 

zijn vernieuwd in 2002.  

 

  
Links: de zuidgevel van het keukengebouw, gezien vanaf de galerij tegen de achtergevel van het land-

huis. Hier valt duidelijk te zien dat er sprake was van een tweelaags gebouw (afgesloten door een rol-

laag en tandlijst) en een ophoging met baksteenprofiellijst en boeiboord, respectievelijk uit 1919 en 

circa 1925.  

Rechts: de noordgevel van het keukengebouw, die tot stand is gekomen in drie opeenvolgende fasen. 

De begane grond stamt uit 1887, de verdieping met de sierband uit 1919, de tweede verdieping met 

vensterreeks uit circa 1925.  
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5. Beschrijving interieur 
 

5.1. Kelder 
In het ‘keukengebouw’ is alleen de uitbreiding uit 1919 onderkelderd. De plattegrond hiervan 

bestaat uit een gang, geflankeerd door twee provisiekamers. De keldertrap bevindt zich onder 

het trappenhuis.  

De noordelijke provisiekelder en gang (plattegrond Alphaplan, nummers 2 en 3) hebben een 

balklaag van stalen balken en bakstenen troggewelfjes. Provisiekelder (1) heeft een houten 

balklaag, voorzien van een vlak stucplafond. De vloeren waren voorzien van gesmoorde pla-

vuizen, deels vervangen door nieuwe tegels (zuidelijke provisiekamer, nummer 2). De wan-

den zijn gepleisterd en gewit. De noordelijke provisiekamer (1) heeft eenvoudige kelderlich-

ten uit circa 1973, de zuidelijke provisiekamer (2) een buitendeur en een venster met een 

stolpraam uit 1919.  

 

   
Links: de plattegrond van de kelder van het keukengebouw, opmetingstekening Alphaplan in 2015. De 

nummering verwijst naar de beschrijving.  

Rechts: overzicht van provisiekelder 1 in het keukengebouw (1919). De zoldering bestaat uit een en-

kelvoudige balklaag met een vlak stucplafond.  

 

  
Links: overzicht van provisiekelder 2 in het keukengebouw. De zoldering bestaat uit stalen balken met 

bakstenen troggewelfjes (1919). In de voorgevel bevinden zich een deur en venster met stolpraam. 

Rechts: de keldergang (3) in het keukengebouw, gezien naar de voorgevel. De zoldering bestaat uit 

stalen balken met bakstenen troggewelfjes.  

1 

2 

Gang (3)  

kruipruimten 
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5.2. Begane grond 
De begane grond van het keukengebouw heeft als kern de L-vormige gang tussen het pensio-

naat en het landhuis. Deze gang bestond reeds in 1879, maar is wel meermalen in vorm en af-

werking vernieuwd. Vanaf 1887 bevonden zich ter weerszijden van de gang keukenruimten, 

een eetzaal (verplaatst) en provisieruimten. Deze zijn meermalen herschikt en aangepast. De 

indeling is nog in belangrijke mate origineel (1919). De huidige interieur-afwerking dateert 

voornamelijk uit 1970 en later. Er zijn geen bijzonderheden gesignaleerd. Alleen het trappen-

huis uit 1919 is nog origineel, inclusief de trap en het glas-in-lood.  

 

 
Plattegrond van de begane grond van het keukengebouw, tekening Alphaplan in 2015.  

 

5.3. Eerste en tweede verdieping 
De eerste en tweede verdieping zijn in 2002-‘04 opgedeeld in appartementen. Daarbij zijn de 

indeling en interieur-afwerking geheel vernieuwd. Ook hier is de belangrijkste ruimte het 

trappenhuis met de trap uit 1919.   
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Links: de onderste steek van het trappenhuis in het keukengebouw, voorzien van een leuning met een 

rijk gesneden trappaal. De trap dateert uit 1919, de afwerking uit circa 1980.  

Rechts: de drie hoge rondboogvensters in het trappenhuis van het keukengebouw, voorzien van sierlijk 

glas-in-lood (1919).  

  

 
Overzicht van de trap in het trappenhuis van het keukengebouw, gezien naar de eerste verdieping.  
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6. Waardestelling 
 

6.1. Gemeentelijk monument 
Het keukengebouw is als onderdeel van het complex Huize Bijdorp sinds 15 oktober 2019 be-

schermd als gemeentelijk monument onder nummer Z23337.3 Het beschermde complex be-

staat uit het hoofdgebouw (1), wagenschuur met kas en oranjerie (2), moestuin met schuur en 

tuinmuren (3), wasserij (4), wagenschuur (5), stal (6), park- en groenaanleg met tuinbeelden 

en begraafplaats (7). 

  

Het keukengebouw behoort tot onderdeel 1, het hoofdgebouw. De beschrijving is zeer uitge-

breid. Daarom wordt hieronder alleen de relevante tekst voor het keukengebouw uit de be-

schrijving en de waardestelling geciteerd. 
 

Beschrijving keukengebouw: 

“De blokvormige uitbreiding uit 1948 is sober, in (sier)metselwerk opgetrokken onder 

een plat dak, de vensters recht beëindigd.”4 

 

Waardestelling Hoofdgebouw (incl. het keukengebouw): 

“Het hoofdgebouw aan de Veurseweg 3 is vanwege stedenbouwkundige, landschappe-

lijke, architectuurhistorische, cultuurhistorische en ensemblewaarde voor de gemeente 

Voorschoten van algemeen belang als onderdeel van het voormalig landgoed Bijdorp: 

- Als herinnering aan de ontwikkeling van Voorschoten in het algemeen en de ont-

wikkeling van buitenplaatsen in Voorschoten in het bijzonder; 

- Als ensemble onderdeel, in samenhang met de overige onderdelen van de voorma-

lige buitenplaats, het hoofdgebouw waarop alle andere onderdelen zijn afge-

stemd; 

- Vanwege het in de kern bewaard gebleven landhuis als 17de-eeuws classicistisch 

herenhuis met ornamentiek uit de 19de eeuw; 

- Vanwege het gaaf bewaarde interieurensemble van de oude zaal (woonkamer 

Fahrensbach, 19de eeuw); 

- Vanwege de bijzondere en gaaf bewaarde architectuur van het kloosterensemble, 

kapel, pensionaat en noviciaat in neogotische stijl. 

- Vanwege de sobere, maar stilistisch kenmerkende ornamentiek aan het exterieur, 

in samenhang met de inrichting van de kapel; 

- Als herinnering aan het onderwijs in Voorschoten; 

- De middelbare meisjesschool als relatief gaaf bewaard voorbeeld van een school 

in sober Zakelijk Expressionistische stijl (Nieuwe Haagse School); 

- Als herinnering aan het Rooms-Katholieke leven in Voorschoten” 

 

6.2. Waardestelling 
Voor de plaatsing als gemeentelijke monument heeft een ‘externe waardestelling’ plaatsge-

vonden, een vergelijking van een beredeneerde selectie van gebouwen en complexen in Voor-

schoten op basis van hun cultuurhistorische waarden.  

 

 

 
3 https://www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/beleid-cultureel-erfgoed_41343/ 
4 In de beschrijving van het hoofdgebouw als gemeentelijk monument wordt het keukengebouw omschreven als 

uitbreiding van het pensionaat. De onderbouwing voor de vermeende datering van 1948 is niet duidelijk. Uit de 

context blijkt wel duidelijk dat het keukengebouw bedoeld wordt.  
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De plaatsing van het keukengebouw als onderdeel van het hoofdgebouw is gebaseerd op: 

- Herinnering aan de geschiedenis van het rooms-katholieke leven in Voorschoten 

(klooster en school) 

- Samenhang als onderdeel van het hele complex van Huize Bijdorp, een landhuis 

dat in de 19de eeuw is getransformeerd tot een klooster met school.  

- Vanwege de bijzondere en gaaf bewaarde architectuur van het kloosterensemble, 

kapel, pensionaat en noviciaat in neogotische stijl. 

- Vanwege de sobere, maar stilistisch kenmerkende ornamentiek aan het exterieur, 

in samenhang met de inrichting van de kapel. 

 

Hoewel het keukengebouw als ‘bouwkundige eenheid’ in zijn geheel is beschermd als ge-

meentelijk monument, hebben niet alle aspecten en onderdelen automatisch dezelfde cultuur-

historische betekenis voor het gebouw. Daarom heeft nog een ‘interne waardestelling’ plaats-

gevonden, waarin een classificatie van waarden plaatsvindt van de samenstellende onderdelen 

van dit gebouw. Daarbij is steeds de vraag welke onderdelen en aspecten meer of minder bij-

dragen aan de afleesbaarheid van het ‘verhaal van dit specifieke gebouw’. Volgens de me-

thode uit de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’ uit 20095 vindt daarvoor een kwalificatie 

plaats in:  

- Hoge monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van cruciaal belang voor de 

structuur en/of betekenis van het object (‘afleesbaarheid van het verhaal van het ge-

bouw’).  

- Positieve monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van belang voor de struc-

tuur en/of betekenis van het object.  

- Indifferente monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van relatief weinig of 

geen belang voor de structuur en/of betekenis van het object.  

 

Samenvatting bouw- en gebruiksgeschiedenis 

Belangrijkste beoordelingscriterium bij de interne waardestelling is het ‘verhaal van het ge-

bouw’, dat is gebaseerd op de bouw- en gebruiksgeschiedenis. Deze geschiedenis is in de 

voorafgaande hoofdstukken uitvoerig aan de orde geweest, daarom volgt hier een korte sa-

menvatting.  

 

Het keukengebouw is in eerste instantie tot stand gekomen als tweelaags verbindingsgang tus-

sen het landhuis en pensionaat. In 1887 zijn enkele eenlaags aanbouwen tegen deze verbin-

digsgang gerealiseerd (waaronder een keuken en refter), naar ontwerp van T.L. Kanters. Met 

de uitbreiding in 1919 kreeg het keukengebouw zijn huidige omvang, voornamelijk bestaande 

uit twee bouwlagen met een kap. Belangrijkste onderdeel is het trappenhuis, dat in zijn drie-

laags bouwmassa ook de ontsluiting vormde van de kap. Deze kap is in de jaren twintig ver-

vangen door een extra verdieping, vermoedelijk omstreeks 1925. Beide verdiepingen waren 

ingericht als slaapcellen, de eerste verdieping is herbestemd tot recreatiezaal. In 1976 is het 

aangrenzende deel van het landhuis met een verdieping verhoogd. 

De keuken en bijbehorende nevenruimten op de begane grond zijn heringedeeld en gemoder-

niseerd omstreeks 1980. De slaapcellen op de eerste en tweede verdieping zijn in de jaren ze-

ventig vervangen door zitslaapkamers, daarna door appartementen in 2002-‘04.  

 
5 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten, Atelier Rijksbouwmeester en Rijksgebouwendienst, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, Den Haag 2009. 
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Uitgangspunten en waarden 

Aan dit gebouw worden voornamelijk positieve monumentwaarden toegekend. Vanouds is er 

namelijk sprake van een ‘ondergeschikte’ invulling tussen twee van de belangrijkste onderde-

len van het complex (landhuis en pensionaat), begonnen als smalle verbindingsgang. Al spoe-

dig zijn keuken en slaapkamers, daarna nog een extra verdieping toegevoegd ter bestrijding 

van het voortdurende ruimtegebrek. Het gebouw heeft geen representatieve functie, steeds 

was de architectuur functioneel en sober.  

Het ondergeschikte karakter van het gebouw, gecombineerd met de sobere en functionele ar-

chitectuur en de vernieuwingen van vrijwel alle ramen leidt in deze waardestelling tot de toe-

kenning van positieve monumentwaarden aan het gebouw als geheel, gerepresenteerd in de 

massa, gevels en hoofdopzet. Het is immers wel een wezenlijk onderdeel in de ontwikkeling 

van het huidige complex. De oorspronkelijke vensters en ramen hebben dezelfde waardering 

als de gevels, dus positieve monumentwaarden. De verhogingen in de jaren twintig hebben 

het ondergeschikte karakter van de bouwmassa – als een verbindingslid – ten opzichte van 

landhuis en pensionaat verminderd. Daarom worden aan de tweede verdieping indifferente 

monumentwaarden toegekend. Ook de gepleisterde afwerking van de oostgevel (binnenhof-

zijde) krijgt indifferente monumentwaarden, niet alleen vanwege de uitvoering met isolatie-

materiaal en stucwerk maar ook door de architectonische ‘versmelting’ met het landhuis. De 

zelfstandigheid van het landhuis is hiermee verminderd.  

 

Van de indeling zijn alleen de gang op de begane grond en het trappenhuis van belang. Deze 

gang gaat als verbinding tussen het landhuis en pensionaat terug tot de eerste opzet van het 

complex (1879-’80), maar heeft een compleet nieuwe afwerking en uitmonstering gekregen. 

Als herkenbaar onderdeel van de ontwikkeling – de afleesbare bouwgeschiedenis – worden 

hieraan positieve monumentwaarden toegekend. Alleen het trappenhuis heeft hoge monu-

mentwaarden, vanwege de kenmerkende opzet en uitvoering gecombineerd met een hoge 

mate van compleetheid en authenticiteit. De originele trap is behouden, evenals de hoge kleur-

rijke glas-in-loodramen van het trappenhuis.  

 

De indeling en interieur-afwerking van de verdiepingen uit 2002-‘04 hebben indifferente mo-

numentwaarden. De verwachtingen ten aanzien van de draagconstructie – enkelvoudige balk-

lagen zonder afwerking – zijn gering (indifferente monumentwaarden). Deze zijn meermalen 

aangepast en versterkt. Al in de jaren zestig zijn alle afwerkingen verdwenen.  
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Waardestellingsrepresentatietekening I/ III 

  

  
Waardestellingsrepresentatietekening van de kelder en begane grond van het ‘keukengebouw’ van Huize Bijdorp, ingetekend op een opmetingstekening van 

Alphaplan uit 2015 en een tekening behorend bij de bouwaanvraag door Topos architecten in 2002 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Sinds 2002 

hebben op de begane grond slechts ondergeschikte wijzigingen plaatsgevonden.  

Deze tekening is onlosmakelijk onderdeel van de bouwhistorische verkenning (2020) en kan niet zelfstandig gebruikt worden.  

De kruizen markeren de plafondafwerking. De bovenliggende constructies – voornamelijk enkelvoudige balklagen van standaard maatvoering en machinale 

bewerking - hebben indifferente monumentwaarden. Ze zijn bij verbouwingen in de jaren zeventig en 2002 versterkt en aangepast. De oorspronkelijke afwerkin-

gen (stucplafonds/ houten delen) zijn vrijwel zeker verwijderd of sterk beschadigd. Bij ontmanteling moet wel rekening worden gehouden met vondsten.  

De nummers verwijzen naar: 

Trappen (1).  

  

Begane grond 

NOORD 

1 

1 

fundering 

Kelder 

Aanbouwen hebben indiffe-

rente monumentwaarden. 
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Waardestellingsrepresentatietekening II/ III 

 

  

Eerste verdieping 

grond 

NOORD 

• Pleisterwerk in-

differrent 

1 

Waardestellingsrepresentatietekening van de eerste verdieping van het ‘keukengebouw’ van Huize Bijdorp, ingetekend op een tekening behorend bij de bouw-

aanvraag door Topos architecten in 2002 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Sinds 2002 hebben ondergeschikte wijzigingen plaatsgevonden.  

Deze tekening is onlosmakelijk onderdeel van de bouwhistorische verkenning (2020) en kan niet zelfstandig gebruikt worden.  

De kruizen markeren de plafondafwerking. De bovenliggende constructies – voornamelijk enkelvoudige balklagen van standaard maatvoering en machinale 

bewerking - hebben indifferente monumentwaarden. Ze zijn bij verbouwingen in de jaren zeventig en 2002 versterkt en aangepast. De oorspronkelijke afwerkin-

gen (stucplafonds/ houten delen) zijn vrijwel zeker verwijderd of sterk beschadigd. Bij ontmanteling moet wel rekening worden gehouden met vondsten.  

De nummers verwijzen naar: 

Trappen (1).  

 
 



Voorschoten, Huize Bijdorp (Veurseweg 3)  bouwhistorische verkenning (2020) 
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Waardestellingsrepresentatietekening van de tweede verdieping van het ‘keukengebouw’ van Huize Bijdorp, ingetekend op een tekening behorend bij de bouw-

aanvraag door Topos architecten in 2002 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Sinds 2002 hebben ondergeschikte wijzigingen plaatsgevonden.  

Deze tekening is onlosmakelijk onderdeel van de bouwhistorische verkenning (2020) en kan niet zelfstandig gebruikt worden.  

De kruizen markeren de plafondafwerking. De bovenliggende constructies – voornamelijk enkelvoudige balklagen van standaard maatvoering en machinale 

bewerking - hebben indifferente monumentwaarden. Ze zijn bij verbouwingen in de jaren zeventig en 2002 versterkt en aangepast. De oorspronkelijke afwerkin-

gen (stucplafonds/ houten delen) zijn vrijwel zeker verwijderd of sterk beschadigd. Bij ontmanteling moet wel rekening worden gehouden met vondsten.  

De nummers verwijzen naar: 

Trappen (1).  
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