
 

Rondwandeling  

Christophorus 

 
 

 
 

 

Ontdek de karakteristieke panden en de historie van onze mooie locatie 

 

 



Bijgewerkt op 14-5-2019 

 

RONDWANDELING DOOR CHRISTOPHORUS 
 (Duur: ongeveer één uur) 

 

U begint deze wandeling bij Demetrius (1), waar een aantal van de Werkplaatsen 

(dagbesteding voor cliënten) te vinden zijn.  

U loopt meteen vanaf de ingang linksaf, voor het huis langs het grasveld 

(rechts), door een poortje in de heg de omsloten tuin in. Aan uw rechterkant 

ziet u het koetshuis, waarin het Kompas is gehuisvest. (2). In deze tuin kunt u 

even op een bankje gaan zitten, en genieten van de rust, of u loopt u de tuin 

weer uit en gaat langs het Koetshuis naar de Baarnseweg en slaat links af. 

 
(1) en (2) Demetrius en Koetshuis 

 

Het voormalige Kesslerhuis, is in 1918 gebouwd voor particulier gebruik en daarna werd het een vakantiehuis 

voor Hoogovens-medewerkers. 

In de late 80-er jaren werd het enorme pand na jaren leegstand door Christophorus betrokken en (vooral 

van binnen) grondig verbouwd. De naam Demetrius is ontleend aan een jonge Russische tsaar, die leefde van 

1583 tot 1606 en die tijdens zijn korte regeringsperiode (op zijn 22e werd hij vermoord) een jonge ‘Salomo’ 

bleek te zijn, die uitblonk door zijn gevoel voor rechtvaardigheid en zijn wijze besluiten. Boven de ingang 

van het woonhuis ‘Demetrius’ is daarom de naam in metalen letters en een Russisch kruis met drie 

horizontale assen ingelegd te zien.  
Op de benedenverdieping bevinden zich de Werkplaatsen. De bovenverdieping wordt bewoond door een 

groep Cliënten in de leeftijd van 20 tot ±40 jaar. Het is hiermee het enige huis voor volwassen bewoners in 

Christophorus. 

De begeleiding en bejegening is hier dan ook op afgestemd. Onder het huis bevindt zich een enorm 

kelderstelsel, waarin opslag plaatsvindt. 

 

In het bijbehorende koetshuis woont op de eerste verdieping een medewerkers-echtpaar. In het verleden 

was Christophorus een leefgemeenschap, waar vrijwel alle begeleiders in één van de huizen hun woning 

hadden. Er werd vanuit groot idealisme samen gewoond en gewerkt. Meer hierover is te lezen in het boekje 

over de historie van Christophorus, dat in 2003 is geschreven (verkrijgbaar via e.gunster@amerpoort.nl ) 

De begane grond van dit Koetshuis wordt gebruikt door het Kompas, de dienstverlenende werkplaats, waar 

veel verschillende nuttige en kunstzinnige activiteiten worden ondernomen. 
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Op Baarnseweg 2 ziet u dan het nieuwe gebouw Egelantier/Erabel (3) 

 
 (3) Egelantier/Erabel 

 

Oorspronkelijk stond hier het  huis “Huize Christophorus” waarmee in 1953 op deze plek begonnen is. In de 

loop der jaren volgden renovaties en forse uitbreidingen. 

Van een redelijk bescheiden villa, groeide het tot een woning met drie woonlagen, voor zo’n 17 cliënten. 

Nadat dit huis de gemeenschap in z’n geheel ook niet meer kon herbergen, ging men over tot de aankoop van 

meerdere panden in de naaste omgeving en breidde Christophorus zich uit. 

 

In 1987 kreeg het pand zij laatste en grondigste renovatie en ook (eindelijk) fundamenten. 

Daarna werd de naam veranderd in “Egelantier”, naar de roos die ontsproot toen Sint Christophorus zijn 

staf in de aarde plantte.  

 

In 2017 werd dit sfeervolle, oude huis gesloopt, omdat het niet meer geschikt te maken was voor de eisen 

van deze tijd. In 2018 is het nieuwe pand gebouwd, wat u hier ziet. In dit nieuwe Egelantier/Erabel wonen 

20 cliënten in de leeftijd van 12 tot 25 jaar.  
 
 

   
Huize Christophorus 1953 

 

 

 

Huis Egelantier 2013 

 

 

Verder doorlopen op de Baarnseweg – oversteken bij de ‘drempel’, Iets links 

aanhouden en oprit Duinweg 35 inlopen . U loopt helemaal door tot het eind van 

dit terrein. Hier  ziet u het vernieuwde Achterveld, met bankjes, speeltoestellen 

en een waterloop. Voor de pomp is een bron geslagen, zodat er vrijwel onbeperkt 

water geput zou kunnen worden.  In het houten gebouwtje, het “Theehuis’ 

hebben vier cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag hun dagbesteding. 

Wanneer u weer terugloopt richting Duinweg ziet u het in 2016 gebouwde 

‘Vierkoningen huis’. Hierin wonen de groepen met de namen van de vier mythische 

koningen Melchior, Balthasar, Kaspar en Talander.   

(4) De “Vier Koningen Buurtschap”: 

Melchior, Balthasar, Kaspar en Talander 

 

Op dit terrein stonden voorheen drie geschakelde panden, die in 1970 werden gebouwd als paviljoens van 

een instelling, waar kinderen met diabetes melitus tijdelijk werden opgenomen om te leren zichzelf insuline 

in te spuiten. De gevelsteen in de toenmalige, met klimop begroeide muur van “Melchior” getuigde van het 

feit dat de eerste steen is gelegd door de ontdekker van de insuline, prof. Dr. Charles H. Best uit Toronto. 



De panden zijn echter nauwelijks gebruikt door de diabetes kliniek en werden al in de jaren ’70 

overgenomen door Christophorus, waarna ze de namen van de drie Koningen kregen. 

De huizen Melchior en Balthasar werden in 1989 grondig verbouwd, waarna ze een meer huiselijk karakter 

kregen. Tegelijkertijd werden aanpassingen voor de verzorging van EMB-kinderen gerealiseerd. In 1996 

werden deze aanpassingen voor huis Balthasar nog vervolmaakt, zodat hier een groter aantal Ernstig 

Meervoudig Beperkte kinderen hun thuis kan vinden. Om eenzijdigheid van de groep te voorkomen, woonden 

er ook kinderen die wel mobiel en iets meer zelfredzaam zijn, maar gebaat hebben bij een rustige, geborgen 

sfeer en een kalm tempo. 

 

 

 
c.a. 1990 

 

In 2015 werden deze verouderde Paviljoens gesloopt en verrees dit nieuwe gebouw, waarin vier groepen hun 

thuis vinden. Behalve EMB kinderen wonen hier nu ook kinderen en jongeren met moeilijk verstaanbaar 

gedrag. De woningen bieden een beschutte en overzichtelijke omgeving aan deze doelgroepen. 

De tuinen rondom het complex zijn ontworpen door ecologisch hovenier en landschapsontwerper Paul van 

Eerd. 

 

Voor het gebouw ziet u een klokkenstoel staan. Deze is ontworpen door de architect van het 

Toermalijngebouw (Ir Joan Risseeuw). In 1997 konden de plannen gerealiseerd worden dankzij een 

schenking. De bronzen klok lag toen al 20 jaar in de kelder te wachten. Deze werd indertijd geschonken 

door medewerkers van Christophorus. Tijdens jaarfeesten en/of hoogtijdagen mag de klok worden geluid. 
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(5) Toermalijn 

 

In dit grote gebouw, dat de zaal, vergaderruimten, werkplaatsen en het gezondheidscentrum herbergt, kunt 

u op streetview rondkijken of binnen lopen tijdens kantooruren  

 

 
Dit grote gebouw staat sinds 1992 op deze plaats. Oorspronkelijk was hier een groot, monumentaal pand, 

dat in 1906 gebouwd werd als ‘Koloniehuis van de vereniging voor gezondheidskoloniën voor Utrechtse 

kinderen’. Met andere woorden: bleekneusjes uit de stad konden hier in de gezonde boslucht weer 

aansterken. Langs het gebouw liep een spoorlijntje van Utrecht naar Zeist, er was een stationnetje, zodat 

de bereikbaarheid goed was. De twee tot woning omgebouwde treinwagons, die langs het huidige fietspad 

(de vroegere spoorlijn) staan, herinneren nog aan deze tijd. 

In de jaren zestig van de vorige eeuw was het gebouw, met het terrein (met zwembad) dat er bij hoorde in 

het bezit van de ‘Diabetes Vereniging Nederland’, waarna het een tiental jaar later in het bezit van 

Stichting Christophorus kwam, die het oude pand ‘Tobias’ noemde en er de school, keuken en medewerkers 

gezinnen in huisvestte.’ 

 

  
Het gebouw van de Gezondheidskolonie op Duinweg 35 tot 1990 

 

Helaas was het gebouw in de jaren negentig in een dermate erbarmelijke staat, dat het plaats moest maken 

voor een nieuw. dat werd ontworpen in organische stijl door ir. J. Risseeuw. Hierin zouden behalve de school, 

ook de zaal en de medisch/therapeutische afdeling een onderkomen vinden. Opvallend is dat de ingang van 

de straatkant is afgewend. Aan de Duinwegzijde is (behalve de schoolvleugels) een grote ‘blinde’ muur te 

zien, waarin één opvallend gevormde raamsculptuur, met gekleurd glas, gemetseld door de architect zelf. 

Dit raam, door de bouwvakkers ‘het oog’ genoemd, blijkt aan de binnenzijde in de nis van het altaar, precies 

boven de altaartafel te zijn geplaatst. Indertijd was het een revolutionair besluit om het altaar, dat voor de 



zondagshandelingen wordt gebruikt, voortdurend open en bloot in de zaal aanwezig te laten zijn, als uiting 

van het feit dat het religieuze ook deel uitmaakt van het dagelijks leven. Doordeweeks staat op het altaar 

een grote, koperen schaal, die in 1993 op Michaëlsdag met de hele gemeenschap gemaakt is. Iedereen heeft 

toen zijn of haar hamerslag bijgedragen om de schaal te vormen. De ronde zaal en de sfeervolle 

vergaderruimte daarnaast zijn de meest opvallende en waardevolle ruimten in het gebouw. De gekleurde 

ramen in de zaal zijn van de hand van de kunstenaar Frans Jozef van Nispen. Volgens een speciaal procédé 

zijn hier kleur en reliëf samengebracht. De vormen en bewegingen in de ramen brengen de ontwikkeling van 

mens en aarde tot uitdrukking.  

 

U steekt de Duinweg over en gaat Bij de Y-splitsing rechtssaf de Baarnseweg in. 

Doorlopen tot de Vossenlaan. Dan rechtsaf de Vossenlaan in. Tot de Dennenweg 

(bij een benzinepomp), daar rechtsaf, de Dennenweg in. Een eindje doorlopen, er 

zijn intussen mooie, aparte villa’s te bewonderen. Na een heuvel (de weg stijgt 

wat), ziet u een aantal organisch gebouwde huizen: Andreas (15), Nachtegaal (16) 

en Franciscus (17). U gaat bij Andreas (huisnr. 20a) de oprit in en loopt langs het 

huis naar het gazon met de Beeldentuin. Nadat u de beelden hebt bewonderd, 

loopt u via het smalle doorgangspad naar de huizen Nachtegaal en Franciscus. 
 

(6) Andreas 

 

Het huis heeft zijn naam te danken aan een van de vroegere jongvolwassen bewoners van Christophorus, 

Martin Andreas Verreijken. Hij was een jonge man met grote plannen, hij wilde in zijn leven veel doen, maar 

door zijn zwakke hart had hij daartoe niet altijd de mogelijkheid. Zo koesterde hij bijvoorbeeld de wens 

eens als Zwarte Piet mee te lopen in de grote intocht van de Sint in Zeist.  Hij liet een pietenpak in zijn 

maat maken, schreef een brief aan de burgemeester en werd inderdaad uitgenodigd om als Piet verkleed en 

geschminkt zijn opwachting bij de Sint te maken. Niet lang na dit evenement begaf zijn hart het echter 

tijdens een wandeling en hij stierf, juist in de periode dat men zich bezon op een naam voor het nieuw te 

bouwen huis op de Dennenweg. Later is de as van Martin Andreas verstrooid op het grasveld achter het 

huis, dat nu zijn tweede naam draagt. Enige tijd had ‘Andreas’ een bestemming als medewerkerswoning, 

maar daarna woonden er kinderen en jongeren, die redelijk zelfredzaam zijn, maar allemaal een duidelijke 

benadering en veel structuur nodig hebben. Tevens woonde lange tijd de huisverantwoordelijke met haar 

gezin in dit huis.  

Op dit moment wordt er nader gekeken naar de toekomstige bestemming van dit pand  

 

  Andreas achterzijde 

 

(7) (8) Nachtegaal en Franciscus 

 



Voordat deze huizen in 1994 op dit stuk grond gebouwd werden was er een klein bos, waar altijd veel dieren 

gesignaleerd werden: egels, roofvogels, eekhoorns en zelfs een ree. Ook tijdens de bouw, nadat veel bomen 

gekapt waren, lieten ze zich nog regelmatig zien. Daarom viel de keuze voor de naam op Franciscus van 

Assisië, de monnik die een bijzondere band had met de dieren. Eén van die dieren, de Nachtegaal, werd 

naamgever van het tweede huis, waarbij ook gerefereerd werd aan Florence Nightingale, de Engelse 

verpleegkundige, die de gewonde soldaten tijdens de Krimoorlog verzorgde. Haar sterfdag, 12 mei, is de 

“Dag van de verpleging” geworden. 
De huizen nachtegaal en Franciscus zijn gebouwd met het oog op de huisvesting van jongvolwassenen met 

een ernstig meervoudige beperking. Hiervoor zijn dan ook aanpassingen 

aangebracht. Er woonden per huis ongeveer 4 EMB-ers, waaromheen een verder zo divers mogelijke groep is 

samengesteld. Een heterogene groepssamenstelling was destijds gebruikelijk vanuit de visie van 

Christophorus. Dagelijks reed de “blauwe” rolstoelbus heen en weer om de jongeren naar school en 

werkplaats te brengen. Meer mobiele kinderen gingen op de fiets of te voet. Evenals de andere huizen in 

Christophorus woonden ook hier medewerkers in.   

Tegenwoordig wonen in deze huizen kinderen en jongeren met en lichte tot matige verstandelijke beperking, 

die baat hebben bij een gestructureerde begeleiding. 

 

 Nachtegaal en Franciscus 

 

U kunt nu tot slot de Dennenweg uitlopen tot de Spoorlaan en weer terug naar 

Toermalijn of Demetrius, maar uiteraard staat het u ook vrij om de iets kortere 

weg terug te gaan zoals u gekomen bent.
 

 


