
Aan het woord zijn Jhr. Alexander Steengracht van Oostcapelle en zijn echtgenote Edel Steengracht 

van Oostcapelle, baronesse van Utenhove, eigenaars en bewoners van Klein Beerschoten in De Bilt.  

 

Klein Beerschoten maakte ooit deel uit van landgoed Beerschoten en was in beginsel als gastenverblijf 

ingericht. We vermoeden dat het oorspronkelijk een koetshuis was vanwege de bijzonder grote ramen 

aan de voorzijde. Het landgoed was ooit in bezit van de familie (Steengracht van Oostcapelle). Tijdens 

de tweede wereldoorlog hebben er Duitsers en later Canadezen in het huis gezeten. Ook de Grontmij 

heeft er kantoor gehouden. Nu is het grootste deel van het park in bezit van Utrechts Landschap en 

wordt het huis weer particulier bewoond. Naast Klein Beerschoten is er nog een deel, Beerschoterveld, 

in bezit van zijn tante.  

Wij hebben Klein Beerschoten in 1996 overgenomen en zijn er in 1998 komen wonen. Het was een 

keuze die we maakten zonder te weten wat er allemaal bij komt kijken. Er was veel achterstallig 

onderhoud. We hebben het hele huis van top tot teen moeten aanpakken.  Het eerder gedane herstel 

was nogal lapwerk, zoals schrootjes en weggemoffeld stucwerk. Daarnaast hebben wensen van vorige 

bewoners geleid tot vreemde indelingen en teveel deuren.  Op de bovenverdieping waren ramen stuk, 

zodat we nog een tijd beneden moesten slapen. Alles bij elkaar een enorme klus die veel tijd en 

energie heeft gekost. Het is maar goed dat we dat niet van tevoren hebben geweten. Nu is het huis 

weer in behoorlijke staat. Het fundament is gelegd en we kunnen ons nu richten op de verfraaiing voor 

volgende generaties. Het is aan de kinderen om te bepalen of ze het huis later willen overnemen, daar 

willen we geen druk op uitoefenen.  

Het is een fijn huis om in te wonen. Het is evenwichtig gebouwd, met hoge plafonds waardoor 

ruimtelijkheid ontstaat. We leven met de seizoenen en de kinderen leren omgaan met onze eigen 

micro-economie en weten bijvoorbeeld waar de eieren vandaan komen. We stoken kachels met ons 

eigen hout. Onlangs hebben we, met behulp van een paar vrijwilligers, een oude boom moeten 

omzagen. Met dat hout kunnen we weer 2à 3 jaar vooruit. De Utrechtseweg nemen we voor lief. 

Vroeger reed daar de tram van Amersfoort naar Utrecht, nu rijdt er veel verkeer. Onze hoop is 

gevestigd op de elektrische auto; dan zal het weer stil worden.  



 

De lusten en de lasten gaan veelal samen. Zo is het bijvoorbeeld fijn om honden te hebben die het huis 

bewaken, maar ze moeten ook altijd worden uitgelaten.  De monumentenstatus van het huis is wel 

eens lastig.  Er mogen niet zomaar zonnepanelen op het dak, maar binnen is er geen beperking. Hier 

maken we zelf de keus om het evenwicht te bewaren; de verhoudingen moeten blijven kloppen. 

Oorspronkelijk was het huis in een U-vorm gebouwd, waarvan een vleugel was afgebroken. We 

hebben nu een lodge gebouwd die de U-vorm weer enigszins terugbrengt.  

We zijn Vriend van sKBL geworden omdat we de bundeling van kennis toejuichen en de moderne 

manier waarop dit gebeurt. We vinden het belangrijk dat er basiskennis beschikbaar komt voor 

volgende generaties, een fundament van kennis over de specifieke combinatie van cultuur en natuur. 

Een platform om die kennis te delen is geweldig. Een bezoek aan een restauratiebeurs is niet 

voldoende, vooral ervaringen uit de praktijk en concrete informatie zijn van belang. Dat zou aan de 

hand van thema’s kunnen zoals ijskelders of moestuinen.  Ook vanuit kunsthistorisch oogpunt is het 

interessant. We willen graag met sKBL meedenken.  

 

Alexander Steengracht is eigenaar van Noble Grill, een bedrijf in handgemaakte barbecues.  

Edel Steengracht is kunsthistorica en taxateur van kunst en antiek onder de naam Noble House 

Antiques. Daarnaast produceert en verkoopt ze kruidenzouten onder de naam Puur & Edel.  

                    
    

http://www.noblegrill.nl/
http://www.noblehouseantiques.nl/
http://www.noblehouseantiques.nl/
http://www.puurenedel.nl/

