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Inleiding 
 
De Nederlandse Optiek- en Instrumenten Fabriek (Nedoptifa) in Utrecht/Zeist, opgezet door  
dr. Caroline Emilie Bleeker, produceerde tussen 1931 - 1944 en tussen 1946 - 1978 een zeer divers 
scala aan optische, elektronische, fijnmechanische en laboratorium apparatuur van een voor die tijd 
opmerkelijke kwaliteit en afwerking. 
Dr. Bleeker (1897-1985) studeerde in 1923 af als natuurkundige, promoveerde in 1928 en richtte in 
1930 het Physisch Adviesbureau op. Vanuit dit bedrijf gaf zij voorlichting over 
ontwerp, gebruik en constructie van wetenschappelijke instrumenten en 
begon zij ook zelf instrumenten te bouwen. 
Haar activiteiten waren een inspiratiebron voor het latere TNO, opgericht in 
1932, waarvan het toenmalige logo gelijkenissen vertoonde met dat van de 
Nedoptifa-fabriek. 
 

        (1) Caroline Bleeker aan de draaibank 
             in haar eerste fabriekje 

 
 
De naamswijziging (Nedoptifa) vond plaats rond 1935, vanaf die tijd werden er 
in de fabriek ook daadwerkelijk optische instrumenten vervaardigd. 
De onderneming was, naast de productie van optische apparatuur, betrokken bij meerdere grote 
vernieuwingen op het vlak van natuurkundig en biologisch onderzoek, waaronder de ontwikkeling van 
zeer nauwkeurige weerstandsbanken en het fase-contrast microscoop. Ook werden er diverse 
verrekijkers en telescopen gebouwd. Ondanks deze successen kon men de markt niet bijhouden, en de 
onderneming raakte in financiële moeilijkheden. Nadat de fabriek in 1968 al was overgenomen door 
De Oude Delft, stopte de productie definitief in 1978. 
 
Het fabrieksgebouw dat eind 1949 in gebruik werd genomen, heeft 43 jaar aan de Thorbeckelaan 3 in 
Zeist gestaan, maar daar is nu niets meer van te zien, alleen de bijbehorende portierswoning staat er 
nog. Er zijn maar weinig foto’s van de fabriek bekend, zelfs in het historisch archief van Zeist 
(Geheugen van Zeist) is niet veel bewaard gebleven. De thans relatieve onbekendheid van het 
levenswerk van dr. Caroline Bleeker nodigt uit om de weinige informatie die nu nog voorhanden is, 
extra voor het voetlicht te brengen. 
 
 
 
 
De Stichting voor Historische Microscopie te Rijswijk heeft een voorliefde voor Bleeker/Nedoptifa 
apparatuur, wat zich uit in een uitgebreide collectie instrumenten, onderdelen en documentatie. Het 
leek de Stichting interessant om te proberen de fabriek weer te herbouwen, en hiermee iets toe te 
kunnen voegen aan een bijna vergeten hoofdstuk van de Nederlandse industrie, en aan de eigen 
Bleeker collectie. 
In deze beschrijving richten we ons op de periode waarin de fabricage van optische en elektronische 
apparatuur plaatsvond in Zeist. We gaan nader in op de geschiedenis van deze fabriek en het terrein, 
belichten kort de huidige situatie en tonen ook de bouw van een maquette, die moet laten zien hoe 
het gebouw er rond 1951 uitzag. 
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De Nedoptifa-fabriek in Zeist 1949-1978 
 
Geschiedenis 
 
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek van dr. Bleeker, die toen nog in 
verschillende panden aan de Utrechtse Korte Nieuwstraat en Oude Gracht gevestigd was, grotendeels 
leeggeroofd door de bezetter. Na de bevrijding werd er met vereende krachten een doorstart gemaakt, 
maar het ook al voor de oorlog ervaren ruimtegebrek deed zich opnieuw gelden, temeer omdat de 
werkzaamheden toenamen. De gebouwen, met elkaar verbonden middels (soms nauwe) doorgangen, 
waren in grote mate ontoereikend geworden voor een efficiënte werkwijze. Er werd gekeken naar een 
andere vestigingsplaats, bij voorkeur in de directe omgeving van Utrecht, in verband met de reistijden 
van het personeel. In 1948 werd een nieuw fabrieksterrein gevonden in Zeist. Dankzij een groot aantal 
investeerders kon een startkapitaal van ƒ 712.000,- worden opgebracht voor de bouw van een volledig 
nieuw gebouw. 
 
De locatie 
 
De nieuwe fabriek werd gebouwd op een aangekocht perceel grond van ca. 25.000 m2, wat 
oorspronkelijk deel uitmaakte van het Sanatoriumbos, onderdeel van het Christelijk Sanatorium dat in 
1903 werd opgericht als instelling voor geestelijke 
gezondheidszorg. 
 
 

(2)Christelijk Sanatorium Zeist. 

 
 
 
Voor de bouw moest er eerst een gemeentelijk raadsbesluit genomen worden om de bestemming van 
de grond als industrieterrein te kunnen aanwijzen, waarna dit besluit bekrachtigd moest worden door 
Gedeputeerde Staten. 
Het terrein zelf had flinke hoogteverschillen en ook nog een vijver, deze moest gedempt worden en is 
later ten oosten van het nieuwe fabriekscomplex opnieuw uitgegraven en ingericht. Aan de westzijde 
werd het terrein begrensd door het Sanatoriumbos, aan de oostzijde door de genoemde vijver en de 
Panweg, aan de noordzijde door de Oude Woudenbergse Zandweg en aan de zuidzijde door de nog 
aan te leggen Thorbeckelaan. Aan de overzijde van de Thorbeckelaan verrees vanaf 1950 een nieuwe 
woonwijk, het Staatsliedenkwartier.  
 
Het gebouw 
 
Het complex bestond uit een hoofdgebouw van vier bouwlagen en een hieraan geschakeld 
fabrieksgedeelte van één bouwlaag. Architect was D. van Lingen uit Zaandam, de fabriek werd 
gerealiseerd door de firma J.H.Bakker uit Zaandam (thans Kwadijk). Het gebouw was gebouwd op een 
betonnen fundering, met opgemetselde muren en betonnen verdiepingsvloeren. 
Het nuttige gebruiksoppervlak bedroeg ca. 6265 m2, waarvan ca. 2125 m2 fabrieksruimte. De fabriek 
lag zo’n 40 meter van de openbare weg, de Thorbeckelaan, en het totale terrein bood voldoende 
plaats voor eventuele extra bebouwing van ca. 5500 m2. 
 
Het hoofdgebouw bood plaats aan administratie- en directieruimten, maar ook aan een groot aantal 
kleinere productie- en assemblageafdelingen, tekenkamers, inkoop, opslag, garderobes en 
wasruimten, laboratoria, ijkafdelingen, etc. De zolder werd gebruikt als archiefruimte, het grotendeels 
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platte dak was voorzien van vier dakramen en vier grote daklichten, waarvan één direct boven het 
centrale trappenhuis. 
Naast dit trappenhuis was aan de achterzijde, op de 1e verdieping en de zolder, een halfronde uitbouw 
gemaakt, deze deed dienst als toonkamer en bibliotheek. Plannen voor het plaatsen van een grote 
glazen koepel op deze uitbouw, om zodoende een observatorium te creëren voor het testen en ijken 
van astronomische kijkers, zijn nooit  uitgevoerd. 
Vanaf de zolder naar beneden tot in de kelderruimte was een apart afgeschermd trappenhuis 
gebouwd, voor privé-gebruik door dr. Bleeker, hierdoor kon elke verdieping ongezien door haar 
worden bereikt. 
Opvallend was ook het balkon aan de voorzijde van het hoofdgebouw, met daaronder een bordes, 
bereikbaar vanuit verschillende werkruimten. 
Naast het algemene trappenhuis was er ook een lift aanwezig, deze bediende alle verdiepingen. 
Het keldergedeelte van het hoofdgebouw was gedeeltelijk voorzien van kleine bovenramen, waarbij 
aan de buitenzijde een verdiept gedeelte was aangelegd, zodat ook hier daglicht naar binnen viel. In de 
kelder bevonden zich naast de ketelruimte met kolenopslag, ook een aantal garderobes en 
wasruimten, een koelinstallatie, de modellen bergplaats, houtopslag, -zagerij en het glasmagazijn. 
Waardevolle zaken konden bewaard worden in een grote kluis van ca. 20 m2, eveneens in de kelder. 
Voor de productiemedewerkers was er een aparte personeelsingang met portier, aan de 
rechterachterzijde van het hoofdgebouw, dit was feitelijk een toegang tot de garderobes en 
wasruimten in de kelder. Vanaf daar kon men via de begane grond naar het fabrieksgedeelte. 
Kantoorpersoneel kon ook via de hoofdingang naar binnen en had de garderobes op de begane grond. 
 
Het fabrieksgedeelte huisvestte een flink aantal productieafdelingen, montage, magazijn, expeditie, 
gereedschapmakerij, etc. Hier stonden ook de grote metaalpersen van Schuler. 
Dit gebouw bestond feitelijk uit één grote ruimte van 25 bij 85 meter met een binnenhoogte van 4 
meter, opgebouwd uit stenen muren met stalen wapening en een stalen overkapping zonder centrale 
steunkolommen. De verschillende afdelingen konden op die manier flexibel worden ingedeeld, zonder 
dragende muren. 
 
Er waren twee ketelruimten aanwezig, in de kelder van het hoofdgebouw en in de fabriek zelf, ook in 
een kelderruimte. Voor beide was een eigen schoorsteen geplaatst. De ketels werden gestookt met 
kolen, later werd overgestapt op stookolie, waarvoor al vier stookketels aanwezig waren. De 
ketelruimten hadden elk een eigen kolenopslag, de stortkokers hiervoor bevonden zich aan de 
voorzijde van het hoofdgebouw en aan de rechterzijde van de fabriek. Eén opslagtank voor de 
stookolie was aan de rechterzijde van de fabriek ingegraven, evenals enkele afvaltanks voor 
chemicaliën. De andere opslagtank bevond zich in de kelder van het hoofdgebouw. 
 
Het gehele gebouw kenmerkte zich door een grote hoeveelheid ramen, die samengesteld waren uit 
slechts twee breedtematen ruiten in metalen kozijnen. Hierdoor ontstond een fraai uniform beeld, 
terwijl het toch geen saai gebouw werd. Het vele daglicht moest bijdragen aan een prettig 
werkklimaat, wat ook nog eens versterkt werd door de aanwezigheid van planten op de afdelingen. 
Ook in het gebouw zelf waren veel tussenmuren vanaf werkhoogte (ca. 1 meter) voorzien van 
beglazing. 
Het fabrieksgedeelte was onder een hoek van 70 graden aan het hoofdgebouw geschakeld en uitgerust 
met z.g. sheddaken met een invalshoek van 30 graden. Op die wijze kwam er geen direct zonlicht naar 
binnen, maar alleen daklicht vanuit het noorden, wat samen met ondersteunende TL-lampen voor een 
neutrale verlichting zorgde. Dit was expres zo uitgedacht in verband met de werkzaamheden aan de 
optische apparatuur, waarbij vals/fel licht storend kon werken. Genoemde sheddaken droegen ook in 
belangrijke mate bij aan de geluidsreductie in het fabrieksgedeelte. 
Aan de zuidzijde van het hoofdgebouw waren oranje zonneschermen geplaatst. 
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De ijkafdeling en het laboratorium (beide in het hoofdgebouw) waren voorzien van een vroege variant 
dubbelglas, feitelijk twee kozijnen achter elkaar geplaatst met 10 cm tussenruimte. Beide ruimten 
waren aangesloten op een ventilatiesysteem om de temperatuur constant te houden. Daarvoor was er 
in de kelder een koelinstallatie gebouwd, waar met behulp van opgepompt grondwater en ventilatoren 
koele lucht in het systeem werd geblazen. 
Het gebouw was niet aangesloten op de riolering, in plaats daarvan waren er zinkputten aangebracht 
die regelmatig geleegd moesten worden. Ook was er geen verbinding met het gasnet. 
 
Aan de linkerachterzijde van het fabrieksgedeelte was een transformatorhuis gebouwd. Ten westen 
van het hoofdgebouw was een portierswoning gepland, die in december 1949 werd opgeleverd. 
In datzelfde jaar werden ook een garage voor 4 auto’s en een fietsenstalling voor 120 fietsen geplaatst. 
In 1950 werd er rond het gehele terrein een omheining van staalgaas geplaatst, 1,40 meter hoog. 
Rondom het gehele gebouw was een verharde weg aangelegd, die echter niet breed genoeg was voor 
zware vrachtwagens. Via vijf ingangen konden materialen de fabriek in- of uitgebracht worden, de 
eigenlijke expeditie was gesitueerd aan de linkerzijde. Aan de zuidzijde was het terrein voorzien van 
een oprit en verfraaid met een bloemenperk met het logo van Nedoptifa. Overigens was op de rest van 
het terrein ook bewust veel groen aangelegd, dr. Bleeker had een voorliefde voor een groene 
omgeving. Het terrein sloot zo mooi aan op het naastgelegen Sanatoriumbos. Op de personeelslijsten 
uit die tijd stond overigens geen functie van tuinman vermeld….  
 
De bouw werd gestart in oktober 1948, met als geplande opleverdatum juli 1949. Door verschillende 
factoren, waaronder kostenoverschrijding, was het gebouw pas eind oktober 1949 geheel klaar en 
werd er in november van dat jaar verhuisd. 
Op 18 november 1949 werd de fabriek geopend door de toenmalige minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting, Mr.Dr. J. in ’t Veld, waarna de fabriek officieel in gebruik werd genomen. Het nieuwe 
gebouw voldeed aan vrijwel alle wensen en bleek door de jaren heen een prettige werkomgeving. 
 

(3)De Nedoptifa-fabriek ca.1950, gezien vanaf de Thorbeckelaan. 
Rechts op de achtergrond is de fietsenstalling te zien en links de garage. 

 
In de daarop volgende jaren is er meermaals belangstelling 
geweest voor deze nieuwe onderneming. In 1961 bezocht 
Koningin Juliana de stad Zeist, waarbij zij naast de GERO-
fabriek ook een bezoek bracht aan de Nedoptifa-fabriek. 
 

(4)Het werkbezoek van Kon. Juliana in 1961. Zij krijgt uitleg 
 over de microscopen door dr. Willemse en dr. Bleeker. 
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Directie wisseling 1963-1964 
 
Begin jaren ’60 is er met verschillende firma’s, waaronder Philips, gesproken over fusie c.q. overname 
mogelijkheden, echter zonder resultaat. Door tegenvallende bedrijfsresultaten en een verstoorde 
verhouding tussen de directie en aandeelhouders werd eind 1963 door de raad van commissarissen 
besloten de directie te verzoeken af te treden. Dr. Bleeker en haar (zaken-)partner dr. Willemse 
werden per 1 januari 1964 vervangen door dhr. Nolte. 
Waar in de tijd van dr. Bleeker het productenassortiment regelmatig uitgebreid werd, bleef dit in de 
jaren daarna nagenoeg gelijk. Onder de nieuwe directie was er dan ook geen behoefte aan uitbreiding 
van het fabrieksgebouw. 
 
Overname door De Oude Delft 1968 
 
In 1968 werd de Nedoptifa-fabriek overgenomen door De Oude Delft en een deel van de research- en 
productie-afdelingen werd ondergebracht bij Rodem, dochteronderneming van De Oude Delft. In 
diezelfde slag werden ook de grote geslepen ramen uit het trappenhuis meeverhuisd naar het kantoor 
van Rodem, deze ramen waren in 1949 geschonken door het personeel aan de directie ter gelegenheid 
van de opening van het nieuwe fabrieksgebouw. 
In Zeist werden daarna nog veel halffabrikaten voor De Oude Delft geproduceerd. 
 
Sluiting 1978 
 
In maart 1978 werd de fabriek in Zeist definitief gesloten, de exploitatie was niet meer rendabel. Het 
gebouw werd leeggehaald en in de verkoop gezet, machines en voorraden verdwenen naar De Oude 
Delft of opkopers, de personeelsleden, waarvan velen intern waren opgeleid, werden ontslagen of 
vonden een positie bij De Oude Delft of een concurrent. Makelaar Boomstra & Co. BV uit Amsterdam 
had het complex in portefeuille. 
De bijbehorende portierswoning was evenals de garage onderdeel van de verkoopprocedure, maar is 
nog lange tijd bewoond geweest door de conciërge van de nabijgelegen Vollenhove flat, die in 1968 
werd opgeleverd. Sinds 2008 is deze woning in particuliere handen. 
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Een nieuwe bestemming 
 
In 1980 werd het complex aangekocht door de Stichting Sociale Werkvoorziening Zeist en Omstreken. 
Deze instelling was tot dan gehuisvest in verschillende panden in Zeist, maar dringend op zoek naar 
uitbreiding en daarmee andere huisvesting. Eerder had men al gekeken naar o.a. de voormalige 
Ralstonfabriek en het terrein Jagtenberg, maar uiteindelijk viel de keuze op de leegstaande Bleeker 
fabriek. 
 
Dankzij de open constructie en omdat het gebouw als casco werd opgeleverd, kon de nieuwe eigenaar 
de indeling vrij eenvoudig geheel naar eigen hand zetten. Eén van de eerste aanpassingen was de 
vervanging van de voordeur van het hoofdgebouw door een geheel glazen dubbele deur en de 
plaatsing van een hellingbaan bij de hoofdingang. De meeste tussenmuren werden verwijderd en er 
werd een nieuwe indeling gemaakt. De bestrating rondom de fabriek werd opnieuw aangelegd en 
uitgebreid met parkeerplaatsen, ook de groenvoorziening werd aangepast. 
De SWZ had dankzij haar activiteiten genoeg expertise in huis om veel van de wijzigingen aan het 
gebouw zelf uit te kunnen voeren, maar moest voor de grote aanpassingen een beroep doen op 
externe partijen. 
In 1982 werd naast de voormalige personeelsingang een laadperron bijgebouwd, de achterliggende 
ruimte werd in gebruik genomen als overslag, expeditie, en kantoorwerkplaats.  

 
 
 
(5)Het werk bij het nieuwe laadperron. Duidelijk is te zien dat de laaddeur tussen 
de bestaande raampartijen is geplaatst, waarbij twee raamkozijnen zijn 
verwijderd. In een later stadium werd dit perron voorzien van een overkapping. 

 
 
 

In de jaren die volgden, werd o.a. de verwarmingsinstallatie gewijzigd, men ging over op een 
gasgestookte verwarming. Deze installatie werd achter in het fabrieksgedeelte geplaatst, de grote 
schoorsteen voor de voormalige kolengestookte ketels werd verwijderd. 
Aan de rechterzijde van het hoofdgebouw werd een open brandtrap geplaatst. 
In verband met ruimtetekort werd in 1990 een grote Romney-loods geplaatst, rechts achter het 
fabrieksgedeelte, deze loods deed voornamelijk dienst als opslagruimte. 
 
 
 

(6)Het gebouw in 1986, in gebruik door de SWZ. 
Het stratenplan is uitgebreid met parkeerplaatsen, en de 
bebossing heeft het gebouw inmiddels geheel omsloten. 
Ook de grote schoorsteen van het fabrieksgedeelte is 
weggehaald. 

 

 
 
Ondanks de vele interne aanpassingen bleek het gebouw uiteindelijk toch niet alle afdelingen te 
kunnen huisvesten. Enkele activiteiten, waaronder de houtafdeling en het administratief centrum, 
bleven nog vele jaren gehuisvest in andere panden in Zeist, waaronder het pand aan de Johannes 
Postlaan, waar tegenwoordig de Kringloop Zeist is gehuisvest. 
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Sloop en nieuwbouw BIGA Groep 1992 
 
De uitbreiding van de werkzaamheden van de Sociale Werkplaats Zeist, inmiddels omgedoopt in BIGA 
Groep, gaf in 1990 aanleiding tot het besluit om nieuwbouw te realiseren op hetzelfde terrein. De 
aanvraag hiervoor voorzag in een geheel eigentijds gebouw met een open uitstraling en een bruto 
bebouwd oppervlak van 8954 m2 (exclusief de verdieping van het administratiegebouw). 

 
 
 
(7)Impressie van de nieuwbouw voor de BIGA Groep. 

 
 
 
 

De nieuwbouw was direct naast de westelijke terreingrens gepland. Tijdens de bouw is er zoveel 
mogelijk doorgewerkt in de bestaande huisvesting. Eerst werd een nieuw administratiegebouw van 
twee bouwlagen geplaatst, met een ovale vorm, indachtig de ronding van het observatorium van de 
Nedoptifa-fabriek. 

 
 
 
(8)De bouw van het administratiegebouw. Op de achtergrond het 
hoofdgebouw van Bleeker. 
 
 
 
 
 

 
Daarna werden de nieuwe productiehallen opgebouwd tot op 
enkele meters van de oudbouw. 
 
 

 
            (9)Nieuwbouw van de productiehallen tot aan de oudbouw. 

 
Na verhuizing van alle activiteiten, werd de oudbouw gesloopt 
en kon de nieuwbouw worden afgerond. De laatste muur van 
de Nedoptifa-fabriek werd op 29 oktober 1992 neergehaald. 
 
 
(10)Het laatste muurgedeelte van het Bleeker hoofdgebouw. 

 
 

Bij de sloop van het oude fabrieksgedeelte stuitte men op de ingegraven stookolie- en chemicaliën-
tanks naast het fabrieksgedeelte, deze tanks bleken gelekt te hebben. Na verwijdering van de tanks 
moest de grond zes meter diep worden afgegraven, de vervuiling bleek echter mee te vallen en de 
afgegraven grond ligt tot op de dag van vandaag nog achter op het BIGA-terrein. Het transformatorhuis 
ontsnapte in eerste instantie aan de sloop en heeft nog enkele jaren op dezelfde plek gestaan. Later is 
dit alsnog gesloopt en vervangen door een moderne installatie. 
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Globale projectie van de SWZ (later BIGA Groep) nieuwbouw over het oude Bleekercomplex. De ruimtewinst is duidelijk 
zichtbaar. 
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Tekeningen 
 
In het archief van de gemeente Zeist zijn de oorspronkelijke bouwtekeningen uit 1948 bewaard 
gebleven, inclusief een deel van de bouwaanvragen, bouwbesluiten en de bijbehorende 
correspondentie. Deze tekeningen zijn gebruikt bij het maken van de maquette. 

Als we naar foto’s van de uiteindelijke realisatie van het gebouw kijken, blijkt dat er is nogal is 
afgeweken van de tekeningen die in 1948 zijn ingediend: 

- Een flink aantal raampartijen zijn afwijkend uitgevoerd 
- Het getekende niveauverschil ter plekke van de arbeidersingang is niet gerealiseerd 
- Er zijn twee versies van de voorgevel getekend binnen dezelfde aanvraag 
- Er zijn verschillende versies van de beoogde indeling 
- De daklichten op het zolderdak zijn niet ingetekend 

Uit de correspondentie blijkt dat tijdens de bouw deze en andere afwijkingen/wijzigingen al door 
Bouw- en Woningtoezicht werden geconstateerd en dat er intensief over gecorrespondeerd is met de 
directie van de fabriek. Uiteindelijk heeft dit niet geleid tot grote aanpassingen. 
Ook de portierswoning bleek in eerste instantie niet genoemd (laat staan getekend), de aanvraag 
hiervoor werd in juli 1949 alsnog bijgevoegd. Deze woning werd trouwens in een tijdsbestek van 
slechts 16 weken gebouwd. 
De tekeningen van de garage en fietsenstalling zijn van iets latere datum. Ook is er nog een aanvraag 
met tekening voor een hekwerk rondom het terrein. 
 
Ook de tekeningen voor het nieuwe bedrijfspand van de SWZ (later BIGA Groep) uit 1990-1991 zijn 
beschikbaar in het archief van de gemeente Zeist. Deze tekeningen geven een goed beeld van de 
ruimtewinst die met de nieuwbouw geboekt werd. 
 
 
 
 
 



Stichting voor Historische Microscopie Rijswijk 2018       11 / 13 

De maquette 
 
Het maken van een maquette van een niet meer bestaand gebouw, met behulp van bouwtekeningen, 
is vrij gebruikelijk, maar heeft als nadeel dat er geen adequate verificatie kan plaatsvinden. In ons geval 
is het ook nog eens zo, dat er slechts erg weinig personen zijn die het voorbeeld nog hebben gezien. 
Bovendien wijken de tekeningen hier en daar flink af van de weinige beschikbare foto’s. 
De weergave van het gebouw in het klein zal dus nooit volledig waarheidsgetrouw kunnen zijn. We 
stellen ons dus tot doel om met deze maquette slechts een indruk te geven van wat er nu eigenlijk aan 
de Thorbeckelaan 3 in Zeist heeft gestaan. 
 
De maquette is grotendeels gemaakt van PVC-foamplaat, op een schaal van 1:220. Dit lijkt klein, maar 
het geheel heeft dan toch nog een afmeting van ca. 42 x 62 cm. Er is een bodemplaat van board 
gebruikt, hierdoor kunnen we ook de toegang tot de werknemersingang zichtbaar maken en een klein 
gedeelte van de directe omgeving. Er is bewust gekozen om niet het gehele fabrieksterrein na te 
bouwen. 
 
Als eerste is de plattegrond van de begane grond vloer afgetekend op de 
bodemplaat. De contouren zijn ondiep ingesneden, in deze groeven zijn de 
muurplaten gelijmd, zo is extra stevigheid verkregen. 

 
 
 
De schoorsteen van het hoofdgebouw is opgebouwd rondom een houten 
steunkolom, ook ter versteviging. 
 
 
 

De muren zijn vanaf de tekeningen opgemeten en uitgesneden, en de 
raampartijen zijn hierop afgetekend. Daarna zijn de ramen uitgesneden 
en zijn de snijranden bijgewerkt. 
 
Iedere keer als er een muurgedeelte klaar was, is er gecontroleerd of de passing t.o.v. de andere delen 
correct is. Dit leidde soms tot het opnieuw maken van een muur, in verband met het niet goed uit 
kunnen lijnen van de verschillende delen. Ook is er voortdurend beoordeeld of het geheel realistisch 
overkomt. De verschillende onderdelen zijn met elkaar verlijmd met plasticlijm. Waar nodig zijn niet 
zichtbare steunplaten aangebracht. 
De maatvoering die op de tekeningen staat, klopt niet altijd met het grote geheel. Dit is te verklaren 
door de eerder genoemde verschillen tussen tekeningen en uiteindelijke realisatie, zoals die op de 
foto’s te zien zijn. Voor de details zijn de foto’s leidend geweest en voor de grote maatvoering (de 
‘buitenomtrek’) is uitgegaan van de tekeningen. 
 
 
Trappen zijn gemaakt door plaatjes PVC verspringend op elkaar te lijmen. 
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De raampartijen zijn gemaakt van halfdoorzichtige PVC plaat, dit geeft een 
goede uitstraling, terwijl op deze wijze niet het hele interieur nagebouwd 
hoeft te zijn. Op de ‘ruiten’ zijn met dunne strookjes witte folie de kozijnen 
aangebracht. 
 

 
De buitenzijde is bekleed met stickervellen met de juiste 
gevelbekleding (baksteen), zodat er een realistischer beeld ontstaat. 
De kleurstelling van muren en daken is afgeleid van die van de 
portierswoning. Beide gebouwen zijn door dezelfde aannemer in 
hetzelfde jaar gebouwd, op hetzelfde terrein, het is daardoor 
aannemelijk dat dezelfde bouwmaterialen zijn gebruikt. 

 
 
De daken zijn eveneens gemaakt van PVC-foamplaat, de 
bovenzijde is vormgegeven als bitumen of dakpannen. 
 
 
 
 
 

 
 
Het omliggende terrein is conform de foto’s aangekleed 
met bestrating en groenvoorziening. 
De lantaarnpalen zijn gestileerd weergegeven. 
 
 
 
De aangehechte kompasroos is vastgezet met een bevestigingsmoer voor de objecttafelklem van een 
Bleeker model-S microscoop en er is een klein info-bord geplaatst. 
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Verantwoording 
 
Voor de totstandkoming van deze beschrijving en de bouw van de maquette is veel dank verschuldigd 
aan de volgende personen en instanties: 

- Koen Quint, Stichting voor Historische Microscopie, Rijswijk 
- Peter Paul de Bruyn, Zeist 
- Jan Hein Bakker, aannemer, Kwadijk 
- Jeroen Verheijen, BIGA-Groep, Zeist 
- Herman uit de Bosch, Zeist 
- Ron Scholte, Zeist 
- Jan van Ede, Zeist 
- Archief Gemeente Zaanstad 
- Historisch Archief Gemeente Zeist (Geheugen van Zeist) 

 
Geraadpleegde bronnen:  

- Archief Gemeente Zeist (tekeningen en correspondentie) 
- SWZ 45 jaar sterk in mensenwerk, 1999, Herman uit de Bosch / Willem van de Broeke 
- Dr. Caroline Emilie Bleeker en de Nederlandse Optiek- en Instrumentenfabriek Dr. C.E.Bleeker, 

1997, Dr. G. van Ginkel 
- Online informatiebronnen 

 
Foto’s: 
(1 : Dr. Caroline Emilie Bleeker en de Nederlandse Optiek- en Instrumentenfabriek Dr. C.E.Bleeker 
(2 : Online informatiebronnen 
(3 en Frontpagina : Jan Hein Bakker, Kwadijk 
(4 : Beeldbank Nationaal Archief 
(5 , (7 , (8 , (9 + (10 : SWZ 45 jaar sterk in mensenwerk 
(6 : Jeroen Verheijen, BIGA Groep, Zeist 
 
Maquette-foto’s: eigen werk van de auteur 
 
Redactioneel advies: Jeroen Verheijen, BIGA Groep, Zeist 
 
 
 
 
 
Vanwege het grotendeels ontbreken van documentatie (met name foto’s) kan er in deze beschrijving geen sprake zijn van 
volledigheid, deze beschrijving is samengesteld met de op dit moment beschikbare informatie. Over verschillende data 
bestaat geen consensus in de geraadpleegde bronnen, hierbij hebben we de meest logische opties gehanteerd. Onderdelen 
zullen soms anders benoemd zijn dan de officiële benaming. 
Niettemin bestaat bij ons de indruk dat wij weinig zaken gemist hebben en derhalve een redelijk goed beeld hebben 
kunnen schetsen van dit gebouw, de constructie en haar geschiedenis. 
De Stichting voor Historische Microscopie staat in haar streven naar het verzamelen van zoveel mogelijk documentatie 
open voor correcties en aanvullingen. 
 
 
 
Frank Pothoven 
September 2018 


