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507747, 507748, 507749

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Haaksbergen

Haaksbergen

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject
Assinkweg 10, 7481 VW Haaksbergen
Complexomschrijving
Inleiding
In het Assinkbos staat het voormalige JACHTHUIS "Lillesjoen" dat in 1920 door de textielfabrikant G.J. van Heek jr.
als houten bouwpakket uit Noorwegen is geïmporteerd. Op het terrein staan verder een TOEGANGSHEK met het
opschrift Lankheet uit 1895 en twee zandstenen HEKPIJLERS met de naam Zorgvliet. G.J. van Heek sr. had al in
1895 in het nabij gelegen Lankheter bos een houten jachthuisje uit Noorwegen laten bouwen. Waarschijnlijk hoorde
het toegangshek met het opschrift Lankheet oorspronkelijk bij dit jachthuis. Lillesjoen" was aanvankelijk bestemd
tot jachthuis maar is al snel als zomerverblijf in gebruik genomen. Sinds de jaren vijftig van deze eeuw wordt het
huis permanent bewoond. In die tijd is er verwarming aangebracht en zijn de venster- en deurpartijen vernieuwd.
"Lillesjoen" ligt op een open plek in het Assinkbos. Vanaf de Assinkweg leidt een lange oprijlaan in zuidelijke richting
naar het huis.
Het toegangshek in de oprijlaan vormt de begrenzing van het erf rond het huis aan de noordzijde. De zuidgrens
wordt gemarkeerd door de zandstenen hekpijlers die op enige afstand van het huis staan.
Waardering
Jachthuis met bijbehorend toegangshek en hekpijlers van cultuur- en architectuurhistorisch belang vanwege:.
- de oorspronkelijke functie als jachthuis van de Enschedese textielfabrikantenfamilie Van Heek
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- de herkomst van het huis als bouwpakket uit Noorwegen
- de ensemblewaarde van het complex in samenhang met de situering in het Assinkbos dat vroeger een jachtgebied
was
- de vrij hoge mate van gaafheid van de complexonderdelen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 12 augustus 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 507747
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

29 juli 1997

Kadaster deel/nr:

82826/180

Monumentnaam**
Lillesjoen
Complexnummer

Complexnaam

507746

Lillesjoen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Haaksbergen

Haaksbergen

Overijssel

Straat*

Nr*

Assinkweg

10

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Haaksbergen

G

Postcode*

Woonplaats*

7481 VW

Haaksbergen

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1381

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Het (voormalige) JACHTHUIS heeft een T-vormige plattegrond en bestaat uit een hoofdgebouw van twee en haaks
daarop een vleugel van één bouwlaag. De uitkragende verdieping van het hoofdvolume rust op korbelen, de zolder
op geprofileerde kraagstukken. De overstekende zadeldaken van beide vleugels zijn gedekt met rode Tuile du Nord
pannen. In de oksel van de twee bouwvolumes aan de westzijde een lage aanbouw onder lessenaardakje. De
kozijnen van de eenvoudige rechtgesloten vensters en deuren in het huis zijn vernieuwd. Boven de gemetselde plint
zijn de gevels opgetrokken in horizontale donkerbruin gebeitste rabatdelen. Aan de noordgevel is de plint verhoogd
om plaats te bieden aan twee kelderdeuren. In de plint verder enkele kleine keldervensters. Het verlengde geknikte
dakschild boven de veranda aan de oostgevel van de lage vleugel rust op in verschillende kleuren geschilderde
geprofileerde gedraaide kolommen. In het gedeelte van de veranda dat doorloopt in het hoofdvolume de
hoofdentree tot het huis. Behalve de trap voor de ingang geven twee identieke trappen aan de oost- en de zuidzijde
toegang tot de veranda. De houten balustrade met gesneden balusters van de veranda loopt aan weerszijden van de
trappen door als trapleuning. In het zadeldak boven het hoofdvolume twee dakkapellen. Op de nokken van de daken
en in het dakschild in totaal vier gemetselde schoorstenen met schoorsteenkap. De geveltekens op de uiteinden van
de nokken hebben een Noorse decoratie.
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De trekbalk onder de makelaar aan de zuidgevel van de lage vleugel is met hout dichtgezet en voorzien van een
afbeelding van een elandsgewei. Het interieur bevat onder meer een grote betegelde haard in de hal en een
haardpartij in de jachtkamer.
Waardering
Houten jachthuis van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege:
- de oorspronkelijke functie van jachthuis van de Enschedese textielfabrikantenfamilie Van Heek
- de herkomst als bouwpakket uit Noorwegen
- de redelijke mate van gaafheid van het ex- en interieur
- de ensemblewaarde als onderdeel van het complex

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Jachthuis
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Eenvoudig groot smeedijzeren INRIJHEK tussen identieke zandstenen hekpijlers. De vierkante basementen en de
taps toelopende schachten van de hekpijlers zijn rose gekleurd. De zandstenen bekroning van de kolommen bestaat
uit een geprofileerde deklijst onder een piramidevormig zandstenen blok. Op de linker hekpijler in reliëf "LANK" en
op de rechter "HEET" en het jaartal 1895.
Waardering
Smeedijzeren hek tussen zandstenen pijlers van belang vanwege:
- de historisch-functionele samenhang met het landgoed Lankheet
- de functie als markering van de entree tot het huis Lillesjoen
- de gaafheid

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Hek
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Twee eenvoudige zandstenen PIJLERS die elk bestaan uit een rechthoekige schacht waarvan het bovenste gedeelte
iets uitkraagt. De kolommen worden afgesloten door een geprofileerde dekplaat. Op de pijlers staat de naam
"Zorgvliet".
Waardering
Twee zandstenen pijlers van belang vanwege:
- de functie als markering van de grens tussen het erf van het huis en het Assinkbos
- de gaafheid

Hoofdcategorie
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Erfscheiding(D)

Hekpijler
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