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Complexnaam
Jachthuis, woning en bakhuisje.
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

3

517076, 517077, 525855

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject
Molenzichtweg 12, 4624 RC Bergen op Zoom
Complexomschrijving
Inleiding.
Het complex bestaat uit drie onderdelen, te weten het voormalige JACHTHUIS in Chaletstijl (1), een WONING met
aangebouwde stal (2) en een BAKHUIS (3). Het geheel bevindt zich ver buiten de bebouwde kom van Bergen op
Zoom. Het voormalige jachthuis Boschlust werd tussen 1900 en 1901 gebouwd naar ontwerp van architect H.J.G.F.
van Ewijk. De bijgebouwen dateren uit 1901 en 1902 en werden ontworpen door C. de Rooij. De opdrachtgever was
W.F.C.J. Eerens. Het hoofdgebouw diende later als klooster voor de broeders van St. Louis en is heden in gebruik als
woonhuis, evenals de andere woning op het terrein. Het geheel wordt omgeven door een groot bebost areaal.
Waardering.
Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een ruimtelijke
ontwikkeling, namelijk de stichting van landhuizen in de bosrijke omgeving van de stad en is van belang voor de
typologische ontwikkeling van het jachthuis rond 1900. Het is architectuurhistorisch van belang wegens stijl en
ornamentiek. Het geheel heeft ensemblewaarde wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de
historisch-ruimtelijke relatie met de groenvoorzieningen. Het complex is waardevol vanwege de gaafheid van ex- en
interieur.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
Het JACHTHUIS BOSCHLUST werd gebouwd in 1900-1901 naar ontwerp van architect H.J.G.F. van Ewijk in opdracht
van W.F.C.J. Eerens in Chaletstijl. Eerens was de directeur van de rijksbelastingen in Den Bosch. Nadien waren de
broeders van St. Louis er langere tijd gehuisvest, heden is het pand in gebruik als woonhuis.
Omschrijving.
Het tweelaagse vrijstaande pand heeft een vrijwel L-vormige plattegrond en een samengesteld dak met rode
verbeterde hollandse dakpannen. De gevels zijn gepleisterd en wit geschilderd, de bakstenen speklagen en
hanekammen boven de ramen zijn rood geschilderd. Het meest representatief is de naar de tuin toegekeerde
zuidgevel, waarachter zich de woonkamer bevindt. Rechts van het midden is er een breed vooruitspringend gedeelte
onder zadeldak met standvinken. Links hiervan bevinden zich twee schuifvensters met kleine roedenverdeling in de
bovenlichten, onder hanekam en met luiken waarop diabolobeschildering. Hier boven twee lagere schuifvensters met
luiken, met daarboven direct de naar de hoek toe iets geknikte kroonlijst op geprofileerde klosjes, waar boven het
grote piramidevormige dak met bolpiron. In de bouwmassa rechts van de risaliet op de begane grond een
schuifraam en daarboven een kleiner raam, direct onder het lessenaardak aldaar. Onder het schuifraam op de
begane grond bevindt zich een hardstenen gevelsteen met opschrift: H.A.F.M.I. Eerens-de Ram 19 april 1900. De
risaliet met topgevel onder zadeldak heeft aan de voorzijde een hardstenen trap waarop openslaande deuren
uitkomen. Het bovenlicht met kleine roeden hiervan is getoogd, evenals dat van het gekoppelde schuifvenster
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erboven. Boven dit raam is een hardstenen gevelsteen geplaatst waarop Bosch-lust anno 1900 staat. De linkerzijde
van de risaliet bevat een schuifvenster op de begane grond, daar boven een balkon met siersnijwerk en deur. De
rechterzijde van de risaliet, de oostgevel, bevat vensters en de hoofdingang. Deze is geplaatst in de hoek, waar het
venster met gevelsteen zit. De Jugendstil paneeldeur heeft een dito smeedijzeren deurrooster en een bovenlicht met
kleine roedenverdeling. De rest van de oostgevel is blind. De noordgevel heeft aan weerskanten twee schuifvensters
met luiken op de begane grond. Rechts boven is een gedecoreerd houten afdakje waar oorspronkelijk een klok hing,
links boven een klein schuifvenster. In het midden, waar de trappartij achter schuilgaat, twee verspringend
geplaatste kleine vensters en een groot kruisvenster met glas-in-lood op de verdieping. De westgevel is grotendeels
blind. Links is er een paneeldeur die toegang geeft tot de keuken, daar boven een klein schuifvenster.
Achter de hoofdingang ligt een hal met kussenpaneeldeuren naar de diverse kamers, waarin diverse oorspronkelijke
marmeren schouwen. Onder meer één van wit marmer in de zijkamer rechts van de deur en een hoekschouw in
zwart en wit marmer in de voorkamer aan de zuidgevel. In de voorkamer zijn hoge bovenkasten geplaatst, het
plafond is voorzien van een profielrand. Ook de vensterbanken hebben profielranden en een borstwering met
kussenpanelen. Een bordestrap leidt naar de verdieping. De houten sierbalusters zijn gedeoreerd met knopvormen.
In het grote kruisvenster dat de trap verlicht zijn in de bovenste twee panelen twee familiewapens aangebracht. In
de grote slaapkamer in de zuidoostelijke kant bevindt zich een hoekschouw van bruin/beige marmer.
Waardering.
Het voormalige jachthuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een
ruimtelijke ontwikkeling, namelijk de stichting van landhuizen in de bosrijke omgeving van de stad en is van belang
voor de typologische ontwikkeling van het jachthuis rond 1900. Het is architectuurhistorisch van belang wegens stijl
en ornamentiek. Het geheel heeft ensemblewaarde wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de
historisch-ruimtelijke relatie met de groenvoorzieningen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 9 mei 2021

Pagina: 3 / 7

Monumentnummer*: 517077
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

13542/36

Complexnummer

Complexnaam

517075

Jachthuis, woning en bakhuisje.

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Molenzichtweg

14

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

4624 RC

Bergen op Zoom

Kad. object*

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Appartement

Bergen op Zoom

E

2180

Bergen op Zoom

E

2179

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
Het WOONHUIS met STALLEN werd gebouwd in 1901 in opdracht van W.F.C.J. Eerens naar ontwerp van C. de Rooij
met elementen van Chaletstijl. Rond 1970 zijn diverse ramen en deuren vereenvoudigd.
Omschrijving.
Het eenlaagse pand heeft een L-vormige plattegrond onder een samengesteld dak met rode oudhollandse
dakpannen. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen met rollagen en rechte muurankers. Het pand heeft
een representatieve gevelzijde, die naar het voormalige jachthuis aan de Molenzichtlaan 12 gekeerd is, en een veel
eenvoudiger achtergevel. Het grote woonhuisgedeelte is vrijwel vierkant met daaraan een rechthoekige uitbouw
voor de stallen. De westgevel heeft een piramidevormig schilddak dat in het midden wordt onderbroken door een
hoger opgaand deel onder zadeldak, voorzien van standvinken. Op de begane grond rechts zijn twee schuiframen
geplaatst, links is er een paneeldeur met zijraam en bovenlicht. Het topgeveldeel is voorzien van een hijsluik. Het
rechtergedeelte van het woonhuis is voorzien van twee jukvensters met centraal een paneeldeur. Haaks hierachter
staat het stalgedeelte onder een lager zadeldak met eindschild. Hierin bevinden zich links gekoppelde stalvensters
en een paneeldeur. De kopse gevel is blind. De achterzijde van het stalgedeelte heeft van links naar rechts: een
varkensdeurtje, een paneeldeur, een stalraam en staldeuren onder korfboog. Iets inspringend heeft de oostgevel het
sobere woonhuisgedeelte. Links is er een paneeldeur met bovenlicht en aangezet stolpvenster, waarnaast nog twee
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stolpvensters. De noordgevel van het woonhuis bezit centraal een tot dakkapel onder lessenaardak doorgetrokken
gedeelte. Rechts is er een opkamer met kelder, zichtbaar aan de aldaar geplaatste vensters, links en in het midden
nog een stolpvenster.
Tussen de oostgevel van het woonhuis en het bakhuisje staat een ronde betonnen waterput.
Waardering.
Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een ruimtelijke
ontwikkeling, namelijk de stichting van landhuizen in de bosrijke omgeving van de stad en is van belang voor de
typologische ontwikkeling. Het is architectuurhistorisch van belang wegens stijl en ornamentiek. Het geheel heeft
ensemblewaarde wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met de
groenvoorzieningen.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
Het BAKHUISJE werd gebouwd in 1902 in opdracht van W.F.C.J. Eerens naar ontwerp van C. de Rooij. Het
ovengedeelte is verdwenen. Het bakhuisje bevindt zich op het erf van de woning met stallen uit 1901 en is geplaatst
aan de oostzijde van het erf.
Omschrijving.
Het eenlaagse gebouwtje heeft een rechthoekige plattegrond en een zadeldak waarop rode Oudhollandse
dakpannen. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen met rechte muurankers. In de korte voorgevel is een
paneeldeur met een raampje aangebracht. De overige gevels zijn blind. Aan de achterzijde is de ovenaanbouw
verdwenen, de plaats ervan is in het metselwerk nog te onderscheiden. Op de nok bij de achtergevel staat een
vierkante bakstenen schoorsteen.
Waardering.
Het bakhuisje is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een ruimtelijke
ontwikkeling, namelijk de stichting van landhuizen in de bosrijke omgeving van de stad en is van belang als zeer
laat voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het bakhuis. Het geheel heeft ensemblewaarde wegens de
hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met de groenvoorzieningen.
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