Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Complexnummer: 526863

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam
De Ruwenberg
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

5

526862, 526865, 526866, 526867,
526868

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject
Ruwenbergstraat 1, 5271 AG Sint-Michielsgestel
Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
Het complex landgoed "De Ruwenberg" bestaande uit LANDHUIS, voormalig KOETSHUIS, voormalige
PANNENDROGERIJ annex SLANGENMUUR, DUIVENVERBLIJVEN met TUINMUUR, en SPIJLENHEKWERK. Het complex
is gelegen aan het einde van een met linden omzoomde oprijlaan. De oorsprong van het landgoed De Ruwenberg,
aanvankelijk bekend onder de naam Boecoop, gaat terug tot 1430. In het huidige landhuis, sinds de bouw van een
nieuwe grote villa eind negentiende eeuw De Kleine Ruwenberg geheten, zijn delen van de voorganger uit 1532
opgenomen. Na te zijn afgebrand, in 1842 door P. Berail herbouwd.
Aan het begin van de laan een gietijzeren hekwerk met de naam van het landgoed. Aan het einde links, met de nok
evenwijdig aan de as van de laan, het tweelaagse landhuis onder schilddak op rechthoekige plattegrond. Rechts van
de laan, eveneens met de nok evenwijdig, tegenover het landhuis gelegen voormalig koetshuis onder zadeldak op
rechthoekige plattegrond. Links naast het koetshuis een slangenmuur, opgenomen in een pannendrogerij op
nagenoeg rechthoekige plattegrond onder zadeldak, waarvan de nok in het verlengde van die van het naburige
koetshuis staat. Op enige afstand staat in de tuin van het koetshuis en haaks hierop een tweetal duivenverblijven
onder zadeldak op rechthoekige plattegrond, met elkaar verbonden door een met dakpannen afgedekte tuinmuur.
Waardering van het complex
Het landgoed complex "De Ruwenberg" bestaande uit LANDHUIS, voormalig KOETSHUIS, voormalige
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PANNENDROGERIJ annex SLANGENMUUR, DUIVENVERBLIJVEN en SPIJLENHEKWERK is van algemeen belang. Het
complex heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als
voorbeeld van een landhuis met annexen op een landgoed in een parkachtige omgeving. De onderdelen van het
complex hebben architectuurhistorische waarde vanwege de in- en uitwendig behouden hoofdstructuur en het
traditionele materiaalgebruik alsmede vanwege onderdelen van de interieurs. Ze hebben bouwhistorische waarde
vanwege de afleesbaarheid van bouwsporen. In onderlinge samenhang hebben de onderdelen van het complex
grote ensemblewaarde.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 1: LANDHUIS.
Inleiding
Landhuis, genaamd De Kleine Ruwenberg, voorheen De Ruwenberg en Huis Boecoop, oorspronkelijk behorend tot
een omgracht landgoed waarvan ook het tegenover gelegen koetshuis deel uitmaakte. De oorsprong gaat terug tot
1430; in het huidige huis zijn delen van de voorganger uit 1532 opgenomen. Na te zijn afgebrand, in 1842 door P.
Berail herbouwd. In de voortuin liggen onder het maaiveld nog de fundamenten van een ronde of veelhoekige
traptoren en een aansluitende haakse vleugel, geheel overeenkomstig een achttiende-eeuwse tekening van het
pand die de situatie van 1532 weergeeft. De familie Berail exploiteerde in de verdwenen bijgebouwen o.a. een
bierbrouwerij en een azijnstokerij. In 1838 was het huis de zetel van de Maatschappij tot Invoering van de Zijdeteelt
in Noord-Brabant. Het huidige landhuis is opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant en ligt in een
parkachtig landschap met aan het begin van de oprijlaan een gietijzeren spijlenhekwerk tussen veelhoekige posten
met de naam Ruwenberg. Restauratie circa 1990.
Omschrijving
Landhuis, rechthoekig, boven een zwart geschilderde plint geheel licht gepleisterd, tweelaags onder schilddak met
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gesmoorde Hollandse pannen. Op de uiteinden van de nok een gemetselde schoorsteen. De voor- en achtergevel
zijn vijfassig, beneden vensters met zesruits schuiframen, op de verdieping met vierruits schuiframen. De vensters
van de begane grond zijn voorzien van dubbele opgeklampte luiken. In de middenas van de voorgevel bevindt zich
de uit 1842 daterende voordeur met panelen, ruitmotieven en oorspronkelijk hang- en sluitwerk. Hardstenen
onderdorpel, neuten en stoep. Boven een eenvoudig geprofileerd bovenkalf een gedeeld bovenlicht met glas-in-lood
uit circa 1990. Rondom een deels houten, geprofileerde kroonlijst. Zowel in de as van de voor- als van de linker
zijgevel een dakkapel met tympaanachtige afdekking en gezwenkte zijwangen. De blinde zijgevel links - met een
zesruits venster met schuifraam en dubbele opgeklampte luiken op de begane grond en een vierruits venster met
schuifraam op de verdieping - en het rechter deel van de achtergevel vertonen sporen van een oudere muur met
speklagen (1532). In de achtergevel ook sporen van ontlastingsbogen met aanzetstenen. De vensters aan de
achterzijde corresponderen niet met die van de voorgevel. Behalve het venster uiterst links en uiterst rechts
beneden, dat voorzien is van dubbele opgeklampte luiken, hebben alle vensters persiennes. De rechter zijgevel
heeft in de plint drie kleine keldervensters, uiterst links een circa 1990 vernieuwde keukendeur met glas en
kruisroeden in het bovenste deel, daarnaast een hooggeplaatst, van gehengen voorzien keukenvenster met
kruisroedenraam onder vierruits bovenlicht en uiterst rechts een zesruits venster met schuifraam en dubbele luiken.
Op de verdieping in de middenas een 16-ruits venster met schuifraam en gehengen. De opvallend blauwe kleur van
deuren, kozijnen en luiken is gebaseerd op een bericht uit 1842 waarin sprake is van 'dutch blue'. De ramen zijn wit,
de kroonlijst is beige.
Inwendig is de oorspronkelijke indeling van het pand, zoals die in 1842 is ontstaan, grotendeels bewaard gebleven.
Van het oude huis resteren, behalve delen van de linker zijgevel en de aansluitende delen van de achtergevel, nog
de drie evenwijdig naast elkaar gelegen toogkelders met rode keramische plavuizen onder de meest rechtse travee
van het pand en de daarboven gelegen keuken. Achter de gehele voorgevel met uitzondering van de meest rechtse
travee ligt een gang waarin een hardhouten open trap uit circa 1990. Op de vloer liggen, zoals ook elders in de natte
ruimten, door de bewoners ontworpen veelkleurige keramische tegels van Marokkaanse makelij, eveneens circa
1990.
Recht tegenover de voordeur bevindt zich de grote woonkamer met stucplafond, bestaande uit een middenrozet met
bladmotieven en een geprofileerde lijst rondom. Tegen de korte linker wand een schoorsteen met Franse kalkstenen
schoorsteenmantel in achttiende-eeuwse vormen, afkomstig uit de antiekhandel. De schoorsteen zelf is gedecoreerd
met gecanneleerde pilasters en een grote arabesk, alles uitgevoerd in stucwerk, circa 1842. Vanuit de kamer voeren
drie treden rechts naar een opkamer, gelegen boven de kelders. In de opkamer met oorspronkelijke houten vloer
een bankje met ruggewarmer, gelegen aan de achterzijde van het fornuis in de keuken, die aan de opkamer grenst.
De keuken, tegenwoordig vanuit de opkamer toegankelijk via een uitgebroken kast, heeft een vloer van Naamse
steen en een groot fornuis die beide deels nog van voor de brand dateren. Boven het fornuis een vijftal zeventiendeeeuwse Delfts-blauwe tegels, ingebed in "witjes". De voorzijde van het fornuis is bekleed met langwerpige crèmekleurige tegels met facet uit XIXB. Boven het fornuis een rondom doorlopende, geprofileerde schouwbalk,
waarboven een tweetal spekkasten. Terzijde een provisiekast met twee zesruits draairamen. Daarboven een oculus
naar de oorspronkelijke trapruimte, nu herbestemd als toilet. Balkenplafond uit 1842. Vanuit de keuken leiden drie
hardstenen treden omlaag naar de gang. Een trap van zes gemetselde treden in een afgeschoten ruimte met
paneeldeur leidt naar een kennelijk secundair aangebracht voorportaaltje, overkluisd met een troggewelfje op
ijzeren liggers dat op zijn beurt toegang geeft tot de reeds genoemde drie toogkelders. In de middelste kelder een
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gemetselde voorraadkast. Aan het uiteinde van de kelders bevindt zich steeds een klein keldervenster. Op de
begane grond bevindt zich uiterst links nog een ruime kamer met vernieuwd stucplafond en "zwartmarmeren"
schoorsteenmantel (XIXd). Op de verdieping slaapkamers waarvan enkele met bedsteden en kasten. In het hele
huis oude paneeldeuren in geprofileerde kozijnen. Op de verdieping ook opgeklampte deuren van kasten en
bedsteden. De vensters zijn circa 1990 aan de binnenzijde voorzien van dubbele ramen, zodat wintervensters zijn
ontstaan. Op zolder staan vijf grenen spantjukken met houten pen- en gatverbindingen waarop driehoeksspanten,
twee gordingen, beide met windschoren, alles uit 1842. In een hoek een afgeschoten knechtenkamer met
opgeklampte deur met oorspronkelijk hang- en sluitwerk. Op zolder wordt een deel van de oude trap met
geprofileerde trappost en balusters bewaard.
Waardering
Het LANDHUIS genaamd De Kleine Ruwenberg is van algemeen belang. Het huis heeft cultuurhistorische waarde als
bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als voorbeeld van een zich steeds verjongend
landhuis in een parkachtig landschap, voortgekomen uit een klein kasteel. Het pand heeft architectuurhistorische
waarde vanwege de in- en uitwendig gaaf behouden hoofdstructuur en het traditionele materiaalgebruik alsmede
vanwege onderdelen van het interieur. Vanwege de goede afleesbaarheid van de bouwsporen is het pand van belang
voor de bouwgeschiedenis. Historisch is het huis van belang vanwege de betekenis voor de ontwikkeling van de
nijverheid in de provincie Noord-Brabant.
Het landhuis heeft samen met de overige complexonderdelen grote ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 2: KOETSHUIS.
Inleiding
Voormalig koetshuis, oorspronkelijk behorend bij het landgoed genaamd "De Kleine Ruwenberg" waartoe ook het
tegenovergelegen landhuis behoorde. Het koetshuis is opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant en ligt in
een parkachtig landschap met aan het begin van de oprijlaan een gietijzeren spijlenhekwerk tussen veelhoekige
posten met de naam "Ruwenberg". Het voormalige koetshuis, oorspronkelijk ingedeeld in woning, paardenstal en
koetsstalling, dateert blijkens een gevelsteen uit 1822. Op het terrein enkele kleinschalige elementen die deel
uitmaakten van het voormalige landgoed als een tweetal monumentale duivenverbljven en een slangenmuur die
later deel is gaan uitmaken van een pannendrogerij.
Omschrijving
Rechthoekig, boven een zwart geteerde plint geheel witgepleisterd eenlaags voormalig koetshuis met
bedrijfsgedeelte onder zadeldak met rode Hollandse pannen. Het pand ligt met de nok evenwijdig aan de met linden
beplante oprijlaan. Ter plaatse van het woongedeelte, vanaf de straat gezien uiterst rechts, een gemetselde
schoorsteen op de nok. Uiterst links bevindt zich de koetsstalling. Tussen woning en koetsstalling bevond zich
oorspronkelijk de paardenstal, die bij een grote verbouwing circa 1955 bij de woning getrokken is. De lange naar de
straat gekeerde zijde vertoont van links naar rechts een grote dubbele wagendeur, een zesdelig draairaam in oud
geprofileerd kozijn, twee oorspronkelijke, grote zesruits schuiframen waartussen een rond 1955 aangebrachte deur
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met grote glasruit in bovenste helft. Rechts een in diezelfde tijd ter plaatse van een oorspronkelijk venster
aangebracht zevenruits venster, bestaande uit openslaande ramen met dwarsroeden onder drieruits bovenlicht.
Omdat het huidige venster lager zit, moest de oorspronkelijke muuropening aan de bovenzijde dichtgezet worden.
Het venster is voorzien van dubbele opgeklampte luiken. Alle vensters hebben bakstenen onderdorpels. Uiterst
rechts ter plaatse van de oorspronkelijke, nu geheel dichtgezette voordeur van de woning bevindt zich een
hardstenen sluitsteen met inscriptie: P.L BERAIL 18 5/13 22
De zijgevel heeft zes zeer lange staafankers. De zinken mastgoot rust op kleine ijzeren steuntjes. De gevel vertoont
tal van bouwsporen waardoor de bouwgeschiedenis afleesbaar is gebleven. De korte gevel rechts, die naar het begin
van de oprijlaan gericht is, is streng symmetrisch van opzet. Hij gaat in zijn huidige situatie vrijwel geheel terug op
een verbouwing rond 1955. Centraal op de begane grond bevindt zich sindsdien hier de voordeur van de woning met
ribbelprofiel, op ooghoogte een klein luikje met glas, boven de deur een laag tweedelig bovenlicht. Aan weerszijden
een zesruits venster, bestaande uit openslaande ramen met dwarsroede onder tweedelig bovenlicht. De vensters
hebben bakstenen onderdorpels en dubbele luiken. Op de zolderverdieping twee vensters met openslaande ramen
met dwarsroede onder segmentboog. Bakstenen onderdorpels. Op vlieringniveau onder de nok een klein rond
venster met kruisroeden. De gevel vertoont tussen begane grond en verdieping uiterst rechts een klein staafanker.
Het spitse dak heeft eenvoudige windveren. De korte gevel links heeft op de begane grond twee symmetrisch
geplaatste zesruits vensters met bakstenen onderdorpels. Kleine staafankers. Windveren. De lange achtergevel
vertoont geheel rechts de bouwsporen van een inrijpoort, corresponderend met die in de voorgevel. Ter plaatse van
de voormalige paardenstal een rond 1955 aangebracht venster met openslaande ramen met dwarsroeden. In het
oorspronkelijk woongedeelte uiterst links een klein wc-raam, waarnaast een hooggeplaatst, gewijzigd negenruits
schuifraam. Alle vensters hebben bakstenen onderdorpels. Zeer lange staafankers.
Inwendig is de oorspronkelijke indeling nog afleesbaar. Een stenen tussenmuur met schoorsteen scheidt de oude
woning van de paardenstal. Eiken moerbalken, eenmaal met schoor op kraagsteentje, overspannen de ruimte.
Opgelegde kinderbalken. Ravelingen. Onder het woongedeelte twee kleine kelders met troggewelfjes, een op houten
en een op ijzeren liggers. De kelders zijn circa 1955 uitgediept en nu toegankelijk via vier stenen treden en een
houten trapje.
Waardering
Het voormalige KOETSHUIS bij het landhuis genaamd De Kleine Ruwenberg is van algemeen belang. Het huis heeft
cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als voorbeeld van
een koetshuis met annexen op een landgoed in een parkachtig landschap. Het pand heeft architectuurhistorische
waarde vanwege de in- en uitwendig behouden hoofdstructuur en het traditionele materiaalgebruik alsmede
vanwege onderdelen van het interieur. Het heeft bouwhistorische betekenis vanwege de afleesbaarheid van
bouwsporen. Het koetshuis heeft samen met de overige complexonderdelen grote ensemblewaarde.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 3: PANNENDROGERIJ annex SLANGENMUUR.
Inleiding
Op het terrein van het voormalige koetshuis bevindt zich een voormalige pannendrogerij annex slangenmuur,
opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele stijl en daterend uit XXA. Als achtermuur is gebruik gemaakt van een
slangenmuur uit XVIII, onderdeel van de tuininrichting van het landgoed.
Omschrijving
Links terzijde van het koetshuis en in diens verlengde bevindt zich een voormalige pannendrogerij op nagenoeg
rechthoekige plattegrond. De drogerij heeft in XXA gefunctioneerd in het kader van een kleinschalige
dakpanfabricage ter plaatse. Het halfopen bouwwerk op eiken staanders met vernieuwde vuren kap heeft een
zadeldak met gesmoorde Hollandse pannen. Voor de achtermuur van het bouwsel heeft men gebruik gemaakt van
een reeds bestaande slangenmuur, die is uitgevoerd als slingermuur, d.w.z. met lisenen waartussen in plattegrond
segmentvormig gebogen muren. De zijmuren uit hergebruikte baksteen zijn slechts manshoog; de geveltoppen
blijven open. De slangenmuur, bedoeld om beschutting te bieden aan kwetsbare fruitgewassen, is een typisch
onderdeel van de tuin van een buitenplaats.
Waardering
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De voormalige PANNENDROGERIJ ANNEX SLANGENMUUR uit XVIII-XXA is van algemeen belang. Het object heeft
cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als voorbeeld van
een kleinschalig bedrijfspand dat zich heeft ontwikkeld uit een veel ouder tuinelement, i.c. een slangenmuur. Het
object heeft architectuurhistorische waarde vanwege de in- en uitwendig behouden hoofdstructuur en het
traditionele materiaalgebruik. Het heeft bouwhistorische waarde vanwege de afleesbaarheid van de ontwikkeling van
tuinmuur tot bedrijfspand. De slangenmuur heeft als typologisch bijzonder onderdeel van een buitenplaats
zeldzaamheidswaarde. Het object heeft samen met de overige complexonderdelen grote ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Pagina: 9 / 13

Monumentnummer*: 526867
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

3 oktober 2005

Kadaster deel/nr:

82685/172

Complexnummer

Complexnaam

526863

De Ruwenberg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

Locatienaam

Locatieomschrijving

BY Ruwenbergstraat 3, Sint-Michielsgestel
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Sint Michielsgestel

G

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
2024

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 4: DUIVENVERBLIJVEN.
Inleiding
Op het terrein van het voormalig koetshuis bevinden zich twee schilderachtige duivenverblijven, met elkaar
verbonden door een tuinmuur. De twee kleinschalige objecten, die in hun vormgeving en kleurstelling een
vereenvoudigde miniatuuruitvoering van het koetshuis lijken te zijn, zijn rond 1900 opgetrokken in Ambachtelijktraditionele stijl en doen denken aan een tuinfolly.
Omschrijving
Evenwijdig aan de achtergevel staan op enige afstand twee eenlaags duivenverblijven op rechthoekige plattegrond.
Ze hebben een zadeldak met rode Hollandse pannen en zijn haaks ten opzichte van het koetshuis gesitueerd. De
muren zijn witgepleisterd; de plint is zwart geteerd. Centraal op de begane grond bevindt zich in de korte gevel een
venster met vierruits raam, dubbele luiken met hartvormige uitsparingen en bakstenen vensterbanken. In de
geveltop tien in een driehoek geordende duivengaten. Het dak is aan deze zijde voorzien van (vernieuwde)
windveren met schulpranden en een makelaar. Op een bord onder de duivengaten: Klein "Ruwenberg". Inwendig
een eenvoudige eiken sporenkap. De duivenhokken zijn met elkaar verbonden door een lange blinde muur met
centraal een deur. De muur is afgedekt met een laag dakpannen.
Waardering
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De twee DUIVENVERBLIJVEN MET TUINMUUR uit circa 1900 zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorische
waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als voorbeeld van kleinschalige
tuinelementen behorend bij een landgoed. Het object heeft architectuurhistorische waarde vanwege de in- en
uitwendig behouden hoofdstructuur en het traditionele materiaalgebruik. De duivenverblijven hebben als
schilderachtige tuinfolly typologische zeldzaamheidswaarde. Het object heeft samen met de overige
complexonderdelen grote ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnummer*: 526868
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

3 oktober 2005

Kadaster deel/nr:

82685/181

Complexnummer

Complexnaam

526863

De Ruwenberg

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

Locatienaam

Locatieomschrijving

BY Ruwenbergstraat 3, Sint-Michielsgestel
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Sint Michielsgestel

G

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
1956

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 5: SPIJLENHEKWERK.
Inleiding
Aan weerszijden van het begin van een lange, door linden omzoomde oprijlaan bevindt zich een gietijzeren hekwerk.
Het hekwerk dateert uit XIXc
Omschrijving
Spijlenhekwerk tussen veelhoekige geprofileerde posten van gietijzer. De posten lopen uit in een veelhoekige punt.
Tussen de spijlen, die zijn bekroond met een pijlpunt, zijn in smeedijzer de letters gemonteerd die samen de naam
van het landgoed "RUWENBERG" vormen. Het hekwerk is zwart geverfd. De letters en punten zijn met een
goudkleurige verf behandeld.
Waardering
Het gietijzeren SPIJLENHEKWERK uit XIXc is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als
bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, als voorbeeld van een kleinschalig tuinelement
behorend bij een landgoed. Het hekwerk heeft architectuurhistorische waarde vanwege zijn gaafheid en traditionele
materiaalgebruik. Het heeft typologische waarde als voorbeeld van een historisch hekwerk. Het object heeft samen
met de overige complexonderdelen grote ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Functie

Pagina: 12 / 13

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)
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