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Status en tijdlijn
Huidig gebruik verblijf voor gasten

van de Staat
deels toegankelijk
voor publiek

Start bouw 1915
Bouw gereed 1920
Aantal liften 1

Bouwinfo
Architect Hendrik Petrus

Berlage 1914-1919
Henry van de Velde
1919-1920
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Erkenning
Monumentnummer 530190 (https://mon

umentenregister.cult
ureelerfgoed.nl/mon
umenten/530190)

Detailkaart

Jachthuis Sint-Hubertus
Jachthuis Sint-Hubertus (ook wel Jachtslot Sint-Hubertus
genoemd) is een gebouw in het noorden van het Nederlands
nationaal park De Hoge Veluwe, tussen de Gelderse plaatsen
Otterlo en Hoenderloo in. Het werd in 1914 ontworpen door
architect Hendrik Petrus Berlage, in opdracht van het echtpaar
Helene en Anton Kröller-Müller.
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In 1914 besloot het echtpaar Kröller-Müller tot de bouw van een
buitenhuis op hun pas verworven landgoed De Hoge Veluwe.
Het ontwerp werd gegund aan de architect Hendrik Petrus
Berlage. Hij ontwierp niet alleen het huis, maar ook het interieur,
de meubels, de tuinen, dienstgebouwen en zelfs een brug bij het
Jachthuis. Zo ontstond er een samenhangend geheel, een
Gesamtkunstwerk.

De bouw duurde van 1915 tot 1920. Het was een opdracht waar
veel geld mee gemoeid was. Berlage was vrij in zijn ontwerp,
waardoor zijn ideeën over vormgeving volledig tot uiting konden
komen. Later ontstond echter een gevoel van onvrede bij Berlage
nadat het opdrachtgevende paar zich steeds maar opnieuw met de
ontwerpen bemoeide, wat tot voortdurende aanpassingen leidde.
De wens om aan het bijna voltooide gebouw alsnog een serre toe
te voegen, was voor Berlage aanleiding om zich terug te trekken.
Henry Van de Velde nam zijn werk over.

Het gebouw bleef tot 1935 in bezit van het echtpaar Kröller, die
het vervolgens aan de Staat der Nederlanden schonken. Het
wordt gebruikt als verblijf voor gasten van de Staat. Van 14 tot
24 april 1946 werd het Jachthuis gebruikt voor overleg tussen
een Nederlandse en een Republikeinse delegatie over de
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Portaal  
  

Civiele techniek en
bouwkunde

H.P. Berlage, eerste ontwerp

toekomst van Nederlands-Indië. In de jaren vijftig van de
twintigste eeuw werd het gebruikt als vakantieverblijf voor de
Nederlandse ministers en hun gezinnen. Politicus Louis Beel
logeerde er jaarlijks in de zomer een week met zijn gezin.[1]

De zorg voor de inventaris is opgedragen aan de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, de zorg voor het gebouw aan het
Rijksvastgoedbedrijf. Het Jachthuis staat tegenwoordig deels
open voor publiek.

In het najaar van 2012 werd begonnen met een grote restauratie
van het monument. De eerste fase liep tot juni 2013. De tweede
van september 2013 tot april 2014. Tijdens de eerste fase werd
het Jachthuis gesloten voor het publiek. Alle leidingen en
elektrische bedrading werden vervangen. Zo lagen de oorspronkelijke elektriciteitsleidingen onder de vloeren
nog in gedroogd zeewier. De 26.000 speciaal voor het gebouw gemaakte glazen vloertegeltjes van de eetzaal
werden eerst verwijderd - vierhonderd werden vervangen - en vervolgens weer teruggelegd. Bij het
schilderwerk werd het oorspronkelijke kleurenplan in ere hersteld. Hiervoor werden dezelfde materialen
gebruikt als bij de bouw. De deurklinken werden opnieuw gegoten en de ongeveer 80.000 dakleien werden
vervangen door leien uit Wales. Van de buitenmuren werden 15.000 tot 20.000 bakstenen vernieuwd.[2] Aan
de renovatie van de tuin werd in september 2011 al begonnen en deze zou tot na de restauratie van het gebouw
duren.

Het hele gebouw is opgetrokken uit baksteen, binnen vaak
geglazuurd, en leisteen. Berlage ontwierp niet alleen het
gebouw, maar ook het interieur en de interieuronderdelen. Alles
in het interieur is op elkaar afgestemd: de tegels, de lampen,
meubels en zelfs het servies en bestek zijn tot in detail door
Berlage ontworpen. Het gebouw vertelt het verhaal van de
heilige Hubertus van Luik. De vorm en het grondplan van het
Jachthuis hebben ook alles van doen met de legende van Sint
Hubertus. In het midden staat een hoge toren en het gebouw
heeft twee zijvleugels die de binnenplaats "omarmen".
Hierdoor heeft het Jachthuis de vorm van een hertengewei. Of
Berlage dit bewust heeft gedaan, is niet bekend. Op de toren in
het midden van het gebouw staat een kruis afgebeeld. De grote
glas-in-loodramen in de hal geven het verhaal van Hubertus
weer. De hal, eetkamer, bibliotheek en theekamer hebben
verschillende kleurthema's die de fasen in het leven van
Hubertus symboliseren.

Het Jachthuis is een buitenplaats geïnspireerd op het
zogenoemde English country house. Voorbeelden van
kenmerken die daar op wijzen zijn de speciale vertrekken voor
ieder gezinslid, net als de bibliotheek, rookkamer, boudoirs en
de biljartkamer. De 31 meter hoge toren[3] van het Jachthuis
past niet bij het genre van het Engelse Country House. Het is vooral een kenmerk van veel van Berlages
gebouwen. De toren hoort ook bij de wens van het echtpaar Kröller-Müller om een weids uitzicht over de
omgeving te hebben.[4]

Architectuur
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Het gebouw is erg luxueus uitgevoerd. Zo had het een eigen generator voor elektriciteit (tegenwoordig is het
aangesloten op het algemene elektriciteitsnet), warm en koud stromend water uit eigen bron, een centraal
stofzuigersysteem, een centraal geregeld klokkensysteem en een lift die nog steeds functioneert.

De ramen op de begane grond kunnen in hun geheel wegzakken in de keldermuur, net als in oude treinstellen.
Verder beschikt ieder raam over een teakhouten rolluik.

Naast Berlage heeft nog een aantal kunstenaars meegewerkt aan de bouw van Jachthuis Sint Hubertus:

Bart van der Leck - kleurgebruik
Joseph Mendes da Costa - beeldhouwwerk
Hildo Krop - beeldhouwwerk
Artur Hennig - glasschilderingen
Lambertus Zijl - bronzen figuren
Johan Coenraad Altorf - beeldhouwwerk en bronzen figuur

De aanleg van de vijver voor het jachthuis bleek een tegenvaller. Op ongeveer anderhalve meter diepte van het
moerassige gebied lag een oerlaag die geen water doorliet, zeer geschikt dus als bodem voor de door Berlage
ontworpen vijver. De bovenlaag met vegetatie werd afgegraven, maar de vijver die ontstond liep langzaam
leeg. Door blootstelling aan zonnewarmte en vorst was de waterdichte grondlaag gebarsten en poreus
geworden. Daarop werd een kleilaag aangebracht, maar ook dat bleek niet afdoende. Uiteindelijk werd de
bodem bedekt met dakvilt, dat in gigantische rollen werd aangevoerd, en met mastiek aan elkaar werd geplakt.
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Bram Haak, Roelof Siegers, Het Jachthuis Sint Hubertus - van ontwerp tot monument, 2003,
ISBN 90-807875-1-5
Ontwerptekeningen Hubertus
(https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/archieven/file/110318305), Rijksarchief Berlage

Artikelreeks Cultuurwijzer: Jachthuis Sint Hubertus (https://web.archive.org/web/20081105073
244/http://www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000830.html)

Bronnen, noten en/of referenties

1. Giebels, Lambert (1995) Van Vazal tot Onderkoning. Biografie 1902-1977, p. 384-385
2. Renovatie Jachthuis Sint-Hubertus (http://www.bestemminginbeeld.nl/vakantie/europa/nederland/gelder

land/de_hoge_veluwe/actueel/specials/2442/renovatie_jachthuis_sint_hubertus_geslaagd.html),
bestemminginbeeld.nl

3. https://web.archive.org/web/20160813023410/https://www.ede.nl/gemeentearchief/verhaal-van-ede/5-
bouwen-en-wonen/jachthuis-sint-hubertus/ Jachthuis Sint Hubertus

4. https://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/kunst-en-architectuur/jachthuis-sint-hubertus Jachthuis
Sint Hubertus, het ‘Gesamtkunstwerk’ van Berlage.

Zie de categorie Jachthuis Sint-Hubertus van Wikimedia Commons voor mediabestanden
over dit onderwerp.

Kastelen in Gelderland

Aalst · Aardenburgh · Aerdt · Ahof · Aldenhaag · Ammersoyen · Ampsen · Appelburg · Appelse
walburg · Appeltern · Baak · Babberich · Baer · Barlham · Batenburg · Beerenclaauw · Bergh ·
Biljoen · Bingerden · Blankenborg · Boelenham · Boetselaersborg · Borculo · Brakel · De Bramel ·
Bredevoort · Broekhuizen · Bronkhorst · Bruinhorst · Buren · De Buurse · Byland · Byvanck ·
Caetshage · Camphuysen · De Cannenburch · de Cloese · Culemborg · Delwijnen · Didam · Hof
te Dieren · Dikke Tinne · Doddendaal · Doornenburg · Doornik · Doorwerth · Dorth · Duivelshuis ·
Eerbeek · De Ehze · Elburg · Groot Engelenburg · Engelrode · Enghuizen · De Essenburgh · De
Gelderse Toren · Geldersweerd · Gendt · Goudenstein · Grunsfoort · Hackfort · Hagen · Harreveld
· Harslo · Het Haveke · Hedel · Hemmen · Hernen · Heumen · Hoekelum · Het Holtslag · Ter Horst
· St. Hubertus · Huissen · Hulkestein · Hunneschans bij De Duno · Hunneschans bij Uddel · 't
Joppe · De Kamp · Kemnade · Keppel · Kermestein · Kernhem · Kiefskamp · De Kinkelenburg ·
Kortenhoeve · Landfort · De Lathmer · Lathum · Ter Lede · Lent · Leuvenum · Lichtenvoorde ·
Loevestein · Loowaard · Magerhorst · Marhulsen · De Marsch · Marveld · 't Medler · Mergelp ·
Meteren · Middachten · Mussenberg · Nederhemert · Neerijnen · Nettelhorst · Nijenbeek ·
Oldenaller · Onstein · De Ooij · Oolde · Ophemert · Het Oude Loo · Oud-Wisch · Plekenpol ·
Poederoijen · Poelwijk · Huis de Poll (Huis te Gietelo) · Ravenhorst · De Rees · Reuversweerd ·
Huis Rijswijk · Rosande · Rosendael · Rossum · Ruurlo · Schaffelaar · Scherpenzeel ·
Schuilenburg · Sevenaer I · Sevenaer II · Sinderen (Oude IJsselstreek) · Sinderen (Voorst) ·
Slangenburg · Soelen · Spaldorp · Staverden · Tarthorst · Tolhuis · Tollenburg · Tongerlo ·
Ulenpas · Ulft · Upladen · Valkhof · Vanenburg · 't Velde · Velhorst · Verwolde · De Voorst ·
Voorstonden · Vorden · Vosbergen · Waardenburg · Wageningen · Walfort · 't Waliën · Wayenstein
(Huis te Herwijnen) · Well (Huis van Malsen) · De Wiersse · Wijenburg (Echteld) · De
Wildenborch · De Wildt · Wisch · Wychen · Zuilichem · Zwaluwenburg · Zwanenburg (Heerde) ·
Zwanenburg (Megchelen)
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