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Geacht College,  
 

Het bestuur van de Erfgoedvereniging ‘Bond Heemschut’, afdeling Gelderland,  
wendt zich met deze brief tot U. 

 

Zoals U bekend is het karakteristieke pand ‘Chalet Stollenburg’ te Berg en Dal, 
gemeente Ubbergen, op 1/11 door brand ernstig getroffen; met name de 

dakpartij van de hoofdbouw ging grotendeels verloren. Ook aan het interieur 
ontstond aanzienlijke (water)schade. 

Gelukkig zijn de zijvleugels behouden, gezien de foto’s die ons hebben bereikt. 
 

Te uwer informatie: 
Chalet Stollenburg is een monumentaal vakwerkhuis in chaletstijl. 

De houten bovenbouw is vervaardigd rond 1874 als meesterstuk door 
handwerkslieden in de Duitse stad Neurenberg. Het pand stond als paviljoen 

op de Eerste Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling van 
1883 in Amsterdam. Op de tentoonstelling fungeerde het als “Weinschenke” 

van de Duitse firma Adlon & Todt. Na sluiting van deze tentoonstelling werden 
diverse paviljoens per opbod verkocht aan particulieren. Het paviljoen van 

Adlon & Todt werd in opdracht van ds. Drost in Berg en Dal (na demontage) 

heropgericht op een nieuwe stenen onderbouw, waarna het ging dienen als 
woonhuis. In later jaren heeft Chalet Stollenburg gediend o.a. als rusthuis en   

kantoor, tot het enkele jaren geleden opnieuw een woonfunctie kreeg.  
De architect van de herplaatsing en (ver)nieuwbouw, medio 1883, was de 

bekende architect Dirk Geijsbeek Molenaar (1844-1920). ,  
 

Chalet Stollenburg heeft een bijzondere uitstraling, onder meer door zijn 
verschillende dakvormen en de toepassing van vakwerk, loggia's en 

trappartijen. Opvallend zijn de talrijke stolpramen en het rijk bewerkte 
houtsnijwerk. Het torenachtige middengedeelte van de rechterzijgevel herbergt 

een gebrandschilderd venster, vervaardigd door glasatelier J.H. Roth te 
Neurenberg in 1874. 

De houten bovenbouw (het oorspronkelijke paviljoen) is een van de weinige 
overgebleven exemplaren in Nederland van dit type chaletbouwwerken - einde 

19e eeuw. 

De ligging van Chalet Stollenburg in een tuin met monumentale bomen is als 
zeer karakteristiek te omschrijven. 



 

Gezien de grote cultuurhistorische waarde, de architectonische 

verschijningsvorm en zijn ligging is hier sprake van een uniek bouwwerk, niet 
alleen voor Ubbergen maar ook nationaal gezien.  

 
Op de dag van de brand is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ter plaatse 

geweest. Er bestaat de hoop dat restauratie mogelijk is, zoals wij hebben 
vernomen.  

 
Wel dienen er in dit verband zo spoedig mogelijk maatregelen te worden 

genomen tegen verder verval. Hierbij wordt gedacht aan het wind- en 
waterdicht maken d.m.v. een nooddak en/of afdichting met grote zeilen. Dit 

o.a. om het pand tegen verdere waterschade te behoeden, het goed te kunnen 
laten uitdampen en te ventileren. Dit laatste is van groot belang om 

zwamvorming tegen te gaan. 
Tevens zullen voorzieningen tegen vorstschade dienen te worden getroffen.  

 

Het bestuur van Bond Heemschut, afdeling Gelderland, verzoekt U alles in het 
werk te stellen om herstel van dit unieke rijksmonument mogelijk te maken.  

Tot nader overleg  en steun in deze – bijvoorbeeld in de vorm van publicaties - 
zijn wij gaarne bereid. Ook een gesprek met de eigenaar om hem – zo nodig - 

in positieve zin te adviseren, behoort tot de mogelijkheden.    
 

Wij verzoeken U ons van de gang van zaken op de hoogte te willen houden en 
deze brief tevens ter kennis te brengen aan de Gemeenteraad van Ubbergen. 

 
Hoogachtend,  

namens Heemschut-Gelderland,  
 

mr. K. Raas, voorzitter                             mevrouw drs. G. Dorhout, secretaris 
 

 

Afschrift:  
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort 

Provincie Gelderland, Arnhem 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


