Zo ziet Bergen op
Zoom het graag, een
fris Stationszicht op
de kop van de Stationsstraat.
(foto: HvdV)
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StationSzicht
Straalt weer
Het monumentale Stationszicht in Bergen
op Zoom lijkt wel iets van een kat te hebben. Het 19e eeuwse pand is van de sloop
gered en aan zijn inmiddels vierde of vijfde
leven begonnen. Uiteraard ging daar een
stevige renovatie/restauratie aan vooraf.
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Eind 17e, begin 18e eeuw werd Bergen op Zoom
een onderdeel van de West-Brabantse waterlinie.
De stadsmuren werd afgebroken en de stad werd
een vesting met diverse bastions. Of het een
verbetering was kun je je afvragen want midden
18e eeuw werd de stad zonder al te veel moeite
ingenomen door de Fransen.

Ontmantelen en slopen

In 1867 werd de vesting opgeheven en langzamerhand ontmanteld. Dat was nodig omdat de
spoorlijn Roosendaal-Vlissingen werd aangelegd
en in 1863 het eerste deel gereed kwam, het
tracé van Roosendaal naar Bergen op Zoom.
Het spoor lag buiten de vesting, en eindigde ter
hoogte van bastion William. Niet de meest ideale
situatie voor treinreizigers die in de stad wilden
komen. Vandaar dat, toen nog geen vijf jaar later
de vesting werd opgeheven en werd besloten om
hem te ontmantelen, bastion William als eerste
werd gesloopt. Op die locatie werd in 1869 het
eerste station van Bergen op Zoom gebouwd.

Verlopen stationsgebied

Hoewel het zo’n beetje het eerste is wat je ziet
van Bergen op Zoom als je met de trein in de stad
aankomt, is het stationsgebied niet bepaald een
fraai visitekaartje voor de voormalige garnizoensstad. Het station zelf is inmiddels door de NS
opgeknapt, waarop de gemeente ook een aantal
zaken aanpakte en plannen begon te maken om
het hele gebied onder handen te nemen. Wat
echter bleef was het voormalige café/hotel Stationszicht, op de hoek van de Stationsstraat. Het
pand stond al een jaar of tien leeg en verkeerde
zowel inpandig als aan de buitenkant in deplorabele toestand. Doodzonde, want het is een
rijksmonument met historie en onderdeel van de
prachtige paleisachtige bebouwing van de Stationsstraat. Die stamt uit de 19e eeuw. Daarvoor
zag het gebied er heel anders uit.

De rechte lijsten werden op de bank
getrokken, de gedecoreerde elementen
zoals de ornamenten zijn gegoten in
siliconen mallen. (foto’s: JWK)

Belegering op belegering

Bergen op Zoom is een stad met een tumultueus
verleden. Dat heeft veel te maken met de ligging.
In de 16e eeuw, ten tijde van de Tachtigjarige oorlog, was Bergen op Zoom gesitueerd op de grens
van Noord en Zuid en van strategisch belang. Tot
tweemaal toe probeerden de Spanjaarden de
stad in te nemen maar het lukte ze niet om de
stadsmuren te slechten.
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Niets uitbundigs
maar wel fraai
Als een paleis

Nog weer eens een kleine vijf jaar later beschikte
Bergen op Zoom over een zeer indrukkwekkende entree voor de treinreizigers. De lokale
grootindustrieel Arnoldus Asselbergs laat een rij
imposante herenhuizen bouwen aan de Stationsstraat (die dan nog Williamstraat heet). Architect
was C.P. van Genk. De in Bergen op Zoom geboren
bouwmeester heeft in die periode een stevige
stempel gedrukt op de architectuur in zijn stad;
gepleisterde gevels met stucomlijstingen met
kuiven, kroonlijsten op voluten en gebosseerde
muurvlakken en risalieten. Die elementen liet hij
ook terugkomen in de rij herenhuizen die hij voor
de Stationsstraat ontwierp. Het middelste in die
rij, nummer 28, was de woning van zijn opdrachtgever Asselbergs. Vandaar dat het monumentale
pand groter is dan de rest en rijker gedecoreerd.
Ook komt het iets naar voren, net als de twee paviljoens op de uiteinden van de rij. Dat versterkt
de symmetrie van het geheel en geeft het een
paleisachtige uitstraling.

Bedenkelijk allooi

Het hoekpand aan de kant van het station werd
het nieuwe stationskoffiehuis. Met zijn grote
erf, grote tuinen en stallingen was het beter
geaccommodeerd dan het stationskoffiehuis

aan de overkant van de straat. Dat bleek echter
geen garantie voor de toekomst. Het paviljoen
werd Hotel Stationszicht en gleed in de loop
van de jaren af naar een bedenkelijk bestaan in
de marge, totdat het op een gegeven moment
helemaal leeg kwam te staan. Het pand was toen
eigendom van woningstichting Soomland die
niet over de financiële middelen beschikte om
het te ontwikkelen. Fusie met woningcorporatie
Stadlander bracht daar geen verandering in en
in 2013 besloot men Stationszicht af te stoten.
Marcel Simons, voormalig horecaondernemer in
Bergen op Zoom, zag er wel mogelijkheden mee.
Niemand bleek zijn liefde voor het pand te delen
en zo kon het gebeuren dat hij ineens eigenaar
was van Stationszicht. “En dan begint een heel
traject van ontwikkelen, renoveren, restaureren”,
zegt hij. Marcel Simons riep daar de hulp bij in
van Weyts Architecten en De Kok Bouwgroep.

Dramatisch verval

“Je moest goed door de puinhoop kunnen heenkijken om te kunnen zien wat de opdrachtgever
er in zag”, zegt architect Laureijs Weyts. “Van
oorsprong had het pand mooie grote en hoge
kamers maar daar was weinig meer van over.
Er waren allemaal kleine kamertjes in het pand
gemaakt, passend bij een hotel voor kort verblijf.”
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Het dak was lek zodat het binnen net zo hard
regende als buiten. Mede daardoor was er het
geornamenteerde plafond op de begane grond
niet veel meer over. Het riet hing naar beneden,
het lijstwerk was er voor een groot deel afgetrokken, één van de twee middenornamenten was
volledig verdwenen en van het tweede hingen er
nog wat stukken. Ook de mooie expressieve gevel
was tamelijk onherkenbaar geworden. Er was
een soort rubberachtige verf op aangebracht dat
het pleisterwerk en de karakteristieke houten en
stenen ornamenten voor een groot deel aan het
zicht onttrok. Binnen was het ook slecht. “Het
zag er dramatisch uit”, aldus de architect. Gelukkig was het technisch minder zorgelijk zodat de
plannen van de nieuwe eigenaar wel degelijk
haalbaar waren; een commerciële ruimte op de
begane grond en appartementen op de verdiepingen.

Hulp van de gemeente

Uitgangspunt was om de karakteristieke decoraties op gevel en begane grond terug te brengen.
Subsidie van de gemeente bracht dat binnen
de mogelijkheden. “Het was ons al jaren een
doorn in het oog, zo’n bouwval precies op een
zichtlocatie”, zegt Tom van Eekelen, ambtenaar
monumenten bij de gemeente Bergen op Zoom.
“We waren dan ook heel blij dat Marcel Simons
Stationszicht kocht en ging opknappen. Het
sloot ook prima aan bij ons beleid ten aanzien
van materieel en cultureel erfgoed, en de aanpak
van leegstand. Vandaar dat we bereid waren om
financieel bij te dragen.” De gemeente keek naar
de voornaamste punten in het pand, elementen
die zeker behouden moesten blijven. Het geornamenteerde plafond kwam daar als belangrijkste
onderdeel uit. Voor de reconstructie daarvan
wilde men graag de portemonnee trekken, al
waren er wel twijfels of de stukadoor het herstel
voor elkaar zou krijgen.

Met zijn in ere herstelde lijstwerk en ornamenten lijkt de
ruimte op de begane grond geknipt voor bijvoorbeeld een
notaris om kantoor te houden. (foto: HvdV)
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Verdwenen zijn de kleine kamertjes. Stationszicht beschikt nu over
ruime karakteristieke appartementen waarvan sommige de naam
van het pand op letterlijke wijze eer aan doen. (foto’s: HvdV)
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Vakkundige handwerk

De stukadoor die de restauratie onder zich had, was
Buijs Project. Het bedrijf was ingeschakeld voor
al het binnenwerk, de wand- en plafondbepleistering en de lijsten en de ornamenten. Voor het
restauratiewerk riep Buijs Project de hulp in van
het Antwerpse Coremans Gipsdecoraties in. “Dat is
een vaste relatie van ons die we doorgaans voor dit
soort werk inschakelen”, zegt Ferry van Vegchelen,
projectleider bij Buijs Project dat in Hooogerheide
is gevestigd, op nog geen tien kilometer afstand
van de Belgische grens. Om de fraaie decoraties te
kunnen herstellen, werden de restanten van lijsten
en ornamenten meegenomen naar de werkplaats
in Hoboken. Daar werden ze gereinigd en werden
er met behulp van siliconen mallen van de verschillende onderdelen gemaakt. “De lijsten zijn opgebouwd uit zeven elementen, de ronde middenornamenten uit wel veertien”, zegt Steven Hendrickx van
Coremans. “De onderdelen van de rozetten hebben
we allemaal opnieuw gegoten, net als de versierde
lijsten. De rechte lijsten hebben we hier op de bank
getrokken.” Alle onderdelen zijn van Antwerpen
naar Bergen op Zoom getransporteerd en door
Corenmans gemonteerd op het gipsplatenplafond
dat door de aannemer was geplaatst en door Buijs
Project afgewerkt.
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Verschillende stijlen

“Het is een eclectische stijl met een sterk zuidelijke
inslag”, zegt architect Jan Weijts over de plafonddecoraties. “Het bevat de krenten uit de pap van de
ornamentiek die in de loop der eeuwen is ontstaan.”
Die hoogtepuntjes zijn overigens alleen te vinden in
de twee grote kamers van de 130 m2 grote commerciële ruimte op de begane grond, in de rest van het
pand komen ze niet terug. Naast de commerciële
ruimte beschikt Stationsstraat 42/44 over zeven appartementen; eentje op de begane grond, de andere
drie op de verdiepingen. “In een paar van de zeven
appartementen hebben we nog wel prefab-lijstwerk
op de plafonds aangebracht, maar dat zijn slechts
sobere platte plinten”, aldus Ferry van Vegchelen van
Buijs Project.
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Zo’n bouwval
precies op een
zichtlocatie

Vrijwel al het decoratieve stucwerk
was verdwenen. Aan
de hand van enkele
restanten kon het
plafond worden gereconstrueerd.
(foto: HvdV)
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Een eclectische
stijl met een
sterk zuidelijke
inslag
“Voor de rest hebben we de wanden en de
plafonds strak gepleisterd.” Niets uitbundigs dus
maar wel fraai, zeker in combinatie met de mooie
hoge ramen en de originele donkere balken en
spanten.

Er is al wel wat interesse geweest, maar dat heeft
nog niets concreets opgeleverd. “Het is te hopen
dat we daar ook snel een huurder voor vinden!”
Bergen op Zoom hoopt met hem mee want het
baart de gemeente zorgen dat er nogal wat panden leeg staan in de stad. Vooralsnog overheerst
echter de blijdschap over het prachtige herstel
van Stationszicht. Van de inpandige reconstructie krijgen de treinreizigers natuurlijk niet veel
mee, maar dank zij de gereinigde gevel met zijn
gereconstrueerde ornamenten biedt het voormalige verlopen hotel weer een fraaie aanblik. En
wie weet waar dat toe leidt in. Stationszicht kon
zomaar eens de aanjager blijken te zijn waar het
stationsgebied van Bergen op Zoom al jaren naar
snakte.

Schaap over de dam

Voor eigenaar Marcel Simons is het dan ook geen
verrassing dat nog geen twee maanden na de
oplevering bijna alle zeven appartementen verhuurd en bewoond zijn. “En voor de laatste twee
is ook al belangstelling getoond”, zegt hij. “Ik
ben er ook nooit bang voor geweest dat ik geen
huurders voor de appartementen zou vinden.” De
commerciële ruimte op de begane grond is echter
een ander verhaal.

Stationszicht
Opdrachtgever: Marcel Simons, Bergen op Zoom
Architect: Weijts Architecten, Bergen op Zoom
Aannemer: De Kok Bouwgroep: Bergen op Zoom
Stukadoorswerk: Buijs Project, Hoogerheide

Twee van deze enorme ornamenten heeft
Stationszicht weer. Ze
zijn opgebouwd uit
maar liefst dertien
aparteelementen.
(foto: HvdV)
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