
 
 
 
 
 
 
 

INLEIDING 

Op verzoek van opdrachtgever heeft BAAC (Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie, 

Archeologie, Architectuur- en Cultuurgeschiedenis) een kort bureauonderzoek/inventarisatie 

verricht van het pand Brugstraat 17 te Roosendaal. Het pand is een gemeentelijk monument 

dat in 1904 werd gebouwd. Doel van deze bureaustudie, men zou van een inventarisatie 

kunnen spreken, is om een bouwhistorische verwachting te geven op basis van 

archieftekeningen, makelaarsfoto’s en plattegronden van de huidige situatie. Veldwerk 

maakte geen deel uit van de opdracht. Voor de foto’s van het pand wordt verwezen naar 

Funda.   

 

   
Brugstraat 17 in huidige toestand, rechts de geveltekening uit 1904. De poort links vormde aanvankelijk 

vermoedelijk de ontsluiting van de achtertuin van het buurpand.  

 

Historisch kader 

Het pand is in 1904 gebouwd. Onder andere uit advertenties in kranten, kon worden 

opgemaakt dat de eerste bewoner J. van Poll-Suykerbuyk moet zijn geweest. Hij was een 

uitgever die aan de Molenstraat zijn boekwinkel, kantoor- en kunsthandel had. Na zijn 

overlijden blijft zijn weduwe er wonen, tot 1922. In dat jaar vindt er een verbouwing plaats. 

Achter het huis wordt een uitbreiding gerealiseerd. M. Huygens (werkzaam bij suikerfabriek 

Daverveldt, zoals op te maken uit overlijdensbericht) is opdrachtgever. Op wie het huis 

vervolgens overgaat, is niet achterhaald. Mogelijk gebeurt dat al in, of kort na 1925, het jaar 

waarin Huijgens overlijdt. Het kan ook zijn dat zijn weduwe er nog lang heeft gewoond. In 

het bouwdossier dateren de eerstvolgende tekeningen uit 1975. In de Jaren zeventig vestigt 

Schoonheidssalon Rémy zich in het pand.     

 

Het bouwdossier 

Op de bouwtekening van 1904 is niets meer te zien dan het ontwerp van de voorgevel en een 

doorsnede over die gevel. Vergelijken we die tekening met de huidige situatie, dan zijn er 

nauwelijks verschillen te zien. Het raam boven de entreepartij is gewijzigd en er zijn geen 

pirons meer aanwezig op de dakkapellen. Daarmee zijn de veranderingen wel zo’n beetje 

genoemd. Het ijzerwerk voor de vensters zal ook van latere datum zijn en als valbeveiliging 



dienen. De speklagen die de gevel sieren zijn op tekening prominenter aanwezig dan in de 

fysiek bestaande toestand.  

De geveldoorsnede leert ons dat de dakkapellen aanvankelijk schilddakjes hebben gehand en 

geen zadeldaken. Ook zien we in aanzet een verbeterd Hollands kapspant getekend. De 

kapellen zijn vermoedelijk in 1987 gewijzigd. Hiervan is een bouwtekening aangetroffen.  

 

 

Plattegrondtekeningen uit 1922 (gevelaanzichten weggecropt) 

 

In 1922 wordt er aangebouwd, zo blijkt uit tekening. Van het bestaande huis zijn het 

souterrain en de bel-etage als bestaand weergegeven. We zien op het souterrain een 

buitengang, vermoedelijk ter ontsluiting van het achterterrein van het linker buurpand. De 

gang van het huis en een ongedeeld vertrek daaraan grenzend. Uit dit vertrek is een hap 

genomen om ruimte te bieden aan een privaat (er is geen toiletpot getekend). De bel-etage 

is, zoals de naam al aangeeft, de hoofdwoonlaag. Hier zien we een kamer-en-suite, zoals 

gebruikelijk in de tijd. Het toilet bevindt zicht aan het einde van de gang. Informatie over de 

indeling op de verdieping en de zolder is er niet. Waarschijnlijk waren er op de verdieping 

slaapkamers. De zolder heeft vermoedelijk als opslagruimte gediend, al dan niet in 

combinatie met één of twee slaapkamers.  

 

Om de uitbreiding in 1922 mogelijk te maken, wordt het toilet gesloopt, waardoor eenvoudig 

kan worden aangesloten op de bestaande gangstructuur. Op souterrainniveau komt een 

kamer met daarachter een washuis. We zien in tekening ook dat de uitbreiding een eigen 

portaal krijgt, toegankelijk via de buitengang. Waarschijnlijk deed men dit om er zo voor te 

zorgen dat de nieuwe woonkamer op die manier bereikbaar was zonder bij binnenkomst 

direct een trap op of af te moeten. Er was, met andere woorden, bij de uitbreiding geen 

sprake meer van een souterrain en een bel-etage, maar van een begane grond en een 

verdieping. Het eerdere concept, verloor in het interbellum snel aan populariteit. Op de 

verdieping van de uitbreiding kwamen twee slaapkamers en een nieuw toilet.  

 

Ten aanzien van de tekeningen van de nieuwe toestand, kan op het niveau van het souterrain 

van de oudbouw nog worden gewezen op doorkrassing van een deel van de gangmuur en de 

linker bouwmuur van het pand. De buitengang moet oorspronkelijk echter al overbouwd zijn 

geweest, zodat vermoedelijk een onjuiste weergave in tekening is gemarkeerd.   

 



   

Plattegrondtekeningen souterrain en bel-etage uit 1975, telkens bestaand links, en te maken rechts.  

 

Op tekeningen uit 1975 zien we een bestaand souterrain / bestaande begane grond die 

weinig verschil toont met de tekening uit 1922, met uitzondering dat er direct achter de 

voordeur in de tussentijd een nieuwe trap is gerealiseerd. In het bouwdeel uit 1922 heeft een 

tweedeling plaatsgevonden, wat zich ook uit in de toevoeging van een tweede trap (die 

overigens in 1975 alweer wordt verwijderd). In 1975 wordt in de voorkamer een winkel 

ingericht. De aanbouw uit 1922 wordt aan de achterzijde uitgebreid en in de woonkamer 

wordt een douche ingebouwd.  

 

   
Plattegrondtekening verdieping en zolder uit 1975. Rechts doorsnede met wijziging trap en aanbouw 
met balkon.  

 

Op de bel-etage / verdieping wordt niet zwaar ingegrepen. In het bouwdeel uit 1904 

verdwijnen de suitedeuren zodat één groot vertrek ontstaat. De aanbouw uit 1922 is, volgens 

tekening al geheel ontdaan van de oude slaapkamerindeling. Daar is een keuken met 

eethoek. De indeling op de verdieping van het bouwdeel uit 1904 blijft ongewijzigd. Wel 

wordt de trap die naar de verdieping leidt, verplaatst. Op de zolder wordt door het optrekken 

van een scheidingsmuur een slaapkamer gerealiseerd. Op tekening van de bestaande 

toestand aldaar, is een ongedeelde zolderruimte te zien.  



  

 

Wijzigingen dakkapellen 1987. 

 

Huidige plattegronden 

In het souterrain is de indeling van het interieur zoals weergegeven op de tekening uit 1975. 

Het bouwdeel uit 1904 heeft nog de oorspronkelijke gangstructuur, als is die door opdeling 

wat minder goed herkenbaar geworden. Geen van de trappen dateert uit de bouwtijd. De 

aanbouw uit 1922 heeft ook nog een herkenbare hoofdstructuur, met dien verstande dat het 

overhoekse deel van de gevel is verdwenen en de gevelindeling werd gewijzigd.  

Op de bel-etage is de structuur aangetast door sloop van de suitewand die oorspronkelijk de 

scheiding tussen voor- en achterkamer (woon- en eetkamer) vormde. In de achterbouw is de 

structuur die vóór 1975 al werd gecreëerd ten koste van slaapkamers en gang, nog aanwezig. 

De verdieping kreeg in 1975 een badkamer, die nadien nog eens werd gemoderniseerd 

(waarbij het toilet bij de badkamer werd getrokken). De kamerindeling door een kastenwand, 

is van na 1975. De kasten zijn op de plaats gekomen van een oude zoldertrap. De huidige trap 

na de zolder is derhalve ook van ná 1975. Op de zolder is ná 1975 een overloop gemaakt en 

zijn aan de voorzijde twee kamers gerealiseerd. Dat zal in 1987 zijn gedaan, het jaar waarin 

de dakkapellen werden gewijzigd. De kamer aan de achterzijde is toen aangepast vanwege 

het verplaatsen van de zoldertrap.   

 



 
Plattegronden huidige toestand (bron: Funda) 

 

 

Huidige situatie constructie 

Op makelaarsfoto’s is te zien dat het souterrain een dek heeft dat bestaat uit liggers 

(vermoedelijk van ijzer) met daartussen troggewelfjes (vermoedelijk metselwerk). Het gaat op 

constructies die aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste veel 

werden toegepast, tot het moment dat hiervoor in de plaats gewapend beton werd gebruikt. 

In de voormalige kamer-en-suite is te zien dat de verdiepingsvloer een simpele enkelvoudige 

balklaag is. De plafonds die de balklaag oorspronkelijk uit het zicht namen, zijn verdwenen. 

Foto’s en tekeningen tonen aan dat de kapconstructie bestaat uit verbeterde Hollandse 

spanten. Dit spanttype veel voorkomend. Een lange tijd is het de standaard geweest bij 

woningbouw. 

Over de constructies van het gebouw uit 1922 zijn we minder geïnformeerd door 

doorsnedetekeningen. Daarop is te zien dat het dak en de verdiepingsvloer zijn aangebracht 

op enkelvoudige balklagen, standaard in de bouwtijd. 

Zie foto’s Funda.   

 

Huidige situatie elementen 

Op basis van makelaarsfoto’s is een globaal beeld te vormen van historische elementen die in 

het pand nog aanwezig zijn. Het gaat dan in eider geval om de hoofdtrap en om een aantal 

paneeldeuren. Ten aanzien van de laatste, lijken er zowel uit 1904 als 1922 nog exemplaren 

aanwezig te zijn. Er zijn vermoedelijk geen historische stookplaatsen meer aanwezig. In de 

voormalige kamer-en-suite zijn rookkanalen gesloopt, zoals aftekening op de muur nog laat 

zien. Lastiger om vanaf foto te duiden, zijn de vensters in de gevels van het pand. Het lijkt er 

op dat die nog grotendeels uit bouwtijd zijn. In de vroegere woonkamer van de uitbreiding 

uit 1922 heeft een oorspronkelijke pui met openslaande (tuin)deuren plaats moeten maken 

voor twee vensters. Links daarvan lijkt een deur te zitten die op basis van de vormgeving nog 

wel eens uit 1904 zou kunnen dateren, wat betekent dat de deur hier zou zijn hergebruikt in 

1922.   

 

Huidige situatie afwerkingen 

Op de makelaarsfoto’s zijn geen historische afwerkingen te zien. Dat wil echter niet perse 

zeggen dat historische afwerkingen niet meer aanwezig zijn. De kunnen verborgen gaan 

achter latere afwerkingen (voorzetwanden, verlaagde plafonds en dergelijke). De ruimte 

waar de meest bijzondere afwerkingen te verwachten zijn, de voormalige kamer-en-suite, is 



geheel gestript. In veel ruimten is de fase 1975 duidelijk aanwezig. Met name ten aanzien van 

tegelwerk. Op dit moment genieten dit soort afwerkingen nog geen brede waardering. De 

mate van zeldzaamheid is (nog) niet bijzonder groot.   

 

Bouwhistorische verwachting 

De bouwhistorische waarden van het pand lijken op basis van de bureaustudie vooral 

betrekking te hebben op het exterieur van het pand, waar sprake is van hoge tot redelijk 

hoge mate van authenticiteit. Het casco van het pand is goeddeels ongewijzigd. Voornaamste 

aanpassing is het gevolg van verplaatsing van trappen. In het interieur geeft de 

hoofdstructuur nog enig inzicht in de wooneisen die gesteld werden aan het begin van de 

twintigste eeuw. Het gaat dan met name om de gangstructuur in het bouwdeel uit 1904 en 

de opzet met souterrain en bel-etage.  

De kans dat in het gebouw nog waardevolle elementen of afwerkingen verborgen gaan 

achter recentere afwerkingen is aanwezig. Deze kans wordt echter niet groot geacht.  

 

 

‘s-Hertogenbosch, 20 februari 2019 

Drs. Ing. A.G. Oldenmenger 

BAAC- Archeologie & Bouwhistorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvulling veldwerk 

Op maandag 18 maart 2019 is een kort bezoek gebracht aan het pand. Doel van dit bezoek 

was om na te gaan of er in het pand nog historische elementen of afwerkingen aanwezig zijn 

die niet konden worden opgemerkt binnen de scope van de bureaustudie. Dat bleek al snel 

niet of nauwelijks het geval te zijn. Het interieur wordt in hoge mate gedomineerd door 

afwerkingen die in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn aangebracht. Het gaat dan 

vooral om tegelvloeren en wandtegels. Deze zijn toegepast in verkeersruimten, keuken, 

toiletten en badkamer.  

 

   
 

   
De jaren zeventig zijn zwaar vertegenwoordigd, met de klok mee in de badkamer, het toilet, de 
aangebouwde trapopgang en de indeling op de zolder.  

 

In een enkel vertrek zijn ook nog behangsels uit die tijd aanwezig. Die behangsels zijn direct 

op de muurpleister aangebracht, hoogst waarschijnlijk na verwijdering van oudere 

behangsels. In de voormalige kamer-en-suite zijn op de zwaar gehavende muren nog hele 

kleine fragmenten (enkele vierkante centimeters in grootte) aanwezig van oudere, mogelijk 

vroeg twintigste-eeuwse behangsels. Fragmenten behangsel zijn ook waargenomen op de 

kastdeur op de zolder. Het behangsel verborg oorspronkelijk het in potlood op de deur 

geschreven woord ‘hangkast’.  

 



   
Eén oorspronkelijke (kast)deur op de zolder, met aan de kamerzijde (rechts) een restant van een 

behangsel uit de bouwtijd. 

 

   
In het pand zijn deuren uit de bouwtijd aanwezig en deuren uit de tijd van de aanbouw aan de 

achterzijde. De deuren zijn ontdaan van oorspronkelijke krukstellen, beslagen en vaak ook de 
afwerkingen.  

 

In het gebouw is nog een redelijk aantal paneeldeuren uit de bouwtijd en de tijd van de 

vergroting van het pand behouden. Deze deuren zijn vrijwel allemaal nog afgehangen met 

de oorspronkelijke scharnieren die geïntegreerd zijn in de kraal van het kozijnhout. Het 

sluitwerk en de deurgrepen zijn meestal vernieuwd. De meeste deuren zijn behoorlijk 

gehavend en ontzet. Meer dan eens is een deel van de profiellatten waarmee de naden 

tussen kozijnhout en muurwerk verdwenen. Waar dit houtwerk nog wel aanwezig is, is 

sprake van een afwerking met een verfpakket waarvan de oudst aanwezig lagen 

vermoedelijk nog wel teruggaan tot in de bouwtijd. Dat geldt overigens ook voor de deuren 

zelf (een aantal is kaalgemaakt) en het houtwerk van de vensters in de gevels van het pand.  

 

De vensters in de voorgevel stammen uit de bouwtijd. In de voorgevel zijn de vensters 

ontdaan van de houten rolluiken die er oorspronkelijk hebben gezeten. De ruimte voor de 

rolluikkasten is nu ledig. De sleuven voor de luiken zijn aan de buitenzijde weggetimmerd 

door een opdeklat op te timmeren. Alleen in de achtergevel is nog één rolluik aanwezig (de 

kast is gedemonteerd). In de voormalige kamer-en-suite is in de voorgevel te zien dat de 

raamkozijnen zijn ontdaan van de schuifijzers en de deklatten. De vensterbanken zijn niet 

meer oorspronkelijk. Op de verdieping zijn nog wel enkele vensterbanken uit de bouwtijd 



aanwezig. Wat wel aardig is aan de vensters, is dat de oorspronkelijke espagnoletten nog 

aanwezig zijn en dat in de meeste gevallen ook de ruiten nog uit de bouwtijd zijn.  

In de aanbouw uit de jaren twintig treffen we nog oorspronkelijke natuurstenen 

vensterbanken aan en ook enkele espagnolets. 

 

   
Op enkele plekken nog een (deels?) oorspronkelijke vensterbank. Binnen is op het kozijnhout nog oude 
afwerking (groengele verf) te onderscheiden onder de huidige toplaag.  

 

   

Een espagnolet uit de bouwtijd (links) en een exemplaar uit de tijd van de achter aanbouw.  

 

In het pand zijn in drie vertrekken stucplafonds aangetroffen. Als eerste in de hal, boven de 

trap. Het stucplafond heeft een perklijst met bladornament dat opvallend dicht op de muren 

is aangebracht. De hoekornamenten en het middenornament zijn beïnvloed door de Lodewijk 

XVI stijl en appelleert enigszins aan de Um 1800 beweging die aan het begin van de 

twintigste eeuw opkwam. Toch zal het plafond vermoedelijk niet uit de bouwtijd zijn. De 

bouwtekening van de bestaande toestand in 1922 vormt hiervoor de belangrijkste indicatie 

(het trapportaal bestaat dan nog niet, de trap was verder in het pand gesitueerd). Dat ook 

geldt vrijwel zeker ook voor het stucplafond in de badkamer. De ornamentiek van het 

middenornament wekt wantrouwen, onder andere de geknutselde aansluitingen van de 

perklijs in de hoeken is te rommelig om uit het begin van de twintigste eeuw te kunnen 

dateren. Het middenroset is ook zeker niet vroeg twintigste eeuws.  

 



 

Er zijn veel aanwijzingen dat het plafond in de badkamer een recente(re) creatie is. 

 

 

Er zijn veel aanwijzingen dat het plafond in de traphal een recente(re) creatie is. 

 

Het plafond dat in de voorkamer op de verdieping is aangetroffen ontbeert ornamentiek, 

waardoor het hoogst onwaarschijnlijk is dat het uit het begin van de twintigste eeuw dateert.  

 

In de voormalige kamer-en-suite en de bijbehorende gang, daar waar op cultuurhistorische 

gronden de rijkste plafonds zijn te verwachten, zijn de plafonds gesloopt. We kijken hier 

direct op de enkelvoudige balklaag van de verdiepingsvloer. Deze is uitgevoerd met 

andreaskruizen en ravelingen ten behoeve van volledig gesloopte rookkanalen tegen de 

rechter bouwmuur.        

 

De toiletten in het pand zijn in de jaren zeventig voor het laatst gemoderniseerd. Nu zijn deze 

toiletten volledig gedateerd, en hebben door de ‘stijl of smaak’ een bijna kolderiek effect 

hebben.  



 
De voornaamste woonvertrekken zijn vrijwel geheel ontdaan van alles dat herinnert aan de bouwtijd 

voor wat betreft indeling, elementen en afwerkingen.  

 

Eén van de weinige plekken in het pand waar nog enigszins sprake is van een historische 

karakter (géén oorspronkelijke situatie), is bij de hoofdtrap in het pand. De trap getuigen van 

een zekere kwaliteit die voor de bezoeker vooral nieuwsgierig maakt hoe het pand er voor de 

ingrijpende verbouwingen vanaf circa 1970 heeft uitgezien. De trap dateert vermoedelijk uit 

de Jaren twintig of dertig. Ondanks dat de trap niet is weergegeven o pde bouwtekening uit 

1922, is het niet ondenkbaar dat de trap in dat jaar werd geplaatst. Het is niet per definitie 

dat verbouwingen conform bestek- of verguningstekening worden uitgevoerd. Op tekening 

zien we de trap het eerste verschijnen in een weergave van de bestaande toestand in 1975.  

 

   
De uiterst curieuze trap naar de verdieping (links) en rechts de hoofdtrap met een niet onaardige reeks 

balusters.  

 

De trap naar de verdieping ontbeert iedere vorm van kwaliteit. De trap is uitgevoerd in beton 

waarbij houten traptreden van een smallere steektrap (mogelijk de trap die we kennen van 

de tekening uit 1922, bestaande toestand) zijn hergebruikt. Volgens bouwtekeningen is dat in 

1975 gedaan. In het best zou gesteld kunnen worden dat de trap getuigt van creativiteit, al 

lijkt hier mee sprake te zijn van een curiositeit met een hoog uniciteitsgehalte. De voor de 

trap veel te smalle treden zijn eenvoudigweg op het beton aangebracht. De trap naar de 

zolder is een hergebruikte standaard steektrap. 

 



Waardering 

Om een proces van planvorming, plantoetsing en vergunningverlening soepel te laten 

verlopen, is het van belang dat alle betrokken partijen hetzelfde verstaan onder 

monumentale waarden en hun gradaties alsmede de door de bouwhistoricus gehanteerde 

toetsingscriteria. Dit hoofdstuk begint dan ook met het definiëren van de waarde-categorieën 

en de criteria authenticiteit en zeldzaamheid. De waardencategorieën en toetsingscriteria zijn 

voorgeschreven in de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek (RCE en SBN) zonder dat 

daarbij aangegeven wordt wat daar precies onder wordt verstaan.  

 

In de inleiding van dit rapport is monumentale waarde in de context van gebouwd erfgoed 

omschreven als: een term waarmee objecten worden aangeduid die voor de samenleving als 

geheel belangrijk worden gevonden, vaak met het oog op de eigen cultuur en identiteit. Op 

academisch niveau ligt de nadruk van oudsher sterk op architectuur en vormgeving. Van 

vroeger uit worden vooral die gebouwen als monument aangewezen waarvan het exterieur 

duidelijke karakteristieken heeft van een bepaalde architectuurperiode. De laatste jaren komt 

er steeds meer aandacht voor historische constructies in, en de historische gebruiksfunctie 

van, gebouwen.  

 

De bouwhistoricus heeft volgens de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek twee primaire 

toetsingscriteria tot zijn beschikking om onderscheid te maken in waardengradaties. Het 

betreft de mate van authenticiteit én de mate van zeldzaamheid. Het begrip authenticiteit is 

op zichzelf niet complex. Authenticiteit staat gelijk aan echtheid, ‘zoals op het moment van 

ontstaan’ en ongewijzigd. Men moet er hierbij wel voor waken dat de focus niet onevenredig 

op de eerste bouwfase wordt gelegd. Het is immers mogelijk dat een tweede, derde of zelfs 

vierde bouwfase ook monumentale waarde vertegenwoordigt. Een bepaalde ingreep kan 

bijvoorbeeld zeer karakteristiek zijn voor een bepaalde tijd. Als dat het geval is, dan spreekt 

men in bouwhistoriekringen van (bouw)historische gelaagdheid. Feitelijk kent men hierbij 

een zekere monumentale waarde toe aan één of meerdere bouwfasen waarbij authentieke 

relicten uit die fasen nog aanwezig zijn.  

 

Het begrip zeldzaamheid kan bij bouwhistorisch en waardenstellend onderzoek niet absoluut 

worden bepaald. Daarvoor ontbreekt het aan kwantitatieve informatie. Daarnaast speelt 

parten dat niet altijd duidelijk is wat het referentiegebied precies is. Op plaatselijk niveau is 

een bouwkundig onderdeel eerder zeldzaam dan op provinciaal of zelfs landelijk niveau. 

Daarnaast kan de mate van zeldzaamheid vaak niet los worden gezien van de mate van 

authenticiteit. Immers een hogere mate van authenticiteit is per definitie zeldzamer.  

 

 
Compleet verrommelde toestand op de bel-etage met links de gangmuur met daarin nog enkele 
paneeldeuren. 

 

Bij het opstellen van een waardenstelling schrijven de richtlijnen voor bouwhistorisch 

onderzoek drie categorieën voor: hoge monumentale waarde, positieve monumentale 



waarde en indifferente monumentale waarde. De termen zijn goed toe te passen, wanneer 

men weet wat er onder wordt verstaan. Positief is feitelijk een bevestiging, een ‘ja’ antwoord. 

Positieve monumentale waarde wil dus niet veel anders zeggen dat dat er inderdaad sprake is 

van monumentale waarde. BAAC beschouwt positieve monumentale waarde als basiswaarde.  

De indicator hoog wordt toegepast om te verheffen. Er is niet zomaar sprake van 

monumentale waarde (positief), maar van iets bijzonders. De lastigste term in gebruik is de 

term indifferent wat letterlijk onverschillig betekent. In de richtlijnen voor bouwhistorisch 

onderzoek worden indifferente monumentwaarden gedefinieerd als zaken die van relatief 

weinig belang zijn voor de structuur en/of de betekenis van het object (of gebied). Het lastige 

daaraan is de koppeling van indifferent en waarden, wat suggereert dat er wel sprake is van 

waarden, maar dat die niet in verhouding staan tot de positieve en eventueel hoge 

monumentale waarden.  

Het is om die reden dat BAAC in haar rapporten een vierde categorie hanteert, namelijk de 

categorie: geen monumentale waarde. Vaak gaat het hierbij om recente(re) afwerkingen, 

zoals vloerbedekkingen, behangsels, gipsplafonds en dergelijke.  

 

Gesimplificeerd kan worden gesteld dat wanneer sprake is van een authentieke én zeldzame 

situatie, hoge monumentale waarde dient te worden toegekend. In geval een toestand 

authentiek is maar niet zeldzaam (of omgekeerd), is een positieve monumentale waarde op 

zijn plaats. Indifferente monumentale waarde ten slotte is de categorie waaronder zaken 

worden geschaard wanneer van een authentieke en zeldzame toestand in het geheel geen 

sprake is.  

 

- Hoge monumentale waarde: van cruciaal belang voor de structuur en/of de betekenis van 

het object of gebied (bijzonder of uitzonderlijk). 

Voor onderdelen waaraan hoge monumentale waarde is toegekend, geldt dat het behoud 

daarvan een zeer zwaar wegende factor is bij de afweging van algemene belangen (de 

betekenis van het monument voor de samenleving) tegen de belangen van de 

eigenaar/ontwikkelaar. In principe is al bij de planvorming het behoud van deze onderdelen 

een gegeven/uitgangspunt. Aanpassingen zijn denkbaar wanneer de bestaande monumentale 

waarde wordt versterkt (bijvoorbeeld door herstel van details, terugbrengen van 

oorspronkelijke kleurstellingen, het verwijderen van waarde-verstorende elementen of 

eventueel reconstructie). Indien de waarde wordt aangetast, geldt dat ingrepen met zorg 

moeten worden uitgevoerd waarbij de historische architectuur van het gebouw maatgevend 

is. Aanpassing van elementen met hoge monumentale waarde kan gevolgen hebben voor de 

monumentale status van het gebouw.  

 

- Positieve monumentale waarde: van belang voor de structuur en/of de betekenis van het 

object of gebied, omwille van de (redelijk) hoge mate van authenticiteit en/of zeldzaamheid 

(basiswaarde). 

Voor onderdelen waaraan positieve monumentale waarde is toegekend, geldt dat er bij het 

maken van verbouwingsplannen, vanuit bouwhistorisch oogpunt, gestreefd moet worden 

naar zoveel mogelijk behoud er van. Het monumentale belang van deze elementen dient 

zorgvuldig afgewogen te worden tegen de belangen van de eigenaar/ontwikkelaar. 

Aanpassingen van positief gewaardeerde onderdelen zijn denkbaar wanneer het karakter en 

de monumentale waarde van het geheel blijven bestaan of eventueel worden versterkt. 

Substantiële aantasting van positief gewaardeerde onderdelen kan gevolgen hebben voor de 

monumentale status van het gebouw.  

 

- Indifferente monumentale waarde: van relatief weinig belang voor de structuur en/of de 

betekenis van het object als gevolg van een aantasting van de mate van authenticiteit of de 

veelvoorkomendheid.  

Vanuit bouwhistorisch oogpunt bestaan er geen zwaarwegende argumenten om het 

volledige behoud van indifferent gewaardeerde onderdelen na te streven. Wijzigingen 

behoren doorgaans tot de mogelijkheden, sloop in veel gevallen ook. Reconstructief herstel 

kan in sommige gevallen leiden tot opwaardering van indifferent gewaardeerde onderdelen. 

 

- Geen monumentale waarde  

Vanuit bouwhistorisch oogpunt bestaan er geen argumenten om het behoud van elementen 

zonder monumentale waarde na te streven. Wijzigingen of zelfs sloop behoren zonder 



voorbehoud omwille van bouwhistorie of de monumentale status tot de mogelijkheden en 

kunnen in het geval het verstorende elementen zijn, zelfs een positief effect hebben op de 

beleving van de monumentale waarde van het complex als geheel.  

 

6.2  Waardering 

6.2.1  Algemene historische waarde 

In de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek wordt aangegeven dat voor de bepaling van 

de algemene historische waarde van een object inzicht moet worden verkregen in 

verbondenheid met maatschappelijke ontwikkelingen. Concreet wordt de bouwhistoricus 

gevraagd te toetsen of in het gebouw één of meerdere maatschappelijke ontwikkelingen tot 

uitdrukking komen, en zo ja, in welke mate en hoedanigheid. Dit is geen eenvoudige opgave, 

mede omdat concrete definities van de gehanteerde begrippen ontbreken. In deze 

rapportage worden alleen die begrippen gedefinieerd waarover binnen de kaders van het 

onderzoek uitspraken mogelijk zijn.  

 

Onder culturele ontwikkeling wordt in dit kader verstaan de ontwikkeling van 

veronderstellingen, opvattingen, waarden, normen en de materiële uitdrukking daarvan door 

een samenleving of een groep daarbinnen. De ontwikkeling van menselijke activiteit op 

tastbare wijze tot uiting gebracht.  

Het pand geeft nog enig inzicht in de wooncultuur van de gegoede burgerij (niet de top) aan 

het begin van de twintigste eeuw, al heeft dat vooral betrekking op de opzet (met souterrain 

en bel-etage), de voorgevel van het pand en de hoofdtrap. Sloop van een groot aantal 

elementen (schouwen, trappen, de suitewand en verwijdering of overschildering van 

afwerkingen) tast de cultuurhistorische waarde van het interieur sterk aan.   

   

Onder sociaaleconomische ontwikkeling wordt in deze rapportage gerekend de ontwikkeling 

die betrekking heeft op algemene welvaart/vooruitgang. 

Het pand geeft, in samenhang met de buurpanden, inzicht in de bouwhausse aan het begin 

van de twintigste eeuw, onder andere het gevolg van economische voorspoed.  

 

Onder geestelijke ontwikkeling wordt in deze rapportage verstaan de ontwikkeling van het 

niet stoffelijke, in dit geval tot uiting gebracht in het materiële; het complex. 

Hiervan is geen sprake. Het huis lijkt niet gerelateerd aan de tegenover gelegen kerklocatie 

(kerk gesloopt in de jaren zeventig). De pastorie rechts van waar deze kerk stond, bestaat 

thans nog.  

 

De geografische ontwikkeling kan worden gedefinieerd als de betekenis die het gebied heeft 

voor de door de mens gecreëerde leefomgeving; de wijze waarop het natuurlandschap in 

cultuurlandschap werd getransformeerd en aan ontwikkelingen in gebruik werd aangepast, 

zowel in materiële als immateriële zin.  

Binnen de kaders van deze verkenning zijn hierover geen uitspraken te doen.  

 

Onder bestuurlijke ontwikkeling wordt verstaan de ontwikkeling van zeggenschap over een 

maatschappelijk afgebakend gebied.  

Hiervan is op basis van bevindingen in deze rapportage geen sprake.  

 

Onder (technische en) typologische ontwikkeling op maatschappelijk vlak wordt hier verstaan 

de ontwikkeling in grondvorm gerelateerd aan de mens/gebruiker (bijvoorbeeld sekse of 

status) of sociale gebeurtenissen.  

Hiervan is op basis van bevindingen in deze rapportage geen sprake. 

   

Onder innovatieve waarde wordt verstaan de ontwikkeling van nieuwe ideeën en 

opvattingen, hier met betrekking tot maatschappelijk of op de markt gerichte of strategische 

vernieuwing.  

Hiervan is op basis van bevindingen in deze rapportage geen sprake. 

 



6.2.2  Ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden 

In de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek wordt aangegeven dat voor de bepaling van 

de ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden inzicht moet worden verkregen in de 

status van vijf te onderscheiden componenten, waarvan hieronder enkele worden 

gecombineerd.  

 

- Belang van het complex als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, 

architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van (inter)nationale betekenis is. 

Het gebouw is niet gelegen binnen de grenzen van een beschermd stadsgezicht, wel maakt 

het gebouw deel uit van een reeks (gemeentelijke) monumenten, vooral aan de westzijde van 

de straat. Samen vormen deze panden een aardig staalkaart van de verschillende 

ontwerpstijlen die aan het begin van de twintigste eeuw populair waren .  

 

- Belang van het complex wegens de situering, verbondenheid met de 

ontwikkeling/uitbreiding van een streek, stad of wijk.  

Aansluitend op het voorgaande kan worden gesteld dat het pand in combinatie met de 

buurpanden een positieve bijdrage levert aan het aanzien van de buurt. 

 

- Belang van het complex wegens de wijze van verkaveling / inrichting / voorzieningen. 

Kon binnen de kaders van de verkenning niet worden bepaald.  

 

- Het belang van het complex wegens de hoge kwaliteit van de bebouwing en de historisch-

ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen. 

Hiervan is geen sprake. De achtertuin mag die naam nauwelijks dragen.  

 

6.2.3  Architectonische waarden 

In de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek wordt aangegeven dat voor de bepaling van 

de architectonische waarden inzicht moet worden verkregen in de status van vijf te 

onderscheiden componenten, waarvan er hieronder enkele worden gecombineerd.  

 

- Belang van het complex voor de geschiedenis van de architectuur en het oeuvre van de 

architect(en). 

Binnen de kaders van de verkenning is hierover geen uitspraak te doen.  

   

- Belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van het ontwerp en de 

ornamentiek. 

Dit belang heeft vrijwel uitsluitend betrekking op de voorgevel van het gebouw. De 

esthetische kwaliteit van het interieur is door verschillende verbouwingen danig teloor 

gegaan dat daar nu nog maar op enkele plekken sprake van is (trap).  

 

- Belang vanwege de interieurafwerking (in samenhang met het exterieur). 

Dit belang is door genoemde verbouwingen sterk gereduceerd. Veruit de meeste 

afwerkingen dateren uit de jaren zeventig of daarna. De afwerkingen zijn kenmerkend voor 

de tijd, maar verre van bijzonder of zeldzaam.  

  

6.2.4  Bouwhistorische waarden 

In de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek wordt aangegeven dat voor de bepaling van 

de bouwhistorische waarden van het gebouw onderscheid wordt gemaakt in drie 

componenten. Concreet wordt de bouwhistoricus gevraagd te toetsen of het gebouw van 

belang is vanwege één of meerdere van deze componenten en hoe groot dit belang is, 

waarbij authenticiteit en zeldzaamheid de belangrijkste toetsingscriteria zijn.  

 

- Het belang van het object voor de geschiedenis van de bouwtechniek.  

Dat belang is beperkt voor wat betreft de gevels en de houten vloerconstructies. Er werd 

gebouwd zoals in de bouwtijd gangbaar was, zonder dat daarbij technische hoogstandjes 

werden verricht. De houten balklagen zijn mede weinig bijzonder omdat ze van meet af aan 

door plafonds en vloerdelen aan het zicht onttrokken zijn geweest. Men zou nog wel kunnen 



stellen dat de vloerconstructie bestaande uit stalen liggers en (vermoedelijk gemetselde) 

troggewelfjes bovengemiddelde monumentale waarde vertegenwoordigt, omdat dat soort 

constructies een relatief korte tijd gangbaar zijn geweest (ze werden snel opgevolgd door 

vloeren in gewapend beton).  

De kapconstructie heeft in de geschiedenis van de bouwtechniek en de ontwikkeling van 

houten kapconstructies een weinig belang. Het is een vrij standaard constructie die veel is 

toegepast en daarom nu ook nog veel voor komt. Doordat de constructie uit de bouwtijd is, 

vertegenwoordigt de constructie wel monumentale waarde.   

 

 
Balklaag van de verdiepingsvloer vanaf de voormalige kamer-en-suite. Rechts boven het venster in de 

voorgevel de nis voor een verdwenen rolluikkast, op de muur de aftekening van een gesloopt 
rookkanaal.  

 

- Het belang van het object vanwege de historische gelaagdheid. 

Hiervan is geen sprake. Veranderingen aan het gebouw hebben nimmer geleid tot een 

verhoging van kwaliteit en zijn ook geen belangrijke uiting van ontwikkelingen van woon- en 

werkomstandigheden in de stad. De ingrepen die in de jaren zeventig zijn gedaan, zijn 

hooguit kenmerkend voor de tijd te noemen.  

 

6.2.5  Waarden vanuit de gebruikshistorie 

In de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek wordt aangegeven dat voor de bepaling van 

de waarden vanuit de gebruikshistorie van het gebouw onderscheid wordt gemaakt in drie 

componenten. Concreet wordt de bouwhistoricus gevraagd te toetsen of het gebouw van 

belang is vanwege één of meerdere van deze componenten en hoe groot dit belang is, 

waarbij authenticiteit en zeldzaamheid de belangrijkste toetsingscriteria zijn.  

 

- Het belang vanwege de ordening, samenhang of inrichting van gebouwen of ruimten, 

passend bij een historische functie, gebruik of productie in het object/complex.  

Dat belang is niet bijzonder groot, anders dan het belang dat hiervoor al is toegekend aan de 

opzet met souterrain en bel-etage (een renaissance-invloed). De sloop van de kamer-en-suite 

is een zware aantasting van de ruimtelijke ordening in het huis en dat geldt eigenlijk ook 

voor de aanbouw aan de achterzijde. Het kost moeite om een beeld te vormen van het 

inwendige van het huis in oorspronkelijke toestand.   

 

- Het belang vanwege een (historische) functie, gebruik of productie in het object/complex. 

Dat belang kon binnen de kaders van de verkenning niet worden bepaald.   

 

- Het belang van het object/complex als herinnering aan een historische gebeurtenis of 

prominente bewoner/gebruiker/opdrachtgever.  

Niet bekend.  

 



6.3 Waardestellingen 

 

Hoge monumentale waarde 

1. Er wordt op basis van de bevindingen in deze rapportage hoge monumentale waarde 

toegekend aan de voorgevel van het pand, die behoudens verwijdering van rolluiken en 

wijziging van het kleurenpalet een goed beeld schetst van de renaissance-beeldtaal die 

popoulair was in de decennia rond de eeuwwisseling. De mate van authenticiteit is hoog. Dat 

kan, op lokaal niveau, ook worden gesteld voor de zeldzaamheid.   

 

Positieve monumentale waarde 

2. Er kan op basis van de bevindingen in deze rapportage positieve monumentale waarde 

toegekend aan de inpandige hoofdstructuur, zijnde de gangmuur en de open gang ter linker 

zijde op grond van de mate van authenticiteit (van de structuur, substantie en afwerkingen 

zijn gewijzigd) en de redelijke mate van zeldzaamheid. De betekenis zit hem vooral in de 

relatie met de hoog gewaardeerde voorgevel van het pand, waar de inpandige structuur 

duidelijk ‘leesbaar’ is.  

3. Er wordt op basis van de bevindingen in deze rapportage postieve monumentale waarde 

toegekend aan de hoofdtrap omwille van de redelijke mate van authenticiteit en enige mate 

van lokale zeldzaamheid. De trap is daarnaast van enige betekenis in relatie tot de 

cultuurhistorisch waardevolle opzet waarbij souterrain (dienstvertrekken) is gecombineerd 

met een bel-etage (die door sloop van interieurelementen en –afwerkingen nauwelijk meer 

als voorname woonlaag te onderscheiden is).  

4. Op basis van de bevindingen in deze rapportage wordt positieve monumentale waarde 

toegekend aan de vloerconstructie van de bel-etage omwillen van de hoge mate van 

authenticiteit end e redelijke mate van zeldzaamheid. De combinatie van ijzeren balken en 

(vermoedelijk gemetselde) toggewelfjes is in hoge mate karakteristiek voor de bouwtijd en 

heeft daarmee ook betekenis. 

5. Op basis van de bevindingen in deze rapportage wordt positieve monumentale waarde 

toegekend aan de paneeldeuren in het huis omwille van de behoorlijke mate van 

authenticiteit in combinatie met een gemiddelde mate van zeldzaamheid. De betekenis van 

de deuren voor het monument is, hoe raar dat ook mag lijken, toegenomen met de sloop van 

een groot aantal interieurelementen en interieurafwerkingen. Zonder de deuren is het 

historische karakter van het pand intern vrijwel volledig verdwenen. Op dezelfde grond 

wordt aan de weinige vensterbanken, de espagnolets in het huis en de beglazing uit de 

boutijd positieve monumentale waarde toegekend. Het zijn schramele resten van het 

oorspronkelijke interieur waar samenhang ver te zoeken is.     

6. Op basis van de bevindingen in deze rapportage wordt positieve monumentale waarde 

toegekend aan de balklagen van de zolder- en de verdiepingsvloer daar waar deze 

constructies nog intact zijn (er zijn door verplaatsing van trappen verschillende gaten 

ontstaan) vanwege de mate van authenticiteit in combinatie met een zeer geringe mate van 

zeldzaamheid. Van enige betekenis zijn de raveelconstructies omdat deze de plaatsen 

markeren waar oorspronkelijk rookkanalen door de vloer leidden. Deze vertekken iets over 

de wooncultuur rond 1900. De betekenis van de balklaag is groot op de plekken waar 

oorspronkelijke plafonds nog intact zijn.   

7. Op basis van de bevindingen in deze rapportage wordt ten hoogste positieve monumentale 

waarde toegekend aan de belangrijkste gevel van de latere aanbouw aan de achterzijde. De 

waarde van de aanbouw is beperkt door het grote aantal wijzigingen zowel in het interieur 

als in het exterieur. De mate van authenticiteit is aangetast, de mate van zeldzaamheid 

gering.  

8. Op basis van de bevindingen in deze rapportage wordt ten hoogste positieve monumentale 

waarde toegekend aan de achtergevel van het huis omwille van de matige authenticiteit en 

de daarmee sterk gereduceerde zeldzaamheid.   

9. Op basis van de bevindingen in deze rapportage wordt ten hoogste positieve monumentale 

waarde toegekend aan de rechter bouwmuur van het pand, vooral om grond van het 

structuurbepalende karakter, maar ook enigszins door de nog aanwezige bouwsporen die 

herinneren aan de rookkanalen (en dus schouwen) die tegen deze muur aanwezig zijn 

geweest. We beseffen ons wel dat het wat vreemd is om aan sporen van sloop waarde toe te 

kennen, maar de sporen hebben onmiskenbaar betekenis voor begrip van de wooncultuur 

rond 1900.   

 



Indifferente monumentale waarde 

10. Op basis van de bevindingen in deze rapportage wordt indifferente monumentale waarde 

toegekend aan alle niet eerder genoemde elementen en afwerkingen die van na de bouwtijd 

van het pand of de aanbouw dateren. Het gaat onder andere om de wanden die op de zolder 

zijn opgetrokken, om recentere plafonds (ook de geornamenteerde), vloerafwerkingen, om 

de keuken in de aanbouw, secundair deurbeslag, de betonnen trap naar de verdieping, de 

hergebruikte trap naar de zolder. Al deze zaken vertegenwoordigen een late mate van 

authenticiteit en zijn op dit moment nog niet zeldzaam te noemen (al verdwijnen jaren 

zeventig interieurs in rap tempo en zullen deze op niet al te lange termijn ook als zeldzaam 

aangemerkt moeten gaan worden).  

11. Indifferente monumentale waarde wordt toegekend aan de de vloerconstructies en het 

platte dak van de aanbouw. De mate van authenticiteit mag hoog zijn, de betekenis en de 

mate van zeldzaamheid zijn vrijwel nihil. 

12. Indifferente monumentale waarde wordt toegekend aan de interieurindeling van de 

aanbouw aan de achterzijde. Ten dele gaat de indeling terug op een oorspronkelijke 

toestand. Die toestand is echter van weinig betekenis.  

 

Geen monumentale waarde 

13. Op basis van de bevindingen in deze rapportage wordt geen monumentale waarde 

toegekend aan zaken die vanaf de Jaren tachtig van de vorige eeuw zijn aangebracht. Het 

gaat daarbij vooral om enkele recentere afwerkingen.  
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