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Cultuurhistorische waardebepaling schuur Kalsdonksestraat 1 

Roosendaal 
Woensdag 16-05-2018 ter plaatse geweest. Aan de Kalsdonksestraat 1 is het woonhuis aangewezen 

als gemeentelijk monument. Bij de aanwijzing is een schouw vanaf de openbare weg gedaan. 

Hierdoor zijn de eventuele overige objecten op het perceel niet benoemd. Maar er moet altijd ter 

plaatse gekeken worden of overige bouwwerken eveneens monumentaal zijn. Op het perceel 

Kalsdonksestraat 1 staat een woonhuis en haaks daarop, aan de achterzijde en met een plat tussenlid 

verbonden, een schuur, wellicht oorspronkelijk koetshuis. De eigenaar van Kalsonksestraat 1 wil de 

schuur slopen vanwege slechte staat. Uit de foto’s blijkt dat eea is opgemetseld met ijsselsteentjes. 

Aan de eigenaar is geadviseerd een bouwhistorisch rapport te laten maken zodat de waarden van de 

schuur nader kunnen worden bekeken. Echter de eigenaar heeft geen geld en dus niet de middelen 

om dit rapport te laten maken. Aangezien Monique van de Looi (bouwhistoricus) gedetacheerd is in 

Roosendaal ter ondersteuning van Corne Gelijns is gevraagd of zij ter plaatse zou willen gaan kijken 

om te beoordelen of de schuur nog enige waarden heeft. Dit document is geen volwaardig 

bouwhistorisch onderzoek, maar een toets aan de waarderingscriteria van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. Het object is getoetst aan de ‘waarderingscriteria voor bouwkunst’ 

(Cultuurhistorische -, Architectuur- en kunsthistorische waarde, Situationele en ensemblewaarden, 

Gaafheid en herkenbaarheid en Zeldzaamheid)  zoals deze door de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed zijn opgesteld.   

Geschiedenis schuur 
De schuur staat niet ingetekend op het Kadastrale Minuutplan 1811-1832. Het betreffende perceel 
heeft dan de kadastrale aanduiding L 259 (moestuin) en is samen met de percelen 258 (huis en erf) 
en 260 (moestuin) in eigendom van dhr. Jan Scheepers, arbeider. In 1861 worden de percelen L 258 
en 259 overgedragen aan dhr. P. Commissaris. Uit de kadastrale registers blijkt dat dhr. Commissaris 
in 1870 een schuur bouwt, vermoedelijk de schuur uit de onderstaande omschrijving. 
Op een kadastrale tekening (West Brabantsarchief) uit 1914 staat de schuur ingetekend. 
 

 
Kadastrale minuutplan 1811-1832. Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 



 

Cultuurhistorische waardebepaling Kalsdonksestraat 1 Roosendaal                                                             2 
 

 

 
1914 . Bron: West Brabantsarchief 
 

 
2018. Bron: luchtfoto gemeente Roosendaal 
 

Beschrijving schuur 
Ter plaatse blijkt dat de schuur een bouwlaag met zadeldak gedekt met gesmoorde oude holle 
pannen te zijn. Waarvan de gevels deels zijn opgebouwd in ijsselsteentjes in kruisverband met 
kalkvoeg en een gedeelte is gestuct. Vanaf de Kalsdonksestraat bekeken staat de rechterzijgevel 
in/op de perceelsgrens. Hierin zijn geen openingen aanwezig. De kopgevels zijn volledig gestuct. De 
linkerzijgevel heeft meerdere openingen die al de nodige wijzigingen hebben ondergaan. In deze 
gevel (van links naar rechts bekeken) een enkele opgeklampte houten draaideur. Aan de rollaag 
boven de opening zijn metselwerkwijzigingen zichtbaar. Daarnaast een deuropening, zonder deur. 
Hier zijn eveneens aan het metselwerk, rondom het kozijn, wijzigingen zichtbaar. Hiervan is de 
voegmortel harder dan in de rest van de gevel. Daarnaast een grote opening waarboven een 
houtenlatei is aangebracht. Boven de latei zijn kleine koppen ingemetseld met een cementmortel. De 
kopse kant van de opening is afgesmeerd met een cementmortel. Cementmortel duidt op een jonge/ 
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recente wijziging, waarschijnlijk naoorlogs. Rechts van de grote opening eenzelfde grote opening 
onder een houten latei. In deze opening zijn dubbele deuren aan gehengen aangebracht. Links van 
deze dubbele deur, in het metselwerk, een hardstenen sluitsteen. Er zijn geen wijzigingen rondom 
deze dubbele deur in het metselwerk zichtbaar. Vermoedelijk is dit een oorspronkelijke opening. 
Rechts van de opening is de rest van de gevel gestuct met daarin recentere deur met naast gelegen 
venster. In de linkerzijgevel zijn meerdere muurankers van de balkenlaag van de verdiepingsvloer 
zichtbaar. 
Intern is als verdiepingsvloer nog een enkele oude moerbalk aanwezig en een enkel rondhout. Het 
overige balkhout is machinaal gezaagd en vermoedelijk naoorlogs. De kapconstructie is opgebouwd 
met 3 A-spant waarvan 2 spanten ( de 1e en de laatste) dateren van na de tweede wereldoorlog en 
het middelste spant ouder is, wellicht begin 20ste eeuw. De hane- of trekbalk van dit spant is later 
afgezaagd en hoger op het spant geplaatst. Op dit spant is roetschade zichtbaar.  
Op de A-spanten zijn machinaal gezaagde gordingen aangebracht waarop machinaal gezaagde 
tengels  en panlatten zijn aangebracht. 
 

 
Linkergedeelte van linkerzijgevel  

 

 
Rechtergedeelte van linkerzijgevel 
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Gestucte achtergevel               Gestucte voorgevel 
 

    
Uiterst rechterdeel van linkerzijgevel met     Hardstenen sluitsteen links van rechter opening met dubbele   
later aangebracht deur en venster         deur 

 

 
Metselwerkwijzigingen boven en naast deuropeningen 
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Het linker spant                 Het aangepast middelste spant 
 

 
Het rechter spant 
        

                      
Oorspronkelijke moerbalk 

Rondhout  
Machinaal gezaagde balken       
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Waardering 
Cultuurhistorische waarden 
De schuur heeft geringe cultuurhistorische waarden als onderdeel van een perceel dat van oudsher 
was gelegen aan de verbindingsweg van het centrum van Roosendaal naar Groot Kalsdonk.  
 
 
Architectuur- en kunsthistorische waarden 
De schuur heeft geen architectuur- of kunsthistorische waarden. 
 
Situationele en ensemblewaarden 
Ondanks dat het huidige woonhuis van latere datum is (begin 20ste eeuw) vormt de schuur een 
ensemble met het monumentale woonhuis. 
 
Gaafheid en herkenbaarheid 
Verschillende verbouwingen en aanpassingen hebben in de loop der tijd de gaafheid en 
herkenbaarheid van de schuur aangetast. Alleen de hoofdvorm en massa zijn nog herkenbaar. De 
schuur is uit oogpunt van gaafheid en herkenbaarheid daarom van geringe waarde. 
 
Zeldzaamheid 
Er is geen sprake van enige zeldzaamheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgesteld: 13 juni 2018 
Opsteller: M. van de Looi, bouwhistoricus en bouwkundige 


