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V O O R W O O R D  E N   

O P D R A C H T O M S C H R I J V I N G  

 
Op verzoek van Bouwbedri j f  Aan de Stegge BV in Roosendaal  i s deze 

cultuurhistor ische analyse gemaakt.  Dit  onderzoek is u itgevoerd door het 

Monumentenhuis Brabant  in het kader van de vraag om een 

haalbaarheidsonderzoek betref fende mogeli jkheden tot  eventuele 

herbestemming van de onderzoeklocat ie.  In 2015 was reeds een 

bouwhistor ische verkenning u itgevoerd door  adviesbureau BAAC naar het 

koetshuis ,  dat grenst aan de thans onderzochte tuin.  Het doel  van de 

cultuurhistor ische analyse is ,  om in samenhang met de omringende 

cultuurhistor ische elementen de kernkwal ite iten van het gebied in re lat ie  

tot de omgeving te benoemen. Cultuurhistor ische waarden kunnen 

immers d ienen a ls inspirat iebron voor de verhoging van de kwali te it  van 

het gebied.  Het onderzoek wordt afges loten met een advies inzake de 

mogel i jkheden en toepass ingen om de kwali te i t  van het  gebied te 

verhogen voor de inwoners en bezoekers  van Roosendaal .  Dit  advies l igt 

in het ver lengde van hetgeen de gemeente Roosendaal aangeeft onder 

f lankerend beleid in haar beleidsnota ‘Toekomst voor  het ver leden’ :  

‘Groene monumenten verdienen het om vaker als  le idraad, voorbeeld en/of 

randvoorwaarde voor ontwikkel ingen te d ienen. ’  

De cultuurhistor ische analyse omvat de volgende werkzaamheden:  

-    Beknopt bronnenonderzoek,  met name van histor isch kaartmater iaa l ,  

documenten en foto ’s v ia internet  en archief .  

-     Een bezoek aan het onderzoeksgebied,  waarbi j  foto’s van de recente 

si tuatie worden gemaakt .  

 

 

Afbeelding 1:  Overzichtsfoto tuin in zuidelijke richting, 2017 
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L E E S W I J Z E R  

 
In het rapport komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

L igging van de locat ie en de histor ische ontwikkel ing van het 

onderzoeksgebied aan de hand van bronnenonderzoek en kaartmateriaal ,  

een beschr i jv ing van de samenhangende cul tuurhistor ische elementen en 

een korte beschri jv ing van het bezoek ter plaatse.  Tot slot volgt een 

waardestel l ing (voor zover mogeli jk)  en een adv ies met betrekking tot de 

herinr icht ing en kwal itei tsverbeter ing van het onderzoeksgebied.  

Achter in het  rapport i s  een overz icht van de geraadpleegde bronnen 

opgenomen en z i jn enkele bi j lagen b i jgevoegd.  

Dit  onderzoek is met veel  enthousiasme uitgevoerd.  Hopeli jk mag het 

resul taat een posit ieve bi jdrage leveren aan de beslu i tvorming tot 

herinr icht ing.  Een woord van dank is verschuldigd aan de heer Joss 

Hopstaken, archivar is van het West-Brabants  Archief en heer S.  van 

Hassel t  voor hun bereidwi l l ige medewerking en aan mevrouw Monique 

van de Looi ,  afd.  monumentenzorg gemeente Roosendaal voor het  

beschikbaar ste l len van documentatie en recente luchtfoto ’s  van het  

onderzoeksgebied.  

 

 

 

 

 

Afbeelding 2:  Overzicht locatie (bron: Gemeente Roosendaal) 
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H O O F D S T U K  1   

L I G G I N G  V A N  D E  L O C A T I E  

 
De te onderzoeken locat ie l igt achter de bebouwing aan de Molenstraat 

in Roosendaal en heeft a ls adres Molenstraat 18 .  De locat ie bestond uit  

een tuin met bi jgebouwen,  behorende b i j  het adres Molenstraat 10 .  De 

tu in wordt inmiddels aan dr ie z i jden omgeven door parkeerterre inen. Er  is 

een verbinding tussen het er f  en de Molenstraat ,  bestaande uit  een met 

kasseien bestraat pad tussen de huisnummers 16 en 34.  Het pad is 

pr ivéterre in en aan de straatz i jde afges loten met een hek.  Het pad eindigt 

bi j  het pand dat in de 19e  eeuw is gebouwd als koetshuis  (met 

woonruimte) .  Het  voormal ige koetshuis verkeert in slechte staat van 

onderhoud en staat al  jaren leeg. De huid ige eigenaar heeft 

herbestemmingsplannen voor  d it  pand, dat een monumentale status 

heeft .  Op het erf  staan behalve het  koetshuis  ook 5 moderne 

garageboxen,  d ie bi j  Molenstraat 34 behoren. De achter het er f  gelegen 

tu in bevat nog een theehuis je,  dat ten t i jde van het  onderzoek in slechte 

staat van onderhoud verkeert .  Dit  gebouwtje heeft  eveneens een 

monumentale status .  Tussen de tu in en het erf  i s  nog een stukje tu inmuur 

aanwez ig .  De muur staat tussen het koetshuis en de garageboxen,  die 

tevens als afs lu it ing van de tu in met het erf  fungeren.  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3:  Ligging van de locatie (bron: Google Maps) 
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H O O F D S T U K  2   

H I S T O R I E  V A N  D E  L O C A T I E  
 

De kadastrale minuut van 1832 laat  z ien,  dat  de bebouwing in het begin 

van de 19e  eeuw zich a ls l intbebouwing uitstrekt vanaf de Markt in  

westel i jke r ichting .  Met de Molenstraat e indigt de bebouwde kom van 

Roosendaal en begint het buitengebied.  Direct  achter  de huizen is  nog 

een waterloop aanwez ig,  een smalle af takking van de Krampen Loop, een 

voormal ige turfvaart (als r io ler ing in  gebruik) .  Ten zuiden van deze 

water loop l iggen re lat ief  grote percelen ,  voornamel i jk bestaand ui t  

gras land. Hier z i jn enkele schuren ingetekend. Het meest  westel i jke 

perceel behoort b i j  de pastorie (het huid ige Tonger lohuys) .  Hierop staat 

een schuur.  Het  naastgelegen perceel  i s eigendom van de t immerman Jan 

Voeten.   Ook op dat perceel  staat een schuur,  d ie mogel i jk in gebruik is 

als werkplaats of opslagruimte.  Jan Voeten woont zelf  aan de 

Molenstraat ,  op de locat ie van het huidige adres Molenstraat  16-16a.   

 

 

Afbeelding 4:  Kadastrale minuut 1832 (bron: Oldenmenger,  

2015) 

Op een opmeting u it  1854 is behalve deze schuur een tweede gebouw op 

het terre in aanwezig.  Di t  is  het  theehuisje ,  genaamd ‘Uyt ende thuys ’ .   Dit  

gebouwtje is geplaatst  in opdracht van de heer Jan Jacobus Sandel ing,  

directeur van het jongensinternaat  ‘ Inst ituut Sandel ing’ .  Deze kostschool 

werd in  1833 door hem opger icht .  ‘ Inst itut Sandel ing de Rosendael ’  was 

gevestigd in een 18 e  eeuws pand op de locat ie waar in 1904 het  woonhuis 

van S .  van Hasselt  werd gebouwd (Molenstraat 10) .  Ook de achter-

l iggende schuur werd aangekocht .  (Di t  gebouw zou als koetshuis  in 

gebruik z i jn  geweest en gebouwd z i jn in de periode 1804/1823) .  Het  

inst ituut heeft  tot 1865 bestaan. Meerdere leden van de famil ie Sandel ing 

waren aan het inst i tuut verbonden.   
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De heer  Sandel ing was tevens medeopr ichter  

van de Roosendaalsche Courant,  de voorloper 

van het Brabants Nieuwsblad edit ie Roosendaal .  

Het kantoor  was gevestigd in het pand aan de 

Molenstraat 9-9a.  Daarnaast i s Sandel ing de 

grondlegger geweest  van Museum De Ghulden 

Roos in  het Tonger lohuys,  de oude pastorie van 

St .  Jan aan de Molenstraat  2 .  De heer Sandel ing 

is waarschi jn l i jk ook de opdrachtgever geweest 

voor de bouw van het nog bestaande koetshuis ,  

dat u it  ca .  1857 dateert .   

 

Het monumentale koetshuis is in  2015 onder-

werp geweest van een bouwhistor ische verken-

ning door onderzoeks-  en adv iesbureau BAAC. 

Daarbi j  b leek,  dat het gebouw behalve a ls 

sta l l ing voor koetsen en paarden ook gedeel-

te l i jk als woonruimte in gebruik is geweest .  

Door  de bouwval l ige staat waar in het pand in 

2015 reeds verkeerde,  bleek het helaas niet 

mogel i jk ,  om gedetai l leerd bouwhistor isch onderzoek ui t  te voeren.  Uit  

het onderzoek kwam naar voren,  dat  de locat ie van het koetshuis ,  

geprojecteerd op de kadastra le kaart van 1832,  grotendeels de locat ie 

van de eerder aanwezige schuur overlapt.  Aangenomen mag worden, dat 

deze schuur is afgebroken om plaats  te maken voor het koetshuis .  (Bron:  

Oldenmenger,  2015) .  Voor d it  koetshuis staat  als adres Molenstraat  18 

bekend.  De tu in met het theehuis je bev indt  z ich ten zuiden van het  

koetshuis .   

 

Naast  de heer J . J .  Sandel ing heeft in de h istor ie 

van de onderzoeklocat ie de famil ie Van Hassel t  

een belangr i jke rol  vervuld.  Het pand aan de 

Molenstraat 8 is gebouwd in 1913 door 

architect J .  de Lepper ,  in opdracht van de heer 

Stanislas van Hassel t .   Diens vader ,  de heer 

P.J .C.F .  van Hasselt ,  was van 1848-1885 

burgemeester van Bergen op Zoom. Van 

Hassel t  j r .  trouwde met een dochter ui t  de 

bankiersfamil ie Luykx en g ing in 1889 een 

samenwerkingsverband aan. B i jna een eeuw 

heeft de famil iebank onder de naam Bank van 

Luykx bestaan. In 1871 ontstond een associat ie  

met  Van Lanschot,  die kort daarna de bank 

geheel overnam.  

Stanislas van Hassel t  l iet  in 1904 naar ontwerp 

van architect  A.J .  de Bruin een woonhuis naast 

de bank bouwen op het adres Molenstraat 10 .   

 

 

 

 

Afbeelding 5:   

J .J .  Sandeling 

(bron: West-Brabants 

Archief)  

Afbeelding 6:  

S. van Hasselt 1916 - 

portret door J.Laenen 

(bron: Gemeente- 

archief Roosendaal) 
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Zi jn  compagnon J .  Luykx was tevens z i jn buurman en woonde op het  

adres Molenstraat 12.  Di t  pand was omstreeks 1880 als woonhuis 

gebouwd. In 1923 is  Molenstraat 12 verkocht  aan de ondernemer 

A.  Bal thazaar ,  die er  een juwelierszaak in  vestigde.  Na 1994 was het a ls 

horecagelegenheid in gebruik.  De archi tect van het  pand was mogeli jk de 

heer P.J .  van Genk.   

Deze panden aan de Molenstraat hebben inmiddels  a l le de status van 

monument op de r i jks-  of gemeentel i jke monumentenl i js t .  Ook het 

koetshuis en de theehuisje z i jn als gemeentel i jk monument gewaardeerd.  

 

 

 

 

 

Afbeelding 7:  Bebouwing Molenstraat begin 20e eeuw met 

bankgebouw en Institut Sandeling (bron: BN-De Stem) 

  



 

 

Cultuurhistorische analyse 

omgeving Molenstraat 18 te Roosendaal 10 

H O O F D S T U K  3   

T H E E H U I S J E  E N  K O E T S H U I S  A L S  

O N D E R D E E L  V A N  H E T  T U I N C O M P L E X  

 
De theekoepel  i s een typisch Nederlands verschi jnsel  in de tuinen van 

histor ische buitenplaatsen of  r i jke (stads)woningen. Het gebruik van een 

theehuis je of theekoepel kwam in de mode vanaf de 17e  eeuw, maar was 

vooral  in zwang in de 18e  en 19 e  eeuw. Het gebouwtje d iende vaak als 

prest igeobject van de eigenaar en werd gebouwd op een vr i js taand punt 

in de tuin met fraai  u itz icht  (zowel vanuit  het  huis je naar de omgeving als 

vanuit de omgeving naar het huisje) .  Het grondplan is  symmetrisch en 

heeft ronde of veelhoekige 

verschi jn ingsvormen (vaak 

zes- of achthoekig) .  Het  

huis je heeft een tent- ,  

koepel- of zadeldak en hoog 

geplaatste ramen. Soms is 

ook een kelder aanwez ig 

onder de hoofdruimte.  

Het inter ieur kan zeer sober  

z i jn u itgevoerd,  maar ook 

zeer excentr iek .  Soms z i jn 

de inter ieurs r i jk voorz ien 

van schi lder ingen, 

houtsni jwerk,  wand-

bespanningen of stucwerk 

met ornamenten.  Tot de 

inventar is behoren vaak 

drink- en eetgerei  en 

meubelen als kasten,  

stoelen en tafels .  De 

theekoepel b iedt  plaats aan 

meerdere personen. Het  

huis je werd gebruikt  a ls 

recreatieplek voor de 

bewoners .  Inmiddels i s  een 

groot deel van de 

theehuis jes door  s loop 

verdwenen. Een ander deel 

is verhandeld of verplaatst .  

 

Het koetshuis  i s een bi jgebouw dat zowel d iende voor de stal l ing van het  

r i j tu ig van de bewoners als voor de paarden. Daarnaast bood het vaak 

woonruimte aan personeel of werd het pand als opslagruimte (door  de 

tu inman) gebruikt .  Nadat de paardenkrachten werden ingewisseld voor 

gemotoriseerd vervoer ,  s tond hier de auto van de famil ie geparkeerd.   

  

Afbeelding 8:  Theehuisje bi j 

Molenstraat 18, 1968 

(bron: West-Brabants Archief)  
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H O O F D S T U K  4   

T U I N A A N L E G  
 

In de 19 e  eeuw is ten zuiden van de 

woningen aan de Molenstraat nog 

grotendeels grasland gelegen. De percelen 

worden langs de Molenstraat begrensd 

door een waterloop.  Aan de zuidz i jde 

vormen houtwallen de begrenz ing van de 

percelen .  Enkele b i jgebouwen verschi jnen 

met name na 1850. Een tuinaanleg is nog 

niet z ichtbaar op de kaarten.   

 

Luchtfoto ’s  u it  ca.  1925 laten een aanz ienl i jke hoeveelheid bebouwing op 

de achtererven van de Molenstraat z ien.  Het thans nog bestaande koets-

huis vormt h iervan een laatste re l ict .  Er  stonden diverse woninkjes en 

schuren langs een straat je para l lel  aan de Molenstraat .  Direct naast het 

nog resterende koetshuis stond nog een tweede koetshuis ,  desti jds  ook in  

bez it  van de fami l ie  Van Hasselt .   

 

 

Afbeelding 10: Luchtfoto ca. 1925 (bron: NIMH) 

 

De tuin had wel de huidige omvang. Een 

poortje en pad verbond de tu in achter het 

koetshuis met de tuin achter het 

woonhuis van de famil ie  Van Hassel t .  Aan 

het koetshuis  was een serre aangebouwd.  

Welke beplant ing is gebruikt ,  i s  op de 

foto ’s  echter n iet herkenbaar .  Rechts op 

de foto aangrenzend de tu in van Bei jsen ,   

 

 

 

Afbeelding 9:  Topo-

grafische kaart ca.1875  

(bron: Topotijdreis)  

Afbeelding 11: 

Plattegrond ca. 1940 

(bron: Topotijdreis  
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Afbeelding 12: Luchtfoto 1951 (bron: West-Brabants Archief) 

Op een luchtfoto u it  1951 is tu inaanleg te onderscheiden op het perceel  

tussen het koetshuis en het Tonger lohuys . .  Dit  is  de tu in van de pastorie ,  

lange t i jd a ls  boomgaard gebruikt .   

Op oudere foto ’s  i s d i t  perceel nog a ls grasland in gebruik.  De omvang 

van de tota le groenvoorziening is hier aanzienl i jk .  Langs de Molenstraat 

is een groot deel  van de bebouwing op de achtererven inmiddels 

verdwenen. De twee koetshuizen z i jn nog wel  goed te z ien .   

Rond 1950 l i jkt  de 

Krampen Loop nog s lechts 

gedeeltel i jk te bestaan 

ten noordoosten van de 

onderzoeklocatie .  Een tu in 

met paden is inmiddels 

ook aangegeven op de 

topograf ische kaart .  

Omstreeks 1975 is meer 

bebouwing rondom het 

onderzoeksgebied 

gekomen. De kaart toont 

een duidel i jke tuinaanleg,  

met d iverse paden en 

perken. Deze l igt echter 

iets ten westen van de 

zone waar in het theehuisje 

staat ,  achter de monumen-

ta le panden van de 

Molenstraat .   

Afbeelding 13: Topografische kaart 

ca.1960 (bron: Topotijdreis)  
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Een siertuin is aangelegd naar ontwerp van 

de internat ionaal befaamde tu inarchi tecte 

Mien Ruys (1904-1999) .  Mevrouw Ruys was 

een dochter van Bonne Ruys ,  de oprichter 

en d irecteur van de Koninkl i jke Kweekeri j  

Moerheim N.V.  te Dedemsvaart .  Haar werk 

leeft  voort in de St icht ing Tuinen Mien 

Ruys,  d ie in Dedemsvaart nog al t i jd een 

aantal  tu inen in haar st i j l  onderhoudt.  

Special i te i t  van Mien Ruys waren 

tu inontwerpen met rechte vormen en 

heldere l i jnen.  Het door haar 

geïntroduceerde gebruik van spoorbielzen 

in de tuin in de jaren ’70 leverde haar  de 

bi jnaam ‘B ielzen Mien’  op.  

Navraag b i j  het archief  van de Univers ite it  

Wageningen heeft weinig bruikbare 

gegevens opgeleverd .  Wel i s bekend,  dat 

mevrouw Ruys betrokken is geweest b i j  

enkele tuinprojecten in Roosendaal ,  

waaronder stads- en vi l latuinen. Pro jectnummer 47.1354A in de database 

van de universi tei tsbib l iotheek (Database TUiN) betreft  een ontwerp u it  

1963 voor een borderbeplanting van een deel  van een vi l latuin.  Dit  zou 

mogel i jk verband kunnen houden met de onderzoeklocatie ,  maar 

vooralsnog is geen react ie ontvangen op de gestelde vraag.  

In het onderzoeksgebied is de tu inaanleg nog z ichtbaar tot ca .  1985, 

waarna de tu in grotendeels  l i jkt  te hebben plaatsgemaakt voor een 

parkeerterre in .  In 2003 staat  het stukje tu in (als gras met bomen) voor 

het laatst op de topograf ische kaart ingetekend. Daarna resteert s lechts 

een ‘versteende’ omgeving.  

 

Meer informatie over de tuinaanleg 

werd verkregen dankz i j  de heer 

S.  van Hasselt ,  neef van de laatste 

bewoonster van Molenstraat 10 .  Ui t  

z i jn her inner ing schetste h i j  ook een 

beeld van de indel ing van de tu in .  De 

tu in bezat n iveauverschi l len met 

terrassen en paden. Het  tuinontwerp 

van mevrouw Ruijs omvatte  een 

ci rkelvormig,  verdiept  gelegen perk 

met vetplanten.  De h iervoor 

ui tgegraven grond is  gebruikt in de 

rondom aangebrachte verhoogde 

borders ,  omzoomd door muurtjes van 

natuursteen.  

 

 

 

 

Afbeelding 14:  

Mien Ruys,  ca.1990 

(bron: www.mienruys.nl)  

Afbeelding 15: Schets tuin-

ontwerp (bron: S.  van Hasselt)  
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Achter het  koetshuis was een kas 

( ‘ serre’ )  aangebouwd. Deze is later 

afgebroken en vervangen door een 

vr i js taand plantenkasje.  Op de 

plaats van de latere garages stond 

een tweede koetshuis .  Het st raatje 

aldaar  werd ‘Molstraat je ’  genoemd.  

 

Via  een poort en een paadje langs 

de oostgevel van het koetshuis 

stond de tu in in verb inding met de 

tu in gelegen achter het woonhuis .   

 

 

 

 

Afbeelding 17: Beide 

koetshuizen  

(bron: Brabants Nieuwsblad) 

 

 

Afbeelding 18: Detail tuin met verhoogd bloembed  

(bron: S. van Hasselt) 

Afbeelding 16: Beide koets-

huizen (bron: BN-De Stem)  
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Afbeelding 19: Noordwestelijk gedeelte van tuin met zi jgevel 

koetshuis,  ca. 1960 (bron: S. van Hasselt) 

 

 

Afbeelding 20: Overzicht tuin in noordelijke richting  

(bron: S. van Hasselt) 
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Afbeelding 21: Overzicht tuin in noordwesteli jke richting  

(bron: S. van Hasselt) 

 

 

 

Afbeelding 22: Tuinpad en rozenboog nabij koetshuis  

(bron: S. van Hasselt) 
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Afbeelding 23: Pad tussen koetshuis en woning  

(bron: S. van Hasselt) 

 

 

Afbeelding 24: Toegangspoortje naast koetshuis  

(bron: S. van Hasselt)  
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H O O F D S T U K  5   

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  

O N D E R Z O E K L O C A T I E  

 
Op 4 oktober 2017 is een bezoek aan de 

onderzoeklocatie gebracht in het kader van 

deze cul tuurhistor ische analyse.  De tu in ter 

plaatse bestaat ui t  een perceelt je met 

voornameli jk  gras en lage heesters.  De tu in 

is aan a l le z i jden afges loten en was daarom 

niet toegankel i jk .  Aan de zuidkant  staat het 

theehuis je,  dat in ernstig verval len staat 

verkeert .  Enkele markante bomen staan in 

het zuidel i jk deel van het perceel .  Ter 

weersz i jden van het perceel  bev inden z ich 

parkeerterre inen, waarvan de tu in is 

gescheiden door een hek.  Ook aan de 

zuidoostz i jde l igt parkeerterre in .  De 

zuidwestel i jke begrenz ing wordt gevormd 

door bebouwing (de monumentale kapel in 

de Hof Mariagaard) .  Aan de noordz i jde 

vormen het  koetshuis ,  een muur en enkele 

garageboxen de afscheiding tot het er f .  Het 

koetshuis en de garageboxen z i jn bereikbaar  v ia een met keien bestraat 

pad vanuit de Molenstraat ,  gelegen tussen de huisnummers 16 en 34.  Di t  

is  geen openbaar terre in;  het ganget je wordt  aan de straatz i jde met een 

hek afgesloten,  dat  ten t i jde van het  bezoek echter open stond.  

 

De bomen binnen de onderzoeklocatie 

z i jn beuken en platanen. Voor een 

beschri jv ing is de bomenli j st  van de 

gemeente Roosendaal  geraadpleegd,  d ie 

als b i j lage 5b is opgenomen bi j  de 

gemeentel i jke bele idsnota ‘Toekomst 

voor het ver leden’ .  A ls  boomsoorten 

worden hier vermeld de Platanus 

acerfol ia  (gewone plataan)  en Fagus 

sy lvat ica Atropurpurea  ( rode beuk) .  De 

l i js t  maakt ook melding van een Aesculus  

hippocastanum  (wi t te paardenkastanje) .  

In de l i j st  wordt aangegeven,  dat de 

toenmalige onderzoekers in 2010 geen 

toegang tot het  terrein hadden om deze 

bomen te kunnen controleren.  In 

hoeverre daarna eventueel nader 

onderzoek heeft p laatsgevonden is niet 

bekend.  

 

Afbeelding 25: Toegangs-

pad naar locatie,  2017  

Afbeelding 26: Rode beuk, 

2017  
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Wel heeft het co l lege van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Roosendaal in februari  2016 een beleidsregel  voor houtopstanden 

vastgesteld (z ie Gemeenteblad nr .  22513, 2016) ,  waarin de omgang met 

houtopstanden wordt beschreven.  

In de bele idsnota is een paragraaf  opgenomen over de groene 

monumenten in Roosendaal (paragraaf 5 .1 ) .  Daarin wordt het belang van 

groenobjecten,  zoals de aanwezigheid van monumentale bomen, 

onderstreept.  Voor monumentale bomen wordt doorgaans een 

leeft i jdscr i ter ium van 50 jaar gehanteerd .  Ook omvang, zeldzaamheid,  

beeldbepal ing ,  cu ltuurhistor ie ,  v ital i te it ,  standplaats en 

groeiomstandigheden z i jn cr i ter ia ,  d ie een belangr i jke rol  spelen .   Bomen 

kunnen monumentale bomen z i jn ,  a ls z i j  aan meer  dan twee van deze 

cr iter ia vo ldoen. Gesteld wordt hier wel ,  dat het groen op een zodanige 

wi jze b i jdraagt aan de leefomgeving en de belevingswaarde van een stad,  

dat d it  vraagt om een zorgvuldige bescherming. In  overeenstemming met 

de Bomenverordening wordt voor monumentale bomen in pr inc ipe geen 

kapvergunning ver leend, tenzi j  er  sprake is van een ernstige bedreiging 

van de openbare vei l igheid ,  een noodtoestand of andere ui tzonder l i jke 

si tuaties.  In het  f lankerend beleid (Gemeenteblad 22513, 2016,  pag.  5) 

staat aangegeven, dat een voorstel  wordt ui tgewerkt  om een apart 

budget te reserveren voor het bekost igen van n iet regul iere 

instandhoudingmaatregelen van groene monumenten.  De groene 

omgeving maakt  een belangr i jk deel ui t  van het cu l tuurhistor isch erfgoed 

en kan a ls inspirat iebron dienen b i j  ontwikkel ingen.  

 

 

Afbeelding 27: Platanen naast parkeer- 

terrein,  2017 
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H O O F D S T U K  6   

C U L T U U R H I S T O R I S C H E  W A A R D E   

 
De waarderingscr iter ia  van het gebouwd erfgoed, zoals opgesteld door de 

Ri jksdienst voor  het  Cultureel Erfgoed,  z i jn a ls bi j lage 1 b i j  di t  rapport  

opgenomen.  Deze cr i ter ia  hebben a ls ui tgangspunt voor de 

waardestel l ing van de onderzoeklocatie gediend. De oorspronkel i jke 

sier tuin is niet meer als zodanig herkenbaar .  Op bas is van het  

beschikbare fotomater iaa l  kon daarvan wel een beeld worden gevormd. 

Het complex bevat zeker cul tuurhistor ische waarden die behouden 

zouden moeten worden. Ook getuigt het  van de sociale status van de 

bewoners u it  het e ind van de 19e  en begin 20e  eeuw en vertegenwoordigt 

daardoor een herinner ingswaarde aan de geschiedenis van Roosendaal .   

 

 

Afbeelding 28: Koetshuis, 2017 

Koetshuis en theehuis je vormen nog een verwi jz ing naar  het 

oorspronkel i jke gebruik van de achtererven van de woningen aan de 

Molenstraat .  Z i j  z i jn daarvan de laatste overbl i j f selen en a ls zodanig 

behoudenswaardig.  Het voormal ige koetshuis  en het theehuis je van de 

locatie Molenstraat 18 bevinden z ich nabij  een c luster van 

r i jksmonumenten. Molenstraat 2 ,  8 en 10 genieten bescherming van 

r i jkswege. Molenstraat  12 is een gemeentel i jk monument .  
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Op het gebied van 

architectuur- en 

kunsthistor ische waarden 

scoort met name het 

theehuis je hoog.  Het 

gebouwtje is een zeldzaam 

rel ict  u it  de geschiedenis van 

de archi tectuur .  Di t  geldt ook 

voor het koetshuis ,  waarvoor 

een bouwhistorische 

verkenning is opgesteld.  De 

bi jzondere samenhang tussen 

exter ieur en inter ieur van het 

koetshuis kan wel l icht nog 

nader worden vastgesteld.  

 

Voor wat betref t de beplanting 

is een cultuurhistor ische 

waardestel l ing moei l i jk aan te 

geven.  De oorspronkel i jke 

tu inaanleg is grotendeels 

verdwenen. De aanwez ige 

beplanting vervul t  echter wel 

een belangr i jke functie b innen 

de grotendeels ‘versteende’ 

omgeving a ls  waterberging b i j  overv loedige regenval .  De aanwez ige 

bomen zorgen bovendien voor de verbeter ing van de luchtkwal ite it .  In 

esthet isch opz icht vormen deze bomen een f raai  groen decor voor de 

bebouwing van de Hof  Mar iagaard ,  een aangrenzend r i jksmonument.  

Daarnaast vertegenwoordigen  bomen een belangr i jke natuurwaarde a ls  

woonplaats en voedselbron voor  insecten,  vogels en k le ine zoogdieren 

(v leermuizen) .  De bomen zouden wel door  een boomchirurg moeten 

worden bekeken, om na te kunnen gaan in hoeverre ze gezond z i jn .   

 

De ensemblewaarde van het complex is momenteel  n iet zo hoog, gezien 

de s lechte staat van onderhoud waar in het  geheel verkeert .  De ensemble-

waarde en de belevingswaarde z i jn echter zeker te verhogen, door  middel 

van het opstel len van een n ieuw beplantingsplan voor de tuin en 

restaurat ie van het theehuis en het koetshuis .  

Ten aanzien van de gaafheid en herkenbaarheid van het complex kan 

worden gesteld ,  dat het  nog steeds een indruk geeft van de 

oorspronkel i jke functie.  Het  theehuisje en het  koetshuis z i jn nog 

herkenbaar en her inneren aan het r i jke ver leden van de locatie .  

  

Afbeelding 29: Theehuisje,  2017  
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H O O F D S T U K  7   

A D V I S E R I N G  K W A L I T E I T S V E R B E T E R I N G  

O N D E R Z O E K L O C A T I E  
 

Als bi j lage 3 b i j  di t  rapport i s een luchtfoto opgenomen van de 

onderzoeklocatie met de omgeving, waarop in groen de posi t ieve 

gebiedsaspecten z i jn  aangeduid en in rood de negat ieve aspecten.  Als 

negat ieve aspecten worden de parkeerterre inen aangegeven, die a ls  

versteende open vlakten binnen het gebied aanwez ig z i jn .  De tuinzones in  

de omgeving z i jn  in groen weergegeven, evenals  de monumenten die 

hiermee verbonden z i jn ,  zoals het  Tongerlohuys,  Hof Mariagaard en de 

bi jzondere tuincomplexen.  Het verdient aanbevel ing om deze ‘groene 

zones ’  op een dusdanige wijze met elkaar te verbinden, dat voor 

bezoekers een aantrekkel i jk verbl i j f sgebied ontstaat .  Voor bezoekers is 

parkeergelegenheid en horeca in de di recte omgeving aanwezig,  evenals  

diverse cul turele instel l ingen (Tonger lohuys ,  bib l iotheek,  theater De 

Kr ing ,  St .  Janskerk) .   

Het complex Hof Mar iagaard ,  waarvan de ingang aan de Nieuwstraat l igt ,  

zou als geheel in een dergel i jk pro ject meegenomen kunnen worden. De 

kapel van d i t  hofje ,  gebouwd in 1938 onder architectuur van Jac.  E lst ,  i s  

een r i jksmonument en een typisch voorbeeld van de archi tectuur van de 

Del ftse School .  De bomen binnen de onderzoeklocatie vormen een groene 

achtergrond van deze kapel .  Het hof je zel f  i s  een aantrekkel i jke locat ie 

met een centra le tuin.  

 

 

 

Afbeelding 30: Overzicht tuin in oosteli jke richting, 2017 
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Het monumentale Tongerlohuys aan de Molenstraat 2 is van oorsprong 

een pastor ie u it  1762, mogel i jk met een oudere kern u i t  1719. Het wordt 

aan drie z i jden door een grachtje omgeven. Ook z i jn nog enkele 

monumentale bomen aanwezig.  

Deze ‘groene locat ies’   zouden v ia  een wandelroute met elkaar verbonden 

kunnen worden en toegankel i jk voor bezoekers moeten z i jn .  (De 

‘Parelpadroute’  in  de gemeente Halderberge zou als voorbeeld kunnen 

dienen) .  Een aanzienl i jke kwal i te i tsverbeter ing voor  het centrum van 

Roosendaal kan worden verkregen door versterk ing van de h ier 

aangegeven posi t ieve aspecten.   

 

B i j  eventuele restaurat ie van het theehuisje en her inr icht ing van het  

koetshuis kan een functie worden overwogen die samenhangt met de 

museumcol lect ie in het Tonger lohuys en de histor ische gebouwen in de 

omgeving. Denk daarbi j  bi jvoorbeeld aan een h istor ische tu inaanleg met 

informat iecentrum voor bezoekers  en f ietsenverhuur .  In het 

informat iecentrum kan dan een toel icht ing worden gegeven op de 

monumentale panden aan de Molenstraat en haar  bewoners,  die van grote 

betekenis z i jn geweest  voor de h istor ie van Roosendaal .  B i j  her inr icht ing 

van de tu in kan bi jvoorbeeld samenwerking worden gezocht  met de 

afdel ing Roosendaal van organisat ies a ls IVN en tu inverenig ing ‘Groei en 

Bloei ’  om een natuurvr iendel i jke beplanting aan te leggen en te 

onderhouden, waarmee tevens een leefomgeving geboden kan worden 

aan insecten,  kle ine zoogdieren,  vogels en vleermuizen.  

 

De tuin als geheel  i s een zeldzaam rel ict ,  verwi jzend naar het leven van 

gegoede Roosendaalse famil ies aan het eind van de 19e  en begin van de 

20e  eeuw. Zoals gezegd in de in leiding:  ‘Groene monumenten verdienen 

het om vaker a ls  le idraad,  voorbeeld en/of randvoorwaarde voor 

ontwikkel ingen te d ienen . ’  Het is te hopen, dat deze wens ook in 

vervul l ing mag gaan voor het monument Molenstraat 18 .  Mogen de 

cultuurhistor isch waardevol le elementen behouden bl i jven om daarmee 

de her innering te bewaren aan het r i jke ver leden van Roosendaal!  

 

 

Afbeelding 31: Gevelsteen "Luykx - Sandeling" in gevel 

koetshuis;  thans verloren (bron: S.  van Hasselt) 



 

 

Cultuurhistorische analyse 

omgeving Molenstraat 18 te Roosendaal 24 

 

Afbeelding 32: Zicht op theehuisje,  ca. 1965 

(bron: West-Brabants Archief) 
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B I J L A G E  I :   

W a a r d e r i n g s c r i t e r i a  g e b o u w d  e r f g o e d  

v o l g e n s  d e  R i j k s d i e n s t  v o o r  h e t  

C u l t u r e e l  E r f g o e d  
 

 

I   Cultuurhistorische waarden  

 Belang van het object/complex  

1 .  als b i jzondere u itdrukking van (een) cu lturele,  sociaaleconomische 

en/of bestuurl i jke/beleidsmatige en/of geestel i jke ontwikkel ing(en) ;  

2 .  als b i jzondere u itdrukking van (een) geograf ische,  landschappel i jke 

en/of h istor isch-ruimtel i jke ontwikkel ing.  

3 .  wegens (een) technische en/of typologische ontwikkel ing(en) ;  

4 .  wegens innovat ieve waarde of  pionierskarakter ;  

5 .  wegens b i jzondere herinner ingswaarde.  

 

I I   Architectuur- en kunsthistorische waarden 

 Bijzonder  belang van het  object/complex  

1 .  voor de geschiedenis  van de archi tectuur en/of  bouwtechniek;  

2 .  voor het oeuvre van een bouwmeester ,  archi tect ,  ingenieur of 

kunstenaar .  

3 .  wegens de hoogwaardige esthetische kwali tei ten van het ontwerp ;  

4 .  wegens het bi jzondere materiaalgebruik,  de ornamentiek en/of 

monumentale kunst ;  

5 .  wegens de bi jzondere samenhang tussen exter ieur  en 

inter ieur (onderdelen) .  

 

I I I  Situationele en ensemblewaarden 

1.  Betekenis van het object  a ls essentieel  (cul tuurhistor isch ,  funct ioneel  

en/of architectuurhistor isch en v isueel )  onderdeel van een complex;  

2a.   B i jzondere,  beeldbepalende betekenis van het object voor het 

aanz ien van   z i jn omgeving;  

2b   Bi jzondere betekenis van het  complex voor het  aanzien van z i jn 

omgeving, wi jk ,  s tad of streek;  

3a.   B i jzondere betekenis van het  complex wegens de hoogwaardige 

kwali tei t  van de bebouwing in relat ie tot de onder l inge histor isch-

ruimtel i jke context  en in re lat ie tot de daarbi j  behorende groen-

voorzieningen, wegen,  wateren,  bodemgesteldheid en/of archeologie ;  

3b.   B i jzondere betekenis van het  object wegens de wijze van 

verkavel ing/inr ichting voorzieningen.  

 

IV  Gaafheid en herkenbaarheid 

        Belang van het object/complex:  

1 .  wegens de architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid van ex-  

en/of inter ieur ;  

2 .  wegens de mater iële ,  technische en/of constructieve gaafheid ;  

3 .  als nog goed herkenbare ui tdrukking van de oorspronkel i jke of een 

belangri jke h istor ische functie ;  

4 .  wegens de waardevol le accumulat ie van belangwekkende histor ische 

bouw- en/of gebruiksfasen;  
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5.  wegens de gaafheid en herkenbaarheid van het gehele ensemble van 

de samenstel lende onderdelen (hoofd- en bi jgebouwen, hekwerken, 

tu inaanleg e.d) ;  

6 .  in re lat ie tot de structurele en/of v isuele gaafheid van de stedel i jke,  

dorpse of landschappeli jke omgeving.  

 

V  Zeldzaamheid 

     (Ui tzonder l i jk)  belang van het object/complex wegens:  

1 .  absolute zeldzaamheid in archi tectuurhistor isch ,  bouwtechnisch ,  

typologisch of funct ioneel opzicht ;  

2.  re lat ieve zeldzaamheid in relat ie tot één of meer van de onder I  tot en 

met I I I  genoemde kwal ite iten.   
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B I J L A G E  2 :   

M o n u m e n t b e s c h r i j v i n g  M o l e n s t r a a t  1 8  

Molenstraat 18  

 

Typering:   

Soort  monument:  Gemeentelijk 

Geplaatst d.d.:  16 september 2008 

Monumentnummer: .  

CBS Typering: .  

Plaats:  Roosendaal  

Omschrijving van het monument  

Algemeen:  

De Molenstraat verbindt het  gehucht Kalsdonk met de Markt en is in 

hoofdzaak een winkelstraat met bovenwoningen geworden. Het 

merendeel van de (oudere) panden is  gebouwd rond 1900. De 

Molenstraat  wordt gekenmerkt door een ri jweg met aan beide zijden 

een stoep waaraan tweelaagse bebouwing grenst.  De nokrichtingen 

van de bebouwing wisselen zich af door haaks of evenwijdig aan de 

staat te zijn gelegen. Tussen de bebouwing zijn incidenteel smalle 

steegjes zichtbaar die toegang geven tot het  achterterrein.   

Ter plaatse van de Molenstraat geeft een smal steegje dat bestraat  is 

met kasseien toegang tot een binnenterrein. Aan het einde van het 

steegje heeft de familie Sandeling in 1857 een ouder koetshuis, dat 

gebouwd was tussen 1804/1823, laten verbouwen tot het koetshuis 

zoals we dat  nu aantreffen.  De theekoepel is in het verlengde van het 

steegje gebouwd in 1855.  

Het voormalige tuinmans-koetshuis (pand) is nu in gebruik als 

opslagruimte. Aan de oostzijde van het  pand is een gebouw gesloopt, 

het  maaiveld is  er bestraat en er zijn vier garages gebouwd, die niet  

beschermenswaardig zijn.  

Aan de westzijde bevindt zich een tuin en aan de zuidzijde bevindt 

zich een grote tuin met in het zuidelijkst deel,  op een hoger gelegen 

deel van de tuin, een theekoepel. De tuin is omsloten door een 

mogelijk negentiende-eeuwse tuinmuur.  

Tot het  oorspronkelijke eigendom van de familie Sandeling 

behoorde het  woonhuis, twee koetshuizen (waarvan er een gesloopt 

is) en een theekoepel uit 1855. De heer J .J . Sandeling was oprichter-

directeur van het Franse instituut in Roosendaal en mede oprichter 

van de Roosendaalsche Courant in 1863. De Roosendaalsche Courant 

is de voorloper geweest van het  Brabants Nieuwsblad.  
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In deze beschrijving komen het  voormalige tuinmans-koetshuis, de 

theekoepel en de ommuurde tuin aan de orde.  

 

Voormalig koetshuis  
Het pand is  gebouwd in een in een traditionele bouwstijl  s taat  op 

een diep, rechthoekig grondvlak en bestaat uit een begane grond, 

een zolderverdieping en een zolder onder een zadeldak waarvan de 

nok evenwijdig aan de straat loopt. Het dak is met rode Hollandse 

pannen gedekt.  

Voorgevel  

De symmetrische,  drielaags puntgevel is  met i jsselsteentjes in 

kruisverband gemetseld. Op de begane grond bevinden zich twee 

brede rondboog poorten. Tussen de poorten bevindt zich de 

gevelsteen met de tekst: "La Famille Sandeling 1857". Aan 

weerszijden van de poorten bevindt zich een halfrond stalvenster en 

een deur met een halfrond bovenlicht.  De stalvensters en de 

bovenlichten hebben een gevorkte tracering. De deuren zijn 

oorspronkelijk,  maar gerepareerd.  Op de zolderverdieping bevindt 

zich centraal  in de gevel een rondboog hooiluik. Aan weerszijde is 

een rondboog vensteropening met een stenen lekdorpel  aanwezig. 

Het venster links is iets smaller dan het  rechter. Beide hebben stalen 

vensters met een vorktracering, zoals in de voorgevel.  In de 

geveltop bevindt zich een occulus waarvan het stalen raam een 

spinnenweb motief heeft .  

Linker zijgevel  

De linker zijgevel is voor een deel bepleisterd en wordt met een 

mastgoot afgesloten.  De gevel dateert voor een deel  (ongeveer 

tweederde vanaf de voorgevel) uit de periode tussen 1804 / 1823. 

Tegen dat deel  bevindt zich tevens een kas die uit dezelfde bouwtijd 

dateert . Boven de kas bevinden zich twee stalvensters,  links van 

deze vensters, in het geveldeel dat uit 1857 dateert,  is een hooiluik 

aanwezig.  

Rechter zijgevel  

Tegen de rechterzijgevel is een éénlaagse bebouwing gebouwd. 

Voorts is de gevel blind en wordt afgesloten met een mastgoot.   

Achtergevel  

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet  zichtbaar.   

Theekoepel 
De ééncellige theekoepel in de tuin is gebouwd in neoclassicistische 

stijl  en bestaat  uit  een begane grond, heeft gepleisterde gevels en 

heeft een achthoekig tentdak dat gedekt met leien in Rijndekking. 

De hoekkepers zijn bekleed met lood. Het dak heeft een ruim 

dakoverstek en rust op een vierkante hoofdvorm met afgeschuinde 

hoeken. De gevels worden afgesloten met een tussen profiellijsten 

gepleisterde fries.   

In de gevel die vanaf het steegje zichtbaar is  en in de haaks daarop 

staande zijgevels bevindt zich een toegang met dubbele opgeklampte 

deuren met gepleisterde penanten op een sokkel met een houten 
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deklijst die aan beide zijden draagt op geprefabriceerde,  

voluutvormige consoles.  In de deuren is  een raam met een achtruits  

roedenverdeling aangebracht.   

 

Ommuurde tuin  
De tuin wordt met een bakstenen muur gescheiden van de 

omliggende bebouwing en erven. In de tuin bevinden zich enkele 

monumentale bomen.  

 

Kadastrale aanduiding:   

Kad. Gemeente:  Roosendaal 

Sectie:  L  

Nr.:  4905  
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B I J L A G E  3 :   

P o s i t i e v e  e n  n e g a t i e v e  

g e b i e d s a s p e c t e n  

 

 


