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1  Inleiding 
 

 

Molenstraat 18 in Roosendaal is een gemeentelijk monument. Er bestaan voornemens om dit 

monument te verbouwen. Om plannen te kunnen vormen en om plannen te kunnen toetsen, is kennis 

over de bouwgeschiedenis van het pand nodig. Deze rapportage zal hierin voorzien.  

 

Om een goed beeld te kunnen vormen van de bouwgeschiedenis van het object, is een bondige 

veldverkenning gecombineerd met een bezoek aan het archief van Roosendaal. Het onderzoek vond 

plaats op donderdag 1 oktober. Tijdens het veldwerk bleek dat de bouwtechnische staat van het 

gebouw op plekken dermate slecht, dat het niet verantwoord werd geacht om de slechtste delen van 

het gebouw te betreden. De zolder is bijvoorbeeld niet veilig beloopbaar. De kelder bleek onder water 

te staan en derhalve onbegaanbaar.    

Afbeelding: Het gebouw met op de achtergrond de bebouwing aan de zuidzijde van de Molenstraat. Een deel van het gebouw 

is ingestort.  
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2  Archiefonderzoek 
 

 

 

Op 1 oktober is een bezoek gebracht aan het Gemeentearchief in Roosendaal. Aldaar werd getracht 

informatie in te winnen met betrekking tot Molenstraat 18. De verkregen informatie bleek summier. 

Het voormalige koetshuis was reeds eerder onderwerp van een zoektocht in het archief. Die 

speurtocht leverde nauwelijks informatie op. Een herhaling van dat onderzoek is zinloos. In plaats 

daarvan is het Brabants Historisch Informatiecentrum bezocht om enkele relevante kadastrale kaarten 

te verzamelen om op die manier wat meer inzicht te krijgen in de (bouw) geschiedenis van het 

gebouw.  

 

 
Afbeelding: Detail van de kadastrale kaart van 1832. Daarop is een schuur getekend (10) op een weiland (11) dat eigendom is 

van de eigenaar van een pand aan de Molenstraat (444). 

 

- 1832 

De kadastrale kaart van 1832 toont goed dat de huizen aan de zuidzijde van de Molenstraat zijn 

gebouwd op percelen die reiken tot aan de Krampenloop, een waterloop die dan nog de scheiding 

vormt tussen de bebouwde kom van Roosendaal en het buitengebied. Aan de zuidzijde van de 

Krampenloop liggen grote percelen, vooral weide. Het perceel 8 is eigendom van de pastorie. Op dat 

perceel is een schuur (9) te getekend. Perceel 11 is een weiland dat eigendom is van timmerman Jan 

Voeten. Voeten woont aan de Molenstraat, daar waar thans Molenstraat 16-16a staat (in 1832 perceel 

444). In het weiland van Voeten bevindt zich een opstal (10). Volgens de OAT gaat het om een schuur.    
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Afbeelding: Detail van de kadastrale situatie van 1832 met daarop geprojecteerd de situatie in 2015 in een dunne zwarte lijn. 

Het huidige pand Molenstraat 18 overlapt zodanig met de schuur uit 1832 dat mag worden aangenomen dat de schuur geheel 

gesloopt is voorafgaande aan de bouw van Molenstraat 18.  

 

- Circa 1855 

Op een kadastrale kaart uit 1855, de situatie in 1854 wordt daarop weergegeven, is de schuur die in 

1832 Jan Voeten toehoorde, nog weergegeven. Op het perceel is echter een tweede gebouwtje 

verrezen. Het betreft de thans nog bestaande theekoepel “Uyt ende Thuys”. Deze koepel is naar 

verluidt kort daarvoor gebouwd in opdracht van J.J. Sandeling. Sandeling was een man van naam in 

Roosendaal en omgeving. Hij richtte in 1833 aan de Molenstraat een kostschool voor jongens op, later 

bekend als Instituut Sandeling.    

 

 
Afbeelding: Opmeting uit 1854 waarop de schuur nog is te zien. Op het perceel is de theekoepel getekend die thans nog 

bestaat. De koepel is dus ouder dan Molenstraat 18. 

 

 

 

 

- 1857 
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In of kort voor 1857 wordt de schuur gesloopt om plaats te maken voor een koetshuis annex 

tuinmanswoning. Het bouwjaar kan worden afgeleid uit een gevelsteen waarin is gebeiteld: “LA 

FAMILLE SANDELING 1857”. J.J. Sandeling is dus ook opdrachtgever voor de bouw van dit gebouw.   

 

 
Afbeelding: Gevelsteen met het jaartal 1857 en de vermelding Famille Sandeling.  
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3  Bouwhistorische bijdrage 

 

3.1  Exterieur 

- De hoofdopzet 

In opzet is Molenstraat 18 eenvoudig. Er is sprake van een blokvormige bouwmassa onder een 

zadeldak. Het gebouw heeft een begane grond en een zolderverdieping. De kelder onder het gebouw 

beslaat niet het gehele grondplan. De plattegrond is zuiver rechthoekig van vorm, met dien verstande 

dat tegen de zuidgevel in een latere fase een klein volume onder lessenaardak tot stand is gebracht, 

naar verluidt een voormalige kas.  

Molenstraat 18 vormt als het ware een samenstel van twee delen die ruggelings tegen elkaar zijn 

gezet en van elkaar worden gescheiden door middel van een structuurbepalende dwarsmuur. Het 

voorste deel van het gebouw diende oorspronkelijk als woning, vermoedelijk voor de tuinman/koetsier 

van de familie Sandeling. Zijn woonruimte besloeg de helft van het beschikbare oppervlakte. De 

oorspronkelijke functie van de overige ruimte, kon vanwege de bouwvalligheid niet worden 

vastgesteld. Er zijn aanwijzingen dat hier sprake was van een tweede woonruimte (stookplaats, 

venster in voorgevel). Het is denkbaar dat er woonruimte voor een tuinman en voor een 

koetsier/paardenverzorger is geweest. Er dient zelfs rekening te worden gehouden met een derde 

woonruimte op de zolder (er zijn in de voorgevels immers drie deuren). 

Het achterste deel dient van oudsher voor de stalling van koetsen en hoogst waarschijnlijk de stalling 

van paarden. Aan deze functie refereren de grote inrijdeuren in de achtergevel en een stalruimte met 

water- en voederbak.  

 

 
Afbeelding: Schetsmatige weergave van de voorgevel, bestaande situatie. 
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- De voorgevel (westzijde) 

De op het westen gerichte voorgevel van het gebouw is een in kruisverband gemetselde topgevel. De 

handvormstenen waarmee de gevel is gemetseld meten 16-16,5 x 7,5-8 x 3,75-4 centimeter. De 

tienlagenmaat bedraagt 46 centimeter. Op de begane grond is de gevel anderhalve steen dik, op de 

zolderverdieping is dit teruggebracht op één steen. De metselmortel is op basis van kalk. Dit zijn 

kenmerken die de negentiende-eeuwse bouwtijd van het gebouw onderschrijven (en ook de 

kenmerken van het metselwerk van de overige gevels die dus ook tot de bouwtijd behoren). De 

gevelindeling is nagenoeg oorspronkelijk. Op de begane grond is sprake van drie deuropeningen 

onder een rondboog in combinatie met twee recht gesloten vensteropeningen. De twee vensters op 

zolderniveau zijn onder een rondboog uitgevoerd. De oorspronkelijkheid van de gevelopeningen kan 

worden afgeleid uit de zuiver gemetselde dagkanten van de openingen. Aardig daarbij is de 

vaststelling dat de wijze waarop de dagkanten zijn uitgevoerd, varieert. Er overwegend hoeken voor 

met drieklezoren op de hoeken, maar ook de combinatie kop-klezoor is er aan te treffen. Er is één 

ingehakte (dus niet-oorspronkelijke) dagkant aan te treffen. Het gaat om de linker dagkant van het 

venster links in de gevel. De rechter dagkant is wel netjes met drieklezoren op de hoeken opgebouwd, 

en dus oorspronkelijk. Het lijkt er op dat een bestaande vensteropening hier naar links toe is vergroot. 

Ook naar boven toe zal de vensteropening groter zijn gemaakt. Dit verklaart tenminste waarom een 

rollaag, zoals bij het venster rechts is toegepast, hier ontbreekt.  

De voorgevel heeft op de begane grond, zoals gesteld, drie deuropeningen onder een rondboog. De 

opening links is ontdaan van kozijn en deur. Waarschijnlijk heeft hier, zoals uiterst rechts nog bestaat, 

een houten deur gezeten in combinatie met een bovenlicht voorzien van een gevorkte tracering 

uitgevoerd in ijzer. Bij de middelste deuropening is de situatie voor wat de deur betreft afwijkend. De 

negentiende-eeuwse deur is hier niet in een kozijn gevat, maar door middel van gehengen en 

duimblokken in de gevel afgehangen. Het verschil zal verband houden met het feit dat de deur in het 

midden toegang gaf tot een trap naar de zolderverdieping. De overige deuren zullen direct 

woonruimten op de begane grond hebben ontsloten.      

Links van de middendeur is een verstoring in het metselwerk waar te nemen. Er is hier gemetseld met 

iets grotere bakstenen (16,6-17 x 7,5-8 x 4, tienlagen 48 centimeter). Het betreft hier 

hoogstwaarschijnlijk een dichtgezette vensteropening. Er zijn aanwijzingen dat de opening niet tot de 

oorspronkelijke opzet behoorde. Zo zijn namelijk geen restanten van gemetselde dagkanten 

waargenomen. 

 

 
Afbeelding: Archieffoto van het pand voor intreden van verval. Achter het gebouw staat een tweede koetshuis dat thans niet 

meer bestaat.  
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De oorspronkelijke gevelopening op de begane grond heeft nog het kozijn dat uit de bouwtijd zal 

dateren. Ramen zijn verdwenen, één raam is in het pand (tussen de puinhopen) aangetroffen. Het 

kozijn is uitgevoerd met een sponning voor luiken die ook niet meer aanwezig zijn. De 

scharnierpunten voor de luiken zijn nog wel aanwezig. Uit de kozijnstijlen kan worden opgemaakt dat 

het venster een schuivend onderraam moet hebben gehad en dat dit onderraam eenzelfde hoogte 

moet hebben gehad als het bovenraam. Waarschijnlijk hebben beide ramen een achtruits indeling 

gekend.  

Boven de gevelopeningen van de begane grond bevindt zich een reeks gevelankers uit de bouwtijd 

van het pand. De ankers koppelen het muurwerk met de strijkbalk van de (overigens grotendeels 

verdwenen) zoldervloer. De ankers zijn uitgevoerd met eenvoudige schieters met de gebruikelijk IXI 

markeringen.    

Van de twee vensteropeningen op de zolder heeft alleen de rechter nog het negentiende-eeuwse 

venster, dat in (giet)ijzer is uitgevoerd. De tracering van het halfronde deel van het venster is 

gelijkvormig aan dat van de lichten boven de deuren op de begane grond.   

 

   
Afbeeldingen: Links overzichtsfoto met vervallen venster en een ‘lege’ deuropening. Rechts een oorspronkelijke deur 

(ontsluiting trap) en een kozijnrestant van een voormalig venster.  

 

- De linker zijgevel (zijde Molenstraat) 

De linker zijgevel van het pand is in verband gemetseld met de voor- en achtergevel. Het metselwerk is 

aan deze gevels identiek, er is sprake van één bouwfase. Hoeken zijn gemetseld met drieklezoren in de 

koppenlagen. Op de hoeken is te zien dat op de muur metselwerk heeft aangesloten, vermoedelijk 

een poortje of tuinmuur. De gevel wordt beëindigd met een muurplaat. Onder de plaat steken enkele 

geprofileerde klossen door waarop de recente mastgoot is gelegd. De gootklossen zouden op basis 

van hun profilering best nog wel negentiende-eeuws kunnen zijn. De gevel heeft op de begane grond 

nog twee van drie vensteropeningen onder rondboog. De derde is geheel uitgebroken. Vensters zijn 

er, op basis van aftekeningen in het metselwerk, zeker geweest. Thans zijn de openingen dichtgezet 

met roosters van recente datum. De openingen zijn uitgevoerd met hardstenen onderdorpels.  

Direct boven het niveau van de zoldervloer zijn in de gevel twee ventilatieopeningen uit de bouwtijd 

aanwezig (de hoeken zijn oorspronkelijk). Eén heeft zelfs nog een gietijzeren roostertje uit de 
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bouwtijd. De openingen horen bij het achterste deel van de zolder, en maken aannemelijk dat dit deel 

van de zolder diende voor opslag van stro, hooi en mogelijk voedsel voor de paarden. De openingen 

zullen gediend hebben om broei te voorkomen.  

Een loodslabbe net onder de ventilatieopeningen geeft aan dat er een tijd is geweest waarin op de 

gevel een lage aanbouw aansloot. De aanbouw heeft nimmer in open verbinding gestaan met het 

gebouw.   

 

 
Afbeelding: Detail van een scharnierpunt voor raamluiken in een kozijn in de voorgevel. 

 

 
Afbeelding: Schetsmatige weergave van de linker zijgevel (noord), bestaande situatie. 
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Afbeeldingen: De linker zijgevel vanuit het noordoosten. Rechts detail van ventilatierooster en loodslabbe. 

 

- De rechter zijgevel (zuidzijde) 

De op het zuiden gerichte zijgevel van het gebouw is een eenvoudige gevel beëindigd met een 

muurplaat. De kunststof mastgoot wordt hier niet door houten klossen gedragen, maar door recente 

gootbeugels. De gevel gaat deels schuil achter dichte begroeiing, op de plek waar tegen de gevel een 

aanbouw tot stand is gebracht die naar verluidt als kas heeft gediend. Van deze aanbouw zijn nog 

twee muurrestanten herkenbaar.  

De zijgevel heeft nog een oorspronkelijke deuropening, mét een negentiende-eeuwse deur. In 

tegenstelling tot de deuren in de voorgevel, is hier geen bovenlicht toegepast. Rechts naast de deur 

bevindt zich een oorspronkelijke vensteropening. Het kozijn dat nog van het venster resteert, lijkt 

sterk op het raamkozijn in de voorgevel van het bebouw. Door dichte begroeiing tegen de gevel en 

een onveilige situatie inpandig, kon dit kozijn niet van dichtbij worden bekeken. Het venster zal in 

onbruik zijn geraakt op het moment dat tegen de gevel de kas werd opgetrokken. Boven de deur is, 

op zolderniveau, een voormalige gevelopening te zien die waarschijnlijk als zolderluik heeft gediend. 

Eén en ander kon niet nader worden bepaald door eerder geschetste situatie en het ontbreken van de 

ontlastingsconstructie (ingestort).  

In het rechter deel van de gevel zijn twee stalramen onder een segmentboog te zien. De venstertjes 

(ijzer en een zesruitsindeling) zijn gangbaar aan het begin van de twintigste eeuw. Zeer waarschijnlijk 

zijn het toevoegingen. Direct onder de muurplaat is hier nog een restant te zien van een in onbruik 

geraakte segmentboog. Dat hier aan de gevel is gerommeld, mag ook worden opgemaakt uit het 

gegeven dat het metselwerk is bepleisterd. Dat bepleisteren werd veel gedaan om bouwsporen te 

maskeren. 

Ter linker zijde sluit op de gevel een muurtje met een boog aan. Duimblokken en een sponning geven 

aan dat in de boog een poortdeur heeft gehangen. De boog en het muurwerk daarboven zijn 

gemetseld met stenen die afwijkend zijn met de stenen (18,5 x 8,5-9,25 x 4,5 centimeter, 

tienlagenmaat 52 centimeter) in de gevels van het gebouw. Dit wijst hier onmiskenbaar op een 
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bouwfase. De poort is later gebouwd. De realisatie van de poort hangt vermoedelijk samen met het 

maken van een aansluitende tuinafscheiding, een gietijzeren hekwerk boven een bakstenen basement.    

 

 
Afbeelding: Schetsmatige weergave van de rechter zijgevel (zuid), bestaande situatie. 

 

   
Afbeeldingen: Rechter zijgevel in vervallen toestand. Aanbouw restant van kas. Rechts een toegevoegde poort, vermoedelijk uit 

begin twintigste eeuw (realisatie Molenstraat 10, waartoe het koetshuis toen behoorde). 

 

 

 



BAAC bv          Roosendaal, Molenstraat 18  

 13 

- De achtergevel (oostzijde)  

De kopgevel van het voormalige koetshuis is een topgevel met een spiegel symmetrische indeling. In 

de middenas van de gevel is in de top een gietijzeren roosvenster uit de bouwtijd te vinden. 

Daaronder, op niveau van de zolderverdieping, zit een hooiluik met aan weerszijden daarvan één 

venster. De begane grond heeft een dubbele inrijdeuren. Daarnaast bevinden zich een stalraam en een 

dur onder een bovenlicht. Tussen de inrijdeuren de reeds eerder genoemde gevelsteen uit 1857. De 

gevel verkeert nagenoeg in oorspronkelijke staat. Dagkanten van de gevelopeningen zijn zorgvuldig 

gemetseld met gebruikmaking van klezoren. De openingen zijn alle uitgespaard onder een rondboog. 

De enige alternatie die in de gevel afleesbaar is, is de toevoeging van een roosvenstertje en een 

pijpdoorbraak direct onder het hooiluik. Toevoeging van het venstertje wordt verraden door de 

gecementeerde omranding. Het huidige overstek van het dak is ook niet uit de bouwtijd. Het dak is 

hier vernieuwd.   

Alle oorspronkelijke gevelopeningen zijn consequent uitgevoerd met natuurstenen duimblokken. Dat 

is bijvoorbeeld ook het geval bij de vensters op de zolderverdieping, die dus geopend konden worden. 

Links is het houten raam nog aanwezig, inclusief de ijzeren roeden. Het raam scharniert in een oog 

aan het duimblok én in een sparing in de natuurstenen onderdorpel. Bij het hooiluik en de inrijduren 

zijn duimen en gehengen toegepast.     

 

 
Afbeelding: De achtergevel van het gebouw, spiegel symmetrisch van opzet.   
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Afbeelding: Schetsmatige weergave van de achtergevel.  

 

3.2  Interieur 

- Kelder 

De kelder onder het pand is volgelopen met (grond)water. Het is daarom dat de kelder niet is 

betreden. Informatie omtrent de kelder is verzameld door een camera door het kelderlicht in de 

voorgevel naar binnen te steken. Op die manier kon worden bepaald dat het kelderdek bestaat uit 

een sterk gedrukt troggewelf waarvan de kruin haaks op de voorgevel is gericht. De kelder beslaat 

vermoedelijk een kwart van het grondplan van het gebouw en zal van meet af aan vanuit het 

woongedeelte ontsloten zijn geweest. De toegang vanuit het koetshuisgedeelte kan goed een 

toevoeging zijn. Wat de functie van de kelder is geweest, is niet duidelijk geworden.    

 

 
Afbeelding: Blik in de kelder van het gebouw door een kelderlicht in de voorgevel. 
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- Begane grond van het woongedeelte  

De begane grond van het woongedeelte is slechts ten dele begaanbaar vanwege de bouwvallige staat 

van het gebouw en de puin die in het gebouw ligt. Een voormalige woonvertrek aan de zijde van de 

Molenstraat kon, klauterend over de puinhopen, worden betreden. De vloer werd nergens worden 

waargenomen, maar zal steenachtig zijn (eronder ligt het gewelf van de kelder). De rechthoekige 

ruimte heeft tegen de achtermuur een kastenwand, tegen de rechter muur een voormalige 

stookplaats. Het plafond en de verdiepingsvloer is hier grotendeels ingestort. Er is sprake van een 

restant van een enkelvoudige balklaag waarbij de balken ongeveer 11 bij 15,5 centimeter in 

doorsnede zijn en hart op hart op ongeveer 72 centimeter van elkaar. De constructie zal uit de 

bouwtijd (1857) zijn. Dat geldt ook voor de fragmenten stucplafond. Het stuc is aangebracht op een 

drager van rinkelllatjes (negentiende-eeuwse karakteristiek).  

De kastenwand is een aardig element. De wand verbergt de keldertoegang (rechts) een voormalige 

bedstede (dubbele deuren), een combinatie van kast en trap én de doorgang naar het koetsgedeelte. 

Wat de kastenwand bijzonder aardig maakt, is de fijne afwerking van de wand, thans minder goed 

zichtbaar, met een trompe l’oeil in de vorm van paneel en pilasters.  

In de voormalige bedstede is papierbehangsel (twee lagen) aangetroffen zoals dat werd toegepast in 

het derde kwart van de negentiende eeuw. De trap naar de zolder is negentiende-eeuws, wat onder 

andere is af te leiden uit de gestoken kapelletjes waarmee de verbinding van treden en trapbomen is 

verfraaid.  

De voormalige haardplaats is ontdaan van de schouw, vermoedelijk een houten omtimmering. Rechts 

daarvan is een gemetseld element aanwezig, mogelijk om water en/of voedsel te verwarmen. Op de 

zolder is te zien dat hier direct boven een rookvang moet zijn geweest. Dit element is vermoedelijk 

een toevoeging, maar kan nog wel best wel eens uit het laatste kwart van de negentiende eeuw 

dateren.   

 

 
Afbeelding: Schetsmatige weergave van de begane grond, bestaande situatie. 
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De zoldertrap die vanaf de deur in de voorgevel toegankelijk is, bestaat uit twee steekdelen en een 

bordes. De steken zijn samengesteld uit twee ongeprofileerde trapbomen waarin de eenvoudig 

geprofileerde treden in ingelaten zijn. Er zijn geen stootborden toegepast. In plaats daarvan zijn de 

trapdelen aan de achterzijde afgeplankt. Dat is vermoedelijk van meet af aan zo geweest, en zou een 

aanwijzing kunnen zijn dat dit deel van de zolderverdieping geheel separaat van de vertrekken op de 

begane grond gefungeerd heeft.  

 

Het vertrek aan de zuidzijde van het woongedeelte van het gebouw kon, met het oog op de eigen 

veiligheid, niet worden betreden. Er moet hier ook een stookplaats zijn geweest. Dat blijkt uit de 

aanwezigheid van een rookkanaal op de zolder.      

 

 
Afbeelding: Opname vanaf de zoldertrap. De zoldervloer is hier vrijwel geheel ingevallen. 
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Afbeelding: Zelfde ruimte als hiervoor. In het voormalige woonvertrek is nog een houten wand met bedstede, kast en 

keldertoegang aanwezig. De wand heeft een afwerking met trompe l’oeil (panelen en pilasters).  

 

    
Afbeeldingen: Links voormalige stookplaats en vermoedelijk een kookplaats. Rechts de negentiende-eeuwse zoldertrap en de 

even oude deur naar het koetshuisgedeelte.  
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Afbeeldingen: Links restanten van negentiende-eeuws papierbehang in de voormalige bedstede. Rechts de negentiende-eeuwse 

trap die door een deur in de voorgevel ontsloten is.  

 

 
 



BAAC bv          Roosendaal, Molenstraat 18  

 19 

 
 

Afbeeldingen: Detail van de negentiende-eeuwse wand met daarop in aftekening pilasters en panelen.  

 

- Begane grond van het koetshuisgedeelte 

Het koetshuisgedeelte kent een tweedeling in de vorm van een dwarsmuur tussen de beide 

inrijdeuren. Deze muur zou wel eens een toevoeging kunnen zijn. Dit vermoeden is gebaseerd op het 

gegeven dat de achtergevel (de gevel met de inrijdeuren) aan de binnenzijde is afgewerkt met een 

pleisterlaag terwijl de dwarsmuur in schoonmetselwerk is uitgevoerd. Uitsluitsel hieromtrent zou 

verkregen kunnen worden door pleisterwerk te verwijderen om zo vast te kunnen stellen of de 

dwarsmuur en de achtergevel met elkaar in verband zijn gemetseld. Dat is tijdens de bouwhistorische 

verkenning niet gedaan, in verband met de bouwvalligheid van het gebouw. In de muur is een 

opening voor een verbindingsdeur opgenomen. Deze is uitgespaard onder een segmentboog. De deur 

zelf oogt negentiende-eeuws, als ook het getoognagelde deurkozijn.  

In het koetshuisgedeelte is ook een vertrek afgescheiden dat een tijd als paardenstal heeft gediend. 

De muur waarmee het vertrek is gerealiseerd, is niet uit de bouwtijd van het pand, maar van latere 

datum. De muur is namelijk koud tegen de achtergevel van het pand geplaatst, wat hier op een 

faseverschil wijst. De deur is hier hergebruikt, nadat de deur was bijgezaagd. In het staldeel is een 

natuurstenen water- en voederbak aanwezig alsmede een korf waar stro voor de paarden in kon 

worden gelegd. Tegen de binnenmuur is nog de aftimmering van de paardenbox aanwezig. De 

detaillering van deze aftimmering wijst op een vroeg twintigste-eeuwse oorsprong. Vermoedelijk kan 

de realisatie van de paardenstal in verband worden gebracht met de getoogde ijzeren stalramen in de 

zuidgevel van het gebouw.   

De gang langs de linker zijgevel van het pand, zou nog wel eens uit de bouwtijd (1857) kunnen 

dateren. De gangwand is opgebouwd uit een bakstenen basement afdekte met een plaat. Daarop zijn 

stijlen gesteld waarop het richelwerk is gespijkerd. Het richelwerk is vervolgens afgesmeerd met 

pleister. Vanuit deze gang leidt een eenvoudige steektrap (trapbomen ongeprofileerd) naar de zolder 

van het koetshuisgedeelte. Deze trap is, zoals de overige in het gebouw, aan de achterzijde 

afgeplankt. Onder en achter de trap is een keldertoegang gemaakt. Die keldertoegang moet secundair 

zijn. Dit valt onder andere af te leiden uit de wijze waarop een latei is ingewerkt in de 

structuurbepalende muur tussen woon- en koetshuisgedeelte van het pand. De ombouw van de 

toegang is gerealiseerd met staanders en stuc op richelwerk.  
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Afbeelding: Voormalige stallingsruimte voor een koets. In de achtergrond deuren voor de trapkast en keldertoegang.  

 

    
Afbeeldingen: De gang tegen de linker zijgevel. Rechts de voormalige paardenbox.  
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Afbeelding: Overblijfsel van een paardenbox, te dateren omstreeks 1900.  

 

 

- De zolderverdieping boven het woongedeelte    

Boven het woongedeelte van het gebouw is de zolder volledig onbegaanbaar. Meer dan driekwart 

van de zoldervloer is reeds ingestort. Wat resteert, is zo rot, dat ineenstorting niet lang op zich laat 

wachten. Vanaf de begane grond is op deze manier een goed beeld te vormen van restanten van 

interieurindeling en interieurafwerking. Zo is een restant te zien van een wand die de zolder 

oorspronkelijk in tweeën heeft gedeeld. Eén deel was toegankelijk vanuit de trap die deel uitmaakt 

van de houten wandkast, het andere middels de trap die ontsloten is via de deur in de voorgevel. De 

scheidingswand is gemaakt met rondhouten staanders (lokaal hout), vlak gekapt om rinkellatjes op te 

spijkeren. Het rinkelwerk is met pleister afgesmeerd. In de pleister is bij wijze van wapening vlas of 

stro vermengd. Plafonds zijn op soortgelijke wijze vervaardigd.  

Een klein vertrek is afgescheiden door middel van een op stijlen en regels bevestigd vlechtwerk van 

latten. De ruimte kon, afgaande op de afdruk van scharnieren op één van de stijlen, oorspronkelijk 

worden afgescheiden. De oorspronkelijke functie is onduidelijk. Het plafonnetje van het vertrek sluit 

op een zodanige wijze op de vensteropening in de voorgevel aan, dat het meer dan waarschijnlijk is 

dat het kamertje niet tot de oorspronkelijk opzet van het gebouw behoort.    
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Afbeelding: Schetsmatige weergave van de zolder, bestaande situatie. Muurwerk zwart, wandjes gearceerd. 

 

- De zolderverdieping boven het koetshuisgedeelte   

Boven het voormalige koetshuisgedeelte van het gebouw is de zolder ongedeeld. Dat is waarschijnlijk 

van oudsher zo. Hier zal hooi (en stro) opgeslagen hebben gelegen. In dit deel van het gebouw is de 

kapconstructie (gordingen en beschot) geheel vernieuwd.  
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Afbeeldingen: Wanden op het restant van de zolderverdieping. Links een stucwand met richelwerk. Rechts een afscheiding met 

gevlochten matten gemaakt.  

 

3.3  Constructies 

Gegevens omtrent de fundering, de constructie van de keldervloer en de constructie van de begane 

grondvloer, konden niet of nauwelijks worden verkregen. Ten aanzien van de begane grondvloer kan 

worden opgemerkt dat deels gebruik kon worden gemaakt van het gemetselde kelderdek. Waar 

oorspronkelijk koetsen opgesteld hebben gestaan, is een klinkervloer aanwezig. Vermoedelijk is die in 

het zand gelegd. Er aanwijzingen dat in het koetshuisgedeelte op de begane grond ook houten 

vloerconstructies aanwezig zijn (geweest). Ankers op maaiveldniveau in de linker zijgevel zijn hiervoor 

een aanwijzing.  

De zoldervloer is, waar nog aanwezig, uitgevoerd met houten delen die op een enkelvoudige balklaag 

zijn gespijkerd. Dat geldt voor het woongedeelte en voor het stalgedeelte. De vloerdelen zijn met 

gesmede nagels bevestigd aan de balken.  

Kapspanten zijn in het gebouw nimmer aanwezig geweest. De dakschilden zijn aangebracht op 

gordingen, opgelegd in de voorgevel, de achtergevel en de dwarsmuur die de scheiding vormt tussen 

woon- en koetshuisgedeelte. De gordingen zijn boven het koetshuisgedeelte vernieuwd. Boven een 

woongedeelte zijn diverse gordingen verdwenen door ineenstorting van een deel van het dak. De 

scheidingsmuur is anderhalfsteens op de begane grond, maar verjongt met een halve steen op het 

niveau van de zoldervloer. De versnijding is aan de zijde van het woongedeelte uitgevoerd.  
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Afbeelding: Nieuwe gordingen en nieuw beschot boven het koetshuisgedeelte van het gebouw.   
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4  Waardering 

 

 

4.1  Algemeen  

Een (cultuur)historische waardestelling is geen dictaat. Naarmate (cultuurhistorische) waarden hoger zijn, zal men 

wél met meer kracht van argument – mede vanuit andere overwegingen – moeten verdedigen dat men ze wil 

aantasten.  De door BAAC aan de hand van de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek opgestelde waardering 

is een zo objectief mogelijke waardering, uitsluitend gebaseerd op de gegevens die in deze rapportage zijn 

gepresenteerd. Omdat historisch onderzoek weinig tot geen relevante informatie heeft opgeleverd, heeft de hier 

vermelde algemene historische waardering een voorlopig karakter.  

 

4.2  Waarderingsmethodiek 

De in deze rapportage opgestelde waardering en de waardestelling is zo objectief mogelijk gegeven. De 

waardering vloeit voort uit een toetsing van vijf in de richtlijnen bouwhistorisch onderzoek genoemde facetten: 

algemene historie, stedenbouw, architectuurgeschiedenis, bouwhistorie en gebruiksgeschiedenis. In de 

waardenstelling worden de verschillende onderdelen van het object, vanuit de waardering, getoetst op de mate 

van zeldzaamheid en gaafheid (authenticiteit). 

 

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

gebied. (bijzonder of uitzonderlijk). 

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

gebied. (basiswaarde) omwille van de hoge mate van authenticiteit en/of zeldzaamheid. 

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

van het object als gevolg van een aantasting van de mate van authenticiteit of de veelvoorkomendheid.  

- Geen monumentale waarde: jonger dan vijftig jaar 

 

4.3  Waardendefinities  

Omdat de vertaalslag van de vastgestelde monumentale waarde naar praktische handvaten in het kader van 

voorgenomen ingrepen wat eenvoudiger te maken, heeft BAAC er voor gekozen om in deze paragraaf inhoud te 

geven aan de begrippen hoge monumentale waarde, positieve monumentale waarde en indifferente 

monumentale waarde. Dit met het doel de planvormer en plantoetser op één lijn te kunnen brengen ten aanzien 

van de interpretatie van de door BAAC vastgestelde waarden.  

 

- Hoge monumentale waarde 

Voor onderdelen waaraan hoge monumentale waarde is toegekend, geldt dat er bij het maken van 

verbouwingsplannen, vanuit bouwhistorisch oogpunt, gestreefd moet worden naar het volledig behoud er van. 

Aanpassingen van hoog gewaardeerde onderdelen zijn alleen te billijken wanneer daarmee de bestaande 

monumentale waarde, of de beleving daarvan, onaangetast blijft of wordt versterkt. In zeldzame gevallen is 

verstoring van hoog gewaardeerde onderdelen mogelijk door toevoeging van een op zichzelf kwalitatief 

hoogwaardige aanvulling. Algemeen geldt dat noodzakelijk geachte ingrepen met zorg moeten worden 

uitgevoerd waarbij in principe de architectuur van het gebouw maatgevend is.    

 

- Positieve monumentale waarden 

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. Aanpassingen van positief gewaardeerde onderdelen zijn omwille van de bouwhistorie alleen te billijken 

wanneer het karakter en de monumentale waarde van het geheel blijven bestaan of eventueel worden versterkt 

(bijvoorbeeld door restauratie).  
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- Indifferente monumentale waarde 

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 sommige gevallen ook. Behoud van indifferent gewaardeerde delen kan binnen een herontwikkelingstraject 

wel een positief effect hebben op de (belevings)waarde van het geheel. 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 indifferent gewaardeerde 

elementen na te streven. Wijzigingen of zelfs sloop behoren zonder voorbehoud tot de mogelijkheden en kunnen 

zelfs een positief effect hebben op de beleving van de monumentale waarde van het complex als geheel.  

 

4.4  Waardering  

4.4.1 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. Binnen de kaders van dit onderzoek kon niet specifiek worden vastgesteld of er sprake is van een 

uiting van een bestuurlijke ontwikkeling of dat er aan het ontwerp van het gebouw innovatieve ideeën ten 

grondslag hebben gelegen.  

 

Definities: 

 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.   

 Onder sociaaleconomische ontwikkeling wordt in deze rapportage gerekend de ontwikkeling die 

betrekking hebbend op algemene welvaart/vooruitgang. 

 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. 

 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.   

 Onder landschappelijke ontwikkeling wordt verstaan de aanpassingen die door de mens gedaan zijn in 

het landschap ten behoeve van een (nieuw) gebruik. 

 Onder bestuurlijke ontwikkeling wordt verstaan de ontwikkeling van zeggenschap over een 

maatschappelijk afgebakend gebied.   

 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.   

 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.  

 

Waarde: 

Aan het gebouw kan waarde worden toegekend als component van de woon- en leefomstandigheden van de 

gegoede burgerij vóórdat de automobiel zijn intrede deed. Zeker in combinatie met de thans nog bestaande 

theekoepel toont het voormalige koetshuis het gebruik van tuin- en achtererf, ruimte voor ontspanning en het 

onderbrengen van dienstgebouwen. Daarnaast geeft het koetshuis een goed beeld van de woon- en 

werkomstandigheden van dienstpersoneel, werkzaam voor de gegoede burgerij.  

Het voormalige koetshuis vormt geen onderdeel van algemene welvaart, louter van de bouwheer en latere 

eigenaren. Van een geestelijke ontwikkeling is geen sprake, evenmin van een bestuurlijke.  
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In geografisch en landschappelijke opzicht kan wel enige betekenis worden toegekend, wanneer het in de 

historische context wordt beschouwd. Het koetshuis geeft inzicht in de oorspronkelijke ontsluiting van 

achtererven van bebouwing aan de Molenstraat, waarvan de erven reikten tot aan de Krampenloop. Ook nu nog 

is goed te herleiden hoe erven via steegjes langs de huizen bereikbaar waren. Koetshuis in combinatie met 

theekoepel vormt een verwijzing naar het oorspronkelijke gebruik van de achtererven, de ontwikkeling van 

tuinen aan de overzijde van de Krampenloop (een waterloop die oorspronkelijk de begrenzing vormde van de 

bebouwde kom). Door latere uitbreidingen van Roosendaal is de beleefbaarheid van dit aspect verminderd, al 

vormt de voormalige tuin (thans verworden tot wild grasveld) nog immer een groene zone aan de rand van het 

historische centrum van de stad.  

In typologisch opzicht is het gebouw van betekenis vanwege de combinatie van koets- en woongedeelte onder 

één dak. De waarde is indicatief, omdat niet vast is komen te staan hoe en door wie de verschillende 

woonruimten werden  gebruikt. Het vermoeden bestaat dat er sprake was van dubbele of zelfs driedubbele 

bewoning, wat de uniciteit van het gebouw groter zou maken.   

 

In conclusie kan worden gesteld dat er zeer zeker sprake is van algemene historische waarde voor de stad 

Roosendaal.   

 

 

Afbeelding: Voormalige theekoepel, verkerend in erbarmelijke staat. 

 

4.4.2 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, enkele daarvan zijn hieronder gecombineerd. 

 

- Het belang van het object als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorische en 

stedenbouwkundig van (inter)nationaal belang is.  

Het pand Molenstraat 18 is niet gelegen in een beschermd stadsgezicht, niet op rijksniveau en ook niet op 

gemeentelijk niveau.  
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- Belang van het object wegens de situering, verbondenheid met de ontwikkeling van een streek, stad of wijk en 

het aanzien van dat gebied. 

Het pand heeft betekenis vanwege de verbondenheid met het rijksmonument Molenstraat 10, waartoe het naar 

verluidt lange tijd behoorde. Ook de nabijgelegen theekoepel zou eigendom zijn geweest van de bouwheer en 

oorspronkelijke bewoner van het genoemde Rijksmonument. Het ensemble geeft inzicht in de ruimtelijke 

ontwikkeling van Roosendaal waarbij de Molenstraat de historische ruggengraat vormt waarlangs vanaf de 

middeleeuwen huizen met achtererven werden gebouwd.    

Het voormalige koetshuis bevindt zich nabij een cluster van rijksmonumenten. Naast het eerder genoemde 

nummer 10, genieten ook Molenstraat 2 en Molenstraat 8 bescherming van rijkswege. Molenstraat 12 is een 

gemeentelijk monument.   

 

- Belang van het object vanwege de verkaveling, de inrichting of voorzieningen, de hoge kwaliteit van de 

bebouwing en de historisch- ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wateren en/of bodemgesteldheid. 

Er zijn onvoldoende gegevens verzameld om uitspraken te doen over verkavelingen. De historisch- ruimtelijke 

relatie met groenvoorzieningen en wateren is zwaar verstoord door demping van de Krampenloop en de 

onherkenbaar vervallen tuin waarin het koetshuis en de theekoepel zich bevinden.   

 

In conclusie kan worden gesteld dat sprake is van enige ensemblewaarde. 

 

 

4.4.3 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 hieronder 

enkele worden gecombineerd.  

 

Belang van het complex voor de geschiedenis van de architectuur en het oeuvre van de architect(en). 

Belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van het ontwerp en de ornamentiek. 

 

Het belang van het gebouw voor de geschiedenis van de architectuur, is niet eenvoudig te geven. Dat komt 

bijvoorbeeld omdat onbekend is gebleven welke architect verantwoordelijk is voor het ontwerp. Gelet op de 

status van de opdrachtgever, is aannemelijk te maken dat bij het ontwerp een architect betrokken is geweest. Het 

gebouw mag dan eenvoudig zijn, het is met zorg gedetailleerd en lijkt een goed doordachte indeling gehad te 

hebben. Er is sprake van een sober ontwerp van bouwmassa en exterieur, geheel passend bij de functie (en de 

plaats) van het gebouw. Er moet worden gewaakt om omwille van deze soberheid de architectuur onder te 

waarderen. Dat geldt in feite ook voor de esthetische kwaliteit van het gevelontwerp. Functionaliteit en 

detaillering dienen hier als kwaliteiten beschouwd te worden. In dat kader dient opgemerkt te worden dat door 

verval de detailleringen op plaatsen zwaar zijn aangetast, met name bij vensters.   

 

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

De interieurindeling van het gebouw is nog grotendeels negentiende-eeuws. Er is sprake van een relatief sterke 

samenhang tussen in- en exterieur. Dit komt vooral tot uiting in de verschillende toegangsdeuren die samen 

vrijwel alle afzonderlijke ruimten op de begane grond van buitenaf ontsluiten. Alleen de kelder is nimmer van 

buitenaf toegankelijk geweest.  

Niet is vast komen te staan of er samenhang bestaat tussen interieurafwerkingen en de indeling en afwerking van 

het exterieur. Daartoe zou in de toekomst kleuronderzoek kunnen worden verricht.     

 

 

 

4.4.4 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.  

 



BAAC bv          Roosendaal, Molenstraat 18  

 29 

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

In het gebouw zijn geen zaken aangetroffen die bouwhistorisch van betekenis zijn. Dit is ook niet te verwachten 

in een vooral functioneel bouwtype als een koetshuis. De draagconstructie wordt in hoofdlijnen gevormd door 

het casco van gevels en de scheidende dwarsmuur. Vanwege de geringe overspanning tussen topgevels en 

dwarsmuur bleken kapspanten zelfs overbodig. 

Het gebouw heeft (restanten van) enkelvoudige balklagen. Dit soort balklagen kunnen als een kenmerk van de 

bouwtijd worden beschouwd, met dien verstande dat ze zo gangbaar zijn, dat van zeldzaamheid zeker geen 

sprake is. Daarbij dient opgemerkt te worden dat ongeveer de helft van de balklagen is verdwenen of ingestort.  

 

- Belang van het object omwille van de historische gelaagdheid 

De historische gelaagdheid van het gebouw is niet van groot belang. Het gebouw verkeert nog grotendeels in de 

oorspronkelijke toestand (wanneer de gedeeltelijke ineenstorting wordt genegeerd), wijzigingen in het exterieur 

zijn spaarzaam en zonder toevoeging van kwaliteit. In het interieur is de later tot stand gebrachte paardenbox 

(het restant daarvan) van enige betekenis vanwege de verwijzing naar de oorspronkelijke (deel)functie van het 

gebouw.  

 

- Belang van het object wegens het materiaalgebruik 

Er zijn weinig materialen aangetroffen die van bijzondere betekenis zijn. Hier kunnen nog wel de ramen worden 

genoemd die voorzien zijn van gietijzeren roeden. Deze combinatie van materialen is karakteristiek voor de 

bouwtijd.  

 

In conclusie kan worden gesteld dat bouwhistorische waarden van het gebouw gering zijn.   

 

 

Afbeelding: Molenstraat 10, waartoe het koetshuis en de theekoepel gedurende de twintigste eeuw behoorden. 
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4.4.5 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.  

 

In het gebouw is het onderscheid tussen inmiddels verdwenen functies nog af te lezen. De weinige 

interieurelementen die nog aanwezig zijn, spelen daarbij een rol van betekenis (wand, voederbak, betimmering 

paardenbox). De ordening van verschillende ruimten en de strikte scheiding in de vorm van een dwarsmuur 

dragen hieraan bij.  

Het gebouw herinnert (concreet dmv de gevelsteen) aan de bouwheer, J.J. Sandeling. Deze Sandeling was een 

vooraanstaand inwoner van Roosendaal. Hij was onder andere oprichter en directeur van een kostschool, 

schoolopziener van het 13
de

 district van Noord-Brabant en medeoprichter van De Rosendaalsche Courant. Ook de 

latere eigenaar van het koetshuis, de heer Van Hasselt was een prominent in Roosendaal. Stanislas Van Hasselt 

was bankdirecteur en genoot aanzien. Molenstraat 10 was zijn woonhuis, het naastgelegen nummer 8 het 

kantoorgebouw van de bank.  

 

In conclusie kan worden gesteld dat  er sprake is van waarden vanuit de gebruikshistorie. 

 

4.5  Waardenstelling 

Hoge monumentale waarde 

1. Hoge monumentale waarde wordt toegekend aan de achtergevel van het gebouw. Dit omwille van de hoge 

mate van authenticiteit van de gevelindeling en de relatief hoge mate van authenticiteit van de gevelinvulling. De 

waarde is mede gelegen in de sterke verwijzing naar de oorspronkelijke functie van dit gebouwdeel: de stalling 

van koetsen. 

2. Hoge monumentale waarde wordt toegekend aan de houten wand op de begane grond. De wand is een 

oorspronkelijk interieuronderdeel dat niet alleen refereert aan de oorspronkelijke functie van dit gebouwdeel en 

het gebruik daarvan, maar ook behoorlijk zeldzaam aan het worden is. Rijk versierde kastenwanden in kapitale 

woonhuizen zijn door de tijd heen veel vaker behouden dat de wand in het koetshuis waar opluistering met 

panelen en pilasters met beperkte middelen (kosten) tot stand is gebracht. De mate van authenticiteit van de 

wand is behoorlijk hoog.  

3. Hoge monumentale waarde kán worden toegekend aan de voorgevel van het gebouw. Dit vanwege de hoge 

mate van authenticiteit van de gevelindeling, de functionele en zorgvuldig gedetailleerde architectuur. De mate 

van authenticiteit van de invulling van de gevel is ook nog hoog, met dien verstande dat enkele van de 

authentieke onderdelen zodanig zwaar gehavend zijn, dat het dit als argument kan worden aangewend om aan 

de gevel geen hoge, maar positieve monumentale waarde kan worden toegekend. De potentiele monumentale 

waarde (wanneer gekozen wordt voor restauratie) is in ieder geval hoog.       

4. Hoge monumentale waarde wordt toegekend aan één van de houten trappen, en wel de trap die deel 

uitmaakt van de reeds hoog gewaardeerde wand. Niet alleen vanwege de sterke onderlinge samenhang, maar 

ook vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende vormgeving (vooral de afwerking van de treden middels 

kappeltjes). Dit soort trappen worden steeds zeldzamer.  

5. Aan de voedertrog en het restant van de paardenbox wordt hoge monumentale waarde toegekend als zijnde 

wezenlijke interieurelementen die inzicht geven in de oorspronkelijke functie van het gebouw, ondanks dat er 

van een hoge mate van zeldzaamheid geen sprake is en de mate van authenticiteit is aangetast.  

 

Positieve monumentale waarde 

6. Positieve monumentale waarde wordt toegekend de beide zijgevels van het gebouw. De mate van 

authenticiteit is nog behoorlijk hoog (vergelijkbaar met voor- en achtergevel), de gevelindeling en invulling is 

beduidend minder sprekend en van minder betekenis.   

7. Positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de interieurindeling van de begane grond. De indeling is 

goeddeels uit de bouwtijd en vertoont een grote samenhang met de indeling van het hoog gewaardeerde 

exterieur van het gebouw. In sommige gevallen is geldt de waarde niet in hoofdzaak de structuur, maar ook de 
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materie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de stucwanden met richellatjes, wat inmiddels een zeldzaamheid aan het 

worden is. 

8. Ten hoogste positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de enkelvoudige balklaag van de 

zoldervloer boven het koetshuisgedeelte vanwege de mate van authenticiteit (aangetast door verval). De 

zeldzaamheid van dit type balklagen is zeer gering.    

9. Ten hoogste positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de negentiende-eeuwse trappen in het 

gebouw (uitgezonderd de eerder genoemde) vanwege de hoge mate van authenticiteit en de betekenis van de 

trappen binnen de reeds positief gewaardeerde interieurindeling waarvan zijn een onlosmakelijk onderdeel 

vormen. De trappen zijn karakteristiek voor de negentiende eeuw, onder andere vanwege de detaillering van de 

treden.  

 

Indifferente monumentale waarde 

10. Indifferente monumentale waarde wordt toegekend het restant van de zoldervloer in het voormalige 

woongedeelte. Het resterende deel is een dermate klein onderdeel van de oorspronkelijke constructie, dat de 

mate van authenticiteit van dat geheel zeer gering wordt beschouwd (ondanks dat de materie die nog resteert, 

geheel oorspronkelijk is.  

11. Om dezelfde reden als hierboven wordt indifferente monumentale waarde toegekend aan de voormalige kas 

tegen de zijgevel van het gebouw.  

12. Om dezelfde reden als hierboven wordt indifferente monumentale waarde toegekend aan de stucwerkwand 

en stucwerkplafonds op de zolder, boven het woongedeelte. Zij worden beschouwd als een laatste restant van 

een element waaraan, ware het nog één geheel, positieve monumentale waarde zou zijn toegekend (ook op 

functionele gronden).  

13. Indifferente monumentale waarde wordt toegekend aan de vernieuwde gordingen van de kap boven het 

voormalige koetshuisgedeelte. De constructie is niet geheel zonder waarde, aangezien zij in plaats is gekomen 

van een vergelijkbare constructie.   

14. Indifferente monumentale waarde wordt toegekend aan de voormalige schouw, omdat deze geheel is 

ontdaan van omtimmering en derhalve authentiek noch zeldzaam genoemd kan worden.  

 

Geen monumentale waarde 

15. Er zijn geen nagelvaste onderdelen of elementen aangetroffen die geheel zonder monumentale waarde zijn. 

Uitzondering vormen spaarzame herstelmaterialen (denk aan plaatmateriaal om gaten in plafonds te herstellen 

en dergelijke).    

 

Nader te bepalen 

Onderdelen die niet geïnspecteerd en dus niet gewaardeerd konden worden zijn: 

- De resterende gordingen boven het woongedeelte. 

- De kelder. 
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Waarderingsplattegronden 
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Over BAAC 
 

 

- Het bedrijf 

BAAC is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat zich sinds de oprichting in 2000 bezig houdt met cultuurhistorie 

in de breedste zin van het woord. BAAC voert alle mogelijke facetten van archeologisch en bouwhistorisch 

onderzoek uit en beschikt over een groot aantal specialisten. Het bedrijf heeft ongeveer 80 werknemers in dienst, 

verdeeld over vestigingen in ‘s-Hertogenbosch en Mariakerke (Vlaanderen). Bouwhistorie is van begin af aan één 

van de pijlers van het bedrijf. De afdeling bouwhistorie bestaat uit: 

 

- ir. Rob Gruben (bouwhistorisch onderzoek, fotogrammetrie) 

- drs. ing. Geert Oldenmenger (bouwhistorisch, architectuurhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek) 

- Michel van Dam (bouwhistorisch en historisch onderzoek) 

- drs. Hans Willems (historisch onderzoek) 

 

- De onderzoeker(s) en auteur(s) 

Drs. ing. Geert Oldenmenger (1976) studeerde bouwkunde aan de Hogeschool Enschede, waarbij hij ervaring 

opdeed bij Van Wijnen bv en IAA architecten. Daarna volgde hij aan de toenmalige Katholieke Universiteit 

Nijmegen (Radboud Universiteit Nijmegen) de studie Kunstgeschiedenis en Archeologie, waarbinnen hij zich 

vooral specialiseerde in de geschiedenis van architectuur en stedenbouw. Gedurende deze opleiding vervulde hij 

bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, een opleidingsplaats 

voor bouwhistorie. In twee jaar tijd werd een groot aantal panden in de Bossche binnenstad onderzocht en 

gedocumenteerd. In 2001 kreeg hij, aansluitend op deze opleiding, een baan aangeboden als bouwhistoricus bij 

BAAC. Daar werkte hij zich in korte tijd op tot senior bouwhistoricus. In 2008 studeerde hij als laatste doctorandus 

in de kunstgeschiedenis af met een scriptie waarin het leven en het werk van de negentiende-eeuwse, Zutphense 

stadsarchitect A.B.W. Langenberg centraal stond. Sinds 2014 is hij als bouwhistoricus gekwalificeerd door de Bond 

voor Nederlandse Bouwhistorici. 
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Bijlage: redengevende omschrijving gemeentelijk monument 

 

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 rijweg 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.  

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 staat 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.  
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Voorgevel 

De symmetrische, drielaags puntgevel is met ijsselsteentjes 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 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  

 


