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1  Inleiding 
 

 

Molenstraat 48-52 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. Gelet op de aard 

van het pand en de voorgenomen ingrepen is besloten om de rapportage toe te spitsen op zaken waar 

wijzigingen zijn voorzien. Onderdelen waarvoor geldt dat zij onaangetast zullen blijven, worden op 

hoofdlijnen beschouwd. 

 

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. In het archief bleken 

verschillende bouwtekeningen aanwezig. Al deze tekeningen hadden betrekking op verbouwingen 

van het gebouw. Omdat de bouwgeschiedenis van het pand beter af te lezen is aan deze 

bouwtekeningen dan aan de gebouwde substantie zelf, wordt in deze rapportage begonnen met een 

weergave van de bevindingen die in het archief zijn gedaan. Vervolgens wordt ingegaan op 

veranderingen van het gebouw die tijdens het veldwerk werden waargenomen. Ten slotte is in deze 

rapportage een waardering van het gebouw en de gebouwonderdelen opgesteld. Nadruk ligt hierbij 

wederom op zaken die op de nominatie staan gesloopt of gewijzigd te worden.     
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2  Archiefonderzoek 
 

 

- 1832 

De kadastrale kaart van 1832 toont een situatie van vóór de bouw van het huidige pand. In 1832 zijn 

op de plaats van Molenstraat 48-52 maar liefst vijf huizen getekend. Drie daarvan zullen aan de 

Molenstraat de voordeur hebben gehad. Ten minste twee huizen (of beter huisjes), zullen door middel 

van een steegje bereikbaar zijn geweest. De drie huizen aan de oostzijde van deze steeg zijn 

eigendoom van Antonie Leent. Deze Leent is zelf niet woonachtig in Roosendaal. De huizen zullen 

door hem zijn verhuurd. De overige twee huizen zijn eigendom van Joseph Andriessen, die wel in 

Roosendaal woonachtig is.   

 

 
Afbeelding: Detail van de kadastrale situatie van 1832 met daarop geprojecteerd de situatie in 2015 in 

dikkere, zwarte lijn. Met rood is het huidige Molenstraat 48-52 gemarkeerd. 

 

- Circa 1885 

Hoewel tekeningen voor de bouw van het pand ontbreken, kan op basis van de architectuur van het 

restant van de oorspronkelijke voorgevel worden gesteld dat het (dubbel)pand omstreeks 1885 moet 

zijn gebouwd.  

 

- 1891  

De oudste bouwtekening in het archief dateert van 27 februari 1891. In dat jaar wordt door J. Beijssens 

een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van de voorgevel van het dan reeds bestaande 

pand, dat in oorsprong een dubbelwoning is. Het plan betreft de verbouwing van de begane grond 

van het rechter deel van het huis. Het is aannemelijk te kamen dat de voorgevel wordt verplaats en 

bredere vensteropeningen worden aangebracht. Zeer waarschijnlijk is dit een gevolg van een 

functieverandering op de begane grond. De bredere vensteropeningen lijken als etalages geduid te 

kunnen worden. De bouwtekening van de voorgevel is gesigneerd door de architect Vergouwen. 

Mogelijk betreft het hier Marinus Vergouwen (1858-1948), een bekende Roosendaalse architect. Op de 

tekening is een dakvorm weergegeven die afwijkt van de huidige dakvorm. Vermoedelijk is de 

bouwtekening op dit punt onjuist.  
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Op basis van de architectuur van het gebouw, is het aannemelijk te maken dat het omstreeks 1885 is 

opgericht en dat de verbouwing in 1891 vrij snel op de bouw volgde. Het zou derhalve goed kunnen 

dat de eerste verbouwing ter hand werd genomen door de architect die het gebouw in eerste 

instantie had ontworpen.  

 

 
Afbeelding: Geveltekening met gewijzigde pui rechts. Bron: Gemeentearchief Roosendaal. 

 

- Omstreeks 1930 

Een rond 1930 gemaakte foto van het pand laat zien dat de gevelindeling van het rechterdeel van de 

voorgevel (begane grond) in dat jaar alweer gewijzigd is. De foto toont een strakke winkelpui waarin 

een grote winkeletalage wordt gecombineerd met een winkeldeur links daarvan. Op stilistische 

gronden is een datering van deze pui omstreeks 1930 te geven. Van deze pui zijn geen 

bouwtekeningen aangetroffen.   

 

- 1935 

In 1935 wordt een vergunning verleend voor de verbouwing van het linkerdeel van het pand tot 

schoenenwinkel. Op de vergunningsaanvraag is te lezen dat deze verbouwing zal worden uitgevoerd 

in opdracht van de weduwe Immerechts-Wynen. De verbouwing heeft, zoals uit tekening blijkt, 

betrekking op de voorkamer op de begane grond. Daar moet een winkelruimte met vitrinekasten 

(winkelpui), muurschappen en toonbank worden gemaakt. De voorgevel zou ingrijpend gewijzigd 

worden. Er is een winkelpui voorzien, blijkens opschrift voor de schoenenverkoper N.V. Hoogenbosch. 

Tijdens de verbouwing moet een stenen gangvloer langs de scheidingsmuur met het rechterdeel van 

het pand worden gesloopt, evenals een schoorsteen tegen de linker zijgevel. Als architect wordt J.M. 

Hurks genoemd. Er zijn redenen om aan te nemen dat deze verbouwing niet is uitgevoerd. De 

belangrijkste een bouwtekening uit 1938.  
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Afbeelding: Tekening uit 1935, vermoedelijk niet uitgevoerd.  

 

 
Afbeelding: Tekening uit 1938. 

 

- 1938  

De bouwtekening uit 1938 heeft betrekking op het linkerdeel van het pand. De winkelpui uit 1935 is 

op in de tekeningen van de bestaande toestand niet weergegeven. De bestaande plattegrond voorziet 

op de begane grond in een winkel aan de straatzijde, gevolgd door een kantoor en achterin een 

toonzaal. Een gang langs de scheidingsmuur met het rechter deel van het gebouw zorgt voor de 

ontsluiting van het kantoor, de toonzaal en de trap naar de bovenwoning.  
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De verbouwing in 1938 behelst het vergroten van de winkelruimte (ten koste van het kantoor en de 

gang), het maken van een nieuwe opgang naar de bovenwoning en het verbouwen van de toonzaal 

tot magazijn met kantoor. Op de begane grond komt een gevelbrede winkelpui. In de linker zijgevel 

worden de bestaande gevelindeling geheel gewijzigd. 

Op de verdieping wordt vindt een ingreep plaats ten behoeve van de nieuwe plaats van de 

trapopgang. De ingreep is kleinschalig omdat de nieuwe opgang onder de trap naar de zolder is 

gesitueerd.        

De verbouwing wordt uitgevoerd in opdracht van A. Beijens. De reclame op de winkelpui vermeldt 

“Boxtel n.v.”. Oude ansichten laten zien dat de pui op de bouwtekening is gerealiseerd.  

 

- 1980 

In 1980 worden plannen gemaakt om het pand om te vormen tot bankgebouw. Plattegronden van de 

bestaande toestand in 1980 laten zien dat er dan nog sprake is van twee winkelruimten op de begane 

grond. Daarnaast is achter het gebouw een bakkerij getekend. De linker zijgevel van het pand heeft 

op de begane grond een indeling met vensters die niet negentiende-eeuws zal zijn. De plattegrond 

van de begane grond laat verder zien dat er sprake is van kleine kelders (die wordt dichtgegooid).  

De plattegrond van de bestaande situatie op de verdieping laat een indeling zien waarvan ten minste 

nog delen als negentiende-eeuws zijn te duiden.  

De zolders zijn nog strikt gescheiden. Indelingen in het interieur zijn beperkt tot een afscheiding van 

de trapopgang en een vertrek aan de achterzijde.  

 

De verbouwing die in 1980 wordt doorgevoerd, is met recht ingrijpend te noemen. Zo worden in de 

voorgevel bestaande winkelpuien gesloopt om ruimte te maken voor de huidige pui waarin 

natuursteen met aluminium kozijnen wordt gecombineerd. De steegjes aan weerszijden van het pand 

worden  dichtgezet door opgangen naar de (woonruimten) op de verdieping te realiseren. Dit alles 

heeft grote gevolgen voor de bestaande indeling van de zijgevels. Aan de achterzijde wordt een 

éénlaags bouwmassa onder een plat dak toegevoegd (de voormalige achtergevel wordt dien ten 

gevolge op de begane grond gesloopt). De aanbouw komt op de plaats van de gesloopte bakkerij. Op 

de verdieping komen in de achtergevel nieuwe vensters en deuren.  

Op de begane grond wordt de gehele interieurindeling gesloopt. Ook de muur die oorspronkelijk het 

pand in twee splitste, wordt geheel verwijderd. In plaats daarvan komt er een indeling voor een 

(bank)kantoor met kluis. Op de plattegrondtekening is goed te zien dat bestaande openingen in de 

zijgevels van het pand worden dichtgezet.  

Op de verdieping wordt een nieuwe interieurindeling tot stand gebracht. Hier blijft wel een deel van 

de splitsingsmuur behouden. De nieuwe interieurindeling voorziet in twee bovenwoningen.   

De wijzigingen op de zolder bestaan in het verwijderen van de bestaande indeling. Dit is vooral het 

gevolg van de verplaatsing van de trappen waarmee de zolders zijn ontsloten.  

 

- 2002  

Er wordt een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van gevelreclame voor Fortis Bank. 

 

- Na 2002 

De bovenwoningen komen te vervallen. In plaats daarvan wordt er een kantoorinrichting tot stand 

gebracht. De interieurindeling uit 1980 wordt volledig gesloopt en er komen doorbraken in de 

splitsingsmuur. De zolders worden onderling verbonden. Hier wordt een techniekruimte en een woon- 

annex kantoorruimte gerealiseerd. Tekeningen van deze verbouwing zijn nog niet opgenomen in het 

Archief van Roosendaal.   
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Afbeelding: Toestand op de begane grond vóór de verbouwing in 1980.  

 

 
Afbeelding: Bestektekening van de te maken toestand in 1980.  
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Afbeelding: Langsdoorsnede met toevoegingen in 1980 zwart gevuld.  

 

 
Afbeelding: Toevoeging van opgangen tegen de zijgevels van het gebouw (1980).  
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3  Bouwhistorische bijdrage 

 

3.1  Exterieur 

- De hoofdopzet 

In opzet is het gebouw nog enigszins herkenbaar als een laat negentiende-eeuws dubbelhuis. Dit komt 

vooral nog tot uiting in het resterende deel van de voorgevel van het pand én het dubbele zadeldak 

waarvan de nokken haaks op de voorgevel zijn gericht. Dat dubbele dak wordt overigens van oudsher 

aan de straatzijde gemaskeerd door een schild waarvan de nok evenwijdig aan de straat is gericht. Dat 

dakschild is voorzien van gesmoorde kruispannen. Het is aannemelijk te maken dat deze pannen niet 

oorspronkelijk zijn (kruispannen kwamen in Nederland in 1883 op de markt). Identieke pannen zijn 

namelijk toegepast op de daken van de in 1980 toegevoegde opgangen naar de verdieping van het 

gebouw. Het dakschild bij de achtergevel is met Hollandse pannen gedekt. Dit zijn niet de 

oorspronkelijke pannen, zoals onder andere kan worden vastgesteld aan de staat waarin de pannen 

verkeren.  

 

- De voorgevel  

De voorgevel verkeert op het niveau van de verdieping en de zolder nog grotendeels in de 

oorspronkelijke staat, zoals onder andere kan worden afgeleid uit de geveltekening van 1891. De 

gevel heeft een regelmatige indeling met twee keer drie vensterassen. Een bijzonderheid in de gevel is 

de wijze waarop de verdiepingsvensters en de zoldervensters (mezzaninovensters) per vensteras zijn 

samengebracht onder één rondboog. Het effect om de verdieping hoger te laten lijken, is hier 

doelbewust beoogd, op de zolder waren oorspronkelijk geen vertrekken gesitueerd (zo kan worden 

afgeleid uit bouwtekeningen). De aansluiting van de zoldervloer op de voorgevel wordt 

architectonisch gemaskeerd door een fries van siermetselwerk. De gevel is uitgevoerd met een 

kroonlijst die twee keer doorbroken wordt met een rijk geornamenteerde Vlaamse gevel. De 

bekroning wordt gevormd door een tuit met timpaan en klauwstukken. Opvallend aan de 

geveltekening uit 1891 is dat er zowel een driehoekig als een halfrond timpaan is getekend. De 

toppen hebben een puur representatief doel. Op de tekening uit 1891 zijn op de verdieping vensters 

getekend waarvan de onderramen een tweedeling hebben. Er is op de tekening sprake van 

zogenaamde T-vensters. Het is goed mogelijk dat deze tweedeling is komen te vervallen op het 

moment dat in de ramen nieuw glas werd gezet. Op oude foto’s van het pand zijn T-vensters te zien.   

Op de begane grond, die visueel/architectonisch lager lijkt dan de verdieping, is een indeling en 

bekleding uit 1980 aanwezig. Door toepassing van een dubbelportiek wordt, al dan niet bewust, 

gerefereerd aan de oorsprong van het pand als zijnde een dubbelwoning.  

 

- De zijgevels 

De zijgevels van het pand gaan thans deels schuil achter de opgangen naar de verdieping. Aan de 

hand van de bouwtekeningen is vast te stellen dat de indeling van de zijgevels meerdere malen is 

gewijzigd. Het metselwerk boven de opgangen is eenvoudig. De gevel wordt beëindigd door een 

gootlijst. Ankers verraden het niveau van de zoldervloer, zo zorgvuldig gemaskeerd in de voorgevel.  

 

- De achtergevel   

De achtergevel van het pand is op de begane grond geheel gesloopt ten behoeve van een eenlaags 

aanbouw uit 1980. Op de verdieping is de gevel gemetseld met moderne bakstenen die in 

halfsteensverband zijn gemetseld. Dit metselwerk dateert uit 1980. Dat geldt ook voor de indeling en 

invulling van de gevel.  
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Afbeelding: De voorgevel anno 2015. Begane grond geheel verstoord, verdieping en zolder nagenoeg 

ongewijzigd.  

 

 
Afbeelding: Deel van de achtergevel. Moderne spouwmuur in halfsteens verband. 
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3.2  Interieur 

- Kelders 

Uitgaande van de bouwtekeningen zijn in het pand direct achter de voorgevel de restanten aanwezig 

van twee kelders. De kelders zullen zijn gedicht tijdens de verbouwing van 1980.  

 

- Begane grond   

Op de begane grond is de indeling geheel uit de fase van verbouw in 1980. Alle zichtbare elementen 

en afwerkingen in dit interieur dateren uit dezelfde fase. Tijdens het veldwerk kon niet worden 

vastgesteld of er nog (restanten van) oudere afwerkingen aanwezig zijn achter, onder of boven de 

toplagen. Op tekeningen is aangegeven dat de vloer op de begane grond in 1980 geheel is vernieuwd. 

Stucplafonds zullen ook niet zijn behouden. Op de tekeningen is aangegeven dat de balklagen van de 

verdiepingsvloer (evenals de vloer zelf), moet worden afgewerkt met steengaas en stuc om zo een 

brandwering van 30 minuten te verkrijgen.   

 

- Verdieping    

Op de verdieping is de interieurindeling vrijwel geheel van na 1980. De kans dat hier nog fragmenten 

van oudere afwerkingen aanwezig zijn, is klein doch iets groter dan op de begane grond. Zo staan op 

tekeningen van de te maken toestand uit 1980 bestaande stucplafonds vermeld. Het gebruik van het 

pand tijdens de veldverkenning maakte niet mogelijk om in de huidige verlaagde plafonds kijkgaten 

te maken om een en ander te controleren. 

 

- Zolder   

De zolder heeft een indeling die vóór 1980 nog niet bestond. Alle elementen en afwerkingen zijn van 

(of van na) die tijd.  

 

3.3  Constructies 

 

- Vloerconstructies 

De begane grondvloer is uitgevoerd in beton, conform tekening uit 1980.  

De verdiepingsvloer is uitgevoerd in hout. Het betreft een vloer die vermoedelijk nog deels de 

oorspronkelijke, laat negentiende-eeuwse is. Uit de verschillende bouwtekeningen kan worden 

opgemaakt dat er aan de constructie veranderingen hebben plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan 

het verplaatsen van trapgaten en dergelijke. 

De zoldervloer is uitgevoerd in hout. Het betreft een vloer die vermoedelijk nog deels de 

oorspronkelijke, laat negentiende-eeuwse is. Veranderingen aan de vloer en de draagconstructie van 

de vloer zullen relatief kleinschalig zijn geweest. De zolder is relatief kort in gebruik als verblijfsruimte.  

 

- Kapconstructie 

De kap heeft een constructie die bestaat uit drie reeksen Verbeterde Hollandse spanten. De spanten 

zijn samengesteld uit spantbenen, trek- en nokbalk, kreupele stijlen en korbeels. De muurplaten rusten 

op de blokkeels. De gordingen zijn op klossen gelegd. De verbindingen zijn tot stand gebracht door 

middel van bouten. Op verschillende plekken zijn spanten verzaagd. Zo zijn van verschillende 

nokstijlen de delen afgezaagd die onder de trekbalken uitstaken, zodat met daaraan het hoofd niet 

stootte (dit geeft overigens ook aan dat de zolders oorspronkelijk geen woonvertrekken omvatten). 

Het deel van de kap evenwijdig aan de straat heeft soortgelijke spanten. Aan één zijde zijn van deze 

spanten de benen afgezaagd direct onder de trekbalken. De kreupele stijlen zijn bij deze actie 

verwijderd.  

De kapconstructie heeft een houten beschot dat vermoedelijk nog uit de bouwtijd dateert.  
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Afbeelding: Twee spanten op de zolderverdieping.  

 

 
Afbeelding: Een spant tegen de voorgevel. Eén spantbeen afgezaagd, een kreupele stijl en blokkeel 

verwijderd.  
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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 geen deel uitmaakte van het onderzoek, heeft de hier vermelde 

waardering een voorlopig karakter.  

De nadruk in de waardering ligt op het woonhuis. Het bedrijfsgebouw komt niet of sporadisch aan de orde. Het 

bijgebouw vormt geen onderdeel van het monument en is, ondanks dat het aan de orde komt in de beschrijving, 

uitgesloten van het onderzoek.  

 

4.2  Waarderingsmethodiek 

De in deze rapportage opgestelde waardering en de waardestelling is zo objectief mogelijk gegeven, zoals reeds 

aangegeven in de inleiding, waarin uitvoerig ingegaan wordt op het begrip monumentale waarde. 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 
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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).  

 

- 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: 

Het pand kan omwille van het oorspronkelijke deel van de voorgevel enige cultuurhistorische waarde worden 

toegekend, als voorbeeld van een projectmatige dubbelwoning, waarvan het representatieve karakter dat werd 

beoogd, nu nog tot uiting komt in de gevelopzet/architectuur alsmede de toepassing van renaissance-elementen. 
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De waarde is door vernieuwing van het onderste deel van de voorgevel in fase, sterk gereduceerd. Het pand is een 

onderdeel van de bouw- en vernieuwingsdrift die het laatste kwart van de negentiende eeuw karakteriseert. Het 

dubbelpand hoogst waarschijnlijk in de plaats gekomen van vijf kleinere woningen, die ten minste deels voor 

verhuur waren bestemd). Die ontwikkeling vond in het laatste kwart van de negentiende eeuw overal in 

Nederland plaats. Het is niet aantoonbaar dat het ontwerp rekening houdt met de geografische of 

landschappelijke situatie, al moet in de aanwezigheid van stegen aan weerszijden van het gebouw een gevolg zijn 

van de thans niet meer aanwezige Krampenloop, een stroompje dat lange tijd de begrenzing vormt van percelen 

aan de zuidzijde van de Molenstraat.  

Van een bestuurlijke ontwikkeling is geen sprake. Dat geldt ook voor een typologische ontwikkeling. Van een 

innovatie is, voor zover kon worden vastgesteld, geen sprake.      

 

In conclusie kan worden gesteld dat de algemene historische waarde niet bijzonder hoog is.  

 

 

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 48-52 is niet gelegen in een beschermd stadsgezicht, niet op rijksniveau en ook niet op 

gemeentelijk niveau.  

 

- 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 Molenstraat heeft enige betekenis als ondersteunend onderdeel van de zuidelijke gevelwand van de 

Molenstraat, één van de oudste straten van Roosendaal waar rijksmonumenten zijn te vinden (nummers 2, 8 en 

10) en gemeentelijke monumenten (nummers 12 en 42). Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het object op 

opstand is gelegen van de (rijks)monumenten.  

Voor het aanzien van de Molenstraat is vrijwel enkel van belang dat de straat in de decennia rond 1900 een 

transformatie onderging waarbij een aantal voorname panden verrezen voor burgers met het nodige aanzien. De 

rijke architectonische vormgeving van het voorgevelrestant vormt hiervoor een referentie.  

 

- 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. 

Het belang van de verkaveling is gering, de kavel is ontstaan door samenvoeging van kleinere percelen (zie 1832). 

Van een historisch- ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen en wateren is geen sprake meer. De Kramperloop 

die vroeger de diepte van de kavel bepaalde is niet langer zichtbaar en groen heeft plaatsgemaakt voor 

parkeerplaatsen.  

 

In conclusie kan worden gesteld dat ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden niet bijzonder hoog is. 

 

 

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. 

Belang van het complex voor het oeuvre van de architecten. 

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

Belang vanwege de interieurafwerking (in samenhang met het exterieur). 
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Het belang van het gebouw voor de geschiedenis van de architectuur, is niet eenvoudig te geven. Dat komt in 

hoofdzaak omdat bouwjaar en de naam van de architect niet vast zijn komen te staan. Zo kan niet worden 

bepaald of de voorgevel van het gebouw een relatief vroeg voorbeeld is van neo-renaissance, een stijl die rond 

1875 opkwam in Nederland en tot circa 1915 aanhield. Vermoedelijk ligt de bouwtijd rond 1885. De naam van de 

architect die verantwoordelijk is voor het ontwerp, is ook niet bekend. Het vermoeden bestaat dat het ontwerp 

van de hand van de Roosendaalse architect Vergouwen is. Diens oeuvre is niet geïnventariseerd. Wel kan worden 

gesteld dat er sprake is van een zekere esthetische kwaliteit van het gevelontwerp, ten minste voor wat het 

resterende deel van de voorgevel betreft. Voor de pui, de zijgevels en de achtergevels van het gebouw is zeker 

geen sprake van esthetische kwaliteit. Vast staat ook dat er vrijwel geen enkele sprake meer is van een 

samenhang tussen in- en exterieur. 

 

In conclusie kan worden gesteld dat er ondanks het ontbreken van een bouwjaar en een architectennaam geen 

sprake is van bijzondere architectonische waarden, omwille van de vele aanpassingen die gedaan zijn in in- en 

exterieur. Het restant van de voorgevel kan wellicht gewaardeerd worden op basis van de zorgvuldige 

detailleringen, beschouwd binnen het geheel is het een relatief klein (wel wezenlijk) onderdeel van het gebouw.  

 

In conclusie kan worden gesteld dat architectonische waarden van het gebouw als geheel, gering zijn.   

 

 

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.  

 

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

Het raadplegen van bouwtekeningen heeft aangetoond dat in het pand houten balklagen aanwezig zijn bij de 

zolder- en verdiepingsvloer. Het betreft enkelvoudige balklagen waarvan het geen twijfel leidt dat deze tijdens 

de bouw door stucplafonds aan het zicht onttrokken zijn. Enkelvoudige 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. De balklagen zullen op verschillende plekken zijn aangepast (toevoeging van staal, verplaatsing van 

trapgaten) dat de authenticiteit niet volledig is. 

De kapspanten zijn van het Verbeterde Hollandse type, dat in de tweede helft van de achttiende eeuw al in 

Nederland werd toegepast. De constructies zijn niet zeldzaam. De mate van authenticiteit is aangetast door het 

wegzagen van enkele spantbenen, het verwijderen van kreupele stijlen en blokkeels, alsmede het afzagen van 

een aantal nokstijlen direct onder de trekbalken.   

 

- Belang van het object voor de geschiedenis van de bouwtechniek 

Van historische gelaagdheid van het gebouw is groot, de afleesbaarheid is voor de leek duidelijk vanwege het 

recente karakter van interieurindeling, interieurafwerking en bijvoorbeeld de achtergevels. Van een toevoeging 

van kwaliteit lijkt bij geen van de thans nog aanwezige verbouwingssubstantie sprake te zijn.   

 

- Belang van het object wegens het materiaalgebruik 

Er zijn geen materialen aangetroffen die van bijzondere betekenis zijn. 

 

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

 

 

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.  
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Het gebouw refereert niet meer aan historische functies (bakkerij) of historisch gebruik (winkels). Niets herinnert 

in- of aan het gebouw aan een prominent gebruiker, bewoner of een belangrijke opdrachtgever.  

 

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

 

4.5  Waardenstelling 

Hoge monumentale waarde 

1. Hoge monumentale waarde wordt toegekend aan het restant van de voorgevel op de verdieping en de zolder, 

omwille van de hoge mate van authenticiteit van het geveldeel alsmede de voor de bouwtijd karakteristieke 

neorenaissance opzet en vormentaal waarbij de combinatie van verdiepings- en zoldervensters als een 

bijzonderheid kan worden aangemerkt. De hoge monumentale waarde geldt alleen dit deel van de gevel. Als de 

voorgevel als geheel moet worden gewaardeerd, komt deze omwille van de aantastingen van de begane grond 

niet in aanmerking voor een hoge monumentale waarde.  

   

Positieve monumentale waarde 

2. Positieve monumentale waarde wordt toegekend aan de oorspronkelijke scheidingsmuur op de verdieping en 

de zolder, vanwege de relatie met het hoog gewaardeerde deel van de voorgevel. Met de voorgevelindeling 

toont de muur aan dat het hier in oorsprong een dubbelpand betreft.  

3. Positieve monumentale waarde kan worden toegekend aan de in nagenoeg oorspronkelijke staat verkerende 

spanten, opgesteld evenwijdig aan de voorgevel. De spanten vertegenwoordigen geen zeldzaamheidswaarde en 

zijn bouwhistorisch niet als bijzonder aan te duiden, maar verkeren wel in relatief hoge mate van authenticiteit 

en zijn qua typologie karakteristiek voor de bouwtijd.  

 

Indifferente monumentale waarde 

4. Indifferente monumentale waarde wordt toegekend aan de zijgevels van het gebouw. Door wijzigingen in de 

loop der tijd zijn deze van oudsher eenvoudige gevels dermate aangetast, dat de monumentale waarde gering is.   

5. Indifferente monumentale waarde wordt toegekend aan de enkelvoudige balklagen van de verdiepingsvloer 

en de zoldervloer vanwege de lage mate van zeldzaamheid en de aanpassingen die in de loop der tijd aan de 

balklagen zijn doorgevoerd.  

6. Indifferente monumentale waarde wordt toegekend aan de spanten die haaks op de voorgevel staan 

opgesteld. De waarde wordt ten opzichte van de overige spanten (zie stelling 3) lager gewaardeerd omdat de 

spanten zijn verzaagd (spantbenen zijn ingekort, blokkeels en kreupele stijlen verwijderd.  

 

Geen monumentale waarde 

7. Er wordt geen monumentale waarde toegekend aan de achter-aanbouw op de begane grond vanwege het 

onbeduidende vorm- en materiaalgebruik.   

8. Er wordt geen monumentale waarde toegekend aan de interieurindeling op de begane grond, de verdieping 

en de zolder vanwege het onbeduidende vorm- en materiaalgebruik.  Uitzondering vormt de scheidingsmuur op 

de verdieping en de zolder.  

9. Er wordt geen monumentale waarde toegekend aan de trapopgangen uit 1980 vanwege het recente karakter 

van deze toevoegingen, die beschouwd kunnen worden als een aantasting van de oorspronkelijke structuur 

(steegjes ter ontsluiting van een erf). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAAC bv (Bouw)historische quickscan  Roosendaal, Molenstraat 48-52  

 22 

 

Bijlage: redengevende omschrijving gemeentelijk monument 

 

MOLENSTRAAT 48 - 50 - 52 

Typering 

Het betreft een vrijstaand blok van twee en een halve laag en zes traveeën in de gevelwand, 

voorzien van een lijstgevel met topgevels en een parallel schilddak, deels plat, met zwarte 

kruispannen. 

Historische omschrijving 

Het blok woonhuizen is rond 1895 gebouwd. De architect is niet bekend. Terwijl de topgevel 

volkomen gaaf is gebleven, zijn aan de pui regelmatig veranderingen aangebracht; in 1960 heeft 

men de onderpui volkomen uitgebroken en veranderd. Sindsdien heeft een bank zich in het blok 

gevestigd. De bovenverdieping heeft nog steeds een woonfunctie. 

Omschrijving exterieur 

De begane grond is geheel uitgebroken en voorzien van een bekleding met travertijn. Aan 

weerskanten van dit pand bevindt zich een terugspringend geplaatst poortje. De deuren daarvan zijn 

vernieuwd, de daken, die erbij horen, zijn nog origineel voorzien van kruispannen en opvallend 

hoog opgetrokken.  

Boven de vernieuwde pui bevindt zich een wit gepleisterd deel dat doorloopt tot een hardstenen lijst 

met uitkragende geprofileerde hardstenen vensterdorpels.  

De witgeschilderde schuifvensters zijn voorzien van witgepleisterde omlijsting met een kuif. De 

vensters worden van elkaar gescheiden door smalle pilasters van machinale baksteen. Op de hoeken 

en in  

het midden wordt deze pilastergeleding begeleid door verticale gepleisterde banden. De bakstenen 

pilasters worden bekroond door witte kunststenen composietkapitelen ter hoogte van de smalle 

borstwering van de mezzaninoverdieping. Deze borstwering is gevuld met blauwe, rode en gele 

tegels.  

De mezzaninovensters zijn halfrond en voorzien van twee verticale deelroeden. De bogen zijn 

voorzien van sluitstenen en tussenstenen met diamantkoppen. 

Onder de gootlijst op klosjes bevindt zich een doorlopende smalle gepleisterde band.  

De gootlijst wordt onderbroken door twee middentopgevels. Onder de gootlijst rusten deze op 

bewerkte consoles, doorgaand als hoekliseen met sierkogelbekroning. Hiertussen bevindt zich bij 

beide topgevels een rondraam met gepleisterde sieromlijsting en op de hoekpunten een diamantkop. 

De rondramen hebben een Davidssterindeling. De top wordt gevormd door een halfronde 

aediculaopbouw. Hierin treft men bewerkte kruisvormige sierankers, voluten, een lijst met 

diamantkopjes, een leeg gevelveld en een schelpvormig halfrond fronton aan.  
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Redengevende omschrijving 

De panden zijn een goed voorbeeld van een groot blok in zeer afgewogen Neo-Renaissancestijl en 

door hoogte en breedte beeldbepalend in het stadsbeeld. 

Het pand maakt onderdeel uit van de stedebouwkundig gegroeide structuur van de Molenstraat. 

Kadastrale aanduiding:  

Kad. Gemeente: Roosendaal en Nispen 

Sectie: L  

Nr.: 4417  

Opname gegevens : 21 juni 1991/15 oktober 1992 

 


