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ROOSENDAAL
Jan Jongmans
volgt de restaura-
tie van het koets-
huis nauwgezet.
Ongeveer vier keer
per week fotogra-
feert hij de vorde-
ringen. De bouw-
vakkers hebben
goed contact met
hem en noemen
hem de ‘opa’ van
het project. Hij
mocht het wind-
vaantje voor her-
stel van de schoor-
steen afhalen.

Jan Jongmans is
in 1940 geboren in
het pand aan de
Molenstraat 14, dat

grenst aan het
koetshuis. In de
Tweede Wereld-
oorlog schuilde hij
met zijn familie in
de kelders onder
het koetshuis. 

,,Tot 1959 heb-
ben we er ge-
woond. Het verval
van het koetshuis
vond ik erg. Het is
fantastisch om te
zien hoe het huis
nu opknapt. Er zit-
ten mooie details
in bijvoorbeeld de
schuur en de kel-
der. Bijna alle
oude materialen
blijven behouden
en worden herge-

bruikt in het ge-
bouw”, zegt hij.

,,Niet alles zal in
de oude staat te-
rugkomen. De
zonnepanelen op
het dak zijn de
meest in het oog
springende veran-
dering aan de bui-
tenkant. Ik begrijp
dat je concessies
moet doen om
zo’n pand te be-
waren. Ik weet nog
niet precies wat ik
met alle gemaakte
foto’s ga doen,
maar ik denk aan
een boek over de
restauratie”, ver-
telt Jongmans.

Jan Jongmans is de 
‘opa’ van de restauratie

Fietsenwinkel in monumentaal pand
Het koetshuis bij de Molen-
straat in het centrum van
Roosendaal heeft in een
half jaar tijd een complete
metamorfose ondergaan.
Het monumentale pand
biedt straks onderdak aan
een fietsenwinkel.

Alfred de Bruin
Roosendaal

Als eind deze week de kozij-
nen in het gerestaureerde
pand zijn geplaatst, kan de af-
werking van de toekomstige
fietsenwinkel daadwerkelijk
beginnen. Het, gedeeltelijk in-
gestorte, dak is weer dichtge-
maakt. Als een van de tekenen
van energiebesparing liggen
er nu zonnepanelen op. 

Karel Bartelen van Bouw-
service Bartelen uit Roosen-
daal is nauw betrokken bij de
uitvoering van het project. Hij
is er duidelijk trots op.

,,Ik vind het echt heel mooi
dat zo’n monumentaal pand
voor het centrum van Roo-
sendaal behouden is. Dankzij
Rien Slagter en Sander Habes
krijgt het pand een nieuwe
functie. Na café Onder de To-
ren in Oud Gastel dat ik een

paar jaar geleden heb opge-
knapt is dit weer een prachtig
oud pand dat een nieuwe kans
krijgt.” Het koetshuis wordt
de toekomstige fietsenwinkel
van Sander Habes. Naast de
winkel herbergt het pand te-
vens een werkplaats voor het
goed afstellen van fietsen en
kleedruimtes om kleding te
passen. ,,In de prachtige mu-
ren van de kleedruimtes op de
eerste verdieping zitten

scheuren. We gebruiken zo
veel mogelijk origineel mate-
riaal als dakpannen, stenen en
zo veel mogelijk oude balken.
Die karakteristieke scheuren
laten we dus zitten, ik vind
het er fantastisch uitzien”,
zegt Bartelen.

Testrondje
Schaap en Sturm Architecten
uit Roosendaal heeft het ont-
werp voor de metamorfose
gemaakt. In de tuin, die ligt
tussen schouwburg de Kring,
het Tongerlohuys en de Mo-
lenstraat  komt een baan om
een testrondje op de fiets te
maken. 

,,De theekoepel in de tuin is
er even beroerd aan toe als het
koetshuis was. In de tweede
fase gaan we het koepeltje op-
knappen.  We werken nu hard
zodat de fietswinkel begin
april geopend kan worden”,
vertelt Bartelen.

In de tweede fase
gaan we het
koepeltje
opknappen
—Karel Bartelen,
Bouwservice

RESTAURATIE KOETSHUIS

▲ Jan Jongmans met het schilderij van het koetshuis uit zijn jeugd, gemaakt door zijn
broer Piet. FOTO ALFRED DE BRUIN

◀▼ Jan Jongmans fotografeert de verbouwing
van het koetshuis. FOTO’S JAN JONGMANS EN ALFRED DE BRUIN


