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1 INLEIDING 

 

Het kloostercomplex Mariadal te Roosendaal is in 1934 gebouwd voor de 
Congregatie van de Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van 
de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in Roosendaal hierna te noemen 
Congregatie. Het klooster bestaat uit een aaneengesloten gebouwencomplex 
met aangrenzende, deels ommuurde tuinen en ligt in een grootschalig 
enveloppe in het stedelijk gebied van Roosendaal, tussen het spoorwegstation 
en het centrum. Het gehele complex met de tuinen is rijksmonument. 
 
De landelijke trend waarbij het aantal kloosterlingen gestaag afneemt, geldt 
ook voor het klooster Mariadal.De Zusters nemen op termijn (najaar 2011) 
hun intrek in de zorginstelling St. Elisabeth aan de Wouwseweg te 
Roosendaal. Hierdoor zal het huidige gebruik van het klooster eindigen en 
zal voor Mariadal een nieuwe bestemming moeten worden gevonden. De 
opgave voor herbestemming van de gebouwen hangt nauw samen met een 
mogelijk nieuw gebruik van de tuinen die een onlosmakelijk onderdeel 
vormen van het kloostercomplex. 
De herbestemming komt op een moment dat, in de nabije omgeving van het 
kloostercomplex, ook een aantal ruimtelijke opgaven zich aandienen. 
Hiervoor is door de gemeente de gebiedsvisie “herontwikkeling Mariadal en 
omgeving” opgesteld. 
 
In dat verband is het gehele kloostercomplex het onderwerp van onderzoek 
voor deze Cultuurhistorische Verkenning (CV). De CV is opgesteld door de 
Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed in gezamenlijke opdracht van de 
gemeente Roosendaal en de Congregatie 
  
Samengevat luiden de te onderzoeken thema’s voor deze CV: 

1. kansen voor een duurzame herbestemming van gebouwencomplex 
Mariadal en kloostertuin 

2. kansen die een herbestemming biedt in relatie met de gebiedsvisie 
herontwikkeling Mariadal en omgeving van de gemeente Roosendaal  

 
Aanleiding voor het opstellen van deze Cultuurhistorische Verkenning 
In 2006 vindt op gezamenlijk initiatief van de Congregatie, de gemeente en 
de Rijksdienst voor het Culturele erfgoed (toen RACM thans RCE) een eerste 
overleg plaats over de mogelijke herbestemming van het kloostercomplex 
Mariadal. Tijdens dit overleg werd enerzijds de problematiek van terugloop 
en vergrijzing en de daarmee samenhangende noodzaak van verhuizing 
uiteengezet en wordt anderzijds het grote belang dat de Congregatie en de 
gemeente Roosendaal hechten aan het vinden van een respectvolle, 
zorgvuldige en waardige nieuwe bestemming benadrukt. De ambitie van alle 
partijen is om bij de herbestemming en herinrichting de cultuurhistorische 
kwaliteiten een duidelijke rol in de afweging te laten spelen. Vanwege het 
cultuurhistorische aspect hebben de gemeente Roosendaal en de 
Congregatie deze opdracht aan de RDMZ verstrekt.  
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Het doel van deze cultuurhistorische verkenning 
 
Deze CV is bedoeld om enerzijds het cultuurhistorisch belang van het 
complex duidelijk te maken. (deze staan beschreven in hoofdstuk 2 en 
bijlage 2) en vervolgens (in hoofdstuk 3), een ontwikkelingsperspectief te 
schetsen, een overzicht en onderbouwing gegeven van de kansen en risico’s 
voor een duurzame herbestemming van het onderzoeksgebied met 
inachtneming van de bijzondere kwaliteiten van het klooster daarbinnen.  
 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed brengt het instrument van de CV 

in omloop ter ondersteuning van een samenhangende belangenafweging op 

locaal, gemeentelijk en provinciaal niveau, maar eveneens ter stimulering 

van ontwikkelingsscenario’s op basis van culturele identiteit. Dit alles met de 

verwachting dat de CV actief zal bijdragen tot een kwaliteitsbewust proces 

van herontwerp en ontwikkeling. De CV richt zich op het aangeven van 

mogelijkheden voor nieuwe ruimtelijke en functionele ontwikkelingen, in het 

licht van bestaande cultuurhistorische waarden en beredeneerd vanuit de 

historisch-ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. De CV beperkt zich 

bewust tot het geven en onderbouwen van hoofdlijnen, zonder zich uit te 

spreken over een specifieke uitwerking van oplossingen. Het gaat in deze 

fase om het aangeven van uitgangspunten en principes voor een 

samenhangende opgave van thema’s. Ook in het verdere proces van 

herbestemming, waarin de nadere uitwerking van oplossingsrichtingen aan 

de orde komt, kan de RCE een adviserende rol vervullen. Deze adviserende 

rol kan o.a. bestaan uit een inbreng van eigen kennis en ervaring met 

vergelijkbare herbestemming-opgaven, nadere formulering van waarden en 

de wijze van aanpak daartoe, maar ook inbreng van concrete kennis van 

binnen de RCE aanwezige specialistische kennis met betrekking tot 

instandhouding van gebouwen, aanleg etc..  

 
 



3 

2 HUIDIG RUIMTELIJK KARAKTER EN WAARDERING 

 

2.1 Ruimtelijke karakteristiek en waardering in hoofdlijnen 

 
Inleiding 
 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is de ruimtelijke karakteristiek en 
de waardering in hoofdlijn omschreven. Dit om snel een beeld te geven wat 
de kernwaarden van het klooster Mariadal zijn. In de paragrafen erna 
worden die hoofdlijnen nader geëxpliceerd en verantwoord met als doel 
achtergrond informatie te verstrekken die nadere richting en inspiratie 
kunnen geven voor de herbestemming en herontwikkeling van het 
kloostercomplex Mariadal in relatie met een respectvolle omgang van de 
aanwezige cultuurhistorische waarden. 
 

Het klooster maakte ooit deel uit van een groter kloostercomplex in 
Roosendaal. Na afbraak van het oudere Ste Marieklooster is Mariadal als 
zelfstandig klooster te midden van latere woningbouwontwikkeling blijven 
voortbestaan. De bouw en aanleg van Mariadal staat dan ook niet op zich 
zelf, maar was onderdeel van een grootschalig religieus complex dat aan de 
rand van Roosendaal was gelegen. 
De huidige ruimtelijke karakteristiek wordt in hoofdzaak bepaald door een 
compact complex van gebouwen in samenhang met een omvangrijke 
kloostertuin dat vooral een groen karakter heeft. Het gebied was voorheen 
verdeeld in 4 onderscheidenlijke functies.  
‘ 

1. het klooster bestaande uit een met elkaar verbonden complex van 
gebouwen met verschillende functie, vorm en afmetingen 

2. Een tuin dat direct achter het klooster lag en voor een groot deel nog 
ligt en dat een specifiek ontworpen aanleg kent met bezinning als 
doel;  

3. In het midden van het complex was en is nog steeds een met bomen 
omzoomde weide gelegen welk deels een recreatieve functie had;  

4. Meer aan de westzijde lag een omsingelde moestuin en een 
boomgaard t.b.v de eigen voorziening van het klooster welk in de 
loop der tijd een overwegend recreatieve inrichting heeft gekregen 

 
De geometrische opzet van dit gebied is nu nog sterk bepalend voor het 
huidige ruimtelijke karakter. Door de afnemende noodzaak om in eigen 
voedsel te voorzien hebben vooral de nutstuinen een meer recreatief 
karakter gekregen. Na afbraak van het Ste-Marieklooster is de begrenzing 
aan de zijde van de kloosterstraat sterk van karakter veranderd en heeft de 
kloostertuin aan die zijde een minder duidelijke begrenzing gekregen. De 
aanleg van de Burgemeester Prinsensingel is deels ten koste gegaan van de 
aanleg van de tuin achter het klooster. Wel kwam daarvoor een 
karakteristiek afscheiding terug in de vorm van een muur met 
toegangspoort en ander bijzondere elementen. De overige randen zijn 
vrijwel ongewijzigd gebleven. Het gebouwencomplex verkeert, behoudens 
enkele nieuwe toevoegingen en modernisering van de voorzieningen, in een 
vrijwel nog authentieke staat. 
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De waarden van het klooster zijn vooral gelegen in de volgende elementen: 
 

• De aanwezigheid van een nog vrijwel gaaf complex van 
kloostergebouwen die een sobere maar hoogwaardige vormgeving 
bezitten, behalve de kloosterkapel welk rijker is vormgegeven en 
waarvan de onderscheidende functie goed herkenbaar is; 

• De aanwezigheid, van een achter de kloostergebouwen gelegen nog 
overwegend gave tuinaanleg;  

• De aanwezigheid van een -in één ontwerp uitgevoerde- fraaie 
muurafscheiding aan de Burgemeester Prinsensingel met daarin een 
aantal bijzondere elementen (poort, kapel, hoekbeeld); 

• De aanwezigheid van een, hoewel sterk van nuts naar recreatief 
gebruik getransformeerd, kloostertuin dat zijn groene karakter geheel 
heeft behouden, waarin de huidige aanleg de overwegend noord-zuid 
gerichte voormalige tuinindeling nog is te herkennen en welke nog 
specifiek religieuze elementen bevat; 

• De tot op heden vrijwel onverstoorde unieke ligging van een 
kloostertuin van een dergelijk omvang te midden van een zich steeds 
sterker verstedelijkt gebied. 

 
Het zijn deze elementen die bij uitstek bij toekomstig herbestemming en 
herontwikkeling van het gebied tot uitdrukking moeten komen. Hetzij door 
behoud hetzij door transformatie waarin de genoemde karakteristieken 
worden gerespecteerd 
 
 
 

 
Afb.1  Ligging van het klooster Mariadal in Roosendaal 
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2.2  De gebouwen 

Een bloeiperiode van ruim anderhalve eeuw is bepalend voor de afmetingen 
en vormgeving van Mariadal en haar voorloper Ste. Marie. (Zie ook ontstaan 
en ontwikkeling van het kloostercomplex zoals beschreven de bijlage;  
 
Waar Ste. Marie zich ontwikkelde vanuit een al bestaand gebouw aan de 
Molenstraat (thans Hogestede), is Mariadal in één keer als totaalconcept 
ontworpen. Overigens geldt dit niet voor de tuinaanleg die zich door 
aankoop van diverse percelen grond geleidelijk vanuit het moederhuis Ste 
Marie naar het noorden toe ontwikkelde en uiteindelijk vanuit het klooster 
Mariadal verdere werden ingericht, beheerd en getransformeerd.  
Voor de nieuwbouw van de diverse kloostergebouwen lijken de Zusters van 
begin af aan telkens te kiezen voor een eigentijdse architectuurstijl in een 
traditionele vormentaal: een sober classicisme in baksteen voor de 
transformatie aan de Molenstraat, een met name aan de renaissance 
ontleend eclecticisme voor de vleugels van het Gertrudislyceum en een 
meer traditionalistische Delftse school als bouwstijl voor het nieuwe 
Mariadal. Typologie, vormgeving en materiaalgebruik zijn telkens 
traditioneel te noemen. Een uitzondering op deze regel vormt de kapel die 
niet alleen zeer rijk van vorm en detaillering is, maar bovendien een 
bijzondere, meer uitbundige (expressionistische) bouwstijl in baksteen 
vertegenwoordigt.  
Het meest sober vormgegeven element van het complex is feitelijk de 
noviciaatvleugel. Het klooster Mariadal is, op een enkele al dan niet 
functionele modernisering na, gaaf bewaard gebleven en verkeert dankzij de 
goede zorg van de Congregatie in een uitstekende staat van onderhoud. 
 
Belangrijk is het specifieke karakter van het klooster Mariadal. dat zich met 
een zekere monumentaliteit en gepaste rijkheid naar buiten richt, maar wel 
een zekere beslotenheid uitstraalt en van binnen vooral een sober karakter 
heeft.  
Hoewel het complex een sfeer van naar binnengerichtheid ademt, is de 
structuur toch opener dan bij voorloper Ste. Marie waar àlle gebouwen zich 
om en op een pandhof bevonden. De rechtgesloten gevels worden enkel 
door de raam- en deuropeningen geleed. Formaat, afmeting en aankleding 
van deze openingen vormen de enige geleding van de gevel. Hoewel 
tegenwoordig de zij-ingang wordt gebruikt, betrad men vroeger het klooster 
via de centrale entree aan de Vincentiustraat. In het interieur zijn de 
ruimtes al naar gelang het belang van hun functie rijker of soberder 
aangekleed. Zo zijn vooral de centrale hal en achterliggende gang, maar ook 
de kapel rijkelijk voorzien van bijzondere details en materialen. Kenmerk is 
verder de naar binnengerichtheid van het klooster die tot uitdrukking komt 
in de relatief kleine ramen en het gesloten binnenhof. Het communiteitleven 
vindt zijn vorm in de aanwezigheid van lange gangen en diverse 
gemeenschappelijke ruimtes. 
 
In het interieur zijn vooral de rijke entree, bibliotheek en wasruimte 
waardevolle onderdelen. De L-vormige kapel is zowel wat ex- als wat 
interieur betreft gaaf en van bijzondere architectuurhistorische waarde, 
maar vormt bovendien als hekkensluiter van de hof een belangrijk element 
in de plattegrond van Mariadal.  
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Afb.2 Foto interieur kapel 
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2.3  De kloostertuin 

Het begrip ‘kloostertuin’ kan gedefinieerd worden als: ‘het nabij een klooster 
gelegen, ruimtelijk begrensd terrein in gebruik voor religieuze, recreatieve, 
esthetische en economische doeleinden, inclusief de hierbij behorende 
structuren, gebouwen en objecten’ (definitie RCE,  J.C. van ’t Hof) 
De twee belangrijkste eigenschappen van een kloostertuin zijn de 
beslotenheid en de mengeling van de functies economie, religie en recreatie. 
Deze kenmerken zijn direct terug te vinden in de opzet en aanleg van de 
kloostertuin van Mariadal. De redengevende omschrijving geeft een 
uitgebreide beschrijving en waardering van de kloostertuin, zie bijlage 1. 
Daarop kunnen de volgende aanvullingen worden gemaakt: 
 
Ruimtelijke hoofdopzet   

De kloostertuin van Mariadal wordt ruimtelijk begrensd door muren, groen 
en hekwerken. De indeling van het kloosterterrein was van oorsprong in 4 
hoofdvakken opgedeeld die nagenoeg een gelijke omvang hadden. Van Oost 
naar West waren dat een siertuin, een met bomenlanen omzoomde weide 
met voor een deel tuingronden, een in doormidden gedeeld tuingebied, een 
met sloten omgeven tuinakker en een boomgaard. Deze aanleg is in de loop 
der jaren sterk gewijzigd waarbij wel de de sterke Noord-Zuid orientatie als 
aanlegrichting is gebleven.  
 
 

 

Afb. 3  luchtfoto huidige toestand met daarin gekleurde lijnen die de elementen uit de 
oude situatie weergeven (groen: boomlaan/groenstructuur, bruin: moestuinen, 
blauw: water, geel: padenaanleg, rood: begrenzing kloostercomplex). 

 
De tuinaanleg van Mariadal is in zijn huidige vorm en afmetingen in te delen 
in een vijftal vakken dat plaats biedt aan de functies economie, religie en 
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recreatie. Te noemen zijn de boomgaard, visvijver, weide, sportveld en 
siertuin. Hoewel de vakken ieder een eigen karakteristiek hebben en in 
opzet verschillen, zorgt een stelsel van lanen en paden voor een 
samenhangende structuur. 
De toegang van het kloosterdomein aan de Vincentiusstraat vormt het 
centrale punt van waaruit twee lanen als hoofdassen, evenwijdig aan en 
haaks op het klooster, de tuinindeling bepalen. Andere paden sluiten hier 
orthogonaal op aan zodat een rechthoekige vakindeling ontstaat. De 
oriëntatie van het padenpatroon, met uitzondering van de siertuin, is 
gebaseerd op de rechthoekige verkavelingstructuur van de weilanden die 
hier ooit hebben gelegen.  
Het contemplatieve tuingedeelte gelegen in de oksel van de kapel aan 
noordzijde van de tuin kenmerkte zich van oudsher juist door een afwijkend 
stelsel van een tiental paden dat zich radiaalsgewijs vanuit een middelplein 
uitwaaierde (rond-point). In 1961 wijzigde die aanleg door de aanleg van de 
burgemeester Prinsensingel waardoor een deel van de tuin werd afgesneden 
en aan de oostzijde een nieuwe kloostermuur werd gebouwd Diverse 
religieuze objecten zoals de mergelstenen grafkapel en het Jozefbeeld zijn 
structuurbepalende elementen binnen de tuinaanleg. 
 

Beslotenheid 

Het kloostercomplex Mariadal is nooit direct toegankelijk geweest, De 
ommuring benadrukt de relatie tussen het private kloosterleven en het 
openbare leven rondom het klooster.  Aan de oost- en deels de zuidzijde is 
de kloostermuur in baksteen uitgevoerd. Aan de Burgemeester Prinsensingel 
zijn enkele, nu dichtgezette, ingangen in de muur te vinden. De tuin had dus 
een aantal directe ontsluitingen aan de openbare weg. Aan de west- en 
noordzijde zijn hagen en begroeide hekwerken als afscheiding te vinden. In 
het oostelijk deel van de noordzijde is het complex begrensd door de 
woonbebouwing aan de straatwand met daarachter en ernaast de 
kloostergebouwen.  
Door de afbraak van de klooster Ste. Marie en St. Louis verviel de 
afgesloten begrenzing aan de zuidzijde. Door de latere invulling met lage 
solitaire schoolgebouwen heeft deze zijde nu een meer open karakter.  
De bakstenen muur aan de Burgemeester van Prinsensingel heeft 
architectuurhistorische waarde en is zeer karakteristiek als ruimtelijke 
begrenzing. Het hekwerk op een schansmuur langs de noordzijde van de 
tuin is gedeeltelijk historisch. Hoewel de overige hekwerken geen intrinsieke 
waarde hebben, zijn zij samen met de muren van wezenlijk belang voor de 
ruimtelijke begrenzing en het besloten karakter van vooral het oostelijk deel 
van het kloostercomplex. 
 
Mengeling van economie, religie, recreatie en educatie  

Het economische gedeelte van de kloostertuin van Mariadal wordt gevormd 
door de westelijke drie blokken van de tuin en diende voor de aanvankelijke 
‘zelfvoorzienendheid’ van een kloostergemeenschap. Een groot deel van de 
kloostertuin werd daarom ingericht voor de teelt van groenten en fruit. 
Dieren werden gehouden voor vlees, zuivel en eieren. Ook het kweken van 
vis en het wassen van kleding, werden op het eigen terrein uitgeoefend.  
In de loop der tijd was er steeds minder behoefte aan “zelfvoorzienendheid” 
waardoor het gebruik van de tuinen steeds meer voor andere doeleinden 
werden benut. 
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De aanwezige moestuinen zijn, zij het zeer beperkt, nog in gebruik. De in de 
registeromschrijving genoemde kassen zijn echter recentelijk afgebroken en 
verdwenen. In de noordoostelijke hoek van het blok waar deze kas stond 
bevindt zich de begraafplaats die hier tussen de jaren 1935 en 1947 werd 
aangelegd (zie verderop). De visvijver en een deel van de aanleg van de 
boomgaard zijn nog herkenbaar als economiegedeelte en vormen 
achtereenvolgens het tweede en laatste, meest westelijke blok. Direct ten 
westen van het klooster bevindt zich nog een tweede, kleine boomgaard. 
Naast de economische betekenis heeft de visvijver ook een functie voor de 
waterhuishouding van het terrein. 
Een kloostertuin is van oudsher tevens een plek van bezinning, gebed en 
recreatie. In Mariadal bestaat dit voornamelijk uit het rond-point met 
zichtassen en achterliggend wandelgebied van slingerpad met bosschages 
afgewisseld met beelden en oratoria. Ook elders in te tuin zijn religieuze 
objecten zoals de Lourdesgrot en Mariakapel functie- en beeldbepalend.  
Aan lichamelijke oefening werd ook gedacht door de aanleg van sportvelden 
mede t.b.v de aangrenzende scholen. Tot slot werd meestal ook een 
begraafplaats als laatste rustplaats voor de leden van de communiteit 
aangelegd. In Mariadal is die vrij recent  (zie foto 1947) aangelegd mede als 
nieuwe laatste rustplaats voor graven van elders opgeheven kloosters. Sinds 
enige jaren zijn de Zusters ook op deze locatie gestopt met begraven. De 
zusters die sindsdien zijn overleden zijn al op de locatie Wouwseweg 
begraven. 
 
Religieuze objecten 

Van oudsher zijn in de tuinen een aantal religieuze objecten met belangrijke 
intrinsieke, maar ook ensemblewaarden te vinden (afb. 3). Deze objecten 
zijn in een kloostertuin van groot belang, omdat ze het wezenlijke verschil 
met een seculiere tuin uitmaken. Als blikvanger geplaatst op zichtassen, of 
op een kleine verhoging omkranst door groen, zetten ze enerzijds aan tot 
contemplatie en bepalen anderzijds de wandelroute door de tuin en vormen 
daarmee belangrijke, structurerende elementen. 

 
Afb. 4  Objecten in de tuin 



10 

Reeds in de fase van Ste Marie bevonden zich in de tuinen van het complex 
diverse beelden en een Lourdesgrot. Tegenwoordig vinden we verspreid in 
vooral het eerste en tweede blok van de tuin verschillende kleine kapellen 
en beelden. Naast de oratoria, waaronder een Mariakapel en de zandstenen 
grafkapel gewijd aan de stichteres van de congregatie, is ook de uit 1936 
daterende betonnen Lourdesgrot met beelden van Maria en Bernadette van 
groot belang. Centraal op een tweetal zichtassen van het rond-point staan 
een Franciscus- en een Jozefbeeld. Alle genoemde objecten en onderdelen 
zijn gaaf en verkeren in een goede staat van onderhoud. 
 

 
Samenvattend het cultuurhistorische belang van de kloostertuin:  

- De combinatie van economie, religie, recreatie en deels ook educatie 
vormt een essentieel onderdeel van de cultuurhistorische waarden 
van de kloostertuin; 

- Daarnaast is de beslotenheid ten opzichte van de buitenwereld een 
essentieel kenmerk; ook dit kenmerk is nog aanwezig; 

- De driedeling in functies (economie, recreatie en bezinning) is in de 
tuinaanleg en in ruimtelijke zin direct met elkaar verweven; 

- De visvijver en de boomgaarden zijn van belang als laatste 
herinnering aan het zelfvoorziende karakter van de 
kloostergemeenschap; 

- De verschillende oratoria, de Lourdesgrot en de diverse beelden zijn 
voor de kloostertuin van belang vanwege hun religieuze en 
structurerende functie.  

 

Gaafheid 
Langs de randen van het complex zijn sinds de bouw van het klooster veel 
zaken veranderd. Nadat het bombardement van 11 mei 1940 in de 
Molenstraat grote schade heeft aangericht, wordt besloten tot aanleg van de 
Binnensingel (later Burgemeester Prinsensingel) tussen Brugstraat, 
Molenstraat en Raadhuisstraat/Nispensestraat. Bij die gelegenheid ontstaat 
de bekende lange muur aan de Burgemeester Prinsensingel langs de tuin 
van de zusters en waarvoor ze waarschijnlijk ook grond hebben moeten 
afstaan. 
De Jeroen Boschschool en voormalige kleuterschool zijn gebouwd in 1969 na 
de sloop van eerdere schoolgebouwen aan de noordzijde van de 
Kloosterstraat. Daarbij verschoof de begrenzing van de tuin een flink stuk 
naar het noorden, waarbij het zuidelijk deel tussen de Kloosterstraat en de 
huidige kloostertuinen kwam te vervallen. Vermoedelijk is toen ook de 
kenmerkende bomenlaan die van oost naar west door de tuin liep gerooid en 
verdwenen. Ook verdween daarmee het in een siertuin gelegen 
bomenlaantje dat vanaf een rondpoint in de oost-westlaan schuin richting de 
Kloosterstraat liep. 
De voormalige Bloemstraat, gelegen ten westen van de tuin verdween door 
sloop van de vooroorlogse woningen in eind jaren zestig en begin jaren 
zeventig. Enkel het Don Boscohuis werd opnieuw gebouwd, waarvoor in 
1977 vergunning is verleend. In 2005 volgde een uitbreiding van die school.  
In 1976/1977 volgde daarnaast de sloop van het voormalig convict van de 
Broeders van Saint Louis. Op deze locatie verrees in 1979 het huidige 
Stadskantoor. Enkel het tuingedeelte bij de parkeerplaats achter het 
Stadskantoor is nog een overblijfsel uit die tijd. Een van de scholen van de 
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broeders aan de Vincentiusstraat lag naast het klooster en is inmiddels ook 
gesloopt. Het terrein wordt nu gebruikt als kinderspeelplaats.   
In die tijd werden ook de pensionaatsgebouwen van het v.m. klooster Ste 
Marie en het Gertrudislyceum tussen de Molenstraat en de Kloosterstraat 
gesloopt en vervangen voor grootschalige woningbouw. 
Het klooster Mariadal bleef, zij het in gebiedsomvang sterk gereduceerd, als 
enig onderdeel over van het ooit zo omvangrijke religieuze kloostergebied in 
Roosendaal.  
De luchtfoto van 1947 (afb. 5) laat zien dat de oppervlakte en de randen 
van de tuin vooral na WO II heen sterk zijn veranderd. De beslotenheid en 
driedeling in functies, die zich ontwikkelde vanuit de percelen van het 
moederklooster aan de overzijde van de Kloosterstraat, is echter altijd 
herkenbaar gebleven.  
 

 
Afb. 5  Luchtfoto 1947 

 
Ook ter hoogte van de bedrijfsingang aan de Vincentiusstraat is één en 
ander gewijzigd. De oorspronkelijke tuinaanleg van paden met daartussen 
perken met groen heeft plaats gemaakt voor parkeerplaatsen. Ook hier 
heeft het ruimtelijk karakter aan kwaliteit ingeboet. 
De belangrijkste functionele verandering in de kloostertuin van Mariadal is 
het teruggelopen van het gebruik van de moestuin en daarmee het 
zelfvoorziende karakter geweest. Onlangs zijn de naoorlogse kassen door 
afbraak verdwenen. Dit is echter niet ten koste gegaan van de opzet en de 
herkenbaarheid van de economiefunctie binnen de kloostertuin. 
 
Zeldzaamheid 

De afgelopen jaren hebben veel kloosters hun oorspronkelijke functie 
verloren. Bij herbestemming staat de toekomst van de kloostertuin onder de 
druk. In veel gevallen maakt de tuin plaats voor woningbouw, kantoren en 
parkeerterreinen. Alleen siertuinen worden vaak ingepast in nieuwe 
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ontwikkelingen. De specifieke tuinaanleg die voortkomt uit de mengeling 
van de economie, religie en recreatie verdwijnt echter vrijwel altijd. De 
kloostertuin verliest haar samenhang en soms onvervangbare waarden. 
Voor zover bekend is er nog maar een klein aantal representatieve 
voorbeelden van kloostertuinen in Nederland. Zelfs in de kloosterrijke 
provincies Noord-Brabant en Limburg zijn intact gebleven en goed 
onderhouden kloostertuinen zeldzaam geworden. Een voor deze CV 
uitgevoerd onderzoek naar rijksbeschermde kloostertuinen laat de volgende 
conclusies zien: 
 

Van alle als rijksmonument beschermde kloosters, zijn er slechts 
drieentwintig waarvan ook de tuin beschermd is. Mariadal is daar een van. 
Van twee andere kloostertuinen is het klooster niet beschermd. (Er zijn dus in 
totaal vijentwintig beschermde kloostertuinen). In deze zin is Mariadal niet 
uniek, maar wel zeldzaam. 
De aanwezigheid van de drie functies economie, recreatie en religie in de 
kloostertuin van Mariadal is niet uniek. Er zijn zo’n acht kloostertuinen die 
deze driedeling nog steeds kennen. De economische functie kan worden 
teruggevonden in boomgaarden, moestuinen en soms weiland. De recreatieve 
functie in siertuinen, parken of bosschages. De religieuze elementen bestaan 
vaak uit een meditatietuin, beelden, Lourdesgrot, staties, Calvarieberg. De 
duidelijke scheiding van de drie functies komt in de meeste tuinen voor. Zo’n 
vier tuinen hebben een vergelijkbare verscheidenheid aan onderdelen. Qua 
functionele driedeling is Mariadal dus niet uniek, maar wel zeer zeldzaam. 
Wel uniek is de grote omvang van de tuin: van de acht tuinen met de drie 
functies, zijn er twee van vergelijkbare omvang en twee van grotere omvang. 
De omvang van de tuin van Mariadal gecombineerd met de ligging in de 
binnenstad is uniek. 
 
Samenvattend wat gaafheid en zeldzaamheid betreffen: 

- De oorspronkelijke opzet en tuinaanleg van de kloostertuin van 
Mariadal is deels gereduceerd, maar op hoofdlijnen gaaf te noemen; 

- De kloostertuin van Mariadal heeft alle kenmerken die representatief 
zijn voor een typische kloostertuin en is daarmee zeldzaam te 
noemen en op enkele onderdelen zeer zeldzaam of uniek; 

- Ter hoogte van de bedrijfsingang (Vincentiusstraat) en aan de zijde 
van de kloosterstraat draagt de bebouwing en inrichting van de 
ruimte weinig bij aan de hoogwaardig ruimtelijke kwaliteit van de 
kloostertuin.  

- De ligging binnen het stedelijke gebied van klooster + tuinen is uniek 
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2.4 De stedenbouwkundige context 

 

Kenmerkend voor het kloostercomplex is dat het een afgebakende enclave 
binnen de stedelijke structuur van Roosendaal vormt.  
Het beeld van het klooster als enclave in de stad is echter niet altijd zo 
geweest. De eerste fase van kloostercomplex was aanvankelijke gelegen 
aan de rand van de oude kern Roosendaal. Het kloostercomplex had toen 
nog enigszins een ruimtelijke relatie met het landelijke gebied hoewel 
tijdens de stichting ervan de eerste ruimtelijk ontwikkelingen zich al 
aftekende. In de loop ter tijd heeft Roosendaal zich sterk ontwikkeld van 
dorp naar stad, waardoor het complex steeds meer een stedelijke context 
heeft gekregen. 
Door de verplaatsing van het station nabij de Markt naar de huidige locatie 
is het kloostercomplex tussen de stationslocatie en de oude stadskern 
komen te liggen. De ligging is zodanig dat de verbindingsroutes van en naar 
het station en centrum om het complex heen lopen. Daardoor is in het 
bijzonder de omvang van het complex in de stad goed ervaarbaar. De nog 
aanwezige ommuring en het kloostergebouw in de Vincentiusstraat zijn de 
elementen waarmee het kloostercomplex zich vooral toont aan de stad als 
een privaat gebied.  
Een kloostertuin in een stedelijk gebied met de afmeting en opzet zoals 
Mariadal is uniek. Vanuit de omgeving is het kloostercomplex ook 
waarneembaar door de bomen en het groen die boven de muren uitsteken, 
maar dit is niet meer dan een glimp van een onbekende groene wereld 
achter de kloostermuren en dat spreekt absoluut tot de verbeelding.  
De aanwezigheid van een gebied dat al lang deel uit maakt van de 
stadsstructuur, maar zich deels onttrekt aan het stadsleven  is vanuit de 
‘stadsbeleving’ geredeneerd als een bijzondere kwaliteit aan te merken.  
De ruimtelijke karakteristiek van directe omgeving van het complex is zeer 
gevarieerd. De stationsbuurt ten noorden van de Vincentiusstraat bestaat uit 
karakteristieke woningen daterend uit het interbellum. Van de aan de 
Vincentiusstraat gelegen schoolgebouwen zijn de gebouwen van de het 
Tongerlocollege (voorheen de Berchmans mavo) karakteristiek te noemen. 
De schoolbebouwing aan de Vincentiusstraat is naar maat, schaal en 
ontwerp zorgvuldig ingepast en sluit aan bij de rest van het gebied.  
Bij de overige zijden van het complex is er vooral sprake van breukranden 
omdat door ontwikkelingen, die vooral na de WOII plaatsvonden, de 
oorspronkelijke ruimtelijke relaties die Mariadal had met zijn omgeving, zijn 
verbroken. Aan de zijde van de burgemeester Prinseningel is die opnieuw 
begrenst met de bouw van een nieuwe kloostermuur. 
Dit is niet het geval aan de zijde van de Kloosterstraat. De Kloosterstraat lag 
aanvankelijk midden in het omvangrijke religieuze complex waarvan 
Mariadal de noordelijk helft was. Door de sloop van het zuidelijk deel en de 
nieuwbouw van woningen en scholen op die locatie is Mariadal directer aan 
de binnenstad komen te liggen, maar heeft zich daar nooit echt mee 
verbonden waardoor de zuidzijde van het kloostercomplex min of meer tot 
een achterkant is verworden die zich juist afkeert van de binnenstad.  
De flatgebouwen aan de Kloosterstraat zijn nog enigszins als een verwijzing 
te zien naar de grote gebouwen van de kloosters Ste. Marie en St. Louis, 
maar de Kloosterstraat heeft als geheel echter geen heldere stedenbouw-
kundige opzet meer. Het gemeentehuis echter is ontworpen als afsluiting 
van de Dominestraat en heeft daarmee een duidelijke stedenbouwkundige 
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relatie met het centrum. Een klein groengebied tussen de parkeerplaatsen 
achter het gemeentehuis herinnert nog aan de voormalige tuinfunctie van 
het terrein.  
 

     
1897 (Roosendaal met oude station)        1910 (na bouw nieuw station) 

    
1937 (na bouw Mariadal)    1960 (na aanleg burg Prinsensingel 

    
1980 (na sloop Ste Marie)   1995 (na bouw stadskantoor) 

 
Afb. 6 a t/m f.  Beeld van de morfologische ontwikkeling van het kloostergebied en  
omgeving aan de handvan topografische kaartfragmenten 
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3 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

 

3.1 Mogelijkheden voor herbestemming gebouwencomplex  

Mariadal 

 
Inleiding 
 
Het voortbestaan van het kloostercomplex, met behoud van de 
cultuurhistorische kwaliteiten, is gebaat bij een nieuw gebruik waarin de 
functionele eisen kunnen inspelen op de cultuur historische waarden van het 
monument. In de regel zijn dat functies die dicht bij de oorspronkelijke 
functie liggen hoewel de huidige tijd andere eisen aan een dergelijk gebruik 
zullen stellen die zich mogelijk niet verenigen met de CH waarden. Vanuit 
het oogpunt van monumentenzorg is het vinden van een herbestemming die 
op zijn minst aansluit bij de betekenis en daaruit voortkomende kenmerken 
van het monument het uitgangspunt.  
Die kenmerken zijn tenminste de (bouwkundige) hoofdstructuur, de 
(architectonische) verschijningsvorm, herkenbaar houden van het onderling 
verband van het complex en integratie van bijzondere (interieur) 
onderdelen. 
Interventie en toevoegingen moeten een meerwaarde aan het complex 
geven, zodanig dat door transformatie een nieuw waardevol geheel staat 
waarin de cultuurwaarden nog voldoende herkenbaar zijn. 
  
Zoals ook uit de plattegrond van het complex duidelijk blijkt, vormt de 
voormalige noviciaatvleugel een vrij afzonderlijk, wat soberder en meer 
utilitair ontworpen deel binnen het kloostercomplex. Omdat al tijdens de 
bouwtijd aan dit gedeelte van de Vincentiusstraat woonhuisbebouwing 
aanwezig was, ligt deze vleugel ruimtelijk iets terug ten opzichte van de 
overige complexonderdelen. Dit eigen biedt mogelijkheden voor bijzondere 
functies, maar maakt ook een indeling in reguliere woonappartementen niet 
ondenkbaar. Onderzocht dient te worden of er bijzondere ruimten aanwezig 
zijn die om een eigen specifieke benadering vragen. Voor deze ruimten zou 
meer naar een herbestemming anders dan wonen kunnen worden gezocht 
en die beter gebruik kunnen maken van de specifieke kenmerken van die 
bouwdelen. 
 
Voor het rectoraatshuis met bijbehorende tuin, letterlijk vormgegeven als 
archetype van de huisvorm, dat als zelfstandig hoekelement letterlijk uit de 
gevel springt, zou in de richting van een afzonderlijke woon of 
werk(kantoor)functie kunnen worden gedacht. 
  
De kapel heeft, zowel wat ex- als interieur betreft, een zeer hoge 
architectuurhistorische waarde en architectonische kwaliteit. Als 
gesamtkunstwerk is elke wijziging een gevaar van aantasting van waarden 
en is een herbestemming die fysieke en/of ruimtelijke ingrepen met zich 
meebrengt onwenselijk.  
In feite zal voor de kapel naar een programma moeten worden gezocht die 
nauwelijks om fysieke ingrepen of toevoegingen vraagt. Wat dat oplevert 
hoeft niet meer te zijn dan nodig is om de kapel in goede staat van 
onderhoud te houden. 
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Voor gewenste nieuwe voorzieningen die niet in de bestaande bebouwing 
ondergebracht kunnen worden en die direct gerelateerd zijn aan het 
complex, bestaat in beginsel ten westen van de novicenvleugel enige 
ruimte. Een vergelijking van luchtfoto’s uit de jaren 1935 en 1947 toont aan 
dat zich aldaar eertijds een padenstelsel bevond rondom een groenaanleg. 
Later wordt hier de boerderij van het klooster Mariadal gehuisvest. 
Tegenwoordig staan hier loodsen en garageboxen. Een vergelijking van de 
luchtfoto van 1947 met die van de huidige toestand toont aan dat de 
oorspronkelijke inrichting ingrijpend is gewijzigd. In het tuingedeelte aan 
deze zijde van het complex, dat in waarde als secundair is te kenschetsen, 
zou een bescheiden nieuwbouw tot de mogelijkheden kunnen behoren. 
Uitgangspunt daarbij dat nieuwbouw naar maat, schaal en uitstraling steeds 
geïnspireerd blijft door het karakter en kenmerken van het bestaande 
kloostercomplex.  
 

Een nieuwe bestemming van het complex vraagt zeer waarschijnlijk om 
nieuwe oplossingen voor ontsluiting van het complex voor verkeer en voor 
parkeermogelijkheden. In eerste instantie komt voor parkeren het terrein in 
aanmerking waar ook de ‘nieuwe voorzieningen’ (zie hierboven) een plek 
kunnen krijgen. Parkeren van enige omvang heeft vaak een sterk stedelijk 
karakter. Het is daarom van belang te onderzoeken hoe parkeren in de sfeer 
van het kloostercomplex kan worden vormgegeven. 
 
 

3.2 Mogelijkheden voor herbestemming kloosterterrein 

 

Voor het behoud van het specifieke karakter van de kloostertuin dienen de 
volgende kenmerken te worden gerespecteerd: 
a. de niet direct toegankelijke kloosterwereld als enclave in het stedelijk 
gebied, met name geldt dit voor het oostelijke deel. 
b. de naar functie en inrichting nog steeds herkenbare verschillende 
onderdelen (religieus, recreatief en nutsgedeelte) 
c. aanwezigheid van specifieke objecten (m.n. in religieus gedeelte). 
Het respecteren betekent niet het volledig bevriezen van de huidige situatie, 
maar wel het doordacht inspelen op ruimtelijke hoofdkenmerken bij een 
eventuele herinrichting. Van een herinrichting kan sprake zijn bij onderdelen 
waar, al dan niet recent, bestemmingswijzigingen zijn opgetreden en waar 
de oorspronkelijke functie en inrichting verloren is gegaan of minder goed 
afleesbaar zijn geworden. Voorts kunnen nieuwe bestemmingen leiden tot 
een aanpassing in de zin van gedeeltelijke herinrichting. Oude deels verloren 
elementen zouden kunnen worden hersteld ter versterking van zowel het 
bestaande als het nieuwe.  
De tuinen van het klooster vormen gezamenlijk een aanzienlijke 
oppervlakte, waardoor dit gebied, begrenst door de Vincentiusstraat, 
Burgemeester Prinsensingel, Kloosterstraat en Ludwigstraat, verreweg het 
grootste aan een functie gekoppeld gebied in de Roosendaalse binnenstad 
is. Het contrast met de veel kleinschaliger bouwblokken daaromheen 
benadrukt de omvang van de kloostertuinen nog eens. Het meenemen van 
de ruimtelijke karakteristiek van een grote, groene enclave in een stedelijk 
gebied, waarvan de oorspronkelijke functies in relatie tot het klooster nog 
goed zijn af te lezen, dient dan ook het uitgangspunt te vormen voor het 
ontwikkelingsperspectief.  
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3.3. Kansen aan de randen: 

 

De kansen voor een duurzame herontwikkeling en herbestemming van het 
kloostergebied liggen vooral in de randen omdat daar de relaties met de 
stad wordt aangegaan. Per rand kunnen de volgende 
ontwikkelingsmogelijkheden worden benoemd 
 
Noordzijde: 
Het klooster heeft zijn hoofdtoegang aan de Vincentiusstraat, wat van begin 
af aan de enige directe relatie was die het klooster met de stad had en nog 
steeds heeft. Bij herbestemming van de kloostergebouwen zou dit dan ook 
nog steeds de hoofdtoegang moeten blijven zodat deze voor het complex 
van belang zijnde relatie behouden blijft. Voor een groot deel wordt het 
klooster aan de Noordzijde begrensd door een reeks burgerwoningen aan de 
Vincentiusstraat, waarachter het klooster zit verstopt en daar dan ook geen 
directe relatie met de stad heeft. Voor het overige deel grenst het 
kloostergebied van oudsher op een open wijze en met losse bebouwing van 
scholen aan op de Vincentiusstraat. De ruimtelijk-historische karakteristiek 
is echter zodanig dat hier mogelijkheden zijn voor herontwikkeling. Daarbij 
is het de opgave om de openheid die het kloostergebied hier, in 
tegenstelling tot meer besloten begrenzing nabij het klooster, had en nog 
heeft naar de Vincentiusstraat, als uitgangspunt mee te nemen.  
 
Westzijde. 

In feite is de begrenzing van de westzijde, die nu langs de achter het 
gemeentehuis gelegen parkeerplaats ligt, nog vrijwel hetzelfde als na de 
aanleg. Het is een kaarsrechte grens zonder enige bebouwing en slechts 
begrenst door eenvoudige aanplant en een recht pad. Hier zou vooral de 
scherpe en rechte grenslijn als uitgangspunt bij eventuele herontwikkeling 
meegenomen moeten worden. 
  
Oostzijde: 

Aan de zijde van de Burgemeester Prinsensingel vormt de tuinmuur een 
scheiding met de daarachter gelegen siertuin. Daar manifesteert zich het 
besloten karakter van het klooster zich het sterkst, maar het ligt tevens aan 
de meest publieke route naar de binnenstad vanaf het station. De achter de 
muur gelegen siertuin, is vanaf de straat nauwelijks herkenbaar anders dan 
het geboomte dat boven de muur uitsteekt. Het is denkbaar om met de 
kwaliteit van de tuin en met de bijzondere karakteristiek van de tuinmuur de 
aantrekkelijkheid van de route van station naar binnenstad te verbeteren 
waardoor deze meer betekenis en dus ook meer behoudsperspectief kan 
krijgen. Eventueel zou gebruik kunnen worden gemaakt van de ooit 
bestaande toegangen in de muur om de tuin een (her)nieuw(d)e relatie met 
de burg van Prinsensingel te geven. Daarbij is het de uitdaging om bij een 
meer publiek gebruik van de tuin de besloten kloostersfeer te behouden 
 

De Zuidzijde 

De grens aan de Kloosterstraat, die eigenlijk geen echte begrenzing was, 
biedt vooral kansen om bij herontwikkeling het kloostercomplex meer 
betekenis naar de binnenstad te geven. Deze zijde zou letterlijk en figuurlijk 
als breukrand kunnen worden opgevat. In plaats van het oude Ste 



18 

Mariecomplex is de binnenstad de nieuwe opponent van het klooster 
geworden. Bij eventuele herontwikkeling van vooral de scholenstrook zou 
dat in een nieuw en sterker verband kunnen worden ingezet. Daarbij zou de 
bijvoorbeeld de verdwenen laanstructuur als inspiratie kunnen dienen voor 
een sterke ruimtelijk verband tussen het te ontwikkelen gebied en het 
historische Mariadal.  
 
Het Binnengebied 

Het economiegedeelte van de kloostertuin heeft haar oorspronkelijke 
bestemming grotendeels verloren en is gedurende de jaren qua indeling en 
gebruik sterk gewijzigd. De functie van de tuinen is meer van economie naar 
recreatie verschoven. De driedeling naar de hoofdfunctie functies is nog 
steeds een wezenlijk kenmerk van deze kloostertuin, het herkenbaar 
houden van elk van de drie delen zou dan ook een richtinggevend principe 
kunnen zijn voor een nadere ruimtelijke inrichting van het gebied.  
In hoeverre de oorspronkelijke functie van moestuinen de inspiratie voor de 
nieuwe inrichting kan leveren dient nader onderzocht te worden. Belangrijk 
is dat het groene karakter van dit deel van de tuinen uitgangspunt blijft en 
dat een nieuwe inrichting zich dient te blijven onderscheiden van de twee 
andere tuinonderdelen.  
De siertuin verkeert in een goede staat van onderhoud die, zelfs door middel 
van archivering, goed wordt bijgehouden. Het grootste probleem lijkt de 
ziekte van de kastanjebomen te zijn en de eindige levensduur van de grote 
populieren. Voor toekomstig behoud van de waardevolle tuinaanleg is het 
opstellen van een beheersplan van groot belang. De ervaring en opgedane 
kennis van de kloostercongregatie kan als basis dienen. Een bijzonder 
aandachtspunt zijn de religieuze elementen in de tuin die bij herbestemming 
meestal worden meegenomen door de betreffende orde. De religieuze 
elementen zijn echter direct verweven met de tuinaanleg en vormen de 
‘geest van de plek’. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is behoud van de 
religieuze objecten een belangrijk aspect binnen de aankomende 
functiewijziging.  
In principe heeft een parkachtig inrichting van het tuingebied de voorkeur. 
Indien bebouwing van het tuingebied, uit oogpunt van economische dragers 
voor de herbestemming van het klooster noodzakelijk en aangetoond is, dan 
is bebouwing in een zeer lage dichtheid te overwegen. De bovenstaande 
uitgangspunten dienen daarbij het uitgangspunt te blijven. 
Onderzocht moet worden op welke wijze eventuele andere inrichting dan 
park of groen de ruimtelijke karakteristieke van het kloostercomplex het 
beste tot zijn echt doet komen. 
De bestaande driedeling en de openheid van het gebied dienen daarbij het 
uitgangspunt te zijn. Aanwezige bijzondere elementen dienen een 
vanzelfsprekend plaats in de herinrichting te krijgen.  
De siertuin zelf zal bij herontwikkeling gevrijwaard moeten worden van 
nieuwbouw en kan vooral als (semi)privaat park een belangrijke kwaliteit 
toevoegen aan nieuwe ontwikkelingen en zo een behoudsperspectief voor de 
waardevolle tuin bieden. 
Zo nodig kan door het gebied een nieuwe (langzaam)verkeersroute door het 
kloostergebied worden aangelegd. De historische aanleg biedt voldoende 
aanknopingspunten voor een heldere tracékeuze van een dergelijke route. 
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Vanwege de complexheid van deze opgave die nauw samenhangt met 
andere ontwikkelingskansen is het zinvol om hiervoor, bij de verdere 
herontwikkelingen, een nadere studie te verrichten. De RCE is bereid om 
vanuit de cultuurhistorische waarden daarvoor de nodige inbreng te geven. 
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BIJLAGE  1 ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN MARIADAL 
 

Algemeen 

De geschiedenis van Roosendaal begint in de dertiende eeuw als de 
gehuchten Karlsdonk, Hulsdonk en Langdonk een gezamenlijke kapel willen 
oprichten. De kapel wordt gebouwd op de plek waar nu nog steeds de Sint-
Janskerk staat, vlakbij de op de kruising van drie wegen ontstane markt. 
Door de markt en de aanwezigheid van een overslaghaven voor turf groeide 
Roosendaal uit tot een welvarend dorp met een eigen parochie. In de 
negentiende en begin twintigste eeuw kreeg Roosendaal een industrieel 
karakter door de vestiging van vele fabrieken. Tegelijkertijd was er sprake 
van een opleving van de Rooms Katholieke Kerk en daarmee gepaard 
gaande bouwactiviteit en stichting van kloosters. In 1832 vestigen de 
zusters Franciscanessen penitenten-recollectinen in Roosendaal. Zij richten 
zich op onderwijs aan meisjes, ziekenverzorging en missiewerk. In 1865 
volgt ook de congregatie van de broeders van St. Louis met de oprichting 
van een jongensschool. Een derde orde zijn de paters redemptoristen die in 
1868 in eerste instantie een houten noodkerk aan de Kade bouwen en zich 
met name richten op het houden van volkmissies. In de jaren 1874-76 
wordt de noodkerk vervangen door nieuwbouw. Verder van belang voor de 
ontwikkeling was de aanleg van de spoorwegen en de functie van 
Roosendaal als grensstation. De stad kenmerkte zich door een hoge 
bebouwingsdichtheid met een stedelijke allure. Fabrieksgebouwen, kerken, 
kloosters, scholen en andere gebouwen van religieuze instellingen 
bepaalden het beeld van de stad. Door de snelle groei van Roosendaal in het 
begin van de twintigste eeuw ging men in 1933 over tot het opstellen van 
een bestemmingsplan. Onderdeel van dit plan was onder andere de aanleg 
van een park met villabouw aan Kalsdonkzijde en een Rondweg. Ook de 
stationswijk, waarvan de middenas start op het stationsplein en uitmondt in 
de Vincentiusstraat, maakte deel uit van dit plan. In de Tweede 
Wereldoorlog zijn veel gebouwen verwoest of beschadigd. Het zorgvuldig 
toegepaste traditionalisme van de wederopbouw sloot echter goed aan bij 
het bestaande karakter van de stad. De latere stedelijke vernieuwing van 
met name de jaren weinig rekening gehouden met historische structuren en 
bebouwing.  Voor de geschiedenis van de stad bepalende complexen en 
gebouwen verdwenen uit het stadsbeeld als gevolg van sloop en het 
realiseren van doorbraken en nieuwe woonwijken. Het klooster Mariadal 
resteert als een van de laatste religieuze complexen die de binnenstad van 
Roosendaal rijk was.  
 

 

De Franciscanessen in Roosendaal 

In 1832 sticht Mère Marie Joseph Raaymakers het klooster Ste. Marie in 
Roosendaal. Deze orde der congregatie  Franciscanessen penitenten-
recollectinnen heeft haar Nederlandse wortels in de congregaties in 
achtereenvolgens Dongen (1801) en Etten (1820). Het geloofsgoed van de 
orde vloeit voort uit de dertiende-eeuwse idealen van armoede en 
dienstbaarheid van Franciscus van Assisi (1181/82-1226). Stichteres van de 
orde is zuster Joanna van Jesus (1576-1648) die een heroriëntatie op zijn 
gedachtegoed bewerkstelligt. De Franse tijd noopt de zusters tot 
rondtrekken waardoor ze op Hollandse bodem belanden. Zoals uit de naam 
blijkt, richten de zusters zich op boetedoening (penitentie) en bezinning 
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(recollectie). Daarnaast houden zij zich bezig met onderwijs aan meisjes, 
ziekenverzorging en missiewerk. In Roosendaal volgen onder meer 
vestigingen aan de Vincentiusstraat (Mariadal), Wouwseweg (St. Elisabeth) 
en de St. Theresiastraat (Franciscusstede)1. De orde groeit gestaag, want de 
zusters voorzien in een behoefte: in de negentiende eeuw is onderwijs nog 
niet zoals tegenwoordig voor iedereen beschikbaar, bovendien is er voor 
vrouwen weinig ruimte zich te ontplooien buiten het gezin om. Vanuit 
Roosendaal vestigt de orde zich ook in andere plaatsen met name in het 
westelijke deel van Brabant. 
 
 
Het klooster Mariadal, gebouwen en tuin, een bouwgeschiedenis 

Evenals haar beide voorgangers betrekt ook de congregatie in Roosendaal 
een bestaand gebouw. Het is gelegen aan de Molenstraat en bestaat uit 
‘twee huizen samengevoegd tot één woning’ en een koetshuis, alle in 
eigendom bij de heer J.P. van Gilse, burgemeester van Roosendaal. Door 
snelle groei van de congregatie en diverse aankopen van percelen wordt in 
enkele decennia het blok gelegen tussen Molenstraat en Kloosterstraat 
bebouwd. Rond 1838 begint men met verbouw van het herenhuis en in 
1839 volgt de inrichting van een nieuwe kapel ingericht. In de jaren 1841-
‘42 krijgt de oostzijde een nieuwe vleugel en wordt aan de Kloosterstraat 
een schoollokaal gebouwd. Tussen 1856-’59 verschijnt een westvleugel die 
tot aan bovengenoemde Kloosterstraat wordt doorgetrokken. Als in de jaren 
1863-’64 de bestaande gebouwen worden gesloopt verschijnt de zo 
typerende lange, drielaags bakstenen gevel aan de Molenstraat waarvan de 
bouw in 1905 wordt voltooid. In dat jaar wordt het winkel-woonhuis van de 
fa. Moerings gekocht, die plaats maakt voor een torenachtig volume van 
vier verdiepingen dat drie traveeën breed is. Naar de mode van de tijd 
wordt de monumentale gevel opgetrokken in een eclectische stijl, die 
kenmerken van de Hollandse renaissance als speklagen en gekrulde ankers, 
mengt met aan de gotiek refererende spitse boogvelden boven de ramen op 
de begane grond. De totale gevel aan de Molenstraat beslaat nu ruim 60 m. 
Het eveneens aan de Molenstraat gelegen rectoraatshuis is in 1882 
aangekocht maar blijft in de gevelwand als zelfstandig element 
gehandhaafd. Een andere parallel met Ettense zusters is de focus op 
onderwijs. In eerste instantie richten de zusters aan de Molenstraat een 
school, een pensionaat (‘Pensionat de demoisselles Ste. Marie’, 1834) en 
een weeshuis op. Terwijl de onderwijstak zich steeds uitbreidt, zijn de 
weeshuisactiviteiten van korte duur2. Onderwijl zijn het grondgebied en de 

                                                      
1 De Roosendaalse architect F.B. Sturm (1879-1955) is (mede)verantwoordelijk voor het 
ontwerp van de drie genoemde kloosters. 
2 In eerste instantie houden de zusters zich tevens bezig met verzorging van 
zieken. Voor deze gasthuisfunctie wordt in 1844 echter een nieuwe congregatie 
opgericht met als doel te werken in het nieuw ingerichte gasthuis. Dit betreft de 
congregatie van de gasthuiszusters van de regulieren van de orde van St. 
Franciscus van Assisi, een afsplitsing van de onderwijscongregatie penitenten-
recollectinnen. Alhoewel de stichtingsakte bepaalt dat deze congregatie nooit 
meer dan twaalf zusters mag behelzen, is ook de groei van dit huis dermate dat 
in 1905 wordt besloten tot het samenvoegen van de Roosendaalse congregatie 
met de gasthuiszusters van Steenbergen tot congregatie van de 
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huisvesting van de onderwijszusters zoveel uitgedijd dat dit in de jaren 
twintig van de twintigste eeuw het volledige perceel tussen de Molenstraat 
13-17 en de Kloosterstraat beslaat. Naast pensionaat, klooster en rectoraat 
behoort hiertoe ook het door G. van Nassau ontworpen Gertrudislyceum aan 
de Kloosterstraat3. Een lange vleugel verbindt deze nieuwbouw met 
Molenstraat 17, zodat als L-vormige omarming van de binnenste pandhof 
aan noordoostelijke zijde van het complex een nieuwe cour is ontstaan. 
Zowel in de oude als in de nieuwe hof en grenzend aan het rectoraatshuis is 
groenaanleg gerealiseerd, respectievelijk in de vorm van een devotielaantje 
met bankjes en bomen aan weerszijden en, een privé-tuin met beplanting 
van diverse aard en paden rondom bloemperkjes in het voorste deel van de 
nieuwe hof. De congregatie blijft haar terrein uitbreiden. Einde van de 
twintiger jaren reikt het grondgebied van de zusters over de Kloosterstraat 
heen in noordelijke richting tot het begin van de jaren ’30 de 
Vincentiusstraat heeft bereikt. Vanuit het Gertrudislyceum verbindt een 
gang onder de Kloosterstraat de nieuwe percelen met het moederhuis. In 
eerste instantie behelst dit gebied de uitbreiding van de kloostertuinen, met 
meer devotionele elementen als Lourdesgrot en beelden van heiligen, een 
begraafplaats, maar ook nuts- en siertuingedeelten. Op luchtfoto’s (1935) 
zijn diverse met bomen beplante assen waarneembaar, waarvan er één 
loopt vanaf de Kloosterstraat en leidt naar een kleine verhoging die aan de 
noordzijde is begrensd door hoge populieren.  
 
In 1934 wordt aan de Vincentiusstraat het klooster Mariadal gebouwd, naar 
ontwerp van de architecten Sturm en Cuypers. Vanuit haar functie als 
slotklooster krijgt het complex een traditioneel uiterlijk met als centraal 
element een gesloten bouwblok rondom een binnenhof met galerij. Het 
meest oostelijk gelegen gedeelte, de kapel met dwarse hoekbeuk, is hiervan 
de hekkensluiter het leeuwendeel van de hof wordt gevormd door drie forse 
vleugels in de overige windstreken. In het verlengde van de kapel en even 
terugliggend van de Vincentiusstraat bevindt zich de noviciaatvleugel. Ook 
in uiterlijke verschijning is het complex traditioneel: het bestaat uit vlakke, 
langgerekte, bakstenen gevels van drie bouwlagen bekroond met een forse 
kapverdieping. De geleding van de gevels is sober en de indeling is sterk 
hiërarchisch en maakt bovendien de achterliggende functies afleesbaar. De 
gevel aan de Vincentiusstraatzijde ligt iets terug van de rooilijn waardoor in 
het centrale gedeelte een voortuin is ontstaan. In het midden bevindt zich 
de hoofdentree met halfronde, luifel en natuurstenen trap met bordes. Aan 
weerszijden van de entree is boven een klein raam een plaquette met de 
tekst “Klooster” en “Mariadal” aangebracht. Ter bekroning bevindt zich 
eveneens in het midden op de verdieping in een nis en onder een baldakijn 

                                                                                                                                              
Franciscanessen van Charitas. De zusters Charitas vestigen zich in die jaren in 
de nieuwbouw aan de Kalsdonksestraat die ruimte biedt aan zieken, bejaarden 
en een pension voor welgestelden. 
 
3 In 1919 is in Roosendaal een tweetal lycea gesticht: voor meisje het St. 
Gertrudis van de zusters Franciscanessen, voor jongens het St. Norbertus-
lyceum van de broeders van St. Louis. Door de voortschrijdende ontwikkelingen 
in het onderwijs, voortvloeiende uit de onderwijswet (1900), verzorgen de 
congregaties inmiddels ook het voortgezet onderwijs.  
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het beeld van St. Vincentius. Op beide uiteinden van dit gevelblok bevinden 
zich de hoekrisalieten met dwarse zadel- of schilddaken. In het hoekblok 
aan linkerzijde is het rectoraat gehuisvest. Op de achter de entreepartij 
gelegen hal en gang na is het leeuwendeel van het interieur van het klooster 
sober afgewerkt, maar ook hier is de functie bepalend element voor 
uiterlijke verschijning en vormgeving. Het klooster kenmerkt zich door lange 
gangen en verschillende grotere en kleinere ruimtes met diverse functies. 
Daarnaast was er een slaapzaal met couchettes voor de novices en voor de 
zusters zelf grotere en kleinere slaapkamers. De hal achter de hoofdingang 
in aangekleed met balkstenen kruisgewelven op marmeren zuilen. De 
gangen zijn voorzien van terrazzovloeren en betegelde lambriseringen, de 
meeste vertrekken zijn sober uitgevoerd. In de dwarsvleugel bevond zich 
oorspronkelijk het noviciaat, met op de begane grond de was- en 
droogruimtes waarvan de oorspronkelijke inrichting nog steeds aanwezig is.  
 
In afwijking van het bovengenoemde is de monumentale kapel met 
vieringkoepel met lantaarn en smalle klokkentoren zeer rijk in voorkomen 
en detaillering van zowel het ex- als het interieur. De overspanning bestaat 
uit hoge keperbogen die rusten op granieten zuilen. De kapelwanden 
bestaan uit schoon metselwerk dat is bekleed met geglazuurde baksteen 
waarin met oker en groenkleuren eenvoudige patronen zijn aangebracht. 
Overige interieurelementen zijn de kapitelen versierd met motieven uit de 
dierenriem, de gewelfschilderingen en de opaline panelen in het 
koorgedeelte met diverse religieuze voorstellingen en figuratieve glas-in-
loodramen. Ook de inrichting van de kapel dateert uit deze periode. 
Na het Tweede Vaticaanse concilie verloor het klooster haar slotfunctie 
waardoor inmiddels alle vleugels onderling vrijelijk toegankelijk zijn. Enkele 
plafonds werden verlaagd, maar het interieur heeft haar oorspronkelijke en 
inrichting behouden. In de laatste decennia zijn diverse voorzieningen ten 
behoeve van brandveiligheid getroffen en is tevens een lift aangebracht, alle 
overigens zonder noemenswaardige aantasting van de monumentale 
interieurwaarden waardoor Mariadal bijzonder gaaf is te noemen.  
 
Gelijk met de realisatie van de nieuwbouw worden de overige gedeelten van 
de kloostertuinen ingericht en verdeel in, globaal genomen, een vijftal 
blokken. Achtereenvolgens bevinden zich hier van oost naar west bezien: in 
het eerste blok grenzend aan de kapel van de nieuwbouw een besloten, 
contemplatief gedeelte met een fors rond-point van waaruit paden 
straalsgewijs uitwaaieren. Tussen kapel en voorgevel bevindt zich de tuin 
van het rectoraat. Het volgende blok bevat sportvelden en is volledig 
omzoomd met een pad met hoge bomen aan weerszijden. De drie 
navolgende blokken behelzen het nutsgedeelte van de kloostertuin: diverse 
velden met moestuinen en in het laatste blok de fruitgaard. Het resterende 
deel van de tuin, gelegen tussen voornoemde nutstuinen de Vincentiusstraat 
en de noviciaatvleugel, wordt ingericht met paden in een grilliger structuur 
en groen in de vorm van gras en struiken. 
De kloostertuin is in deze jaren enorm uitgestrekt en kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van meerdere contemplatieve en siertuingedeelten, ingegeven 
doordat de tuin in meerdere periodes is aangelegd.  
 
Met de aanleg van de Burgemeester Prinsensingel als onderdeel van de 
wederopbouw van Roosendaal wordt aan de oostzijde een flinke hap uit de 
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kloostertuin genomen. Het rond-point met achterliggend tuingedeelte 
maken plaats voor een wat rommelige tuinindeling met losse vakken aan de 
zuidzijde. Aan de singel wordt een bakstenen tuinmuur met ezelsrug 
opgericht. De muur wordt op enkel plekken doorbroken door een 
spitsboogvormige poort en aan weerszijden hiervan kleine kapellen. 
Luchtfoto’s tonen vanaf 1947 de aanleg van een nieuwe begraafplaats pal 
op de hoofdlengteas van de tuin. Deze as heeft aan beide zijden een 
monumentale begrenzing: links bevindt zich de eveneens door Sturm en 
Cuypers ontworpen zandstenen kapel met de graftombe van Maria 
Raaijmakers  (1781-1867), de stichteres van de congregatie. Aan 
rechterzijde leidt de laan naar de Lourdesgrot. Achter de begraafplaats 
stonden voorheen twee naoorlogse kascomplexen die inmiddels (2006) zijn 
verdwenen. 
 
In deze jaren is de Kloosterstraat tot aan de Vughtstraat nog een smalle 
steeg met aan weerszijden – vrijwel op de rooilijn – hogere bebouwing. Eind 
jaren zestig komt er een einde aan deze periode van groei en verkopen de 
zusters de eerste percelen grond aan de Kloosterstraat. De wereldlijke 
overheid neemt in deze jaren steeds meer taken, waaronder onderwijs, van 
de regulieren over en door de toenemende secularisatie stagneert de 
interesse in toetreding tot kloosterordes. Onder invloed van de 
Mammoetwet  (1963) ontstaan bovendien andere vormen van onderwijs 
waardoor het aantal leerlingen op internaten afneemt. De eerste 
nieuwbouw, de Jeroen Boschschool, alhoewel in vorm en afwerking volledig 
afwijkend met zijn uiterlijk in de stijl van het nieuwe bouwen, ligt wat 
functie betreft nog in het verlengde van de activiteiten van de zusters 
Franciscanessen. In de jaren 1968-1975 wordt de Kloosterstraat volledig 
getransformeerd tot een brede allee met parkeergelegenheid en scholen aan 
weerszijden. December 1975 begint men met sloop van klooster en 
pensionaat Ste. Marie en het Gertrudislyceum. De sloop wordt in 1976 
voltooid (foto’s getuigen van een volledige kaalslag). Gelijktijdig vallen ook 
de diverse gebouwen van het convict St. Louis onder de slopershamer. Op 
het terrein van de Franciscanessen verrijst tussen Molen- en Kloosterstraat 
het woon-winkelcentrum Hogestede en op de plaats van de voormalige cour 
het appartementencomplex Kloosterstede. Het nieuwe gemeentehuis met 
achterliggende parkeergelegenheid en tuin nemen de plek in van het 
broederklooster. In tegenstelling tot het broederklooster wordt echter voor 
het gemeentehuis een fors plein geconstrueerd. 
 
 
Ligging van het complex in de stad 

De kadasterkaart uit 1830 laat zien dat de kapel en de driehoekige markt 
het centrum van Roosendaal vormden. Daar omheen zijn de uitvalswegen 
richting de donkgehuchten door de eeuwen volgebouwd waardoor een 
lintstructuur is ontstaan. De kern heeft zich ontwikkeld op de overgang van 
een lager gelegen beekdal naar hoger gelegen gronden. De topografische 
kaart van 1894 geeft een goed beeld van het toenmalige grondgebruik in de 
omgeving van de oude kern. Hoger gelegen zandgronden waren in gebruik 
als bouwland en vertonen kenmerken van een onregelmatige 
blokverkaveling. De nattere, lager gelegen beekdalgronden waren in gebruik 
als weide en grasland. Deze gebieden hebben min of meer een rechthoekige 
verkavelingspatroon.  
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Het klooster Mariadal is onderdeel van een religieuze bebouwingsenclave net 
ten noorden van de historische kern van Roosendaal. Dit gebied is onder 
invloed van de negentiende eeuwse R-K.-expansie tot stand gekomen en 
bestond uit een tweetal kloosters met aanverwante bebouwing van kapellen, 
internaten en schoolgebouwen. Ruimtelijk was de kloostertuin een soort 
binnentuin van het religieuze complex in het gebied waarvan de 
ontwikkelingsbasis in de Molenstraat lag. Het overgrote deel van de tuin was 
dan ook toebedeeld aan de zusters Franciscanessen.  
Tegelijkertijd werd er door de gemeente Roosendaal plannen gemaakt voor 
de stedenbouwkundige ontwikkeling van de snelgroeiende stad. In 1859 
telde Roosendaal 7.005 inwoners, in 1909 was dat aantal gestegen tot 
16.716 inwoners. Er was een grote behoefte aan bouwgrond en dus werden 
er uitbreidingsplannen opgesteld. Het in 1853 gebouwde station bleek al 
snel te klein zodat rond 1907 het huidige station werd gebouwd. Ongeveer 
loodrecht op het station legde men een verbindingsweg (Brugstraat) aan 
naar de Boulevard van waaruit de Markt te bereiken was. Door deze halve 
rondweg ontstond een herkenbaar gebied dat ook nu nog als binnenstad is 
aan te duiden. Tussen het station en het kloostercomplex werd een 
stationswijk aangelegd met de dr. Lemmensstraat als diagonale as op het 
station. De dr. Lemmensstraat eindigt op de Vincentiusstraat. Men heeft er 
dus niet voor gekozen of het was niet mogelijk een directe verbinding te 
maken tussen het station en het centrum. Ook in het bestemmingsplan van 
1933, dat ruimte gaf voor de verdere ontwikkeling van Roosendaal, werd 
geen verbinding beoogd.  
 
De voorgevel van het kloostergebouw van Mariadal is aan de 
Vincentiusstraat gesitueerd. Hier grenst het kloostercomplex aan een 
woonwijk. Enkele woningen aan de Vincentiusstraat liggen met de achtertuin 
direct tegen het complex aan. Aan de Vincentiusstraat bevindt zich ook de 
bedrijfsingang van het klooster. De oorspronkelijke tuinaanleg heeft in dit 
deel plaats gemaakt voor parkeerplaatsen. Ook ten oosten van het 
kloostercomplex is een woonwijk gesitueerd. De na de oorlog aangelegde 
Burgemeester Prinssensingel heeft een deel van de oorspronkelijke 
kloostertuin afgesnoept. Een kloostermuur werd de nieuwe grens van het 
complex. Aan de andere zijden van het kloostercomplex stonden 
woonhuizen maar ook veel gebouwen die toebehoorden aan de regulieren. 
De meeste gebouwen zijn gesloopt en (deels) vervangen door moderne 
bebouwing. Te noemen zijn de kleuterschool Don Bosco, Bergmansmavo …… 
Op de plaats van het St. Louisklooster verrees in 1977 het nieuwe 
gemeentehuis van architect Bruijns. De tuin van de broeders heeft op een 
klein deel na plaats gemaakt voor parkeerplaatsen. Aan de Kloosterstraat is 
een deel van de kloostertuin van Mariadal opgegeven toen daar de 
religieuze gebouwen daar gesloopt werden. Nu staan er zijn scholen. Ook 
hier heeft men de beslotenheid van de tuin behouden door de aanleg van 
een muur.  
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BIJLAGE 2 REDENGEVENDE OMSCHRIJVING MARIADAL  

 

(Bron: Monumentenregister RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL 

ERFGOED) 

 

 
 

                 Uittreksel uit de Objecten Data Bank  

  

                        Onderstaand object is  

                          EEN RIJKSMONUMENT,  

         opgenomen in het Register van beschermde monumenten  

            ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988.  

---------------------------------------------------------------------- 

Provincie  : Noord-Brabant  

Gemeente   : Roosendaal  

Complexcode: 4701LM-C-01              Monumentnummer : 517244  

Aanduiding : RdMz                     Besluitnummer  : RZ1999105 

                                      Besluitdatum   : 12-10-2001  

Complex onderdelen  

   Aantal  : 5  

   Nummers : 517245, 517246, 526023, 526024, 526025 

 

                       PLAATSELIJKE AANDUIDING 

 

Vincentiusstraat 5 te Roosendaal, e.a. 

 

                        KADASTRALE AANDUIDING  

                                  EN  

                      KADASTRALE TENAAMSTELLING  
  

Zie bij de onderdelen van het complex. 

 

                             OMSCHRIJVING 

 

Inleiding. 

KLOOSTER Mariadal, gebouwd voor de congregatie van de Franciscanessen 

Penitenten Recollectinnen naar ontwerp van J.Th.J Cuypers en F.B. 

Sturm in 1934 in Traditionalistische stijl. De kapel vertoont 

kenmerken van Expressionistische baksteenarchitectuur. 

Omschrijving. 

Het complex ligt aan de Vincentiusstraat op een terrein dat zich 

parallel aan de Burgemeester Prinssensingel uitstrekt tot aan de 

Kloosterstraat en heeft een grote ommuurde tuin. Binnen de muur staan 

enkele sculpturen en kapellen. Een zandstenen kapel ligt achter het 
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rechterdeel van de vleugel aan de Vincentiusstraat, niet ver van het 

klooster, in de tuin. Het klooster zelf, de tuinmuur, de tuin met grot 

en genoemde zandstenen kapel worden beschermd. 

Waardering. 

Het geheel van klooster, kapel en tuinmuur is van algemeen belang. Het 

heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een 

geestelijke ontwikkeling, namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van 

de katholieke congregaties in het Interbellum. Het is een goed 

voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster 

onder invloed van nieuwe ontwikkelingen in de architectuur. Het heeft 

architectuurhistorische waarden wegens plattegrond, materiaalgebruik 

en ornamentiek en neemt een bijzondere plaats in in het oeuvre van de 

architecten Cuypers en Sturm. Het geheel is gaaf bewaard gebleven. 

 

                             INSCHRIJVING 

 

Kantoor bewaarder      : Breda  

Inschrijvingsdatum     : 22-04-2002  

Deel/Registratienummer : 13552/4  

 

===============================================

======================= 
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                 Uittreksel uit de Objecten Data Bank  

  

                        Onderstaand object is  

                          EEN RIJKSMONUMENT,  

         opgenomen in het Register van beschermde monumenten  

            ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988.  

---------------------------------------------------------------------- 

Provincie  : Noord-Brabant            Monumentnummer : 517245  

Gemeente   : Roosendaal               Besluitnummer  : RZ1999105 

Objectcode : 4701LM-00005-01          Besluitdatum   : 12-10-2001  

Aanduiding : RdMz  

  

Onderdeel van  

   Complex : 517244 Rijksmonument  

             4701LM-C-01  

             Klooster Mariadal 

 

                       PLAATSELIJKE AANDUIDING 

 

Plaats      : Roosendaal  

Straat      : Vincentiusstraat  

Huisnummers : 3, 5, 7 

 

                        KADASTRALE AANDUIDING  

 

Kad. Gemeente : Roosendaal en Nispen  

Sectie        : A  

Nummer        : 3764   

 

Kad. Gemeente : Roosendaal en Nispen  

Sectie        : A  

Nummer        : 3970   

 

                             OMSCHRIJVING 

 

Inleiding. 

KLOOSTER Mariadal, gebouwd voor de orde van de Franciscanessen 

Penitenten Recollectinnen naar ontwerp van J.Th.J Cuypers en F.B. 

Sturm in 1934 in Traditionalistische stijl. De kapel vertoont 

kenmerken van Expressionistische baksteenarchitectuur. 

Omschrijving. 

Het klooster heeft een T-vormige plattegrond. Het grootste deel 
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bestaat uit een langgerekte drielaagse vleugel onder schilddak, 

evenwijdig aan de straat, deels terugliggend van de rooilijn. Beide 

uiteinden van deze vleugel hebben een lager en tot aan de rooilijn 

uitspringend hoekblok. Links is dat het voormalig rectoraat met 

topgevel en zadeldak. De rechterrisaliet onder tentdak staat tegen een 

hogere topgevel met zadeldak. Een haakse vleugel strekt zich achter 

het midden van de hoofdmassa uit. De kapel heeft een L-vormige 

plattegrond en ligt achter de hoofdingang, links van de haakse 

vleugel. De viering van deze kapel wordt bekroond door een grote 

koperen spits. De kapel omsluit een binnenhof met galerij. Het geheel 

is uitgevoerd in baksteen, de daken hebben een klein overstek en zijn 

gedekt met verbeterde Hollandse pannen. In het midden heeft de 

voorgevel een monumentale ingangspartij onder een halfronde luifel met 

hardstenen trap en bordes. De brede houten openslaande deur heeft een 

glas-in-lood bovenlicht en zijlichten met gebogen bovenlichten, alles 

gevuld met glas-in-lood. Aan weerszijden van de ingangspartij is een 

raam met kleine roedenverdeling gezet, erboven natuurstenen plaquettes 

met opschrift "KLOOSTER" en "MARIADAL". Op de verdieping staat recht 

boven de hoofdingang een beeld van de Heilige Vincentius in een nisje 

onder een baldakijn. De rest van de gevel heeft rechthoekige 

openslaande ramen (met een middenstijl en kalf), daarbinnen is een 

kleine roedenverdeling aangebracht. Op eerste en tweede verdieping 

kleinere ramen, met kalf en roedenverdeling. In het dakvlak bevinden 

zich enkele dakkapellen met twee raampjes. Ook in de hoekblokken 

rondboog portieken met geprofileerde lijst en een hardstenen trapje en 

houten openslaande deuren met glas-in-lood bovenlichten. Achter- en 

zijgevels hebben ramen als in de voorgevel, in de bovenste verdieping 

kleinere ramen ter plekke van de slaapvertrekken. De kapel heeft een 

smalle klokketoren onder zadeldak en kleine zijkapellen rondom. De 

viering van de kapel heeft aan drie zijden topgevels. In deze gevels 

samengestelde ramen met keperbogen, gevuld met glas-in-lood. In het 

interieur is de oorspronkelijke indeling en inrichting bewaard 

gebleven, enkele plafonds zijn verlaagd. Achter de hoofdingang ligt 

een hal met bakstenen kruisgewelven op marmeren zuilen. De gangen zijn 

voorzien van terrazzo vloeren en hebben betegelde lambriseringen. In 

de dwarsvleugel was oorspronkelijk het noviciaat gehuisvest. Op de 

begane grond zijn onder andere wasruimten met droogkast en een grote 

keuken gehuisvest. De meeste vertrekken zijn sober uitgevoerd. De 

kapel wordt overspannen door hoge keperbogen op granieten zuilen en 

heeft wanden in schoon metselwerk. In groen en oker geglazuurde 

baksteen zijn eenvoudige patronen aangebracht. De viering wordt 

overspannen door een koepel, van de zuilen zijn de kapitelen versierd 

met motieven uit de dierenriem. De gewelven zijn onder meer 

beschilderd met afbeeldingen van Heiligen en de Kroning en Hemelvaart 
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van Maria. In het koorgedeelte opaline panelen met religieuze 

voorstellingen en figuratieve glas-in-loodramen. Aan de straatzijde is 

tussen de hoekblokken een smalle groenstrook aangelegd, van de straat 

gescheiden door een hekje. Achter heeft het klooster een grote tuin. 

Waardering. 

Het klooster annex kapel is van algemeen belang. Het heeft 

cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een 

geestelijke ontwikkeling, namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van 

de katholiekecongregaties in het Interbellum. Het is een goed 

voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster 

onder invloed van nieuwe ontwikkelingen in de architectuur. Het heeft 

architectuurhistorische waarden wegens plattegrond, materiaalgebruik 

en ornamentiek en neemt een bijzondere plaats in in het oeuvre van de 

architecten Cuypers en Sturm. Het geheel is gaaf bewaard gebleven. 

 

                             INSCHRIJVING 

 

Kantoor bewaarder      : Breda  

Inschrijvingsdatum     : 22-04-2002  

Deel/Registratienummer : 13552/4  

 

===============================================

======================= 
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                 Uittreksel uit de Objecten Data Bank  

  

                        Onderstaand object is  

                          EEN RIJKSMONUMENT,  

         opgenomen in het Register van beschermde monumenten  

            ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988.  

---------------------------------------------------------------------- 

Provincie  : Noord-Brabant            Monumentnummer : 517246  

Gemeente   : Roosendaal               Besluitnummer  : RZ1999105 

Objectcode : 4701LM-00003-01          Besluitdatum   : 12-10-2001  

Aanduiding : RdMz  

  

Onderdeel van  

   Complex : 517244 Rijksmonument  

             4701LM-C-01  

             Klooster Mariadal 

 

                       PLAATSELIJKE AANDUIDING 

 

Plaats      : Roosendaal  

Straat      : Vincentiusstraat  

Huisnummers : 3, 5, 7 

 

                        KADASTRALE AANDUIDING  

 

Kad. Gemeente : Roosendaal en Nispen  

Sectie        : A  

Nummer        : 3764   

 

Kad. Gemeente : Roosendaal en Nispen  

Sectie        : A  

Nummer        : 3970   

 

                             OMSCHRIJVING 

 

Inleiding. 

MUUR behorend bij het klooster Mariadal, gebouwd voor de orde van de 

Franciscanessen Penitenten Recollectinnen naar ontwerp van J.Th.J 

Cuypers en F.B. Sturm in 1934 in Traditionalistische stijl. 

Omschrijving 

Bakstenen ommuring van de tuin van het kloostercomplex met aan de 

bovenkant een ezelsrug, aan de straatzijde gesteund door steunberen 
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met bakstenen afzaten. Aan de zijde van de Burgemeester Prinssensingel 

wordt de muur op enkele plekken onderbroken. Ongeveer halverwege is 

een spitsboog-doorgang, trapsgewijs verspringend en aan bovenzijde 

afgedekt met romaanse pannen geplaatst. Het poortgedeelte is 

dichtgemetseld tot op de hoogte van de muur. Links van deze doorgang 

steekt de achterkant van een halfronde kapel met koepel, gedekt met 

bitumen door de muur. Aan de tuinkant voorzien van een gebogen 

topgevel. Een driezijdig gesloten kapel met topgevel onder een 

omlopend dak met romaanse pannen en een piron is halverwege de muur 

aan de rechterkant van doorgang geplaatst. Rondboogramen in 

afgeschuinde zijden zijn dichtgemetseld. Aan de straatkant is een 

polychroom reliëf met voorstelling van Maria in gemetseld. 

Waardering. 

De muur is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorisch 

belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, 

namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van de katholieke congregaties 

in het Interbellum. Het heeft architectuurhistorische waarden wegens 

materiaalgebruik en ornamentiek en neemt een bijzondere plaats in in 

het oeuvre van de architecten Cuypers en Sturm. Het geheel is gaaf 

bewaard gebleven. 

 

                             INSCHRIJVING 

 

Kantoor bewaarder      : Breda  

Inschrijvingsdatum     : 22-04-2002  

Deel/Registratienummer : 13552/4  

 

===============================================

======================= 
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                 Uittreksel uit de Objecten Data Bank  

  

                        Onderstaand object is  

                          EEN RIJKSMONUMENT,  

         opgenomen in het Register van beschermde monumenten  

            ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988.  

---------------------------------------------------------------------- 

Provincie  : Noord-Brabant            Monumentnummer : 526023  

Gemeente   : Roosendaal               Besluitnummer  : RZ1999105 

Objectcode : 4701LM-00003-02          Besluitdatum   : 12-10-2001  

Aanduiding : RdMz  

  

Onderdeel van  

   Complex : 517244 Rijksmonument  

             4701LM-C-01  

             Klooster Mariadal 

 

                       PLAATSELIJKE AANDUIDING 

 

Plaats      : Roosendaal  

Straat      : Vincentiusstraat  

Huisnummers : 3, 5, 7 

 

                        KADASTRALE AANDUIDING  

 

Kad. Gemeente : Roosendaal en Nispen  

Sectie        : A  

Nummer        : 3764   

 

Kad. Gemeente : Roosendaal en Nispen  

Sectie        : A  

Nummer        : 3970   

 

                             OMSCHRIJVING 

 

Inleiding. 

KAPEL in de tuin van klooster Mariadal, gebouwd voor de orde van de 

Franciscanessen Penitenten Recollectinnen naar ontwerp van J.Th.J 

Cuypers en F.B. Sturm in 1934 in Traditionalistische stijl. 

Omschrijving. 

De zandstenen kapel is driezijdig gesloten en heeft een omlopend dak 

gedekt met daktegels. Tegen de gevels een plint en pilasters, 
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uitgevoerd in rustica. De rondboogramen zijn gevuld met glas-in-lood. 

Het voorportaal is open met rondboog openingen en wordt overdekt door 

een kruisgewelf. Onder de goot loopt een geprofileerde rand. 

Waardering. 

De kapel is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorisch 

belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, 

namelijk het toegenomen zelfbewustzijn van de katholieke congregaties 

in het Interbellum. Het heeft architectuurhistorische waarden wegens 

materiaalgebruik en ornamentiek en neemt een bijzondere plaats in in 

het oeuvre van de architecten Cuypers en Sturm. Het geheel is gaaf 

bewaard gebleven. 

 

                             INSCHRIJVING 

 

Kantoor bewaarder      : Breda  

Inschrijvingsdatum     : 22-04-2002  

Deel/Registratienummer : 13552/4  

 

===============================================

======================= 
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                 Uittreksel uit de Objecten Data Bank  

  

                        Onderstaand object is  

                          EEN RIJKSMONUMENT,  

         opgenomen in het Register van beschermde monumenten  

            ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988.  

---------------------------------------------------------------------- 

Provincie  : Noord-Brabant            Monumentnummer : 526024  

Gemeente   : Roosendaal               Besluitnummer  : RZ1999105 

Objectcode : 4701LM-00003-03          Besluitdatum   : 12-10-2001  

Aanduiding : RdMz  

  

Onderdeel van  

   Complex : 517244 Rijksmonument  

             4701LM-C-01  

             Klooster Mariadal 

 

                       PLAATSELIJKE AANDUIDING 

 

Plaats      : Roosendaal  

Straat      : Vincentiusstraat  

Huisnummers : 3, 5, 7 

 

                        KADASTRALE AANDUIDING  

 

Kad. Gemeente : Roosendaal en Nispen  

Sectie        : A  

Nummer        : 3764   

 

Kad. Gemeente : Roosendaal en Nispen  

Sectie        : A  

Nummer        : 3970   

 

                             OMSCHRIJVING 

 

Inleiding 

Tuin van het klooster Mariadal, in 1934 tezamen met het klooster 

aangelegd en sindsdien in hoofdzaak ongewijzigd. In de tuin bevinden 

zich onder andere de kapel (onderdeel 4) en de Lourdesgrot (onderdeel 

5), terwijl de tuin door een muur is omgeven (onderdeel 3). 

Omschrijving 

De tuin strekt zich uit ten zuiden en zuidwesten van het langgerekte 
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kloostergebouw. De tuin is omgeven door muren (oost- en zuidzijde, 

onderdeel 3), hagen en hekken (west- en noordzijde). Het noordelijke 

hekwerk is gedeeltelijk historisch en aldaar geplaatst op een 

schansmuur. 

De tuin is grosso modo ingedeeld in een aantal rechthoekige 'vakken'. 

In hoofdzaak zijn dat er vijf, van oost naar west als volgt ingevuld: 

Geheel oostelijk bevindt zich ten zuiden van de kerk een grote, vrij 

besloten tuin. Centraal daarin een rond-point met acht straalsgewijs 

lopende lanen, deels omzoomd met kastanjes. Tussen de lanen vakken, 

omzoomd door taxus. De lanen geven zicht op verschillende kapellen en 

beelden. Op de hoofdas (in het verlengde van de kerk) aan het ene 

uiteinde Jozef, aan het andere uiteinde een Mariakapel. Een andere as 

geeft zicht op een beeld van Franciscus. Tussen deze geometrische 

aanleg en de tuinmuur bevindt zich aan de zuid- en oostzijde bosschage 

met daarin een slingerend pad, dat langs twee kapellen in de tuinmuur 

en een in onbruik geraakte, dichtgezette poort voert. Verder enkele 

kaarsvormig gesnoeide beukenbomen. Geheel in het noordoosten bevindt 

zich de kleine tuin van het rektoraat, bereikbaar via een smeedijzeren 

hekje. 

Het volgende vak bestaat uit een groot gazon (eertijds sportveld), 

deels omzoomd door beukenhagen. Het gazon is ruimtelijk nadrukkelijk 

begrensd door een enkele lindenlaan in het noorden, een strook 

struiken en diverse bomen in het westen, de tuinmuur in het zuiden en 

een fraaie, dubbelzijdig met kastanjes beplante laan in het oosten. 

Deze vormt uiteraard meteen de grens met de besloten oostelijke tuin. 

In de zuidwesthoek een 'clump' bestaande uit een bescheiden verhoging 

met enkele populieren. Hier was vroeger de toegang (via een tunnel) 

naar het moederhuis aan de Molenstraat. De kastanjelaan biedt in 

noordelijke richting zicht op de zandstenen grafkapel met de tombe van 

de stichteres van de congregatie, Maria Raaijmakers (1781-1867). 

(onderdeel 4) Ervoor staan rozen, want de stichteres noemde haar 

congregatie de Roselaer. De noordelijkste zone van dit vak bestaat uit 

twee gedeelten: de voormalige moestuin langs de noviciaatsvleugel (nu 

gazon/bloemen) en een zuidelijk daarvan gelegen kastanjelaan (naast de 

lindelaan) die van de grafkapel voert naar de betonnen Lourdesgrot. 

(onderdeel 5) Achter de grot een ceder. Vlak naast de grot een 

treurwilg en dan (zie hieronder) de toegang tot de begraafplaats. 

Het volgende vak is ook in hoofdzaak open, maar aan de noordelijke 

zijde bevinden zich enkele bijzondere onderdelen. In de eerste plaats 

de verhoogd gelegen, door coniferen omzoomde begraafplaats met 

kruisvormig padenpatroon en een groot metalen kruis ontworpen door 

Joost Keizer uit Wouw. Daarachter bevinden zich twee kleine, 

na-oorlogse kassencomplexen, het ene nog voorzien van de oude 

stookplaats inclusief schoorsteen. De toegang tot de kassen wordt 
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gemarkeerd door twee bakstenen pijlers. Het vak wordt verder onder 

andere ingenomen door kleinfruit en bloembedden; het zuidelijke deel 

is open en wordt afgesloten met afgeknotte bomen. De noordelijkste 

zone, tussen begraafplaats en Vincentiusstraat, wordt ingenomen door 

een boomgaard en door een parkeerplaats (aangelegd tussen 1990-2000). 

Dit vak grenst aan een langgerekte vijver die zelf, vanwege zijn 

omvang, het vierde vak vormt. De vijver was in gebruik om te 

spelevaren en als ijsbaan. Omstreeks 1975 is in de vijver een eiland 

aangelegd. 

Het laatste, overigens zeer grote vak wordt gevormd door de grote 

boomgaard. 

Waardering 

De in 1934 aangelegde en sindsdien nauwelijks gewijzigde tuin van 

klooster Mariadal is van algemeen belang vanwege: 

typologie, namelijk de voor een onderwijscongregatie typerende opzet 

waarin drie functies zijn verenigd, namelijk: recreatie en 

contemplatie in het oostelijke gedeelte (met een daarop afgestemde 

structuur, beplanting en stoffering); recreatie en sport (vijver, 

sportveld); landbouw (tuinen, boomgaarden, kassen); 

de voor kloostertuinen typerende elementen zoals ommuring, 

begraafplaats en Lourdesgrot; 

de zeldzaamheid van zulke relatief grote, gaaf bewaarde 

binnenstedelijke kloostertuinen; de zeldzaamheid van een grootschalige 

aanleg met geometrische motieven bij een klooster; 

de schoonheid van de aanleg, mede vanwege het contrast tussen het 

besloten tuingedeelte achter het klooster en de meer op economische 

motieven gerichte onderdelen als moestuinen en boomgaarden. 

 

                             INSCHRIJVING 

 

Kantoor bewaarder      : Breda  

Inschrijvingsdatum     : 22-04-2002  

Deel/Registratienummer : 13552/4  

 

===============================================

======================= 
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                 Uittreksel uit de Objecten Data Bank  

  

                        Onderstaand object is  

                          EEN RIJKSMONUMENT,  

         opgenomen in het Register van beschermde monumenten  

            ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988.  

---------------------------------------------------------------------- 

Provincie  : Noord-Brabant            Monumentnummer : 526025  

Gemeente   : Roosendaal               Besluitnummer  : RZ1999105 

Objectcode : 4701LM-00003-04          Besluitdatum   : 12-10-2001  

Aanduiding : RdMz  

  

Onderdeel van  

   Complex : 517244 Rijksmonument  

             4701LM-C-01  

             Klooster Mariadal 

 

                       PLAATSELIJKE AANDUIDING 

 

Plaats      : Roosendaal  

Straat      : Vincentiusstraat  

Huisnummers : 3, 5, 7 

 

                        KADASTRALE AANDUIDING  

 

Kad. Gemeente : Roosendaal en Nispen  

Sectie        : A  

Nummer        : 3764   

 

Kad. Gemeente : Roosendaal en Nispen  

Sectie        : A  

Nummer        : 3970   

 

                             OMSCHRIJVING 

 

Inleiding 

De in 1936, kort na de stichting van klooster Mariadal, gebouwde 

Lourdesgrot in de tuin van het klooster. 

Omschrijving 

De grot is uitgevoerd in beton en opgetrokken als 'ware afbeelding' 

(zij het verkleind) van de grot te Lourdes. Beelden van Maria en 

Bernadette zijn aanwezig. Voor de opening een hekwerk. 
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Waardering 

De in 1936 gebouwde Lourdesgrot van klooster Mariadal is van algemeen 

belang vanwege: 

typologie, vanwege de relatief natuurgetrouwe uitbeelding van de grot 

te Lourdes op kleine schaal; 

materiaal, vanwege de uitvoering in beton; 

de samenhang met klooster en kloostertuin, ook omdat het klooster 

gezien de naam Mariadal de Mariaverering in bijzondere ere hield; 

de cultuurhistorische zeggingskracht als onderdeel van een 

kloostertuin waarin de grot en andere elementen (zoals Mariakapel, 

grafkapel, begraafplaats enz.) een religieuze duiding aan de tuin 

geven die daarvan ook het eigene uitmaakt. 

 

                             INSCHRIJVING 

 

Kantoor bewaarder      : Breda  

Inschrijvingsdatum     : 22-04-2002  

Deel/Registratienummer : 13552/4  

 

===============================================

======================= 
 


