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WOORD VOORAF

Dit rapport over Roosendaal en Nispen maakt deel uit van de serie
Cultuurhistorische Inventarisatie .Noord-Brabant/Monumenten Inventarisatie
Project. Het geeft per gemeente een overzicht van de waardevolle
nederzettingen, gebouwen en groenelementen tot ca. 1940 in de steden en
dorpen van de provincie.
De snelle en vaak ingrijpende veranderingen in het Brabantse
cultuurlandschap hebben de totstandkoming van een dergelijk overzicht
urgent gemaakt. Ondanks vervlakking en schaalvergroting bezit elke gemeente
een eigen karakter in de stedebouwkundige structuur, de bebouwing van kern
en buitengebied. We doelen daarbij zeker niet alleen op erkende monumentale
gebouwen, maar evenzeer op boerderijen, woonhuizen, fabrieksgebouwen,
bruggen en sluizen, wegkruisen of een ijzeren sierhek en dorpslinde.

Na het monumentenjaar 1975 heeft het provinciebestuur besloten om de
cultuurhistorische waardevolle bebouwing van de provincie vast te laten
leggen. Hiervoor is in 1976 de "Inventarisatiecommissie Brabantse
Monumenten" ingesteld.
In september 1979 is een drietal inventarisatoren aangesteld om een
werkmodel te ontwikkelen en veldwerk en rapportage te verrichten.
Dit model is tot eind 1988 gehanteerd in 69 gemeenten. Najaar 1988 is ook
in Noord-Brabant het door de minister van WVC geëntameerde Monumenten
Inventarisatie Project van start gegaan. Binnen dit project wordt
vastgelegd hetgeen in Nederland tussen ca. 1850 en 1940 aan bouwkunst en
stedebouw is gerealiseerd.

Het MIP beoogt:
- het verkrijgen van een eerste landelijk overzicht van de zgn. "jongere
bouwkunst en stedebouw" (ca. 1850 - 1940)

- het bevorderen van kennis en waardering voor historische stads- en
dorpsgezichten en voor monumenten van geschiedenis en kunst uit de
periode 1850 - 1940

- het formuleren van uitgangspunten ten behoeve van publikaties en
wetenschappelijk onderzoek op architectuurhistorisch, bouwhistorisch,
stedebouwkundig, historisch-geografisch of industrieel-archeologisch
gebied

- het verkrijgen van bouwstenen als een eerste aanzet tot nieuw te
ontwikkelen beleid van Rijk, provincies en gemeenten ten aanzien van de
ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en monumentenzorg, alsmede van
een basis voor planologisch-stedebouwkundige afwegingen

- het verzamelen van informatie die voor Rijk, provincies en gemeenten als
basis kan dienen bij het selecteren en registreren van objecten,
ensembles, structuren en dorps- en stadsgezichten

In Brabant zullen daarnaast ook nog objecten en structuren van voor 1850
vastgelegd worden als uitvloeisel van de in 1979 begonnen
Cultuurhistorische Inventarisatie.
Onderzoek en veldwerk voor dit rapport vonden plaats in 1988/1989 door
mevr. drs. W.M. Wessel.

's-Hertogenbosch, 22 februari 1990.
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WERKWIJZE EN CRITERIA

In Brabant is het MIP officieel van start gegaan op 1 oktober 1988. De
inventarisatie wordt hierbij gebiedsgewijs aangepakt. Daartoe is de
provincie in acht werkgebieden verdeeld, op basis van de historische en
bestuurlijke ontwikkelingen in de periode 1850 - 1940.
Deze gebieden zijn:
1. Brabants Kleigebied
2. Zuidwest Brabant
3. Regio Tilburg
4. Regio 's-Hertogenbosch
5. Kempen
6. Regio Eindhoven
7. Maaskant
8. Brabantse Peel

Bij de inventarisatie wordt - binnen een zo breed mogelijke context -
gewerkt van groot naar klein.
Eerst wordt van elk gebied een schets gegeven van de algemene
karakteristieken. Op basis hiervan wordt voorts - gemeentegewijs - ingegaan
op de stedebouwkundige aspecten van een stad of dorp. Tegen deze
achtergrond worden ten slotte de objecten in de verschillende gemeenten
beschreven.
De door het rijk voorgestelde werkwijze sluit goed aan bij onze sinds 1979
gevolgde werkwijze. Onbewust vooruitlopend op het MIP heeft de provincie
vanaf het begin naast de oudere bouwkunst (ca. 10% van de monumenten in
Brabant) ook steeds de jongere bouwkunst (ca. 90% van de monumenten) in
haar werkwijze betrokken. Dit uitgangspunt zal binnen het MIP gehandhaafd
blijven, met dien verstande dat de gegevens van de oudere bouwkunst buiten
het MlP-kader vallen en dus niet aan het rijk geleverd zullen worden. Zij
zullen wel voorkomen in de rapporten van de gemeenten die gewoon zullen
blijven verschijnen. Tevens zullen nu ook de grote gemeenten (Tilburg,
Breda, Bergen op Zoom, Eindhoven, Roosendaal, Helmond en 's-Hertogenbosch)
beschreven worden.
In de geautomatiseerde MlP-bestanden welke uiteindelijk aan het Rijk
geleverd gaan worden, zal ook het bestaande materiaal van jongere bouwkunst
van de 69 reeds geïnventariseerde gemeenten worden opgenomen.
Deelname aan het MIP verleent de provinciale inventarisatie een belangrijke
toegevoegde waarde. Zonder extra provinciale investering wordt het
inventarisatiebestand geautomatiseerd en in overeenstemming gebracht met
een landelijke opzet.
Voor verdere details verwijzen wij naar de Handleiding Inventarisatie
jongere bouwkunst en stedebouw (1850-1940), Zeist- 's-Gravenhage 1987.

\
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Criteria

Uit de vele objecten die voor inventarisatie in aanmerking komen moet
uiteraard een keus worden gedaan. Dat gebeurt aan de hand van een aantal
criteria, die groepsgewijs worden omschreven.
Bij deze criteria wordt het bindend element in veel gevallen gevormd door
de "historische karakteristiek" van de nederzetting. Wat wordt daaronder
verstaan?

Een nederzetting is, in de hier gebruikte terminologie, een geheel van be-
bouwing, percelen, wegen en waterlopen, dat in de loop der tijd een meer of
minder samenhangende vorm heeft opgeleverd. Het eigen karakter van een
nederzetting is het produkt van een - al dan niet geleidelijke -
historische ontwikkeling, die in vele gevallen tot op de dag van vandaag
valt af te lezen, zowel aan het ruimtelijk patroon als aan de bebouwing
zelf. Dat geldt in beginsel net zo goed voor een oud akkerdorp, als voor
een moderne nieuwbouwwijk.Op zeker moment leidt een reeks van
ontwikkelingen tot een situatie, waar de nederzetting voor ons gevoel een
uitgesproken eigen vormidentiteit bereikt. Dat moment bepaalt de
"historische karakteristiek" van de nederzetting, die dus als het ware de
optel- en aftreksom is van een reeks structuurbepalende en struc-
tuurverstorende ingrepen.

De invloed van dat moment kan zich, meer of minder nadrukkelijk zichtbaar,
vaak uitstrekken tot het moment van nu. Zo is voor de landelijke
nederzettingen tussen Oirschot en Best de situatie rond het midden van de
vorige eeuw nog steeds beeldbepalend. Vandaar dat het moment van de
historische karakteristiek ook omstreeks dat tijdstip is gekozen. Zowel de
middeleeuwse aanleg, als de wijzigingen van na 1850 zijn daarbij als
wezenlijke bestanddelen aan te merken.
Een heel ander voorbeeld is de oude vestinggordel van Bergen op Zoom. Daar
is een essentieel element in de historische karakteristiek, zoals die rond
1800 bestond, thans niet meer afleesbaar. In die tijd werd de stad sterk
gedomineerd door haar uitgebreide vestingswerken. Sinds die echter aan het
eind van de vorige eeuw zijn ontmanteld, wordt het huidige beeld bepaald
door een parken-, straten- en bebouwingsgordel, die rond 1920 zijn
uiteindelijke vorm kreeg. Daarmee is de historische karakteristiek van ca.
1800 nu dus niet meer relevant voor dit deel van de stad. Die van rond 1920
echter des te meer.

f
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Tegen de achtergrond van deze historische karakteristiek worden alle
objecten afzonderlijk getoetst aan de volgende criteria:

* Architectonische en kunsthistorische criteria

het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant,
of van het werk van een bekend architect, stedebouwkundige of
kunstenaar
het object is gaaf qua stijl en detaillering
het object vertegenwoordigt een unieke (bouw) techniek, (bouw)- type
of is typerend voor de ontwikkeling van de industriële techniek
het object heeft esthetische waarde op grond van de vorm en
detaillering van exterieur en/of interieur.

* Planologische, landschappelijke en stedebouwkundige criteria

het object vormt samen met bijgebouwen, kleine artefacten,
erfbeplanting of tuinaanleg een karakteristiek geheel
het object maakt deel uit van een groter historisch geheel of complex
het object sluit, met name in historisch en
geomorfologisch opzicht, aan bij het landschap
het object maakt deel uit van een gebied met een grote continuïteit,
waardoor het historisch patroon van verkaveling, wegen en waterlopen
goed geconserveerd is gebleven
het object vormt een onderdeel van een historische stedebouwkundige
structuur of een historisch nederzettingstype
het object is karakteristiek voor stad, dorp of streek.

* Sociaal- en cultuurhistorische criteria

aan het object zijn historische herinneringen verbonden in de ruimste
zin van het woord
het object vertegenwoordigt een aspect van de sociale of economische
geschiedenis
het object is representatief voor een bepaalde fase in de ontwikkeling
van dorp, stad of streek.

Afhankelijk van de situatie en de aard van het object, is het ene
criterium bij de selectie meer bepalend dan het andere.
Zo kan men zich voorstellen dat bij een eenvoudig voorbeeld van landelijke
bouwkunst criteria als type, bouwtechniek, samenhang met de directe of
wijdere omgeving, historische verkaveling en patroon van wegen en
waterlopen, meer gewicht in de schaal werpen, dan bij een kerkgebouw. Daar
zullen eerder stijl, gaafheid van details, esthetische kwaliteiten en
geschiedkundige aanknopingspunten de doorslag geven. Bij monumenten van
jongere datum zijn op hun beurt bouwtype, techniek, vormgeving, architect
en sociaal-historische betekenis weer het meest van belang.

De samenhang met de omgeving heeft bij de beoordeling een grote - zo niet
dominerende - rol gespeeld. Objecten als daglonershuizen, weverswoningen,
smidsen e.d., ontlenen vooral daaraan hun bijzondere waarde. Een op zich
interessant object, dat als laatste getuige de herinnering oproept aan een
overigens verder geheel verstoorde situatie, scoort doorgaans minder hoog,
dan een object dat deel uitmaakt van een karakteristieke, betrekkelijk
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ongerept gebleven omgeving. Daarentegen zal een in detail aangetaste reeks
gebouwen, die een onderdeel vormt van een qua maat en schaal nog goed
bewaarde en interessante structuur, op grond daarvan in deze inventarisatie
juist worden meegenomen.
Tenslotte heeft, zoals men begrijpen zal, ook de zeldzaamheidswaarde van
een object of nederzettingstype bij de afwegingen meegespeeld.

Samenstelling rapport

In dit rapport wordt een beeld gegeven van de cultuurhistorisch waardevolle
structuren en objecten van oudere en jongere bouwkunst binnen de gemeente.
Hierbij is de samenhang tussen de objecten en het landschap of de
nederzetting van groot belang.

Door het raadplegen van de historisch-geografische beschrijving van het
inventarisatiegebied (afzonderlijk verkrijgbaar) en het naslaan van
specifieke plaatsgebonden literatuur ontstaat een beeld van de
ontwikkelingen tot ca. 1950. De topografische kaarten van ca. 1850, 1900 en
heden op de schalen 1 : 50.000 en 1 : 25.000 zijn eveneens van belang,
omdat door vergelijking een indruk ontstaat van occupatiepatronen en
ontwikkelingen tot op heden. In het veld wordt dit beeld aangevuld met
eigen waarneming.
Vervolgens worden per kern en in het buitengebied de objecten die aan de
eerder genoemde criteria voldoen geregistreerd.

Elk rapport omvat de volgende onderdelen. Na Woord Vooraf en Werkwijze en
Criteria worden de ligging van de gemeente (hoofdstuk 1), de
bodemgesteldheid (2) en het grondgebruik (3) behandeld. Dan volgt een
overzicht van de veranderingen in infrastructuur, wegen, waterlopen etc.
(4). Vervolgens worden de nederzettingen behandeld (5). In de hoofdstukken
6 - 8 worden de onderzoeksresultaten beschreven. Voor de grotere gemeenten
met planmatige ontwikkelingen tussen 1850 en 1940 wordt een
stedebouwkundige typologie gegeven met een kaart van gebieden van
bijzondere stedebouwkundige waarde. Bij de meeste kleinere gemeenten blijft
dit onderdeel achterwege. Hier hebben in het algemeen immers in de periode
1850-1940 geen samenhangende stedebouwkundige ontwikkelingen plaatsgehad.
Wel worden in sommige gemeenten waardevolle bebouwingsgroepen van voor de
periode 1850-1940 apart aangegeven.
Dan volgt een karakterisering der objecten, bouwvormen en typen
(boerderijen, woonhuizen, openbare gebouwen etc). Dit alles wordt
afgesloten met de objectgegevens, geordend naar adres en huisnummer (even,
oneven). Per object worden de oorspronkelijke en huidige functie,
architect, de bouwdata en bouwstijl en een beschrijving der gevels, ramen,
deuren, daken, bijzondere constructies en in een enkel geval
interieurgegevens (meestal wordt alleen het exterieur geregistreerd)
weergegeven. Dan volgen bijgebouwen, artefacten (stoepen, stootstenen,
hekken etc.) en groenelementen. Ook wordt aangegeven een motivering voor
opname en of het object beschermd is.
Tenslotte volgt de literatuur.
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Bijgevoegd worden kaarten 1 : 10.000 en indien nodig deelkaarten van de
stedebouwkundige typologie en de dichtbebouwde kernen. Op de kaart 1 :
10.000 worden aangegeven:

- geïnventariseerde objecten met cultuurhistorische betekenis (zwarte stip)
- beschermde monumenten (zwarte stip met cirkel)
- straatnaam en huisnummers
- gemeentegrenzen
- dijken, waterlopen en steilranden
- oude wegenpatronen en oude akkerbodems met een humusdikte van minimaal 50
cm. (globaal aangegeven).

Beschermde stads- en dorpsgezichten, alsook landgoederen worden eveneens
aangegeven.
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1. Situering der gemeente

1.1 Ligging

De gemeente Roosendaal en Nispen is gelegen in het zuidwestelijk deel van
de provincie Noord-Brabant. Zij is ingedeeld in de M.I.P. - regio
Zuidwest Brabant en behoorde oudtijds tot de Baronie van Breda. Zij maakt
nu deel uit van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant. De gemeente
bestaat uit de kernen Roosendaal en Nispen. Daarnaast is zij uit een aantal
veel kleinere gehuchten opgebouwd. Aan de westgrens van de gemeente zijn
dit van noord naar zuid de gehuchten Vroenhout, Boeink, Vinkenbroek,
Buikenaar, Haiink, Brembos, Bergse Baan, Klokberg, Honingbossen en Hollands
Diep Akkers. De volgende gehuchten, die deels zijn opgenomen in Roosendaal
zelf vormen ruwweg de as van de gemeente, namelijk Kapelberg, Nieuwenberg,
Kalsdonk, Hulsdonk, Tolberg, Rietgoor, Borteldonk, Everland en de Lind als
onderdeel van Nispen. De oostgrens van de gemeente wordt geflankeerd door
Nieuwenberg, Bakkersberg, Kortendijk, Laagveld, Visdonk en Heybeek. De
gemeente heeft een oppervlakte van 5766 ha. en 60.000 inwoners. Met dit
bewonersaantal behoort Roosendaal tot de grootste gemeenten van
Noord-Brabant. Qua oppervlakte staat zij op de tweeëntwintigste plaats, qua
inwoneraantal op de zesde.
Roosendaal wordt in het noorden begrensd door de gemeente Oud-Gastel en aan
de westzijde door de gemeenten Steenbergen en Wouw. Het zuiden grenst aan
België, de oostgrens wordt gedeeld met de gemeente Rucphen. De
gemeentegrenzen zijn getrokken langs wegen en vaarten. Zoals reeds genoemd,
bestaat de zuidgrens uit de landsgrens Nederland - België. Deze grens vangt
aan op de hoek van de Grensstraat en een niet nader benoemde weg welke tot
de oude wegenstructuur behoort. Deze grenslijn loopt door tot waar zich het
douanekantoor bevindt. Dan volgt er weer een grens van een dorpstoebehoren,
die op natuurlijke wijze wordt gevormd door de Bansloot. De oostgrens wordt
bepaald door het wegenverloop. Daarna bestaat de grens uit een naamloze
weg, welke uitkomt op de Boswachtersdreef. Dan volgt de gemeentegrens deels
een lijn die samenvalt met het oude tracé van een turfvaart. Na een
afschuining loopt de gemeentegrens vanaf de kruising Krampenloop -
Langendijksestraat verder o.m. via de Langendijksestraat en dan met een
scherpe lijn naar links via een niet meer bestaande weg naar de nog wel
bestaande Eemstraat. Vervolgens weer een hoek recht omhoog via de nu
Zwaanhoefstraat genoemde weg, een lijn die eerst parallel liep met een
turfvaart. Ditzelfde geldt voor de scherpe hoek weer naar rechts, die ook
de loop van een turfvaart volgt, maar ook voor die weg die op de eerste
kruising omhoog wordt gevolgd. Dan weer naar links, waar een weg loopt en
een sloot die een dorpstoébehorengrens volgt welke aan deze kant zorgt voor
een grillig verloop van de gemeentegrens. Hierop volgt de gemeentegrens
westwaarts het Deurlechts Vaartje. Vanaf dit punt is het tevens de grens
van een dorpstoebehoren; de natuurlijke grens wordt gecontinueerd met de
loop van de Roosendaalse Vliet. Weer zuidwaarts met het verloop van een
volgende natuurlijke grens, welke bestaat uit de Evertkreek. Deze eindigt
bij de Holterbergsestraat, die de gemeentegrens volgt tot de kruising met
de Vroenhoutseweg. De gehele westgrens is na wijzigingen westwaarts
opgeschoven.
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1.2. Ontwikkeling

Het gebied ontwikkelde zich vanaf het midden van de twaalfde eeuw van een
agrarische ontginning tot een regionaal verzorgingscentrum in de zestiende,
waarbij de turfhandel centraal stond. Na een periode van economische
depressie verwierf Roosendaal zich vanaf het midden van de vorige eeuw weer
een belangrijke rol in de nijverheid en industrie. De crisis van de jaren
dertig en de oorlogshandelingen vertraagden de vooruitgang, maar na de
Tweede Wereldoorlog vond een versnelde industrialisatie en daarmee
samenhangende afkalving van het agrarische bestand plaats.

2. Bodemgesteldheid

2.1. Grondsoorten

De huidige bodem is gevormd op een pleistocene onderlaag die voor het
merendeel uit keileem bestaat.
De bodem van de gemeente Roosendaal en Nispen bestaat grotendeels uit
fijnzandige gronden. In het laatglaciaal, 10.000 jaar geleden, werden
dekzandruggen afgezet. De lage zandruggen die hierdoor ontstonden waren
west- zuid-west en oost-noord-oost georiënteerd. Door een combinatie van
factoren als slechte afwatering, een koel klimaat en de stijging van de
zeespiegel kwam tussen 5000 en 3000 jaar voor Christus het
veenvormingsproces op gang. Zo troffen de bewoners de bodem van deze
gemeente rond het jaar 1000 na Christus als een moerassig gebied met hoger
gelegen zandgronden. Een uitzondering hierop is de noord-westelijke
bovenhoek, waarin zich een klein gedeelte jonge zeeklei bevindt, afgezet
onder invloed van overstromingen uit het waterrijke Zeeland en meegenomen
door de Steenbergse Vliet. De vele beekjes die de gemeente doorsnijden
hebben door hun afzettingen gezorgd voor een voor de akkerbouw gunstiger
verhouding van zand en leem, de zogenaamde beekdalgronden. De
laagveengronden konden worden benut vanaf het midden van de veertiende tot
in de achttiende eeuw. Na de afgraving van de turf kon het landschap ten
behoeve van de veeteelt en akkerbouw in cultuur gebracht worden. Andere
delen bleven braak liggen, waardoor de structuur van heidegronden ontstond.
Deze werden pas in deze eeuw ontgonnen, onder andere in het gebied Visdonk
rond het voormalige Snolleven en het grotendeels buiten de gemeente
vallende Rozeven. Ondanks grote uitbreiding van de bebouwing, dankzij het
feit dat er nog geen ruilverkaveling heeft plaatsgevonden, zijn er nog tal
van oude akkerbodems aanwezig. Deels kan men hier nog de potstalcultuur
herkennen, welke gekenmerkt wordt door de bolle vorm van de akkers, vooral
in het gedeelte tussen de Rissebeek en de Molenbeek. De potstalcultuur is
in Roosendaal mogelijk in de zestiende eeuw begonnen. Houtwallen zijn
eveneens nog voor een deel aanwezig. Deze zijn met name te vinden rond en
in het gehucht Bakkersberg.

Het oude akkerbouwgebied bevindt zich in het noorden tussen de weg naar
Oud-Gastel en het Deurlechts Vaartje, een deel van een oud
ontginningsgebied, behorend tot het buiten Roosendaal gelegen Zegge.
In het westen vindt men deze grond iets ten noorden van de Biezenweg en de
Hoogeweg tot de Heirweg, het gehucht Vroenhout grotendeels omvattende. In
het oosten is er een klein halfcirkelvormig gebogen stuk tussen de
Rucphensebaan en de Rucphense Vaart. Daaronder begint het volgende stuk in
het verlengde van de Krampenloop tot halverwege de Langendijksestraat. De
lijn van de oude bouwlanden is verder te volgen aan de andere zijde van de
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Krampenloop, tussen de Langendijk, de Zundertseweg en de Heistedeweg. In
het zuiden treft men de oude akkerbodems aan ten zuiden van de nieuwe
woonwijken, waarbij de lijn Molenbeek - Natte Turfvaart tot enige afstand
ten zuiden van de Zonnelandstraat wordt gevolgd. Het laatste stuk bevindt
zich in een groot gebied in en om Nispen. Het noord-westelijke deel omvat
de gehuchten Everland en Brembos, waartussen de lijn van de St.
Maartensloop als.grens dient. Naar Nispen toe behoort tot het oude
akkerland het gebied tussen de Bergse Baan en het Everlandwegje. Verder
volgt het op afstand de lijn van de Watermolenbeek. De grens met België kan
worden aangehouden vanaf de Broekakkerstraat tot de spoorlijn. Tenslotte
loopt de begrenzing der oude akkerbouwgebieden met een knik langs de
Nigtestraat, met het gedeelte ten zuiden van de lijn Mastberg-Hollands Diep
het gehucht Klokberg.

2.2. Hoogte en afwatering

Het noorden van de gemeente is gelegen op 1 meter boven N.A.P. tegenover 14
en 12 meter boven N.A.P. in het zuiden. De nederzettingen zijn belangrijk
hoger gelegen dan de beekdalgronden, welke gemiddeld 4,5 meter boven N.A.P.
liggen. Namen als "donk" wijzen hier al op.
De afwatering verloopt noord-zuid via de belangrijke Roosendaalse Vliet,
welke uitkomt in de Steenbergse Vliet, die op haar beurt weer afwatert in
het Volkerak. Alle wateren van de gemeente wateren hier in af. De
Roosendaalse Vliet verandert naar het zuiden toe in respectievelijk
Molenbeek en Watermolenbeek. Noord-zuid is ook de richting van de
Evertkreek. De boven genoemde vorming van zandruggen had tot gevolg, dat
een deel van de beken een andere richting volgt, namelijk zuid-west -
noord-oost; de Rissebeek en voor een gedeelte de Engebeek. Ook de
afwateringssloten volgen deze richting, evenals de St. Maartensloop.
Gebreken in de afwatering probeerde men te ondervangen met stuwen en
sluisjes, in deze eeuw ook door normalisatie van de beken.
De verkaveling volgt de loop van de beken; de haaks op het waterlint
aangesloten percelen zijn voor een deel langgerekt en smal, voor een deel
breed en bijna vierkant, blokvormig. De laatste behoren tot een
verkavelingsvorm, welke kampontginning wordt genoemd. Als datering kan men
de periode vanaf het jaar 1000 van onze jaartelling aanhouden.

3. Grondgebruik.

De blokvormige percelen werden ingenomen door de gebruikelijke
zelfvoorzienende boerenbedrijven. De eerste ontginningen dateren uit de
twaalfde eeuw. Hoe de verkaveling tot stand kwam is nog zichtbaar in het
gebied ten oosten van Roosendaal. Dit veengebied werd in 1280-1287 verkocht
door de heren van Breda. Het terrein, dat 1450 ha. besloeg, verdeelde men
in acht vierkante blokken. Deze blokken werden opgedeeld in twaalf lange
smalle percelen. De lengte en richting van deze percelen is nog te traceren
in het wegenverloop van de gehuchten Bakkersberg, Kortendijk en Laagveld.
Het gemengde bedrijf werd er uitgeoefend. Al was de zwak- en fijnlemige
zandgrond van Roosendaal in principe niet zeer vruchtbaar, het bevaarbare
bekenstelsel van deze gemeente maakte de aanvoer van mest mogelijk. Langs
de beken, zoals de Molenbeek, treft men wel haaks op het water staande
smalle percelen aan. Dit zijn de beemden, de graslanden die
gemeenschappelijk werden gebruikt. Een andere naam die men voor deze
percelen wel aantreft zijn ettingen, zoals de z.g. Hulsdonkse Ettingen.
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Naast "weide" betekent etting een recht van beweiding. Het landbouwstelsel
zoals dat vanaf de negentiende eeuw werd uitgeoefend wordt de Vlaamse
Bouwerij genoemd. Dit houdt in, dat er vooral rogge en boekweit werd
verbouwd in, naast haver, aardappelen, mangelwortelen en in mindere mate
tarwe. Doordat zich i.t.t. de rest van het zandgebied leem in de grond
bevindt, verbouwde men ook suikerbieten, erwten en klaver. De veestapel,
vooral rundvee, was er groter dan in het Drieslagstelsel mogelijk was. De
Vlaamse Bouwerij wordt "een eredienst aan de mest" genoemd; de veeteelt
diende vooral de bemesting van de grond. Op de tweede plaats volgde de
melkproductie. In de negentiende eeuw werden in Roosendaal ook schapen
gehouden voor wol en vlees, iets wat in deze streek verder niet veel
voorkwam; er bestond een voorkeur voor de runderteelt. Desondanks bleef de
grond tot in de tweede helft van de vorige eeuw te schraal voor tarweteelt
op grote schaal, al was de gemiddelde opbrengst per hectare het hoogste in
de Baronie van Breda. Het percentage cultuurgrond bedroeg in 1815 60,5%, in
1865 80,8% en in 1910 82,7%. De grond kon vanaf het derde kwart van de
negentiende eeuw intensiever bemest worden met schuimaarde, een
afvalproduct van de suikerfabrieken. Men bedenke hierbij dat niet alleen de
potstalcultuur bolle akkers voortbracht; een groot areaal van deze akkers
ontstond door de bemesting met schuimaarde. Vanaf 1890 werd er veel
collectief kunstmest aangekocht. In deze periode ontstond er dan ook een
klein, maar lucratief gedeelte dat voor de suikerbieten werd gebruikt. Na
1885 verdwijnt langzamerhand het grote areaal aan boekweitpercelen. Dit
product werd in het huishouden vervangen door havermout en griesmeel. De
productie van de gewassen voor de veestapel nam toe. Het jaar 1930 betekent
daarin een caesuur. Voor die tijd gaven de boeren het vee direct de
gewassen van het veld. Vanaf 1930 hebben de mengvoeders algemeen ingang
gevonden.

De al eerder genoemde houtwallen dienden niet alleen als afscherming van de
percelen, maar werden ook gerooid en verkocht als schaarhout. Eiken werden
aangeplant t.b.v. de schors als natuurlijke looistof die gebruikt werd in
de leerlooierijen. De aanplant van (dubbele) rijen populieren in de
nederzettingen diende eveneens een commercieel doel; het hout werd gekapt
en verkocht door de grondeigenaar.
Anderszins vindt men aanleg van vooral naaldwoud in kleine percelen tot
grotere gebieden. Oud bos is nog te vinden bij de Oude Ettense Baan, de
Zwaantjesdreef en in het noorden en zuiden van het gebied Visdonk. In dit
gebied treft men tevens het restant aan van de vroegere uitgestrekte heide.
Het huidige totaalbeeld van Roosendaal is dat van een weinig
geaccidenteerde gemeente, waarin meanderende riviertjes voren hebben
gesneden tussen iets opbollende akkers. De relatief geringe hoeveelheid
bomen geeft ruim baan aan een wijds uitzicht.

4. Infrastructuur

4.1. Wegen

Het is een opvallend fenomeen, dat in Roosendaal de voornaamste waterwegen
zuid-noord lopen, terwijl de voornaamste weg juist oost-west gericht is.
Door de kom van Roosendaal loopt immers de verbindingsweg van Breda naar
Bergen op Zoom. Deze grotendeels kaarsrechte weg, die als zodanig rond 1810
werd aangelegd, vindt men nu als de Bredaseweg. De weg werd bestraat en
verbeterd van 1822 tot 1838.
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Van 1849 tot 1851 werd de noord-zuid gerichte weg van Roosendaal naar
België verhard tot grindweg. Dit is de Nispenseweg. Een groot gedeelte van
de wegenstructuur behoort nog tot de middeleeuwse inrichting. Dit hangt
samen met het ontstaan van Roosendaal. Een aantal van de oude wegen leiden
naar de Markt, waar zich nog steeds de kerk bevindt. De Markt heeft de voor
Noord-Brabant karakteristieke vorm van een langwerpig, driehoekig plein.
Vanuit Hulsdonk leiden de Hulsdonksestraat en de Kade er naar toe. Vanuit
Kalsdonk waren dit de Gastelseweg, de Kalsdonksestraat en de Molenstraat.
Vanuit Langdonk waren dit de Zundertseweg en de Burgerhoutsestraat. Vanuit
Nispen kwam men op de Markt via de nog deels bestaande Nispensestraat en de
Raadhuisstraat.
De genoemde wegen vormden op hun beurt weer aftakkingen naar en van andere
plaatsen en gehuchten.
De aanleg van de wegen gaat in sommige gevallen uit van de specifieke
kenmerken van de geologische structuur; zo zijn de Markt, de
Burgerhoutsestraat, de Kortendijk en de Zundertseweg verhoogd aangelegd.
Dit was noodzakelijk i.v.m. de laagte van dit gebied. Niet alle oude
straten waren opgehoogd. De in het centrum gelegen Vughtstraat dankt deze
naam dan ook aan een oud woord, dat drassig gebied betekent. De naam
Dalstraat, ten westen van Vroenhout geeft aan dat zich hier een relatief
laag gelegen weg bevindt. Mogelijk heeft zich hier de oude loop van de
Ha Linkse Beek bevonden.
Anderzijds verwijst de naam Hogeweg weer naar een andere situatie. Deze weg
ligt ten noorden van en parallel aan de Engebeek, en volgt de lage
dekzandrug. De Spuitendonksestraat is nog een voorbeeld van zo'n weg die
een oude dekzandrug volgt, terwijl men er de Vinkenbroeksestraat ook deels
toe kan rekenen.
Een ander oud tracé is dat, welke zich evenwijdig aan de westgrens van
Roosendaal bevindt. Op enige afstand daarvan bevindt zich een lange, maar
door de spoorlijn onderbroken weg. Wanneer men de lijn volgt vanuit het
zuiden ziet men eerst de Bergsebaan te Nispen, welke leidt naar het gehucht
Brembos. Daar vandaan heet het Haiinksestraat, tot het gehucht Haiink. De
Bulkenaarsestraat is het vervolg, met een scherpe bocht bereikt deze het
gehucht Buikenaar. Aan de overkant van het spoor bereikt men de gehuchten
Vinkenbroek en Boeink. Dit laatste begint bij de verharde Rijksweg naar
Bergen op Zoom. Vanaf dit punt is deze weg in elk geval op de kaart van
1868 al verhard. De Vroenhoutsestraat leidt door het gehucht Vroenhout naar
Kruisland in de volgende gemeente. Op genoemde kaart worden behalve de als
zodanig reeds beschreven wegen ook nog de Molenstraat, de Kalsdonksestraat
en de Gastelseweg als verhard aangegeven. Het is overigens zeker dat dit in
1850 ook reeds zo was. Hierdoor is het mogelijk om Roosendaal in de
negentiende eeuw als de kern van een assenkruis van wegen te zien.
De verharding kon bestaan uit grind of klinkers. Vanaf het midden van de
vorige eeuw tot 1933 werden wegen ook vaak verhard met koolas, dit was een
afvalproduct van de Spoorwegen en de gasfabriek. Vanaf die tijd ging men
over op asfalteren.

Op 2 mei 1933 werd het uitbreidingsplan voor de gemeente Roosendaal
vastgesteld. Voor die tijd werd de aanleg en bestrating vaak overgelaten
aan particulieren.
De aanleg van een aantal van de wegen in de kom van Roosendaal is exact te
dateren. De Boulevard werd in 1876 aangelegd als verbinding tussen de
Burgerhoutsestraat en de Molenstraat, tot aan de Hoge Brug. In 1880 volgt
de aanleg van de VJillemstraat. In 1899 wordt de Sophialaan aangelegd. De
van Gilselaan wordt in de jaren 1904-1905 aangelegd. De Brugstraat, die op
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oudere kaarten wel aangeduid staat als Vaartkant en Nieuwe Stationsstraat,
en de verlenging van de Stationsstraat volgen in 1907. De sluiting van de
Openbare Gemeenteschool aan de Vughtstraat maakt het doortrekken en
aanleggen van de Ludwigstraat mogelijk in 1926-1927. In de jaren twintig
worden er tal van straten aangelegd ten dienste van de woningbouw-
verenigingen, allen aan de noord-oostelijke zijde van Roosendaal. Na
sloopwerkzaamheden kon de Nieuwstraat in 1935 worden doorgetrokken naar de
Markt. De werkzaamheden om de Rijksweg 56 buiten de bebouwde kom om te
leiden begonnen in 1935. De Rondweg werd drie jaar later voltooid.
De welvaart van Roosendaal is heden ten dage nog af te lezen aan het feit
dat er ook in het buitengebied weinig zandwegen meer zijn.
De geschetste structuren zijn ondanks uitbreidingen nog steeds goed te
herkennen, al hebben naoorlogse wegen als de Rijksweg 17 en de Rijksweg A58
om Roosendaal de verbindingen met de omliggende gehuchten ernstig
doorbroken. Andere belangrijke veranderingen waren de ontwikkeling van de
Nieuwe Markt ten zuiden van de oude Markt rond 1960. In 1965 viel het
besluit om de Laan van België te verlengen en te verbinden met de
Boulevard. Het landgoed Vrouwenhof werd zodoende doorsneden.

4.2. Spoorwegen.

Op 9 juli 1852 sloten de Belgische en de Nederlandse regering een verdrag,
waarin zij overeenkwamen dat er een spoorwegverbinding tussen de beide
landen zou komen over de route Antwerpen - Brussel. Louis Gihoul, een
grootgrondbezitter van Franse afkomst te Essen vroeg de concessie aan om
deze werkzaamheden te verrichten. Op 21 juli 1852 verkreeg hij bij
Koninklijk Besluit deze concessie, welke werd overgedaan aan de door hem
opgerichte Spoorwegmaatschappij Antwerpen - Rotterdam te Brussel. De
regeringsleiders hadden het liefst een verbinding van Rotterdam tussen
Antwerpen via Breda gezien, maar Gihoul had veel land bij Kalmpthout en
Essen, waardoor hij Roosendaal prefereerde. Omdat hij minder eigenaren
hoefde uit te kopen, was dit voor hem het voordeligst en aangezien hij de
enige concessieaanvrager was, had men weinig keus. De aanleg van de
spoorlijn bracht direct al veel werkgelegenheid met zich mee. Lange tijd
zouden de Spoorwegen en de stijfselfabriek tot de koplopers op dit gebied
behoren. In 1853 kwam het station in Roosendaal gereed. Dit was gelegen op
het toenmalige Stationsplein, nu Oranjeplein, tegenover de Vughtstraat. Bij
Koninklijk Besluit was Roosendaal op 22 juni 1854 aangewezen als expeditie-
en betalingscentrum voor goederen in- en uitgaande langs de spoorweg
Antwerpen - Rotterdam. Op 26 juni 1854 werd de lijn Antwerpen - Roosendaal
- Etten feestelijk geopend. Op de 20ste oktober van dat jaar kwam het
traject Roosendaal - Oudenbosch gereed en op 24 december Oudenbosch -
Zevenbergen. Op 3 mei 1855 bereikte men Moerdijk. Van hieruit kwamen de
reizigers per stoomboot in Rotterdam. Een snellere verbinding kwam in 1872
tot stand met de gereedkoming van de Moerdijkse Spoorbrug. Tot 1860 waren
de spoorwegen in handen van particulieren. In 1863, op 1 oktober werd de
eerste staatslijn geopend. Dit was de lijn Breda - Tilburg, uitgevoerd door
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 23 December van dat
jaar nam men ook de lijn Roosendaal - Bergen op Zoom in gebruik.
De toenemende drukte van reizigers en de bedrijvigheid aan het grensstation
maakte het in Waterstaatsstijl opgetrokken station al snel te klein. Er was
geen uitbreiding mogelijk, het geheel lag te dicht op het centrum. In 1899
werd besloten het station zo'n 650 meter oostwaarts te verplaatsen. De
verplaatsing bracht enige forse stedebouwkundige ingrepen met zich mee. Een
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deel van de Rucphense Vaart, Hoge Brug - Hofstraat werd gedempt om er het
station te kunnen aanleggen en diende tevens om er ca. 1907 de Brugstraat
aan te leggen. Er ontstond zo een geheel nieuw station met Stationsplein en
Brugstraat. Men trok de Stationsstraat verder door naar het nieuwe
Stationsplein. Het nieuwe station met bijgebouwen werd gebouwd van 1904 tot
1907. Op 3 november reed de eerste trein het nieuwe complex binnen dat met
een gevel van bijna tweehonderd meter lengte één van de grootste
Nederlandse stationsgebouwen was.
Het station, dat Jugendstil-elementen vertoont , werd zwaar beschadigd in
de tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd het station deels in dezelfde
stijl opgebouwd en voor een ander deel herbouwd door de architect S. van
Ravesteyn.
Een ander middel van openbaar vervoer was de tram. In 1893 breidde de
Zuid-Nederlandsche Stoomtrammaatschappij haar diensten uit naar Roosendaal
met de lijn Roosendaal - Oud-Gastel - Steenbergen. Van het tramstation, dat
zich aan de de Oostelijke Havendijk bij de Veemarkt bevond, is geen spoor
meer over. De tramdienst werd in 1934 opgeheven en vervangen door de bus-
en vrachtautodiensten van de B.B.A. De enige sporen van een meer stedelijk
gebruik van de grond blijkt zijn van enkele café 's en een enkel hotel. De
aanwezigheid hiervan kwam natuurlijk ook voort uit het feit, dat hier vanaf
1889 een veemarkt werd gehouden, zoals nog uit de naam "De Veestallen"
blijkt.

4.3. Waterwegen

De gemeente Roosendaal wordt gekenmerkt door het naast elkaar bestaan van
een dicht net van natuurlijke waterlopen en gegraven vaarten. De eerste
levensader die dwars door de noord-zuidas van de gemeente vloeide was de
Molenbeek, welke bij de Belgische plaats Kalmpthout ontspringt en dan nog
de naam Kleine Aa draagt. Zij was in het pleistoceen vermoedelijk een arm
van de Schelde. Aan de rechteroever ontvangt de rivier water van de
Rucphense Vaart. Dit is mogelijk sinds in 1940 een lozingskanaal gegraven
werd. Vanaf de linkeroever wordt de rivier gevoed door de Engebeek. Dit is
een samenvloeiing van de Rissebeek en de Spuitendonkse (of Haiinkse) Beek,
welke zich ook op het Roosendaalse grondgebied bevinden. De Engebeek
stroomt aan de westzijde om de plaats Roosendaal heen en komt uit in de
Roosendaalse Vliet. De Evertkreek is een zijtak van de Roosendaalse Vliet.
Door de eeuwen heen heeft men veel gedaan aan de verbetering van deze
stroom. In 1451 verbreedde men vanaf Roosendaal de Roosendaalse en
Steenbergse Vliet, waardoor er in Roosendaal een drukbezochte haven
ontstond. De haven raakte in verval, maar werd in 1792 en in 1823
verbeterd. In het laatste jaar werd overgegaan op kanalisatie en
verbreding. Er ontstond toen een afsnijding over een afstand van 3,5 km.,
welke ter onderscheiding van de oude loop de naam Nieuwe Roosendaalse Vliet
kreeg. In de jaren 1923-1927 en van 1933-1939 werden er nogmaals
verbeteringen aangebracht t.b.v. een verbeterde afwatering. Voor 1923
kwamen in dit laagliggende gedeelte nog grote overstromingen voor, daarna
niet meer. De werkzaamheden werden uitgevoerd als
werkverschaffingsproject, waarvoor het Hoogheemraadschap van de
Roosendaalse en Steenbergse Vliet subsidie gaf. De laatste verandering vond
plaats in 1983 met het graven van het Mark-Vlietkanaal. De Molenbeek zelf
werd genormaliseerd van 1930 tot 1932 en daarbij van verschillende stuwen
voorzien. Ook de Enge- en de Rissebeek werd in diezelfde jaren verbeterd;
hierdoor verbeterde de afwatering van een groot gebied.
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Schets van de bebouwing

rouwenhof

A = Vliet
B = Beek
C = Smallebeek
D = Rucphensevaart
E = Krampenloop
F = (rechts erboven) Scheelebnig
G = (rechts eronder) Turfberg
H = (eronder) Hoogebrug en Vautlunt.
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De Krampenloop is een natuurlijke waterloop die ten noordoosten van Nispen
ontspringt en een deel van de oostgrens van Roosendaal markeert. Door
middel van buizen en duikers komt deze loop tenslotte uit in de Rucphense
Vaart. Het water dat nu nog de oude pastorie aan de Molenstraat omringt is
afkomstig uit het tracé dat de Krampenloop-Paardenloop tot in deze eeuw
aflegde. Zoals uit de vergelijking van de kadastrale kaart uit 1823 en ca.
1905 blijkt, is er in de kom van Roosendaal nogal wat gewijzigd. Zo is de
Smallebeek, een uitloper van de Molenbeek, gedempt. Het water in de vijver
van het Emile van Loonpark is afkomstig uit dit water. Ter hoogte van de
Kade splitste de Molenbeek zich in twee armen, zodat de kerk aldaar op een
natuurlijk eilandje stond. De dempingen moesten de wegenaanleg
vergemakkelijken.

Naast de hierboven genoemde beken en rivieren bestaan er nog steeds een
aantal vaarten. Deze werden gegraven om de turf die men in dit gebied vond
te kunnen vervoeren naar de verkoop- en distributieplaats, het Turfhoofd te
Roosendaal. Dit bevindt zich ten noord-westen van het huidige station. Voor
dit doel was in 1451 de Roosendaalse Vliet verbreed.
De oudste turfvaart werd in 1358 gegraven. Deze werd aangelegd vanuit het
Belgische veengebied oftewel het moer. De Nol. Ten westen van Nispen liep
deze Jan van Nispen- of Klokbergse Vaart. Deze bestaat niet meer. Buiten de
gemeente is er nog een deel dat Oude Moervaart genoemd wordt. Dit deel
staat onder Bergen op Zoom als de Zoom bekend en dit deel moet in 1429
zijn gegraven. Ook bestaan nog steeds de Rucphense Vaart en de Natte -of
Eldersche Turfvaart. De laatste wordt ook wel Oude Turf- of Hoofdvaart
genoemd. Het graven van de Oude Turfvaart in 1449 werd met alle benodigde
kunstwerken als sluisjes en bruggen betaald door drie Antwerpse kooplieden,
die van de abt van Tongerlo stukken moergrond bij het Belgische Essen
hadden gekocht. Deze werkzaamheden waren in het koopcontract uit 1449
verplicht gesteld. Dergelijke contracten zijn vaker opgesteld. Door twee
Roosendaalse schouten werd van 1527 tot en met 1537 de verbinding met
Roosendaal gemaakt, een deel van de Roosendaalse Hoofdvaart.
De Natte- of Eldersche Turfvaart werd in 1449 (of 1663 ?) gegraven. De
vaart begint bij Matjes, vroeger de Matjens; een moerassige streek bij
Zundert. Deze loost rechtstreeks in het Kletterwater, welke uitkomt in de
Molenbeek. Het was een zijtak van de Rucphense Vaart, die rond diezelfde
tijd gegraven zal zijn. De Rucphense Vaart begint in de Bovenloop als de
Vlettevaart bij het voormalige ven De Oude Zoek, ten zuiden van Schijf. De
vaart loopt door Rucphen. Het geheel in het noorden gesitueerde Deurlechts
Vaartje komt vanuit het moergebied Zegge in de gemeente Rucphen uit in de
Oude Roosendaalse Vliet. Deze turfvaart, die eveneens een hoge ouderdom
kent, is i.t.t. tot de Jan van Nispenvaart geïsoleerd gebleven en heeft
niet tot aftakkingen geleid. Er zijn geen sporen (meer) van een turfhoofd.

4.4. Militaire infrastructuur

Roosendaal heeft slechts enkele jaren stadsrecht gekend, namelijk van 1809
tot 1815. Derhalve zijn er nooit stadsmuren opgetrokken en is Roosendaal
altijd een onverdedigde plaats geweest. Er moet in het jaar 1588 ooit een
aarden schans zijn opgeworpen, maar daar is niets meer van terug te vinden.
Ditzelfde gaat op voor de anti-tankgracht rondom de plaats Roosendaal die
door de Duitse bezetters in 1943-1944 werd gegraven.
Roosendaal werd in 1938 een garnizoensstad, toen aan de Commandobaan 4 de
Engelbrecht van Nassaukazerne werd gebouwd.
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Achter Markt 33 bevindt zich een betonnen schuilkelder, welke dateert uit
de Tweede Wereldoorlog.

5. Ontwikkeling van de nederzettingen

Door het ontbreken van archeologische vondsten is het niet na te gaan
wanneer en waar de eerste bewoners zich in de gemeente Roosendaal gevestigd
hebben.
De hoofdplaats Roosendaal is niet als eerste ontstaan. De eerste
nederzettingen ontstonden op de hoger gelegen plaatsen, de donken. Tot de
vroegste, niet meer als zodanig bestaande nederzettingen behoorden wellicht
Gageldonk en Doorlecht. Gageldonk zal zich ten zuiden van de vroegere
Wouwseweg en ten oosten van de Boeinksestraat hebben bevonden. Het
veengebied Doorlecht was gelegen op de grens van Gastel en Roosendaal, ter
hoogte van het gebied waar zich nog het Deurlechts Vaartje bevindt.
Roosendaal was daarentegen gelegen in een "zonk", een laaggelegen gebied.

5.:. Nispen.

Nispen bestond eerder dan Roosendaal. Het wordt in 1157 voor het eerst
genoemd in een oorkonde van de abdij Tongerlo. Bisschop Hendrik van Luik
bekrachtigde hierin de schenking aan de abdij van een "curtile in Nisipa"
door Arnulf de Brabander. Tevens werden door diens gelijknamige zoon
tweederde van de tienden en het patronaatsrecht in Nispen en Zundert
geschonken. Hieruit volgt, dat Nispen toen reeds een kerk had. Een
dergelijke nederzetting, waarbij de kerk de belangrijkste vestigingsfactor
is, noemt men een kerkdorp. Maar voor tal van gehuchten was de parochiekerk
van Nispen in het drassige winterseizoen slecht te bereiken.

5.2. Roosendaal

In 1266 vroegen de bewoners van de gehuchten Kalsdonk, Hulsdonk en Langdonk
verlof tot het bouwen van een kapel. Uit een oorkonde van de abdij Tongerlo
uit 1268 blijkt, dat de bewoners hiertoe 9 bunder land hebben geschonken
"in loco dicto Rosendale". Deze schenking werd bekrachtigd door Arnoud van
Gaasbeek, heer van Breda. Vanuit de drie bovengenoemde donken werden wegen
aangelegd naar de kapel. De plaats hiervan, aan het brede einde van het
langgerekte driehoekige terrein, is dezelfde als waar zich nu nog steeds de
St. Janskerk verheft. Typologisch gezien is een plaats als Roosendaal een
tiendakkerdorp, of ook wel "tweede generatie" kerkdorp. Een van de
kenmerken hiervan is, dat zich in de bebouwde kom geen boerderijen
bevinden.
De ontginning van de grond en de zielzorg van Roosendaal werd georganiseerd
door de Norbertijnen van Tongerlo. Deze orde werd in 1120 gesticht door
Norbert van Gennep te Prémontré. Deze orde had van huis uit een agrarisch
karakter met een voorkeur voor vestiging in eenzame onontgonnen plaatsen.
Door schenkingen van feodale heren, overdracht van eigen kerken en gronden
konden veel kloosters ontstaan. Zo ontwikkelde de Abdij van Tongerlo zich
tot een machtig instituut.
Het ontstaan van de nederzetting op die in eerste instantie ongunstige plek
was in het geheel niet beoogd, maar al in 1292 zetelde er een
schepencollege. Staatkundig gezien behoorden Roosendaal en Nispen tot de
hertogelijke enclaves en maakten deel uit van de heerlijkheid Breda. Toen
het Huis van Breda in 1287 uitstierf, werd West-Brabant verdeeld.
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Roosendaal kwam en bleef voortaan bij de Baronie van Breda. Na de eerste
helft van de vijftiende eeuw werd Roosendaal welvarend doordat het
overslaghaven voor de turf werd. In de eerste helft van de vijftiende eeuw
moet er al toestemming zijn geweest voor het houden van een markt op
woensdag. Engelbrecht II van Nassau gaf op 20 september 1502 toestemming
tot het verplaatsen van de marktdag naar de maandag. Dit geeft aan, dat
Roosendaal toen al een belangrijke streekverzorgende functie moet hebben
gehad. In 1510 werd de parochie onafhankelijk van de moederkerk Nispen.

De Tachtigjarige Oorlog bracht veel rampspoed mee. In 1572 gingen de St.
Janskerk, het Raadhuis en 105 woonhuizen in vlammen op. In 1583 en 1687 was
er op kleinere schaal een herhaling van deze ramp. In het eerste kwart van
de zeventiende eeuw woedde een aantal keren de pest. In 1628 waren er
ongeveer 1200 inwoners te Roosendaal, hetgeen betekent dat de bevolking in
enkele decennia gedecimeerd moet zijn. Na 1648 werd Noord-Brabant
wingewest. De economische situatie veranderde in de tijd van de Franse
overheersing evenmin in positieve zin, al werd Roosendaal door Lodewijk
Napoleon op 3 mei 1809 tot stad verheven. Deze status werd maar tot 1815
behouden. In 1810 had Roosendaal 4866 inwoners, tegenover 4355 in 1760. De
eerste helft van de negentiende eeuw betekent nog altijd armoede en cholera
en in de periode 1850-1855 daalde het bevolkingsaantal zelfs. In 1855 waren
er nog 4553 Roosendalers. De turfvaarten werden al lang niet meer
onderhouden en waren van enkele meters breedte dichtgeslibt tot smalle
slootjes.
De nijverheid bestond nog steeds, zoals af te lezen is uit een staatje uit
1810. Volgens deze opgave bezat Roosendaal toen 20 bierbrouwerijen, 2 goud-
en zilversmeden, 3 hoedenfabrieken, 2 kantfabrieken, 3 kousenfabrieken, 7
leerlooierijen, 3 lijmstokerijen, 2 oliemolens, en 1 watermolen.
Vergelijking van het aantal inwoners en het grote aantal fabrieken maakt
duidelijk dat deze niet groot konden zijn. Dat de eerste helft van de
negentiende eeuw niet voorspoedig was, blijkt uit de beschrijving door van
der Aa uit 1847 waarin hij meldde dat er in het vlek Roosendaal 1
hoedenfabriek, een nieuwe steenbakkerij, 7 leerlooierijen en 3
lijmstokerijen zijn. Van de 20 bierbrouwerijen waren er nog 6 overgebleven.

De tweede helft van de vorige eeuw bracht nieuwe welvaart. Een stuwende
figuur daarbij was burgemeester L.J. Schoonheyt. Hij bekleedde dit ambt van
11 april 1851 tot 2 november 1892. De gemeentelijke organisatie werd vanaf
1 oktober 1851 beter omlijnd, omdat de gemeenteraad vanaf deze datum
opereert onder de werking van de Gemeentewet. (Dit ging uiteraard voor het
hele land op.) De onontbeerlijke schakel tot de economische groei van de
gemeente was de aanleg van het spoor. Dit bracht niet alleen veel werk met
de aanleg van het spoor met zich mee, maar ook voor diegenen die bij het
douanekantoor of bij de expeditiebedrijven werkzaam waren. Bovendien trok
het nieuwe industrieën aan.
Roosendaal werd vooral bekend als centrum van de suikerverwerkende
industrie. Daar waren een aantal redenen voor. De suikerfabrieken vestigde
men langs de Roosendaalse Vliet aan de Oostelijke Havendijk. Op dit punt
was men verzekerd van voldoende grondwater, nodig voor de verwerking van de
bieten. Bovendien vond de suikerbietencampagne plaats in de winter, zodat
hier velen werk vonden, die anders als zijnde seizoenwerker van de bedeling
zouden moeten leven. Het lossen van de bieten uit de schepen leverde het
meeste werk op. Arbeidskrachten waren in ruime mate voorhanden. Dit werk
werd naar verhouding beter betaald dan in andere streken het geval was. In
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1864 werd de eerste Beetwortelfabriek opgericht door de Ram & Cie, welke in
1865 in bedrijf werd gesteld. In 1867 en 1869 volgen de suikerfabrieken van
Ravenswaay, Fercken, Jager & Cie, en Janssens , Van Weel, Smits & Cie. In
1881 richtten J.Rueb en G. Castelot hun kandij fabrieken op. In 1889 werd
de suikerraffinaderij "Java" opgericht. Van Gilse en Schul startten hun
kandij fabriek in 1897 aan de Kloosterstraat en waren hiermee de enigen die
zich niet langs het water vestigden. Het nadeel van de suikerfabrikanten
was dat zij zuiver speculatief werkten. Fabrieken konden i.v.m. sterk
fluctuerende prijzen even gemakkelijk geopend als gesloten worden.
De Ram & Cie werd in 1913 omgedoopt in Coöperatieve Suikerfabriek
Roosendaal. Sinds 1947 is de fabriek van de V.C.S. Het is de enige
overgebleven suikerfabriek uit de vorige eeuw, gelegen aan de Oostelijke
Havendijk 16.
De oude suikerfabriek van Janssen, Van Weel & Smits werd in 1921 betrokken
door zuivelfabriek 't Anker. Als laatste suikerverwerkende industrie ging
Red Band, fabricage van drop en suikerwerken, van start in 1928. Deze
fabriek is nog altijd gevestigd aan de Spoorstraat 51.

Daarnaast ontstonden er andere takken van industrie die voor de
werkgelegenheid van niet minder belang waren.
Zo ging in 1870 de Rijststijfselfabriek van Heumann & Cie van start, nadat
een jaar eerder de grond was verworven tussen de Hoogstraat en de
Kalsdonksestraat. Het was een Belgisch inititatief en er werd met Belgisch
kapitaal gewerkt. Stijfsel werd gebruikt om geweven stoffen te pappen en
als grondstof voor lijm. I.t.t. in België konden hier nog veel
arbeidskrachten worden ingezet, die bovendien zo'n 30% minder verdienden
dan elders in Nederland. In 1879 werd de fabriek van het predikaat
"Koninklijk" voorzien. De Koninklijke Nederlandsche
Rijststijfselmaatschappij bleef tot 1926 bestaan. De fabrieksgebouwen
werden enkele jaren geleden gesloopt. Het terrein is nu opgevuld met
woningbouw waarbij straatnamen als "Maaikensveld" en "Joostveld" gebruikt
zijn. Het enige dat nog herinnert aan deze vestiging zijn de twee
fabrikantenvilla's. Hoogstraat 110-112.
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw trad de sigarenindustrie in
toenemende mate als werkgever op. In de jaren dertig was het deze
nijverheid die de meeste werkgelegenheid opleverde. De belangrijkste
bedrijven waren de tabaksfabriek van P.F. van de Biggelaar uit 1884, de
tabakskerverij van H.J.M. Laane uit 1890, de sigarenfabriek van Ernest
Martin, 1893, de Gebrs. van Wely namen diens (afgebroken) fabrieksgebouw
aan de Badhuisstraat over in 1897, en P.L. Segers & Zn. uit 1899. In 1905
kwam de sigarenfabriek van B.A. Giltay erbij, in 1909 de tabaksstripperij
van J.A. de Hartog. In 1924 startte M.A. van Eyndhoven. In 1933 werd de
Hudsonfabriek opgericht. Tussen 1935 en 1940 beleefde de tabaksindustrie
haar top. Na de Tweede Wereldoorlog verdween deze bedrijfstak geheel.
Sporen van deze bedrijvigheid zijn nog door geheel Roosendaal en Nispen
terug te vinden.

Van een geheel andere aard was de Borstelfabriek van J. Vermunt, die van
1890 tot 1906 uitgroeit tot een flinke fabriek. Dit complex bevond zich
tussen de Kloosterstraat en de Molenstraat. Nog in de Tweede Wereldoorlog
vertrok men gedeeltelijk uit het in 1940 door brand getroffen complex naar
het nieuwe industriegebied ten noord-oosten van de bebouwde kom onder de
naam Vero. In de loop van de tijd is de gehele fabriek verhuisd.
Ook de agrarische sector kende industrialisering. Zo ontstonden er
veevoederkoekfabrieken en melkfabrieken. Rond 1900 bevonden zich aan de
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Oostelijke Havendijk de Melasse Veevoederfabriek en aan de Raadhuisstraat
de Stoomroomboterfabriek "De Eendracht". Melasse is een restproduct van de
suikerfabricage, de locatie van de fabriek is evident.
De verschuiving van het zelfvoorzienend werken naar een coöperatief
verband, dat zich vanaf het einde van de vorige eeuw manifesteerde is zeer
belangrijk. De boer ontworstelde zich aan de onderworpen positie ten
opzichte van de opkoper. Het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen de
boeren onderling, zoals de oprichting van de Noord-Brabantse Christelijke
Boerenbond in 1896 en daarnaast het ontstaan van Boerenleenbanken waren
belangrijk voor de versterking van de economische positie van de
boerenstand. Ditzelfde ging op voor de oprichting van coöperatieve
fabrieken. Melk en boter waren de belangrijkste producten. De verwerking
hiervan geschiedde in de fabriek. Al was er in 1896 reeds sprake van het
bestaan van een melkfabriek in Roosendaal, de genoemde ontwikkeling is pas
echt goed te volgen vanaf 1904. In dat jaar werd de stoomroomboterfabriek
"Vol Verwachting" geopend in het buurtschap Het Anker, gelegen tussen Wouw
en Roosendaal. Na diverse fusies met andere collectieve bedrijven ontstond
in 1916 de naam "Het Anker" voor de Coöperatieve Fabrieken van
Melkproducten. Enkele jaren daarna verplaatste het bedrijf zich naar de
Oostelijke Havendijk 12, waar het tot voor enkele jaren terug floreerde.
Het aantal werknemers in de agrarische sector nam door deze en
samenhangende ontwikkelingen in de periode 1850-1940 snel af. In 1850 was
het nog 35,2 % tegenover 25% in 1899. In de daar op volgende decennia
daalde dit percentage scherp naar de huidige 3 a 4 %.

De personeelsbezetting in de industrie nam in de M.I.P.-periode fors toe.
In 1850 bedroeg dit percentage 1%, in 1865 al 6,9% en in 1875 8,2%. Vanaf
1900 zette een langzame daling in tot een dieptepunt werd bereikt in 1925
met 3,9%. In 1945 was 19,8% werkzaam in deze sector.

Vanaf 1858 was er "loopend gaz"; toen opende Abraham Vergeer uit Den Bosch
z'n gasfabriek. In ieder geval werd vanaf 1859 de kom van Roosendaal van
gasverlichting voorzien. In 1867 kwam de gasfabriek door aankoop in het
bezit van de gemeente. Deze gasfabriek met directeurswoning bevond zich
tussen de Turfberg en de Westelijke Havendijk. Van beide rest niets. De
particuliere gasfabriek werd reeds in 1888 afgebroken ten dienste van de
veemarkt. Op de plaats van de gemeentelijke gasfabriek bevindt zich nu het
gebouw van het Gemeentelijk Energie en Waterleidingbedrijf.

In 1887 werd er een drinkwaterleiding aangelegd door concessieaanvragers G.
van de Gevel en J. van Wijk, geëxploiteerd door de Waterleiding Exploitatie
Maatschappij te Rotterdam. De watertoren uit 1887 werd in 1937 afgebroken.
In 1910 werd de waterleiding aangekocht door de gemeente. In 1911 viel het
besluit om een overeenkomst aan te gaan met de Maatschappij tot bouw en
exploitatie van Gemeentebedrijven (MABEG) te Utrecht. Deze verrichtten het
werk en in 1915 werd Nispen op de waterleiding aangesloten. Van 1921 tot
1988 was de watervoorziening weer een zaak van de gemeentelijke overheid.
Op 1 januari 1988 werd er geprivatiseerd ten gunste van de N.V. E.N.W.A..

In 1918 werden Roosendaal en Nispen op gemeentelijk initiatief via
blokcentrales van electriciteit voorzien. Dit leidde in 1919 tot de
oprichting van de Gemeentelijke Gas, Water en Electriciteits Maatschappij.
Vanaf 1922 leverde de P.N.E.M. de stroom aan het gemeentelijk
electriciteits bedrijf, totdat ook hier het beheer werd overgenomen door de
N.V. E.N.W.A..
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Het ontstaan van een concentratie van industrieën leidde tot een
vestigingsoverschot in Roosendaal. In 1859 telde men 7055 bewoners, in 1879
8816 en in 1899 al 13.720. In het jaar 1909 bevolkten 16.716 inwoners
Roosendaal. In 1930 waren dat er 22053, in 1947 29.381.

In de tussenliggende periode veranderde er veel in Roosendaal. In 1909 werd
er een stratenplan gemaakt voor de grond ten oosten en westen van de
Brugstraat. In hoog tempo werden deze terreinen volgebouwd. Een echt
bestemmingsplan, zoals voor een gemeente met een omvang van Roosendaal
ingevolge de Woningwet van 1901 verplicht was, liet overigens door allerlei
oorzaken nog een kwart eeuw op zich wachten. In de periode 1914-1920 trad
er enige stagnatie op, omdat Roosendaal door de oorlogssituatie in Staat
van Beleg verkeerde, maar dit werd snel ingelopen. In 1919 werden de eerste
woningbouwverenigingen opgericht; St. Benedictus en Ons Ideaal. St. Joseph
was iets later de derde. De uitbreidingen bevonden zich in het
noord-oostelijke deel van Roosendaal, van reststukjes zoals bij de
Stationsstraat naar grotere stukken zoals de Waterstraat, de Groenstraat,
de St. Josephstraat en de Maxburgh.
De economische crisis van de jaren dertig trof ook Roosendaal.
Werkverschaffingsprojecten waren daarop het antwoord en in plaats van de
eenvoudige bouw voor de arbeiders kwam de villabebouwing aan de Parklaan
tot stand, naast vele andere projecten van wegen- en parkenaanleg. De
structurering hiervan was mogelijk door het tot stand komen van het
Bestemmingsplan in 1933. Dit werd opgesteld door het Ingenieurs-en
architectenbureau Schaap uit Arnhem.
Door de aanwijzing tot garnizoensstad kreeg Roosendaal een nieuwe impuls.
Op 29 maart 1939 werd het nieuwe kazernecomplex aan de Commandobaan 4 in
gebruik genomen.
In de Tweede Wereldoorlog werden Roosendaal en Nispen zwaar getroffen. In
Nispen verdween het oude dorpskarakter hierdoor totaal. Roosendaal werd
niet alleen getroffen op. strategische plekken als het station, de
spoorlijn, de Kade en de Oostelijke Havendijk, maar de bombardementen
vernielden ook huizen aan de Molen-, Emma, Dam-, Fortuin-, Burgerhoutse-,
Vincentius-, en de Ludwigstraat. Een doorbraak van vlak na de oorlog die
genoemd dient te worden is de aanleg van de Burgemeester Prinsensingel,
toen Binnensingel geheten, met een homogene straatwandbebouwing.

5.3. Gehuchten

De nog niet genoemde gehuchten hebben vrijwel allen het karakter van een
wegdorp. Dit kan bij enkele gehuchten en buurtschappen nader gepreciseerd
worden. Het uiteindelijke ontstaan van veel van de nederzettingen is te
danken aan de Norbertijnen. Dit is het geval in de buurtschap Moerendaal
(Nispen). Deze behoorde tot de oudste ontginningen. In 1339 en 1356 werd
het genoemd. Het bevond zich tussen de Nispenseweg en de Watermolenbeek. Er
moet sen slotje zijn geweest, dat rond 1550 wordt afgebeeld als een
omgracht kasteel met toren. Dit is in de zeventiende eeuw al verdwenen.
Haiink is een voorbeeld van een veendorp, waar op grote schaal turf is
gestoken. Bij dit Moerberg-type oftewel veendorp hoort een losse,
onregelmatige bouw. Door de locatie is het tevens een beekdalnederzetting.
Heybeek is een voorbeeld van een heidenederzetting.

Vroenhout is ontstaan als nederzetting bij een klooster. De aldaar door
Servatius van Breda gestichtte kloostergemeenschap voor vrouwen werd in
1271 officieel ingelijfd bij de Norbertijnse orde. Het klooster

- 22 -



Catharinadal heeft maar kort bestaan in Vroenhout, mogelijk als gevolg van
de St. Aagtenvloed in 1288. In 1295 verhuisde het klooster naar Breda. Er
2ijn geen restanten van de kloostergebouwen over.

5.4. Verspreide bebouwing

Deze categorie van bebouwing ontbreekt in de gemeente Roosendaal en Nispen.

6. Stedebouwkundige typologie.

6.1. Typologie

De uitvoering van planmatige stedebouwkundige ontwikkelingen vindt pas na

de periode 1850-1940 plaats.
In deze periode treft men vooral verdichting van de bestaande bebouwing en
uitgroei van de bestaande lintbebouwing aan.
Tot de enige door de gemeentelijke overheid gestimuleerde en gesubsidieerde
planmatige aanleg behoort die van de woningbouwverenigingen in de jaren
twintig. Ook dit blijft meestal bij de invulling van een enkele straatwand,
op het buurtje van de St. Josephstraat met de westelijke zijstraatjes na.
Planmatig is de opzet van de wijk Kalsdonk die deels in de dertiger jaren,
maar vooral in de jaren van vlak na de Tweede Wereldoorlog rond de Heilig
Hartkerk is gebouwd.
Overige planmatige ontwikkelingen zijn in dit verband te kleinschalig of
reeds genoemd in de hoofdstukken vier en vijf.

De gemeente bezit een aantal waardevolle gebieden. Het betreft drie
gebieden van bijzondere stedebouwkundige waarde, nl.:

1. Het gebied rond het station, te weten het Stationsplein met annexen
en de Brugstraat tot de Boulevard.

2. De Boulevard Antverpia alsmede Hulsdonksestraat 56-62 en
Badhuisstraat 39-44.

3. De Van Gilselaan met Boulevard 57-59.

Tevens is er een gebied met oudere structuur maar met vele panden uit de
MlP-periode. Dit valt aan te merken als een cultuur-historisch waardevolle
groep:

4. Het hele gebied van de Markt, alsmede de Raadhuistraat, Molenstraat en
Bloemenmarkt tot de kruising met de Burgemeester Prinsensingel.

6.2. ad 1

Algemene karakteristiek
Sinds 1907 vormen de genoemde straten de "Stationsbuurt" met de daarbij
behorende functies; station, hotels, transportbedrijven en woonhuizen annex
kantoren en winkels in de richting van de stad.
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Nadere omschrijving bijzondere waarden
Deze omgeving geeft een duidelijk beeld van de inrichting en bebouwing van
een stationswijk in het eerste decennium van deze eeuw. Daarnaast werd in
1948-1949 een tweede homogene bebouwingsstructuur aangebracht op het
Stationsplein welke in volledigheid evenzeer opmerkelijk is. De
beeldengroepen, de ommuring in combinatie met een door groen aan het oog
onttrokken prieel, alsmede een dito overdekte toiletgelegenheid en een
centraal geplaatste fontein.

Historische betekenis en intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
Het gebied heeft waarde door de hoge kwaliteit van het ruimtelijke concept
en de architectuur, waarin de hoogte het belang aangeeft. Het
stationsgebouw domineert. Daar tegenover verrijzen de torens van het
voormalige Van Gend & Loosgebouw en Hotel Central. Zij geven hiermee als
een stadspoort het begin van de Brugstraat en daarmee de binnenstad aan.
Daarnaast speelt het gebied een belangrijke rol in de functionele
ontwikkeling van Roosendaal als grensstation.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving
Deze buurt is te beschouwen als functioneel dominant met verwante
uitwaaierende functies, hetgeen niet los is te zien van de oorspronkelijke
aanleg.

Gaafheid
Er is een grote mate van gaafheid in dit gebied. Dit geldt zowel voor het
publiek toegankelijke gedeelte als voor het stationsemplacement met
loodsen, seinhuisje en dienstwoningen.

Zeldzaamheid
De combinatie van bovengenoemde kenmerken maken deze stationsbuurt zeldzaam
in de provincie Noord-Brabant.

6.3. ad 2.

Algemene karakteristiek
De bebouwing in dit gebied aan en bij de spoorlijn is ontstaan tussen 1907
en 1912. Zij bestaat uit een aantal reeksen lage woonhuizen met topgevels
en enkele herenhuizen.

Nadere beschrijving bijzondere waarden
De bebouwing vormt een eenheid in architectonische zin en is bijzonder door
een samenhangend gebruik van bouwmaterialen.

Historische betekenis en intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
De woningen hebben historische betekenis als de enige Roosendaalse huizen
welke in opdracht van een verzekeringsmaatschappij, namelijk Antverpia zijn
gebouwd. Het zijn de eerste straten die ingericht zijn voor volkswoningbouw
met de bijbehorende functie van badhuis, die gekenmerkt worden door een
homogene architectuur, ondanks de verscheidenheid in detaillering.
De rij huizen aan de Boulevard Antverpia wordt aan de kant van de
Hulsdonksestraat optisch afgesloten door de herenhuizen nr. 56-62,
alsmede door de daar tegenover liggende gespiegelde panden. Aan de kant van
het spoor bestaat de afsluiting uit het hoekpand met arkel, en vroeger het
badhuis.
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Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving
De huizen in dit gebied hebben een ruimere stedebouwkundige betekenis
wanneer men kijkt naar de markante situering en gerichtheid op het spoor.

Gaafheid
Als geheel is dit gebied zeer gaaf.

Zeldzaamheid
De combinatie van bovengenoemde factoren maakt deze omgeving zeldzaam.
Vooral het feit dat de woningen in opdracht van een
verzekeringsmaatschappij zijn opgetrokken, is zeldzaam in Noord-Brabant.

6.4. ad 3.

Algemene karakteristiek
üe Van Gilselaan is een rechte straat met bebouwing uit de periode van ca.
1900 tot 1930. De woon- alsmede die van klooster-en schoolfunctie staan
hierin centraal.

Nadere omschrijving bijzondere waarden
Deze straat is karakteristiek door de eenlaagse bebouwing met topgevels,
welke wordt afgesloten door hogere villa- dan wel kloosterbebouwing.
De panden vertonen in eenvoudige maar gave vorm stijlkenmerken van
Neo-Gotiek, Neo-Renaissance, Chaletstijl, Jugendstil en Amsterdamse School
en heeft daardoor als straat toegevoegde waarde.

Historische betekenis en intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
Door de vorm van de bebouwing, de materiaalkeuze, de stijluitingen en het
markante St. Josephklooster is het een gaaf voorbeeld van karakteristieke
bebouwing in deze gemeente. Voorts heeft de straat historische betekenis
als aanleg door een Roosendaalse notabele, namelijk P.A.G. van Gilse.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving
De bebouwing vertoont zowel stedelijke als dorpse kenmerken en heeft
daarmee het gemeentelijke karakter nog steeds goed bewaard.

Gaafheid
De bebouwing vertoont een grote mate van gaafheid.

Zeldzaamheid
De combinatie van bovengenoemde kenmerken maken deze straat zeldzaam.

6.5. ad 4.

Algemene karakteristiek
Dit gebied was en is het centrum van Roosendaal. Het is een stedelijk
gebied met gevarieerde bebouwing. De belangrijkste functies hebben hier hun
plaats; het voormalige raadhuis, twee kerken, pastorieën en winkels.

Nadere beschrijving bijzondere waarden
De bijzondere waarden liggen enerzijds in de afsluiting van de lange zijde
van de Markt door de St. Jan en het raadhuis, anderzijds in de hoge
architectonische kwaliteit en authentieke staat van de bebouwing.
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Historische betekenis en intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit.
De historische betekenis ligt in de combinatie van een gering aantal oudere
elementen, die de kern en het silhouet bepalen; zoals de toren van de St.
Jan en het voormalige raadhuis met de bebouwing die voornamelijk tussen
1870 en 1915 tot stand is gekomen. Het gebied is als een staalkaart te
beschouwen van vrijwel alle stijlen die de periode 1850-1940 heeft
voortgebracht.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving
Het gebied markeert het stadscentrum, waarbij de vorm van de Markt en het
verloop van de straten de oude rooilijn hebben behouden.
Bovendien hebben deze straten door de eeuwen heen een belangrijke
doorgangs- en dienstenfunctie gehad.

Gaafheid
De panden vertonen een hoge mate van gaafheid.

Zeldzaamheid
De combinatie van gaafheid, diversiteit en rijkdom van de bebouwing is
zeldzaam.
De ouderdom en aanleg van het huidige Emile van Loonpark als privétuin,
later openbaar park, achter Markt 54 heeft in deze verstedelijkte structuur

een hoge zeldzaamheidswaarde.

7. Karakteristiek der objecten, bouwvormen en bouwtypen.

7.1. Woonhuizen.

Kenmerkend voor de bebouwing in de kom van Roosendaal zijn de lange
straten. Deze worden omzoomd door eenlaags bebouwing met zolderverdieping,
welke gedekt worden door een zadel- of mansardedak. De nokrichting staat
loodrecht op de as van de weg. De begane grond bestaat uit drie traveeën,
te weten twee ramen en een deur, de zolderverdieping heeft meestal twee
vensters. Het zijn smalle, diepe huizen die aan beide zijgevels een gang
hebben, die als achterom dient. Het is opvallend dat deze eenvoudige
structuur, die aan eenvoudige dorpse bebouwing herinnert, tamelijk rijk
geornamenteerd is en van veelkleurige baksteendecoratie is voorzien. De
stijl gaat meestentijds terug op de Renaissance. Een opvallend veelvuldig
voorkomend decoratiemotief is het diamantkopje. In de meest eenvoudige,
vierkante vorm wordt het vaak toegepast als afwerking van de gootklosjes.
Veel van de hardstenen vensterdorpels zijn aan de bovenzijde aan de
zijkanten voorzien van een rechthoekig diamantkopje.
Het merendeel van deze bebouwing dateert uit de periode 1890-1925. Uit de
voorgaande periode, doorlopend tot ca. 1880, beschikt Roosendaal nog over
een aantal gepleisterde huizen van Eclecticistische signatuur. De vensters
zijn voorzien van ronde schouders en van kuiven in Neo-Rococo stijl. Voor
Roosendaal is het kenmerkende dat de meeste van deze panden beschikken over
een mezzanino-verdieping.
Terug naar de meest veelvuldig voorkomende soort huizen; er werd gebruik
gemaakt van machinale baksteen, die veelal de gebruikelijke rood-bruine
kleur bezit. In de periode 1900-1915 werd daarentegen ook veelvuldig
gebruik gemaakt van een grijswitte, grofkorrelige cementsteen.
Als dakbedekking treffen we in de tweede helft van de vorige eeuw vooral de
oud Hollandse pan aan en een enkele keer leisteen. In de periode 1890-1925
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ziet men ook vaak de tuile du Nord en kruispan. Voor de rijkere bebouwing
gebruikte men in de periode hierna ook vaak de Romaanse pan. Maar veel
kenmerkender is de toepassing van de asbest leien in rode en zwarte kleur,
ruwweg tussen 1900 en 1925. Hieruit blijkt nog de gerichtheid op België,
waarin deze in ruitvorm neergelegde dakbedekking veelvuldig werd toegepast.
De witgeschilderde houten gootlijsten en windveren zijn vaak gedecoreerd
met een uitgesneden schulprandje.
De meeste straten waarin het bovenbeschreven bebouwingstype voorkomt,
bezitten geen voortuinen. Voorbeelden hiervan zijn de Hofstraat, de
Bredaseweg, de Kortendijk en de Zundertseweg.
Voorbeelden van straten die grotendeels aan het schema voldoen, al bestaan
er ook aaneengebouwde blokken, zijn de St. Josephstraat, de Groenstraat, de
Waterstraat, de Nieuwstraat, de Spoorstraat, de Sophiastraat, de Damstraat,
de Wilhelminastraat, de Rozestraat, de Maxburgh, de Badhuisstraat en de
Boulevard Antverpia. Een uitzondering is de Van Gilselaan, waar wel
voortuinen zijn aangelegd. Deze straat valt dan ook in een rijkere
categorie van bebouwing en detaillering.
In een aantal straten bevindt zich twee- drie- en soms vierlaags bebouwing.
Dit zijn de voornaamste wegen tussen het station en het oude centrum. De
huizen zijn tevens rijker gedetailleerd. Vooral het fijne stucwerk van de
boogvullingen in Neo-Frangois I stijl is vermeldenswaardig. Deze huizen
vindt men in de Brugstraat, de Burgerhoutsestraat en de Boulevard, de
Bloemenmarkt, de Raadhuisstraat en de Markt. Ook aan de Hulsdonksestraat
treft men dit hogere en rijkere type aan. Straten met villa's van een
homogeen karakter zijn de Ludwigstraat welke in de tweede helft van de
jaren twintig zijn neergezet en de Parklaan met bebouwing uit de tweede
helft van de jaren dertig en later.

De vele branden en het oorlogsgeweld hebben ervoor gezorgd, dat er in
Roosendaal geen heel oude bebouwing meer bestaat. De oudste zijn een aantal
gevelstenen, ingemetseld in nieuwe(re) huizen. Het oudste woonhuis. De
Cleyne Cat geheten, is gelegen aan de Markt 69. Dit Rijksmonument dateert
uit de zeventiende eeuw.
Aan de Raadhuisstraat 26 en 45 bevinden zich twee Rijksmonumenten welke ca.
1830 gebouwd zullen zijn. Statige Neo-Classicistische huizen van deze aard
treft men overigens ook elders in deze gemeente aan.
Enkele fabrikantenvilla's bleven bewaard. De in aanleg oudste,
waarschijnlijk verbouwd rond 1900, is gesitueerd aan de Oostelijke
Havendijk 16. Het is een in opzet eenvoudige villa, met enkele
Neo-Renaissance kenmerken als speklagen. Deze bevindt zich nog altijd naast
de fabriek. Rond 1900 zijn de in een zeer levendige Neo-Renaissance stijl
opgetrokken villa's aan de Hoogstraat 110-112 opgetrokken, tegenover de
plaats waar tot 1984 de stijfselfabriek stond.
Aan de Burgerhoutsestraat 12 staat de Villa Mariahove uit 1900. Deze werd
gebouwd in opdracht van de kandij fabrikant Henri van Gilse. De villa
bevindt zich dus op afstand van de fabriek. Deze villa verenigt elementen
van kasteelbouw in zich, door de torens en kantelen.
Een villa-achtig huis aan de Hoogstraat 14 behoorde toe aan de steenhouwer
Ch. Petit, zoals nog op de hardstenen gevelsteen te lezen valt. Dit huis,
dat mogelijk ca. 1908 werd opgetrokken heeft door de keuze van
bouwmaterialen en stijlvormen Jugendstilkenmerken.
Behalve fabrikantenvilla's zijn er nog vele andere bewaard gebleven.
Concentraties uit de periode van rond 1900 bevinden zich langs de
Boulevard, al dateert de Eclecticistische woning nr. 122 mogelijk uit ca.
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1870. Boulevard 57-59 zijn rond 1900 gebouwd in rijk gedetailleerde
Chalet-stijl. Boulevard 74 is uitgevoerd in een strakke uitvoering van de
Amsterdamse School, mogelijk tussen 1915 en 1920 gebouwd.
Zeer markante villa's in de stijl van de Amsterdamse School zijn tussen
1927 en 1930 gebouwd in de Ludwigstraat, de nrs. 1, 2, 3, 5, 7 en 15. Uit
dezelfde periode dateert de villa, die als achterhuis is gebouwd van het
pand Brugstraat 23. Vermeldenswaard is het volledig gave Art Deco
interieur.
Bij de bouw van de huizen is vaak rekening gehouden met het complementeren
door spiegeling. Dit wordt vaak gedaan door het afschuinen van de hoek en
het hoger optrekken van dit gedeelte tot een extra topgevel. Voorbeelden
zijn de Van Gilselaan 45-47 tegenover 49 en aan de Wilhelminastraat 10
tegenover 12. Een verzorgd kruispunt ontstaat op deze wijze aan de
Wilhelminastraat - Damstraat. Vooral het hoekpand Damstraat
40/Wilhelminastraat la waarin Chaletstijl-elementen te herkennen zijn is
bijzonder rijk gedecoreerd met behulp van tal van inmiddels zeldzame
elementen als een crête van terracotta.
Tot de woonhuizen annex winkels die de structuur van de stationsbuurt
bepalen behoort de Brugstraat 56-70 uit 1911 van J.F.W. van Schaik in
Jugendstil. Dezelfde stijl heeft Joseph de Lepper aangehouden bij
Brugstraat 19-21 uit 1912. Brugstraat 39, mogelijk uit 1908, is een
Neo-Renaissance pand met verfijnde Neo-Frangois I stucdecoraties.
De Boulevard Antverpia en een deel van de Badhuisstraat, nr 39 tot en met
43, zijn op bijzondere wijze tot stand gekomen. Het zijn de enige huizen in
Roosendaal die als belegging zijn gebouwd door de verzekeringsmaatschappij
Antverpia uit Antwerpen. De tekeningen van architect J.A. de Bruyn dateren
uit 1906. Hen mag aannemen dat deze huizen in dat jaar of kort erna zijn
gebouwd. Voorts is interessant dat de toegang en de begane grond van deze
huizen als enige in Roosendaal verhoogd zijn aangelegd om de toen nog
regelmatig overstromende Molenbeek te trotseren.
De meest gave voorbeelden van woningbouw uit ca. 1925 2ijn te vinden aan de
Wilhelminastraat 7-33 en 14-40 en aan de St.Josephstraat. Bij
laatstgenoemde bevindt zich nog een hardstenen gedenksteen ter hoogte van
nr. 57, waarop ondermeer de datum 1925 te lezen valt. Er wordt in
Roosendaal weinig gebouwd op deze wijze; in de vorm van een doorgaande,
sobere straatwand. Deze lijn van bouwen vindt men pas terug in 1950,
wanneer architect Gremmen de tweelaagse huizen aan de Burgemeester
Prinsensingel 1-39 ontwerpt in de stijl van de Wederopbouw.

7.2. Boerderijen

De oudst gedateerde boerderij is gelegen aan de Vroenhoutseweg 21.
Jaartalankers geven "1714" aan. Toch kan men niet zeggen dat deze sterk
verbouwde langgevelboerderij het oudste agrarische gebouw is in Roosendaal.
Bij een aantal boerderijen is de vaak oudere nog grotendeels uit geteerde
gepotdekselde planken, een eiken gebint en rieten dak bestaande Vlaamse
Schuur, bewaard gebleven. Het bestaan van een dergelijke schuur is een
duidelijk indicatie voor de vruchtbaarheid van de Roosendaalse akkers. Bij
kleinere oogsten was het immers niet noodzakelijk om naast de boerderij een
extra schuur te bouwen. Men kan deze schuren in gave vorm nog zien op de
Steenovenstraat 32, Zonnelandstraat 4, Vroenhoutseweg 19 en 15, De Lind 2,
en üamastberg 110. Sterk verbouwd is deze ook te herkennen in de combinatie
Azurietdijk 89-91 en bij Grensstraat 2. Het is opvallend, dat de welvaart
zich manifesteerde in het uiterlijk van de boerderijen. Er zijn weinig
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boerderijen met een eenvoudig, functioneel uiterlijk. Hoekstraat 1 en 3,
Vroenhoutseweg 3 en 4 zijn daarvan nog de duidelijkste voorbeelden. Een
opmerkelijk adres is Flint.dijk 66. De langgevelboerder i j zelf is in de
streekeigen stijl gehouden. Maar de aangebouwde hogere schuur heeft
kenmerken in de detaillering welke herinneren aan een gebouw met een
industriële functie. Vooral de halfrond getoogde laaddeur met flankerende
rondraampjes in combinatie met de rijke detaillering van het baksteenfries
wekt die indruk.
Het woonhuis is in de periode 1900-1925 vormgegeven op stedelijke wijze. In
deze periode maakt het woonhuis zich ook los van het eigenlijke
boerenbedrijf. Bij de Rietgoorsestraat 30, Grensstraat 2 en Azurietdijk
89-91 is het met ornamenten uit neo-stijlen gedecoreerde huis nog verbonden
aan de stal. Het woonhuis staat los op Bulkenaarsestraat 12, Huybergseweg
38 en Oude-Ettense Baan 2. In de latere jaren dertig is er een
tegenovergestelde beweging te zien, waarin het bedrij fsgedeelte weer wordt
geïncorporeerd. Dit is met name te zien in de grote, hoge boerderij aan de
Lind 2. Opvallend is ook de kortgevelboerderij uit 1940 aan de Nispenseweg
87, een uitzondering in Roosendaal waar voornamelijk langgevelboerderijen
gebouwd zijn. Een laatste wederopbouwboerderij die niet onvermeld mag
blijven is te vinden aan de Zonnelandstraat 4.

7.3. Industriële gebouwen.

Het oudste type industrieel gebouw is de molen. De gemeente Roosendaal kent
er nog drie.
Degene met de oudste voorgeschiedenis is de houten standerdmolen de Hoop.
De oudste onderdelen dateren waarschijnlijk reeds uit 1484, al werd de
molen pas in 1896 vanuit België naar de Bredaseweg verplaatst. Het
verplaatsen van houten molens is indertijd veelvuldig voorgekomen. Ook nu
gebeurt dat nog; in 1966 kwam deze molen in een plantsoen aan de
Gezellelaan te staan.
Van de andere twee molens is die in Nispen gebouwd in 1852-1853 aan de
Dorpsstraat. Deze ronde stenen bergkorenmolen heeft geen naam, i.t.t. de
stellingmolen aan de Wouwseweg uit 1872, welke de naam "De twee gebroeders"
draagt. Het zijn alle drie Rijksmonumenten.
Rr zijn nog twee straatnamen die verwijzen naar molens die daar tot
respectievelijk ca. 1910 en 1930 gestaan hebben, namelijk de Molenstraat en
de Watermolenstraat. Alle molens bevonden zich aan de rand van de bebouwde
kom.

De overige gebouwen van industriële aard bevinden zich in de bebouwde kom.
In eerste instantie werden deze gebouwd aan de oude wegenstructuur, soms
als achterbebouwing. Concentraties waren te vinden aan de Achterstraat, de
huidige Raadhuisstraat, en aan de Molenstraat - Hoogstraat. Nog heden ten
dage zijn overgebleven de op het achterterrein van Raadhuisstraat 45, 49 en
59 gebouwde fabriekjes, architectonisch verzorgd vormgegeven. Achter de
Molenstraat 97 bevindt zich nog een eenvoudiger type met laaddeur en
flankerende rondraampjes, hetzelfde zoals aan de Flintdijk 66 te zien is en
tevens nog in witgeschilderde vorm te vinden is aan de Boulevard 1B. Vanuit
deze kernen verspreidde de industriële bebouwing zich over andere
gedeelten: allereerst de Oostelijke Havendijk en de Kade en deels de
Hulsdonksestraat. Aan de Oostelijke Havendijk 12 zijn nog de resten te
vinden van 't Anker. De schoorsteen met radiale ijzeren banden is het
oudst, de leegstaande kantoren dateren uit 1948.
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De gebouwen aan de Oostelijke Havendijk 16 zijn in 1928 opnieuw
opgetrokken.
Tot de oudste nog bestaande gebouwen behoort Kade 61, een complex waar
wellicht een handel in veevoeder gevestigd was. Verder rest niets van de
diverse sigaren- en suikerfabrieken die hier gestaan hebben.
De opeenvolging van stijlen is te volgen. Een uitzondering vormt het
complex tussen de Ludwigstraat en de Vughtstraat, waar een nu leegstaande
sigarenfabriek volgens een eerste steenlegging in 1919 is gebouwd. Het
frontgebouw lijkt met haar torens in Neo-Renaissance stijl wel een
fabriekstype, dat "Chateau d'Industrie" wordt genoemd.
De voormalige kantoorboekenfabriek van De Bruin aan de Damstraat 2 uit
1902-1912 is rustig, vaag Renaissancistisch. Art Deco en Amsterdamse School
zijn de dubbele garage met laaddeur aan de Gastelseweg 1 uit 1922 en de
Broodfabriek uit 1925 aan de St. Josephstraat 1. Elementen van Nieuwe
Zakelijkheid treft men aan bij de vroegere sigarenfabriek aan de Bergsebaan
38-40 te Nispen. Deze stijl wordt sterker doorgevoerd bij de Red Band
fabriek aan de Spoorstraat 51.
Architectonisch is tenslotte de Liga-fabriek aan de Laan van Brabant 48 van
belang. Door de combinatie van ligging aan het spoor en de Rijksweg A 58 is
de gekozen plaats strategisch. Dit gebouw dat uit ca. 1953 dateert
herinnert door de keuze van de bouwsculpturen aan het nieuwe station,
terwijl ook andere elementen aan de Neo-Barok van Van Ravesteyn doen
denken.
Van industrieel-archeologisch belang vanwege de constructie zijn de
rechthoekige locomotievenloods met werkplaats op het emplacement van het
station en de watertoren aan de Nispensestraat 27.
De locomotievenloods is gebouwd naar een ontwerp van G.W. van Heukelom. De
bouw vond plaats van 1905 tot 1907. De muren bestaan uit ijzeren vakwerk
met vulling van baksteen. Er is gebruik gemaakt van vakwerkkniespanten en
er is een getrapt dak met lichtkappen. De overspanning van 35 meter is bij
dit soort gebouwen uniek. Bovendien is het de enige overgebleven loods die
nog in authentieke staat, verkeert.
De watertoren uit 1916-1917 is een gaaf voorbeeld van betonbouw. Het beton
is zichtbaar gelaten als vakwerk. De gaafheid ervan, in combinatie met het
bijbehorende huis, maakt het tot een bijzonder geheel.

7.4. Openbare gebouwen.

Het oudste openbare gebouw is het vroegere Raadhuis aan de Markt 1, een
Rijksmonument. In 1572 brandde het grotendeels af. Van de oudere kern zijn
in de benedenzaal nog restanten aanwezig. De hoofdvorm heeft men door de
eeuwen gehandhaafd, maar de aankleding werd diverse keren sterk gewijzigd.
Het uiterlijk met gepleisterde muren en schijnvoegen is in 1974
teruggerestaureerd naar de situatie van 1808.
Een ander markant openbaar gebouw is het complex Charitas aan de
Kalsdonksestraat 89. Dit Neo-Gotische gebouw, geopend in 1905 werd beheerd
door de zusters Franciscanessen.
Van de scholen dient genoemd te worden de school aan de Nieuwstraat met
onderwijzerswoning. Dit geheel met Jugendstil-invloeden werd in 1906
opgeleverd. Een volgende opvallende school is te vinden aan de Lyceumlaan
10, het St. Norbertuslyceum. Deze school werd in 1919 opgericht. Het gebouw
dateert grotendeels uit de periode 1924 en is in 1947 gedeeltelijk
verbouwd. De stijl combineert elementen van de Amsterdamse School en de
Nieuwe Zakelijkheid. De komst van het spoor en de verplaatsing van het
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station brachten de bouw van een aantal grote openbare gebouwen met zich
mee. Ten eerste het stationsgebouw zelf uit 1907. Het kantoorgebouw van van
Gend & Loos werd verplaatst en kreeg een nieuw gebouw op de hoek
Stationsplein 5, Brugstraat 92. Dit pand uit 1911 is door stijl, bouw en
grootte in hoge mate beeldbepalend. Tezamen met de andere panden, waaronder
hotel Goderie op nummer 5a-b, vormt het een architectonische eenheid.

7.5. Kerkelijke gebouwen.

De kerkelijke bebouwing is in Roosendaal zowel kwantitatief als kwalitatief
van groot belang. Het stadsbeeld wordt in hoge mate bepaald door grote
representatieve gebouwen die door katholieke instellingen zijn opgezet.
Vrijwel al deze gebouwen zijn op een uit stedebouwkundig oogpunt gezien
markante plaats gebouwd.
Natuurrampen, de Tweede Wereldoorlog en de afbraak vanaf ca. 1960 hebben
echter hun tol geëist.
De oudste kerk is te vinden aan de Markt 2, de toren van de St. Jan. Zoals
vaker het geval is bij kerktorens, heeft men ook hier om een vervallen
oudere toren, mogelijk uit de tweede helft van de 14de eeuw, een nieuwe
gebouwd. Deze bakstenen toren stamt mogelijk uit de vijftiende eeuw. De
kerk zelf werd na branden in 1839 in de huidige vorm als Waterstaatskerk
herbouwd.
De pastorie van deze kerk was gevestigd aan Molenstraat 2. Dit
Rjksmonument dateert uit 1762 en toont in het hardsteen beeldhouwwerk bij
de ingang en het stucwerk in het interieur de Lodewijk XV stijl.
Een andere Waterstaatskerk tevens Rijksmonument, is de Ned. Hervormde kerk
aan de Bloemenmarkt 14 uit 1810, met ernaast gelegen op 16 de eenvoudige
pastorie.
Uitbreiding van het aantal bewoners en daarmee van de oppervlakte van
Roosendaal bracht de stichting van nieuwe kerken mee. Daarvan is nog over
de pastorie van de in 1904 gebouwde kerk aan de Brugstraat 26.
In de jaren 1923-1924 werd gebouwd aan de St. Josephkerk en pastorie, aan
de St. Josephstraat 2 en 4. De architecten J. Hurks en W. Vergouwen
leverden met de bouw van het gecompliceerde bakstenen koepelgewelf een
gedurfd staaltje vakmanschap af.
Op het Heilig Hartplein 29 ontwierp de voorman van de Delftse School
Granpré Molière kerk en pastorie in 1935-1936.
J. Hurks is de architect van de in 1951-1952 gebouwde Onze Lieve Vrouwe van
Fatima met pastorie. De stijl van dit aan de Dr. Schaepmanlaan 88-90
gebouwde geheel is sterk verwant aan die van Granpré Molière.
Buiten de eigenlijke grenzen van het M.I.P. valt de bouw van de Moeder
Godskerk aan de Kennedylaan 73. Deze kerk is in 1967 gebouwd naar ontwerp
van prof. ir. Van Kranendonk. Door de eigenzinnige organische architectuur
kan deze eigenlijk toch niet onvermeld blijven.
De aan de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart gewijde kerk aan het Nispense
Kerkplein 1 kreeg haar huidige vorm in 1931 door J. Cuypers. J. Eist
verving in 1958 de toren. De Nispense pastorie dateert vermoedelijk ook uit
die tijd.
In 1935 werd het hofje Mariagaard en een kapel gebouwd in de Nieuwstraat.
Dit was net als de voorganger bestemd voor bejaarde dames.
Naast de parochiekerken werden er ook complexen exclusief voor de
geestelijkheid gebouwd, al was er vaak wel een school aan verbonden.
In 1875 kwamen aan de Kade 21 en 23 de kerk en klooster gereed voor de
Paters Redemptoristen.
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Aan de Van Gilselaan werd in 1910 het St. Josephklooster met school
gebouwd.
Het klooster Mariadal aan de Vincentiusstraat 5-7 uit 1933 en het klooster
St. Mariëndal aan de St. Theresiastraat/Wouwseweg 21 uit 1926 zijn als
Franciscanessen aan elkaar verbonden.
In de Rector Hellemonsstraat 1-3 werd na de gereedkoming van de kerk aan
het Heilig Hartplein een combinatie van klooster, kapel en school gebouwd,
vermoedelijk in 1938 gereed.
Te Nispen werd in 1926 door F. Sturm het vroegere St. Antoniusgesticht
gebouwd aan de Dorpsstraat 71-7la. Het was naast klooster ook
meisjesschool.
In de gemeente Roosendaal bevinden zich nog drie kapellen. De oudste is te
vinden aan de Kapelberg bij Kalsdonk. Deze achthoekige bakstenen
devotiekapel is in de jaren 1896-1897 in overwegend Neo-Gotische stijl
opgetrokken. Op deze plaats moet in vroeger eeuwen ook een kapel hebben
gestaan, ter herinnering aan de St. Elisabethsvloed in 1421. Vlak na de
Tweede Wereldoorlog is er aan de Heybeeksestraat 30 een kapel ter ere van
de Koningin van de Vrede opgesteld. De stijl hiervan valt te karakteriseren
als Wederopbouw. In 1952 wordt er door de architect C. Sturm een kapel
gebouwd voor de toen nog bestaande St. Antoniuskerk. Deze kapel in de stijl
van de Delftse School bevindt zich aan de Brugstraat 30.

7.6. Kastelen en landhuizen.

In de gemeente Roosendaal valt er één pand in deze categorie. Het betreft
het Rijksmonument het Vrouwenhof, aan de Scholtensboslaan 1. Het is, net
als de pastorie aan de Molenstraat een van oudsher omgracht huis, te
benoemen als schrans. Dergelijke huizen werden veelal gebouwd op
beekdalgronden of zoals in dit geval op een venige ondergrond, waardoor de
omsingeling met water mogelijk werd. Dit was ook het geval bij het eerder
genoemde verdwenen slotje te Moerendaal.
Het huidige gebouw is een Neo-Classicistisch landhuis dat rond 1790 op de
fundamenten van het oude uit de veertiende eeuw daterende huis is verrezen.
De vorm van dat landhuis is nog intact, behalve de serreaanbouw uit 1911.
Het interieur is na een verbouwing tot restaurant in 1962 sterk gewijzigd.

7.7. Artefacten.

Tot de oudste artefacten in de zin van vrijstaande sculptuur of
beeldhouwwerk behoren de zandstenen beelden, voorstellende Hercules en
Venus in het Emile van Loonpark. Ongeveer uit dezelfde tijd, namelijk 1780,
dateert het poortje aan Markt 24. De zandstenen bekroning in Lodewijk
XV-stijl laat kinderen bij een wijnvat zien. Dit is één van Roosendaals
Rijksmonumenten.
Van de artefacten dient genoemd te worden een aantal van de grotendeels in
hardsteen uitgevoerde graven op het kerkhof aan de Bredaseweg, met name die
van de familie van Gilse en die van burgemeester Schoonheijt.
Op het plantsoen voor de Heilig Hartkerk bevindt zich een zandstenen Heilig
Hartbeeld uit 1921, een duidelijk voorbeeld van de Heilig Hart verering in
dit decennium. Het beeld is gesigneerd door Victor Sprenkels, uit het
Cuypersatelier. Het bevond zich tot 1969 op het Tongerloplein.
Na de Tweede Wereldoorlog werd heel Roosendaal in hoog tempo voorzien van
nieuwe sculpturen. Veel daarvan hangen samen met de wederopbouw die na de
oorlog noodzakelijk waren geworden. De gedeeltelijke herbouw van het
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station en herinrichting van het Stationsplein maakten de opdracht aan Jo
Uiterwaal mogelijk. Deze voorzag het station en plein van verschillende
beelden van mat geglazuurde chamotteklei, welke alle de gedachtenis aan hen
die vielen, de herwonnen vrijheid en welvaart symboliseren. Het centrum van
het Stationsplein werd een fontein van betonno in de Neo-Barokke stijl van
S. van Ravesteyn. Dit alles werd in de jaren 1948-1949 gerealiseerd.
Tenslotte moet hier genoemd worden het in de muur van het klooster Mariadal
geïncorporeerde beeld van De Wederopbouw van Charles Vos genoemd. Dit beeld
van Euville-steen werd in 1950 geplaatst, aan de zijde van de Burgemeester
Prinsensingel.
In de categorie straatmeubilair valt de overdekte toiletgelegenheid op het
Stationsplein. Het zal rond 1950 geplaatst zijn. Dit ovale gebouwtje met
driehoekige uitsparingen bestaat uit het materiaal betonno en is het
laatste exemplaar in Roosendaal.
In de gemeente vindt men diverse fraai uitgevoerde hekwerken; de oudste
bevindt zich rondom de voormalige pastorie aan de Molenstraat. De school
aan de Nieuwstraat uit 1906 is afgezet met een hek met Jugendstilkenmerken.
Aan de Hoogstraat 14 is een gaaf Jugendstilhek uit ca. 1908.
Aan de St. Josephstraat is er een betonnen schutting met stijlinvloeden van
de Art Deco.
Voor het voormalige St. Antoniusgesticht aan de Dorpsstraat 71 in Nispen
staat een ijzeren hek met Art Deco-elementen.
Eenvoudiger uitgevoerd, maar eveneens origineel zijn de ijzeren hekwerken
bij het Charitascomplex, bij het kerkhof aan de Bredaseweg en bij het Emile
van Loonpark.

7.8. Groenelementen.

Groenelementen treft men aan in de vorm van houtwallen en in de
erfbeplanting van de boerderijen, te weten liguster-en meidoornhagen,
walnoten en hoogstamfruitbomen.
In de kom van Roosendaal zijn diverse parken aangelegd. De oudste grenst
aan de Stationsstraat en de Vughtstraat. Dit park was oorspronkelijk
aangelegd door de tuinarchitecten Ulbo Jetses en zijn broer Arend Heerma
van Voss. Het was de privétuin van de familie aan de Markt 54. De aanleg
dateert uit 1883 en draagt het karakter van een Engels landschapspark. Rond
1935 worden er door tuinarchitect Versteeg enkele wijzigingen aangebracht.
Hij had de tuin uitgebreid met het middenvak, waarin de beide bruggen
liggen. In 1935 ging het bankiershuis van P.A.G. van Gilse & Zonen
failliet, de toenmalige eigenaars van het huis met tuin. De gemeente kocht
het huis met park aan. In 1936 werd het park opengesteld voor het publiek
en het kreeg de naam Emile van Loonpark, naar de opdrachtgever van de
parkaanleg. Het park bevat nog vele bomen in allerlei variëteiten uit de
tijd van aanleg, waaronder een rij paardekastanjes, een moerascypres, een
zilveresdoorn, een Spaanse aak, een treurwilg, twee toverhazelaars en een
Kaukasische vleugelnoot.
De tuin voor en rond de Villa Mariahove heeft een formeel Frans karakter
(gedeeltelijk Engels). De aanleg zal tegelijkertijd met de bouw van het
huis in 1900 zijn geschied.
In 1918 werd de eerste gemeentelijke tuinman in dienst genomen. Op
instigatie van boomkweker A. Heerma van Voss wordt in de daarop volgende
jaren een wandelroute aangelegd langs de Eldersche Vaart tussen de
Boulevard en de Burgerhoutsestraat. Het deel langs de Rucphense Vaart
heette de Verfraaiing, daar waar de Eldersche Vaart stroomde het Rozenpad.
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Toen alles gereed was vreesde men dat de dichte beplanting onzedelijkheden
in de hand zou werken. Het gedeelte tussen de Boulevard en de huidige
Bachlaan is om deze reden gerooid. Van de aangelegde wandeling is nog over
de rij bomen tussen de Laan van Beethoven en de Voorstraat.
In 1932 begon men met de voorbereidingen voor het Burgemeester Coenenpark.
In verband met de werkloosheid besloot men dit in werkverschaffing te
volbrengen. De benodigde percelen konden voor F. 89.000,- worden
aangekocht. Het ontwerp werd gedaan door tuinarchitecte E.J. Bosma uit
Rhenen, landschapsdeskundige J.T.P. Bijhouwer en ir. W.F.C. Schaap uit
Arnhem. Op 6 maart 1934 werd het park feestelijk geopend. Dit langgerekte
park heeft een gemengd karakter. Er zijn kunstmatige heuvels in
aangebracht. De vijver eindigt met een formele hoekige begrenzing, zoals
men dat vaker bij de architectuur uit deze tijd kan aantreffen. In deze
vijver groeien lisdodden en het bevat een kunstmatig eilandje met boompjes
en heesters. In het park bevindt zich een klein rosarium. Het park heeft
een groot aantal bomen uit de tijd van aanplant, zoals een treurwilg,
meelbes, paardekastanje, Amerikaanse eik en moeraseik, lindes, een
zilveresdoorn, rode beuk, moerascypressen, berken en platanen.
J.T.P. Bijhouwer heeft aan diverse groenvoorzieningen meegewerkt, zoals op
het station en bij de St. Janskerk. Deze zijn verdwenen. In dezelfde
periode, 1933-1935, verzorgde hij ook de groenvoorziening aan het
Knipplein. De begroeiing is hier zeer dicht en hoog geworden. In de twee
daarop volgende jaren ontwierp hij het plantsoen rond de Heilig Hartkerk,
wat weer een heel open karakter heeft.

In 1946 kocht de gemeente het landgoed Vrouwenhof aan. De
beplantingsadviezen werden gegeven door J. van Koolwijk. In 1950 was er een
openluchttheater, een volière en een wandelpark gerealiseerd. In 1954 werd
het Rosarium en het hertekamp geopend. Het parkgedeelte heeft het karakter
van een loofbos. Oudere elementen van aanleg zijn waarschijnlijk de lanen
met eikebomen die op het Vrouwenhof uitkomen.
Tenslotte kocht de gemeente in 1951 het Landgoed Visdonk, wat opengesteld
werd voor recreatieve doeleinden.
Wat de overige terreinen betreft; het kerkhof aan de Bredaseweg heeft geen
duidelijke aanleg of grote vermeldenswaardige bomen. De tamelijk recente
aanleg met veel hoge coniferen springt het meest in het oog, al staat er
bij het oudste deel nog een groep moeraseiken, een rode esdoorn en een
Amerikaanse linde. De tuin van de Paters Redemptoristen aan de Kade 21
bevat vele grote oude bomen en is qua tuinaanleg verwant aan de Engelse
landschapsstijl. Achter het vroegere ziekenhuis Charitas staan nog een rij
krimlindes welke uit de bouwtijd kan dateren, evenals de Hongaarse eik,
rode beuk, Hollandse linde, winterlinde en moerascypres. Voor het tehuis
staat een grote ceder.
De ommuurde tuin van het klooster Mariadal in de Vincentiusstraat herbergt
de aanleg van een kloostertuin uit de jaren dertig, met kerkhof. Vooral de
lanen met platanen verdienen de aandacht.

In Nispen zijn vanwege de geringe grootte van de plaats geen plantsoenen of
parken. Vermeld dient te worden de grote linde op het terrein van de school
aan de Dorpsstraat 71. De groenaanleg op het kerkhof in Nispen is op de
twee haagbeuken bij de ingang na niet vermeldenswaardig.
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