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Complexnaam
De Hoop
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

364793, 364798

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Rozenburg

Rotterdam

Zuid-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Molenweg 30, 3181 AT Rozenburg
Complexomschrijving
Complex met korenmolen 'de Hoop' en molenaarswoning. MOLEN zie voor omschrijving bij complexonderdeel met
monumentnummer 364793; MOLENAARSWONING zie voor omschrijving bij complexonderdeel met
monumentnummer 364798.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 juni 2019
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Monumentnummer*: 364793
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

19 april 1990

Kadaster deel/nr:

11027/12

Monumentnaam**
'de Hoop'
Complexnummer

Complexnaam

364788

De Hoop

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Rozenburg

Rotterdam

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Molenweg

30

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

3181 AT

Rozenburg

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

ROZENBURG

B

9946

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
KORENMOLEN 'de Hoop', blijkens opschrift op het wiekenkruis uit 1887 daterend en gebouwd als ronde bakstenen
stellingmolen met rondom verspreid rondboogvensters met onder een vierruitsverdeling en boven een gebogen
drieruitsverdeling, afgewisseld door negenruitsvensters waarvan van beide typen een enkele met luik; voorts een
omgaande houten stelling.
Karakteristieke 19e-eeuwse dorpskorenmolen met stelling, tesamen met de naastgelegen molenaarswoning de
enige nog in Rozenburg aanwezige 19e-eeuwse bebouwing vormend en als zodanig van belang, alsook uit oogpunt
van cultuurhistorische waarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie- en poldermolen

Molen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 364798
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

19 april 1990

Kadaster deel/nr:

11027/12

Complexnummer

Complexnaam

364788

De Hoop

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Rozenburg

Rotterdam

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Molenweg

28

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

3181 AT

Rozenburg

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

ROZENBURG

B

9945

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
In oorsprong ten behoeve van de naastgelegen korenmolen 'de Hoop' gebouwde 19e-eeuwse MOLENAARSWONING,
bestaande uit een verdiepingloos pand onder met blauwe pannen gedekt zadeldak tussen tuitgevels, met aan de
achterzijde twee aanbouwen onder lessenaarsdak, waarvan het zuidoostelijke gemengd is gedekt met rode en
blauwe pannen en het zuidwestelijke met uitsluitend rode pannen, gescheiden door een brandmuur.
Het geheel is uitgevoerd in gele ijsselsteen, deels gepleisterd.
In de voorgevel de ingang met houten paneeldeur, drie zesruitsschuifvensters; in de lange oostgevel twee Tvensters en een zij-ingang; de westelijke zijgevel is vrijwel blind. De zuidwestelijke aanbouw bevat aan de
noordzijde twee halfronde stalvensters.
Kenmerkende 19e-eeuwse molenaarswoning in eenvoudige, traditionele trant, uitsluitend van belang wegens de
relatie met de naastgelegen korenmolen 'de Hoop'.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Bedrijfs-,fabriekswoning
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