Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Complexnummer: 521816

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam
Complex Raadhuisplein/Grotestraat
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

10

521817, 521818, 521819, 521820,
521821, 525785, 525789, 525792,
525794, 525795

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Waalwijk

Waalwijk

Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject
Raadhuisplein 2, 5141 KG Waalwijk
Complexomschrijving
Inleiding
De eerste plannen voor een ontwerp voor een nieuw raadhuis dateren van 1922. De gemeenten Waalwijk, Besoyen
en Baardwijk werden samengevoegd en er was behoefte aan een groter raadhuis voor deze nieuwe gemeente.
Voor het ontwerpen van een nieuw raadhuis werd door de gemeente een prijsvraag uitgeschreven. Het ging
uiteindelijk om twee ontwerpen: een modern ontwerp van de hand van architect J. Klijnen en een ontwerp in
traditionalistische stijl van de hand van A.J. Kropholler. Na felle discussies tussen voorstanders van een moderne
bouwtrant en voorstanders van een traditionele stijl kreeg Kropholler uiteindelijk de opdracht. De bouw van het
huidige complex ging in 1932 van start naar ontwerp van A.J. Kropholler in Delftse Schoolstijl.
Het gemeentebestuur zetelde op de bel-etage van het raadhuis. In de kelder waren politie en archief gehuisvest. De
haakse vleugel werd door het kantongerecht gebruikt.
Vanaf 1937 werd aan een voltooiing van de pleinbebouwing gewerkt. De westelijke kant werd bebouwd met een
galerij met kiosk en een winkel voor De Gruyter. Ten oosten van het raadhuis werden enkele woningen en een
ijzerhandel gebouwd, eveneens naar ontwerp van Kropholler. Deze ijzerhandel "'t Slot" werd in 1942 voltooid.
Hiermee ontstond een aan drie zijden door bebouwing omsloten plein. In het midden werd een, obelisk geplaatst.
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Uitbreidingsplannen die Kropholler in de jaren '50 voor het raadhuis maakte zijn nooit uitgevoerd. Wel werden twee
woningen in de oostkant tot politiebureau verbouwd om het ruimtegebrek binnen het raadhuis enigszins te
verlichten. In 1986 is het raadhuis aan de westkant met een vleugel uitgebreid. Deze vleugel valt buiten de
bescherming.
Omschrijving
Het Raadhuisplein vormt een inham in de Grotestraat en ligt in het verlengde van de as Stationsstraat en Markt (iets
verbrede einde van de Stationsstraat). Het raadhuis (Raadhuisplein 2, onderdeel I) neemt de belangrijkste plaats in.
Samen met de aansluitende bebouwing aan het Raadhuisplein (zijvleugel en dienstwoning, raadhuisplein 1,
onderdeel II) is een carrévorm ontstaan, open naar de Grotestraat toe. De oostelijke wand wordt gevormd door
Raadhuisstraat 5 (onderdeel III) en 6-8 (onderdeel IV). Aan de westzijde zorgt een galerij met kiosk (onderdeel VI)
voor de begrenzing. Grotestraat 247-251 (voormalige De Gruyter, onderdeel VII) en 263 (ijzerhandel "'t Slot",
onderdeel V) staan haaks op de "pleinwanden", evenwijdig aan de Grotestraat ter afsluiting van het complex. Op het
plein staat een lantaarn (onderdeel VIII). Achter het raadhuis bevinden zich nog een dienstwoning (Raadhuisplein 3,
(onderdeel IX)) en gebouwen van de brandweer, slangentoren met garage (onderdeel X). Aansluitend ligt de
Winterdijk die een begrenzing van het centrum vormt.
Een algemene karakteristiek van de bebouwing is de traditionalistische vormgeving en het materiaalgebruik: het
grote formaat baksteen, de topgevels met oren en onder meer smeedijzer voor het deurbeslag en de grote
steekankers.
De zadeldaken zijn steil en in veel gevallen gedekt met leien. Ramen zijn veelal voorzien van een kleine
roedenverdeling en zandstenen lateien.
Waardering
Het complex is van algemeen belang. Het complex is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van den sociaaleconomische en bestuurlijke ontwikkeling van de Langstraat. Het is tevens van belang als voorbeeld van de
typologische ontwikkeling van de raadhuizen aan het einde van het Interbellum. Daarnaast heeft het complex
architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden wegens het totaalontwerp van het complex, de stijl, het
materiaalgebruik en de ornamentiek. Tevens neemt het complex een bijzondere plaats in het oeuvre van de
architect A.J. Kropholler. Het heeft ensemblewaarden wegens situering die verbonden is met de ontwikkeling van de
gemeente en wegens de bijzondere plaats die het inneemt in het aanzien van de gemeente Waalwijk.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
RAADHUIS, gebouwd in 1932. Uitgebreid in 1986, in een stijl die aansluit bij het reeds bestaande gedeelte. Alleen
het gedeelte uit 1932 valt onder de bescherming.
Omschrijving
De hoofdmassa wordt gevormd door een tweelaags bakstenen gebouw met souterrain. Het heeft een rechthoekige
plattegrond en een groot, hoog zadeldak gedekt met leien. Aansluitend is, haaks op de westelijke zijgevel van de
hoofdmassa, een tweelaagse langgerekte vleugel onder zadeldak gebouwd. Het geheel is voorzien van een
natuurstenen plint. De voor- en achterkant hebben een trapgevel, afgewerkt met een gemetselde ezelsrug. De
natuurstenen goot steunt op brede, natuurstenen klossen. In de gevel zijn grote ijzeren steekankers bevestigd.
Tegen het midden van de voorgevel is een uitbouw onder lessenaarsdak gezet. De voorkant daarvan wordt
bekroond door een natuurstenen lijst, geflankeerd door consoles waarop twee schilddragende leeuwen staan. In
deze uitbouw zijn grote rondbogen aangebracht, het portiek heeft op de hoogte van de bel-etage een bordes,
overwelfd door een bakstenen kruisgewelf en met aan weerszijden een steektrap. Het bordes heeft een
opengewerkte natuurstenen balustrade, langs de trap is een bakstenen borstwering met een brede afwerking in
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natuursteen aangebracht. Aan de uiteinden van de trap staan twee levensgrote natuurstenen beelden van een os en
een koe, gemaakt door Lambertus Zijl. Deze beelden drukken de relatie tussen Waalwijk, de veemarkt en de
leerindustrie uit, belangrijke elementen in de economische ontwikkeling gedurende de eerste helft van de twintigste
eeuw.
Rechts van het bordes bevinden zich gekoppelde staande ramen, erboven een groot kruiskozijn, alle ramen hebben
een kleine roedenverdeling. Aan de linkerkant bevindt zich boven het portiek/bordes een open galerij met
rondbogen. Het carillon dat daar is aangebracht werd de gemeente bij de opening van de nieuwbouwvleugel
geschonken. Daarboven is op een tegeltableau een metalen wijzerplaat aangebracht. In de topgevel een grote
vierkante gevelsteen met in reliëf het gemeentewapen tegen een eikenboom op de achtergrond.
In linker- en rechterzijgevel zijn samengestelde staande ramen aangebracht. Deze diepliggende raampartijen zijn
voorzien van brede zandstenen lateien en onderdorpels en bakstenen penanten. In de rechterzijgevel zijn enkele
rondboogopeningen aangebracht, afgesloten door hekwerk. Daarnaast is een plaquette in het metselwerk
aangebracht. Boven de zij-ingang hangt een lantaarn, uitgevoerd in smeedijzer en glas.
Op de begane grond van de achtergevel bevinden zich ramen met metalen kozijnen waarin gekleurd kathedraalglas.
De ramen worden afgesloten door een brede latei waarboven dubbele kleine roedenramen zijn geplaatst. Rechts, ter
plekke van het trappenhuis, zijn in hoogte verspringende staande glas-in-loodramen met natuurstenen onder- en
bovendorpels aangebracht. In het midden van de achtergevel zijn op de verdieping twee ramen dicht naast elkaar
geplaatst. In de linkerzijgevel zijn (ter plekke van het trappenhuis) enkele grote glas-in-loodramen geplaatst.
Daaronder bevinden zich kelderlichten met diefijzers.
Tegen de linkerzijgevel, ver naar achteren geplaatst, staat een tweelaags haakse aanbouw onder zadeldak. Als bij
de hoofdmassa is ook hier een natuurstenen goot op klossen aangebracht. In het dakvlak bevinden zich enkele
dakkapellen.
In de voorgevel (naar het plein gericht) bevindt zich een houten deur in rondboogportiek. Ervoor ligt een
natuurstenen trap met aan de zijkanten bakstenen borstweringen. Boven de ingang hangt een lantaarn, uitgevoerd
in smeedijzer en melkglas. De meeste ramen hebben zandstenen dorpels en lateien, een aantal is gekoppeld en
onderling gescheiden door een bakstenen tussenpenant.
De achtergevel heeft veel kleine raampjes met natuurstenen lateien. Haaks op deze vleugel staat een lage muur die
het raadhuis verbindt met Raadhuisplein 1.
Voor de zijvleugel van het raadhuis ligt een symmetrisch aangelegde tuin, ter hoogte van de voorgevel van de
hoofdmassa van het raadhuis afgesloten door een lage bakstenen muur, voorzien van een natuurstenen plint en
gemetselde ezelsrug.
In het verlengde van de ingang is tussen twee hoger opgemetselde vierkante pijlers een smeedijzeren hek
aangebracht. De muur wordt geleed door kleine pijlers met een ezelsrug, daartussen is een ijzeren stang
aangebracht.
In het interieur is de oorspronkelijke toestand in belangrijke mate bewaard gebleven. Na de entree volgen een grote
hal en een gang, in het verlengde van de ingang. Aan weerszijden van de gang bevinden zich kamers, achteraan is
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een doorgang met trappen naar de zijvleugel. Links in de hal is een trappartij naar de verdieping aanwezig, op de
verdieping bevinden zich rechts van de hal en gang raadzaal en trouwzaal. Het raadhuis is gedeeltelijk onderkelderd.
Ook de inrichting is in haar oorspronkelijke vorm bewaard gebleven. De wanden van hal en gang zijn uitgevoerd in
schoon metselwerk en hebben lambriseringen in geglazuurde steen. Er is een rijke symbolische decoratie door
middel van beeldhouwwerk, muurschildering en tegeltableau's onder meer van de hand van Theo van Delft.
In de raadzaal wordt nog steeds het oorspronkelijk meubilair, van de hand van Kropholler, gebruikt.
Tussen de rechterzijgevel en de woningen (thans archief) aan de oostwand van het plein, staat een gemetselde
muur met ezelsrug, voorzien van een grote rondboogvormige doorgang.
Waardering
Het raadhuis is van algemeen belang. Het raadhuis is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een
bestuurlijke en sociaal-economische ontwikkeling in het geïndustrialiseerde Langstraatgebied en als voorbeeld van
de typologische ontwikkeling van het raadhuis aan het einde van het Interbellum. Het heeft architectuurhistorische
waarden wegens het belang van het gebouw voor de geschiedenis van de architectuur en is een belangrijk werk in
het oeuvre van de architect.
Het object is zowel inwendig als uitwendig gaaf bewaard gebleven. Het heeft ensemblewaarden wegens situering die
verbonden is met de ontwikkeling van de gemeente en wegens de bijzondere plaats die het inneemt in het aanzien
van de gemeente Waalwijk.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Voormalig WOONHUIS uit 1953, later omgebouwd tot politiekantoor, thans in gebruik als gemeentearchief. Door een
muur met ezelsrug en rondboogpoort met Raadhuisplein 6 verbonden.
Tussen dit huis en het raadhuis is een grote doorgang onder rondboog, haaks op de voorgevel van het woonhuis
gezet (zie beschrijving raadhuis).
Omschrijving
Tweelaags huis onder een zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan het plein loopt. Het dak is gedekt met leien. In
de bakstenen gevel bevinden zich diverse natuurstenen elementen zoals de hoekblokken van de bogen om de
portiek en ramen, deze zijn uitgevoerd in natuursteen. Hardstenen vensterbanken en neuten. In het midden van de
gevel is een breed portiek met natuurstenen vloertje. De zware houten deur heeft groot smeedijzeren beslag. Aan
weerszijden daarvan bevinden zich gekoppelde zesruits ramen. Boven de ramen op de verdieping een
segmentboogfries met hardstenen aanzetstenen op de hoeken boven de ramen.
De linkerzijgevel heeft in de top twee staande ramen. Tegen deze zijgevel is later een éénlaagse aanbouw onder plat

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Pagina: 6 / 22

dak toegevoegd, in de stijl van de hoofdmassa.
Waardering
Het woonhuis is van algemeen belang. Het pand is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een sociaaleconomische ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens vormgeving en materiaalgebruik. Het
heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het geheel.
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Inleiding
WINKEL-WOONHUIS "'t Slot", gebouwd in 1941 als ijzerwarenhandel met woonhuis. Het pand ligt op de rechterhoek
van het Raadhuisplein met de Grotestraat.
Omschrijving
Tweelaags pand op een rechthoekige plattegrond, onder een zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de
Grotestraat loopt. Het dak is gedekt met romaanse pannen.
Het winkelpand heeft een overhoekse steunbeer op de hoek van Grotestraat en Raadhuisplein. Aan de voorzijde is
op de begane grond een galerij met grote rondbogen op dikke hardstenen zuilen. De zuilen hebben dobbelsteen
kapitelen met een gegraveerd ruitpatroon in de rand. Daarachter bevindt zich in het midden van de voorgevel een
rondboogdeur met hardstenen trapje. Aan weerszijden zijn grote rondboog-etalageramen aangebracht. Op de
verdieping, boven de galerij, zijn rechthoekige ramen geplaatst. De topgevel heeft een kanteelachtige beëindiging.
In de topgevel is een tegeltableau aangebracht met daarop de voorstelling van een hangslot in een krans, erbij het
opschrift: "'T SLOT". De rechterzijgevel heeft grote boogramen bijna tot op de grond, met natuurstenen
vensterbanken. Op de verdieping zijn zesruits ramen aangebracht. In het midden van het dakvlak bevindt zich een
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dakkapel. Deze heeft een zadeldakje met windveer en betimmerde topgevel.
Achter tegen het huis is een lagere bouwmassa (anderhalve laag) onder plat dak gezet. Het balkon is voorzien van
een bakstenen borstwering. In de gevel een deur en rond raampje.
Waardering
Het winkel-woonhuis is van algemeen belang. Het pand is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een
sociaal-economische ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens vormgeving en
materiaalgebruik. Het heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het geheel.
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Inleiding
WINKEL, gebouwd in 1937, uitgebreid in 1962.
Omschrijving
Het bakstenen pand is één laag hoog en heeft een rechthoekige plattegrond onder zadeldak, gedekt met leien. Het
pand heeft een grote verdiepingshoogte. De gevels zijn voorzien van natuurstenen plinten en gootlijsten. In de naar
de Grotestraat gerichte gevel zijn grote rondbogen aangebracht, in het midden een klein topgeveltje met raam.
Daaronder is een plaquette met jaartallen 1937-62 ingemetseld. De kopse gevel heeft eveneens een rondboog. De
invulling van deze bogen is van latere datum. Op de hoek met het plein is tegen de zijgevel een ijzeren uithangbord
bevestigd. De achtergevel is blind.
Waardering
De winkel is van algemeen belang. Het object is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een sociaaleconomische ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens vormgeving en materiaalgebruik. Het
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pand heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het geheel.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
In het verlengde van de onderdoorgang, schuin achter het raadhuis, ligt een kleine DIENSTWONING.
Omschrijving
Eénlaags bakstenen huis onder een ingeknikt zadeldak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. De kopse gevels,
zowel aan de voorzijde als aan de achterkant hebben zesruits ramen, in de top bevinden zich vierruiters. De ingang
bevindt zich in de rechterzijgevel. De linkerzijgevel is aan het uiteinde voorzien van een kleine haakse uitbouw
onder zadeldak.
De tuin wordt afgescheiden door een haag.
Waardering
De dienstwoning is van algemeen belang. Het pand is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een sociaaleconomische en typologische ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens vormgeving en
materiaalgebruik. Het heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het geheel.

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Functie

Pagina: 12 / 22

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Dienstwoning(K4)

Pagina: 13 / 22

Monumentnummer*: 525785
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 mei 2002

Kadaster deel/nr:

82626/127

Monumentnaam**
Complex Raadhuisplein/Grotestraat
Complexnummer

Complexnaam

521816

Complex Raadhuisplein/Grotestraat

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Waalwijk

Waalwijk

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Raadhuisplein

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Waalwijk

G

Postcode*

Woonplaats*

5141 KG

Waalwijk

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
985

Rijksmonumentomschrijving**

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Inleiding
WOONHUIS, gebouwd als inspecteurswoning. Het maakt nu deel uit van hetraadhuis. Ten gunste van deze
functieverandering zijn in het pand enkele wijzigingen aangebracht.
Het huis ligt dicht tegen de zijvleugel van het raadhuis en vormt visueel een afsluiting van de westkant van de tuin
die voor deze zijvleugel ligt. Het huis is gebouwd in de jaren dertig door Kropholler, in de voor hem karakteristieke
traditionalistische stijl.
Omschrijving
Tweelaags bakstenen pand onder een licht ingeknikt dak. Het dak is gedekt met leien. De ramen met
roedenverdeling liggen diep in de gevel. Het pand heeft een houten deur.
Waardering
Het woonhuis is van algemeen belang. Het pand is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een sociaaleconomische ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens vormgeving en materiaalgebruik. Het
heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het geheel.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* 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*: 525789
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 mei 2002

Kadaster deel/nr:

82625/24

Monumentnaam**
Complex Raadhuisplein/Grotestraat
Complexnummer

Complexnaam

521816

Complex Raadhuisplein/Grotestraat

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Waalwijk

Waalwijk

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Postcode*

Woonplaats*

Raadhuisplein

6

Toev.*

5141 KG

Waalwijk

Raadhuisplein

7

5141 KG

Waalwijk

Raadhuisplein

8

5141 KG

Waalwijk

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Waalwijk

G

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
985

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Woningen, in aansluiting op het hoekpand met winkel (Grotestraat). Gebouwd in 1941. Op de begane grond
gedeeltelijk ook in gebruik als winkel.
Omschrijving
Twee tweelaags huizen onder zadeldak waarvan de nok haaks op het raadhuisplein staat. De daken zijn gedekt met
romaanse pannen. Beide voorgevels zijn drie traveeën breed en gespiegeld ten opzichte van elkaar. Op de begane
grond is een smalle houten rondboogdeur aangebracht, er zijn twee rondboog etalageramen met metalen kozijnen.
Op de verdieping hebben de huizen zesruits ramen. In de topgevel van nummer 7 is in een verticaal aangebracht
betegeld deel het jaartal 1941 leesbaar.
Waardering
De woningen zijn van algemeen belang. De woningen zijn van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een
sociaal-economische ontwikkeling. Ze hebben architectuurhistorische waarde wegens vormgeving en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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materiaalgebruik. Ze vormen een essentieel onderdeel van het geheel en hebben derhalve ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* 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*: 525792
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 mei 2002

Kadaster deel/nr:

82625/43

Monumentnaam**
Complex Raadhuisplein/Grotestraat
Complexnummer

Complexnaam

521816

Complex Raadhuisplein/Grotestraat

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Waalwijk

Waalwijk

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Raadhuisplein

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Waalwijk

G

Postcode*

Woonplaats*

Situering

5141 KG

Waalwijk

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
985

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
GALERIJ met MUZIEKKIOSK. Gebouwd in de jaren dertig ter voltooiing van het Raadhuisplein.
Omschrijving
Zeshoekige kiosk, uitgevoerd in baksteen bekroond door een tentdak met harp-symbool, het dak is gedekt met
leien. De voet heeft kleine kruisvormige uitsparingen. Elk gevelvlak heeft een grote rondboogopening op een
natuurstenen pijler. In de openingen bevinden zich thans ramen met aluminium kozijnen. Links van deze kiosk een
galerij met rondboogdoorgangen naar de Grotestraat. Rechts ervan bevindt zich een wat lager gedeelte, in gebruik
als winkelruimte. Thans voorzien van een moderne luifel aan de pleinkant.
Waardering
De galerij met muziekkiosk is van algemeen belang. Het object is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van
een sociaal-economische ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens vormgeving en
materiaalgebruik. Het heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het geheel.

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Cultuur, gezondheid en wetenschap

Welzijn, kunst en cultuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 525794
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 mei 2002

Kadaster deel/nr:

82625/35

Monumentnaam**
Complex Raadhuisplein/Grotestraat
Complexnummer

Complexnaam

521816

Complex Raadhuisplein/Grotestraat

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Waalwijk

Waalwijk

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Raadhuisplein

2

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Waalwijk

G

Postcode*

Woonplaats*

Situering

5141 KG

Waalwijk

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
985

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
LANTAARN, in de as van de Stationsstraat geplaatst.
Omschrijving
Bakstenen vierkante pijler, obeliskvormig, op een bredere voet. Aan de voet, die in natuursteen is uitgevoerd, is een
verbreed gedeelte gemaakt dat dienst doet als zitbank. Bovenaan bevindt zich een lantaarn met overstekende rand
van metaal, gevuld met glas.
Waardering
De lantaarn is van algemeen belang. De lantaarn heeft architectuurhistorische waarde wegens hoogwaardige
esthetische kwaliteiten. Het object heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het geheel.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Straatmeubilair

Lantaarn
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Datum van downloaden 17 januari 2022

Pagina: 20 / 22

Monumentnummer*: 525795
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 mei 2002

Kadaster deel/nr:

82625/39

Monumentnaam**
Complex Raadhuisplein/Grotestraat
Complexnummer

Complexnaam

521816

Complex Raadhuisplein/Grotestraat

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Waalwijk

Waalwijk

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Raadhuisplein

2

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Waalwijk

G

Postcode*

Woonplaats*

5141 KG

Waalwijk

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
985

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
BRANDSLANGTOREN met GARAGE, schuin achter het raadhuis gelegen, bij de dienstwoning Raadhuisplein 3.
Gebouwd voor de brandweer als oefentoren en droogruimte voo de brandslangen.
Omschrijving
Vierkante, vierlaagse bakstenen toren, bekroond door een opstaande rand met bakstenen kantelen. De kantelen zijn
aan de bovenzijde afgewerkt met een natuurstenen lijst. De voorkant heeft vanaf de verdieping poorten en een
smalle metalen trap. De gevel op de begane grond is blind.
Aan de linkerkant bevindt zich een smalle éénlaags aanbouw onder plat dak. Daarin zijn twee getoogde poorten
geplaatst met smeedijzeren beslag. In de poorten zijn kleine vierkante raampjes met forse ijzeren roosters ervoor
aangebracht. In de zijgevel bevinden zich enkele openingen, eveneens voorzien van roosters.
Waardering
De slangentoren met garage is van algemeen belang. De slangentoren met garage is van cultuurhistorisch belang
als uitdrukking van de typologische ontwikkeling van het brandweergebouw. Het object heeft ensemblewaarde als
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een essentieel onderdeel van het geheel.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en

Overheidsgebouw

Brandslangtoren

overheidsgebouwen
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