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Monumentenomschrijving

1 Gegevens

1

e

In oorsprong 16 -eeuws pakhuis, thans na restauratie ingericht als klooster. Het pand telt
twee verdiepingen en een hoog zadeldak tussen puntgevels. Vensters met korfbogen.

Algemeen
Adres

: Zaltbommel, Ruiterstraat 8

Eigenaar

: fam. Van Der Waal

Huidige functie

: Woonhuis

Oorspronkelijke functie : Pakhuis
Soort object

: Particulier woonhuis (geen openbare ruimten)

Status

: Rijksmonument

Onder nummer

: 40259

Opgenomen in register

: 30 maart 1971

Topografie

: Zaltbommel
Gemeente Zaltbommel
Provincie Gelderland

Kadastrale gegevens
Gemeente

: Zaltbommel

Sectie

:A

Nummer(s)

: 4064 & 4063 (Woning op perceel 4064)

Postcode

: 5301 ED Zaltbommel

-----------------------------1

: Letterlijk overgenomen uit de objectendatabank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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2.3 Samenvatting advies
Om het cultureel erfgoed te behouden wordt geadviseerd
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3

De straat wordt al benoemd in het midden van de 15e –eeuw, waarbij men spreekt over een

3 Globale bouw en gebruiksgeschiedenis

looierijgang, De Jan Haeckenstraet welke later de Ruyterstraet is genoemd. Deze benaming is

In deze paragraaf wordt getracht een globaal beeld te schetsen van de bouw en

afkomstig van de huizen van de families of beroepen welke in de straat werden uitgevoerd. In

gebruiksgeschiedenis van het pand. Deze uitwerking zal worden opgebouwd door eerst de

deze periode gaf men de huizen benamingen om de huizen of families op te zoeken waarvoor

stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis te behandelen waarna de bouw en

tegenwoordig huisnummers dienen. Beckering Vinckers gaat er van uit dat Ruiterstraat 10 een

gebruiksgeschiedenis gezamenlijk zal worden behandeld. Dit omdat bouw en gebruik van een

kroeg/herberg is geweest genaamd Rutershusinge. Het kan daarom ook zeker denkbaar zijn

pand onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook bij dit pand is waar te nemen dat het

dat dit pakhuis voorzien is geweest van een brouwerij in de kelderruimte, waarbij een

bouwwerk enkele bouwfasen bezit waarbij aanpassingen en wijzigingen zijn uitgevoerd aan

lokaliteit op de begane grond/opkamer aanwezig was.

zowel het exterieur als wel het interieur ten behoeve van gebruikerswensen.
4

De Ruiterstraat is gelegen in het noordelijke deel van de stad waarbij expliciet wordt gemeld

Het voormalige pak/koetshuis aan Ruiterstraat 8 te Zaltbommel (Bommelerwaard/Gelderland)

dat de Ruiterstraat bezit over grotere stadswoningen. De Ruiterstraat staat bekend als de

is een rechthoekig bouwvolume welke in de breedte (als een dwarshuis) evenwijdig aan de

straat met deftige huizen van stedelijke elite gelegen aan hoofdstraten. Bij deze deftige

Ruiterstraat is gepositioneerd. Dit twee laags tellende bouwwerk onder een schilddak is geheel

huizen behoorde dan ook een koets/pakhuis welke ten diensten stond van het woonhuis.

opgetrokken uit baksteen gevelwerk welke voorzien is van baksteen vensteropeningen. Het

De eerste weergave van het onderzoeksobject staat op een afbeelding van

bouwwerk is in zijn hoofdopzet een directe weerspiegeling van een 16e-eeuws pakhuis. Tijdens

Jacob van Deventer uit circa 1560 (zie afbeelding 5). 13De kaart van Jacob van Deventer dateert

onderzoek is vastgesteld dat het object is geplaatst op huidig aangegeven kadastraal perceel

van na de stadsbrand circa 1560, aangezien Van Deventer in 1557 of 1558 de opdracht krijgt

A-4064 (perceel en object voorzien van zelfde nummering). 1Voorheen heeft het object het

van dhr. J.C. Visser om Zaltbommel in kaart te brengen. Hierbij is enkel waarneembaar dat er

nummer A-391 en het perceel A-392 gehad, deze vernummering heeft plaatsgevonden tijdens

aan de voorzijde op het perceel bebouwing aanwezig is met daarachter een binnentuin/plaats.

de verkoop en splitsing van panden door de gemeente Zaltbommel in het jaar 1982. 2Ook de
huisnummering heeft een vernummering ondergaan welke is overgegaan van C93 naar
Ruiterstraat nummer 10 waarna het wegens de splitsing is vernummerd naar het huidige
Ruiterstraat 8 (jaar van vernummering onbekend).

Afbeelding …….

Afbeelding…..

12 van 52

Bouwhistorische Verkenning-Woonhuis-Ruiterstraat 8 te Zaltbommel

Afbeelding……..

Afbeelding…..

Afbeelding…..

Op de kadastrale minuut van 1811-1832 staat het bouwwerk en perceel weergegeven. Deze
Uit de literatuur blijkt dat 11Middel eeuwse huizen bijna niet meer aanwezig zijn in

kadastrale minuut en de daarbij horende aanwijzende tafel is opgetekend om het innen van

Zaltbommel door de stadsbrand van 1524. De kern van de meeste huizen binnen de

belastinggelden mogelijk te maken. Hier uit kan worden opgemaakt wie de eigenaar is van een

stadswallen van Zaltbommel stamt daardoor uit de 16e t/m de 18e eeuw. Daarom wordt er in

perceel/bouwwerk welke de belastinggelden moet afdragen. De naam van de toenmalige eigenaar

deze bouwhistorische verkenning vanuit gegaan dat het huidige object Ruiterstraat 8 dateert

van het object is slechts deels waarneembaar op de aanwijzende tafel omdat deze niet correct in

van na deze stadsbrand derde kwart 16e -eeuw is. De invloed van de brand op Ruiterstraat 8

het vakje is genoteerd. ‘Bijland van ……’ is het deel van de naam dat nog waarneembaar is.

kon echter helaas niet uit de archieven achterhaald worden. Rond 1640 is er een afbeelding
van Zaltbommel gemaakt door Joan Bleau waarop Ruiterstraat 8 zichtbaar is (zie afbeelding 6).

Vanaf de periode van 1832 tot en met het begin van de 20e eeuw is momenteel niet bekend welke

Op deze afbeelding staat geen pakhuis weergegeven welke dwars aan de Ruiterstraat is

familie(s) eigenaar zijn geweest en/of gebruik hebben gemaakt van het pak/koetshuis. 5In de

gepositioneerd. Hieruit kan worden opgemaakt dat de afbeelding een weergave schets waarbij

periode van 1900 tot 1902 heeft familie Heijligers het bouwwerk bewoond. Historische kring

de bouwblokken, straatindelingen en bebouwingen correct zijn, enkel de uitvoering van de

Zaltbommel heeft dit achterhaald n.a.v. een onderzoek naar de timmerwerkplaats ‘Onder de Sint-

bebouwing laat bij de doorsnee object te wensen over. Kloosters, kastelen, kerken en overige

Maarten’ van dhr. J.A. Pool Jr. welke aanvankelijk in de tuin van de Ruiterstraat 10 was gevestigd.

statige panden zijn veelal wel op een benaderbare wijze weergegeven.

Aangezien er word gesproken over de tuin is niet exact bekend waar de werkplaats gepositioneerd
is geweest, en/of het pak/koetshuis ook onderdeel uit maakte van deze timmerwerkplaats. Deze
timmerwerkplaats is in 1902 naar Haarlem verhuisd.
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Het is onbekend aan wie de familie Van Lookeren Campagne de woning heeft verkocht. Wel is
duidelijk dat he pak/koetshuis enkel een bijgebouw zal zijn geweest van het statige woonhuis
aan de ruiterstraat 10. Op afbeelding … uit het jaar 1960 is duidelijk waarneembaar dat het
pak/koetshuis niet meer voorzien is van een kapconstructie. Tevens is de toegangsdeur en
enkele vensters dichtgezet met baksteen. Dit geeft aan dat het pak/koetshuis mogelijk alleen
nog ten diensten stond als opslagplaats van goederen. Wel kan worden vastgesteld dat de
zijgevels nog voorzien zijn van een zestal lange smeedijzeren gevelankers, welke vermoedelijk
nog aan de houten moerbalken vast zitten. Vermoedelijk is er rond het begin van de 20e-eeuw
weinig onderhoud uitgevoerd aan het pak/koetshuis, waardoor zal men de kapconstructie
hebben verwijderd en de vensters deels hebben dichtgezet.

Afbeelding …..
22

De eerstvolgende familie welke in verband kan worden gebracht met de woning Ruiterstraat

10 en bijbehorend pak/koetshuis is de familie van Lookeren Campagne. Dit was een
welgestelde familie aangezien zij de eigenaar waren van de steenfabrieken in Haaften en
Hurwenen. Vastgesteld kan worden dat de familie het pand aan Ruiterstraat 10 al voor de
tweede wereldoorlog in bezit had, aangezien door Bettien Scherft- van Lookeren Campagne in
de lokale krant ‘De Toren 4-10-1984’ is aangegeven dat zij aanwezig was in de woning op 6
september 1944. De panden in de binnenstad van Zaltbommel hebben meerdere male
beschietingen meegemaakt (dit omdat er veel strijd is geleverd voor de brug), waarbij de
bewoners van Ruiterstraat 10 hun toevlucht zochten in de kelder van het huis. Na
Bouwhistorisch onderzoek te hebben uitgevoerd op het woonhuis Ruiterstraat 10, kan worden
vastgesteld dat men tijdens de beschietingen op de stad gebruik heeft gemaakt van de kelder
welke aanwezig was onder het pak/koetshuis (huidige Ruiterstaat 8). Tijdens de leegloop van
de stad Zaltbommel is de familie op aandringen van de Duitse bezetters vertrokken naar de
steenfabriek in Hurwenen waar zij de bombardementen hebben afgewacht. Na terugkomst

Afbeelding………..

waren bijna alle huizen in Zaltbommel leeggeplunderd van waardevolle objecten.
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8

Op 12 februari 1959 is de Ruiterstraat 10 aangekocht als katholiek tehuis ‘Sint Antonius’

‘De heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken’, werd het kinderverblijf door pastoor Retel

welke onderdeel is van de Zusters Franicanessen te Oirschot. Voorheen waren zij elders in de

ingezegend. De crèche was een succes, er zijn dagen geweest dat er meer dan zestig kinderen

stad gehuisvest. Dor de aankoop van het grote herenhuis van Ruitestraat 10 heeft is men ook

aanwezig waren.

eigenaar geworden van het naastgelegen/aaneengesloten pak/koetshuis. Voor het bruikbaar
maken van het voormalige pak/koetshuis als kindercrèche heeft een grote verbouwing
plaatsgevonden door bouwbedrijf ‘De Bont uit Nieuwkuyk’ onder leiding van architect J.H.M.
Priem uit Oirschot.
Hierbij heeft men het gehele pand
voorzien van een geheel nieuw interieur.
Vermoedelijk heeft men in deze periode
de houten verdiepingsvloeren (moer en
kinderbinten) verwijderd en heeft men
vermoedelijk de kelderruimte volgestort
en afgewerkt met een betonvloer. Tevens
heeft men de nieuwe betonnen
segmentvloeren aangebracht als wel de
trappen. Naast deze wijzigingen heeft
Afbeelding…..

men ook de stalen vensters as wel de

gehele kapconstructie aan het bouwwerk toegevoegd. In deze periode heeft men het gehele
pand gerestaureerd/gereconstrueerd met hedendaagse deels moderne bouwmaterialen. In
afbeelding… staat weergegeven wat de indeling van het pand was. Het pand heeft ook in deze
periode van gebruik onderdeel uitgemaakt van de Ruiterstraat 10, dit vanwege het
onlosmakelijke gebruik van beide panden (slaapkamers enz.).
23

Op zaterdag 18 augustus 1962 was er iets bijzonders te vieren in de Ruiterstraat. Grote vazen

met rode en witte anjers sierden de gevel van Ruiterstraat 8 en boven de poort wapperde de
Nederlandse vlag. Kinderverblijfplaats ‘De Ruitertjes’ werd officieel geopend. Bij de opening
waren onder meer aanwezig burgemeester Wielinga, de Algemene overste, het hoofdbestuur
van de Franciscanessen uit Oirschot, leden van het kerkbestuur en de parochieraad van de
katholieke kerk en dominee Rinkema. Terwijl de aanwezigen in de zaal psalm 23 zongen,
Afbeelding….
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Na enkele jaren van het pand gebruik te hebben gemaakt heeft het katholiek tehuis ‘Sint
Tijdens het gebruik van het pand zijn er nog enkele aanvullende gebruikerswensen geweest

Antonius’ deze locatie opgeheven in 1980 opgeheven (de panden Ruiterstraat 8-10 en 12).

van de zuster. Door het verwezenlijken van deze wensen zijn er enkele bouwvergunningen

Vervolgens heeft de gemeente Zaltbommel alle panden in eigendom genomen en het pand in

aangevraagd en hebben zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd aan en bij het voormalige

1980 anderhalf jaar in gebruik genomen als huisvesting voor de gemeentesecretarie. Dit omdat

pak/koetshuis.

het stadhuis van Zaltbommel (Markt 12) een restauratie onderging. Voor dit gebruik zijn er
geen bouwkundige ingrepen uitgevoerd, waardoor deze gebruiksfase ook niet zichtbaar is

34

Op 9 februari 1962 is er een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een berging met

binnen het in/exterieur.

twee toiletten en een kippenhok halverwege in de tuin. De funderingen en enkele fragmenten
van dit bouwwerk is momenteel nog steeds aanwezig en opgenomen in het tuinhuisje. Ook

Nadat de gemeente Zaltbommel de panden aan de Ruiterstraat heeft verlaten in 1982 zijn alle

heeft men op 14 juni 1965 een bouwvergunning gekregen voor het plaatsen van een aanbouw

panden in de particuliere verkoop gegaan; eerst Ruiterstraat 10 en 12 en vervolgens nummer

aan de achterzijde van het pand. Vermoedelijk heeft deze bouwvergunning toch niet geheel

8. Ruiterstraat 8 is gekocht door Dhr. R. Groen welke het pand als kantoorruimte heeft

aan de wensen van de gebruikers voldaan en heeft men op 11 oktober 1966 een nieuwe

gebruikt voor het architectenbedrijf Groen & Partners. Enkel was het gehele pand nog te groot

bouwvergunning gekregen voor het realiseren van een één laags grote aanbouw aan

voor de bedrijfsvoering van Groen & Partners, waardoor men de tweede verdieping heeft

achterzijde van het pand. Enkel is na aanleiding van de uitgevoerd verkenning aan de

verhuurd aan een reclamebureau van dhr. P. Thole. Na enige tijd heeft dit reclamebureau het

achtergevel vastgesteld dat beide aanbouwen nooit zijn gerealiseerd, mogelijk was de

pand verlaten, waarna Groen & Partners het gehele pand als kantoorruimte is gaan gebruiken.

behoefte of financiële middelen een aanleiding de uitbreiding niet uit te voeren.

Ten tijde van de koop 1982 heeft men enkele bouwwerkzaamheden uitgevoerd welke
betrekking hebben op de splitsing van de panden Ruiterstraat 8 en 10. Wel was er nog een
verbinding aanwezig op de zolderverdieping, omdat het reclamebureau van dhr. P. Thole ook
een gedeelte huurde van Ruiterstraat 10 (zolderverdieping achterhuis). Het voormalige
pak/koetshuis Ruiterstraat 8 is als kantoorpand door Groen & Partners in gebruik gebleven tot
het werd verkocht aan de huidige eigenaar waarna het pand een woonbestemming heeft
gekregen (2008-2009). Naast het reguliere onderhoud door Groen & Partners heeft er ook een
wijziging plaatsgevonden aan de achterpui op de begane grond. Men heeft de stalen pui welke
zichtbaar is op afbeelding…… verwijderd en vervangen voor een nieuwe pui welke voorzien
was van een eenvoudige profilering en materiaalgebruik (dit vanwege een betalingsgeschil met
een klant, welke als compromis het kozijn heeft geleverd). Ook heeft men op de eerste
verdieping in de ronde betonnen wand bij het centrale trappenhuis openingen gemaakt,
waardoor er meer licht in de gang op de eerste verdieping komt.

Afbeelding…..
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In 2008 heeft de familie Van Der Waal eigenaar van het pand geworden. Dit met als doel het
voormalige pak/koetshuis te veranderen naar een volwaardige woning welke voldoet aan de
woonwensen. Om deze wens te bewerkstelligen heeft men in het jaar 2008/2009
werkzaamheden uitgevoerd om het pand te voorzien van de huidige indeling en uitstraling.
Hierbij is duidelijk zichtbaar dat op alle verdiepingen de indeling van het pand is aangepast
(zie de verschillen tussen afbeelding…. en afbeelding….). Het pand moest immers voorzien
worden van een volaardige keuken, badkamer en enkele slaapkamers. Tijdens deze
werkzaamheden zijn de vloeren en trap leidend geweest voor de indeling en heeft men de
woonwensen verdeeld over de aanwezige verdiepingen. Wel is er in het gehele pand een
eenheid gecreëerd door materiaalgebruik en kleurstellingen.
Enkele onderdelen welke tijdens deze bouwfase zijn uitgevoerd kunnen opvallend worden
genoemd, zoals de voorzetwand met openhaard welke op de eerste verdieping tegen de
rechterzijgevel voor de blindvensters zijn aangebracht. Ook is op de begane grond een
gedeelte van de keuken tegen de rechterzijgevel voor de blindvensters aangebracht. Beide
elementen geven een weergave dat in deze periode van monumentenzorg geen eerdere
bouwfasen mochten worden verstoord c.q. uitgewist (anders had men deze vensters weer open
kunnen maken en onderdeel van de woning laten worden). En dit terwijl het heropenen van de

vensters in de jaren 70 wel werd geaccepteerd. Echter is er tijdens deze werkzaamheden wel
mee ingestemd dat op de begane grond het eerder aangebrachte grote venster in de
achtergevel kon worden vernieuwd voor het huidige exemplaar qua maatvoering
materalisering en indeling.

Afbeelding…….
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Na afronding van bovengenoemde werkzaamheden heeft de familie Van Der Waal in 2009 hun
intrek genomen in Ruiterstraat 8. Opvallend is dat vanaf dit moment het pand pas voor het
eerst geheel in gebruik is genomen als woonhuis. Vanaf deze periode komt het steeds vaker
voor dat monumentale panden een herbestemming krijgen waardoor deze behouden blijven
voor een latere generatie.
Naast het reguliere onderhoud welke door de huidige gebruiker wordt uitgevoerd is er in 2014
een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde
van de woning. Zeer verrassend is het dat men toch op de begane grond meer leefruimte wilt
hebben, welke enkel gerealiseerd kan worden door het maken van een uitbouw aan de

Afbeelding……..

achterzijde. Tevens is de wens aanwezig om toch een kelderruimte te realiseren voor het
opslaan van goederen/levensmiddelen (dit terwijl het pand altijd een kelder heeft gehad). Tijdens
het verlenen van de omgevingsvergunning anno 2014 was de monumentale visie aanwezig om
de aanbouw architecttonisch zichtbaar te maken welke als nieuwe bouwfase aan het
rijksmonument word toegevoegd. Ten tijde van het uitvoeren van deze bouwhistorische
verkenning is er nog geen gebruik gemaakt van de verleende omgevingsvergunning. De wens is
nog steeds aanwezig om gebruik te maken van deze omgevingsvergunning.
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4 Bouwhistorische beschrijving
4.1 Inleiding
Bij de beschrijving worden aanduidingen als voor, achter, links en rechts toegepast. Bij
de indeling/plattegronden zijn/is de voorgevel aan de Ruiterstraat het uitgangspunt. Bij de
wanden wordt beschreven vanuit het gezichtspunt van de beschouwer. Dit geniet de voorkeur
boven windrichtingen. Tekst en beeld zijn qua informatiewaarde complementair. De
vertrekaanduidingen zijn weergegeven door middel van nummeraanduidingen. In de tekst
worden maatvoeringen beschreven in millimeters. Voor de bouwhistorische beschrijving zijn
roerende zaken zoals meubilair buiten beschouwing gelaten.

4.2 Exterieur
4.2.1 Bouwmassa
Het perceel 4064 is bijna over de gehele breedte voorzien van een bouwmassa, enkel is
er aan de rechterzijde van het pand nog een doorgang aanwezig. Deze doorgang verleend
toegang tot de achterzijde van het bouwwerk als wel het achtergelegen perceel 4063 (zie
kadastrale uitsnede afbeelding 2) Het bouwwerk bestaat uit twee bouwlagen plus
zolderverdieping onder een zadeldak, waarbij de topgevels (zijgevels van het pand) tot boven
het dakvlak uitkomen. Het dak bezit aan zowel de voor als achterzijde drie kleine
dakkapellen.
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4.2.2 Gevels

deze gevel. Wel kan worden vastgesteld dat er een jongere bouwfase aanwezig is van
gevelstenen welke zijn toegepast voor het realiseren van een optopping van de gevel, waarbij
men een sierlijke baksteenlijst heeft toegepast. In de gevel heeft men stalen vensters
aangebracht welke zijn voorzien van 12-vaks [3 breed en 4 hoog] of 15-vaks
[3 breed en 5 hoog] indeling waarbij enkelvoudig getrokken glas is aangebracht in een licht
groene/gele kleurstelling. De gevel is voorzien van enkele smeedijzeren gevelankers
(enkelvoudige schieters), welke de positie weergeven van de voormalige balklaag
(verdiepingsvloer). Zeer opvallend in deze gevel is dat er aan de rechteronderzijde geen
vensters in de gevel aanwezig zijn, waardoor eer geen symmetrie aanwezig is. Dit kan

Afbeelding ……

Afbeelding…..

Voorgevel Ruiterstraat:
De voorgevel bevat twee bouwlagen welke is onder te verdelen in acht assen welke zich

vermoeden dat er een opkamer aanwezig is geweest, wat enkel doormiddel van bouwsporen
aan de binnenzijde van de gevel is waar te nemen. Tevens is er in de linkerzijde van de
voorgevel vermoedelijk een sleutelkluis aangebracht, welke mogelijk uit de periode van het

onder een hoog schilddak bevind. Voor de voorgevel is een smalle stoepzone aanwezig welke is

kinderdagverblijf of het tijdelijke gemeentehuis zal dateren. Het schilddak is voorzien van

uitgevoerd in straatklinkers (met uitzondering van de Belgisch Hardstenen plaat bij de

drie kleine dakkappelen welke zijn voorzien van een 9-vaks vensterindeling waarboven een

hoofdingang). Aan de rechterzijde van het pand heeft men de doorgang dichtgezet doormiddel

schuin uitgevoerd dak aanwezig is. Verder heeft men enkele dakvensters in het dakvlak

van een dubbele poort (opgeklampte deuren welke is uitgevoerd van geprofileerde mes in

aangebracht voor een optimale lichttoetreding op de zolderverdieping. Men heeft een mat

groef) welke door middel van hengen in duimen functioneren. Deze deuren zijn bevestigd

zwart geglazuurde verbeterde Hollepan toegepast. Opvallend aan het dak is dat er gebruik is

tussen twee later aangebrachte stenen poeren welke voorzien van een hardstenen

gemaakt van zowel zink werk als koper (zink werk als zijwangen dakkapellen en

geprofileerde afdekplaat. De gehele gevel is opgetrokken uit lichtrode hand vorm baksteen

muurafdekkers en een koperen goot met bijbehorende hemelwaterafvoeren).

[240/250 x 110/125 x 45/50] welke in kruisverband is aangebracht, en is voorzien van een
lichtgrijze kalkvoeg (platvol gevoegd). Zijn er in het metselwerk enkele bouwsporen waar te
nemen. Deze waarnemingen zijn gedaan aan de bovenzijde van de gevel (zichtbaar dat deze
gehele gevel is opgetopt), tevens is er aan de linkerzijde zichtbaar dat er een ingetande
bouwnaad in het gevelwerk aanwezig is (dit kan te maken hebben met de aansluiting van
voorgevels Ruiterstraat 8 en 10). Ook is vastgesteld dat door de toepassing en uitvoering van
het gevelmetselwerk kan worden aangenomen dat er sprake is van een vermoedelijke 16 eeeuwse gevel. Dit mede vanwege de toepassing van klezoren in de koppen laag bij venster
openingen (met uitzondering van de voordeur) en bij de hoekuitvoering van voorgevel met
topgevel en de uitvoering van kopse en strekse ontlastingsbogen boven de vensters. Tevens
zijn er schuine gevelstenen in de dagkanten van de vensters toegepast, waarbij kan worden
vermoed dat deze profielstenen tevens afkomstig is van de eerste fase voor het realiseren van
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Deze gevel is voorzien geweest van beplanting waarvan de sporen momenteel nog zichtbaar
zijn op de gevelsteen als wel op/in het voegwerk, tevens is er binnen het voegwerk aan de
onderzijde een inboeting aanwezig waarbij ook zoutaantasting op de gevel aanwezig is.
Opvallend bij deze voegen is dat er een laagje portlandcement op de voeg aanwezig is welke
zich afzet tegenover de kalkcementvoegmortel welke binnen dit metselwerk behoord. Ook
binnen dit gevelvlak zijn inboetingen als wel de totale optopping van het gevelvlak aanwezig.
binnen deze verhoging van de gevel heeft men enkele vlechtingen aangebracht in de schuinte
van het dakvlak, enkel is tussen de rechter en linkerzijde geen symmetrie aanwezig is. De
oorzaak hiervan is volkomen onduidelijk. Ook binnen dit gevelvalk zijn enkele smeedijzeren
gevelankers (enkelvoudige schieters), welke een weergave geven van de voormalige houten
balklaag (verdiepingsvloer) en waarbij de gevelankers in de top de muurplaat als wel de
Afbeelding…….

Afbeelding……

gordingen weergeven.

Rechterzijgevel:
De zijgevel bevat drie bouwlagen en drie assen waarbij de venstervakken van de eerste
verdieping de driedeling bepalen. Deze gevel betreft eveneens als de voorgevel een lichtrode
handvorm baksteen [240/250 x 110/125 x 45/50] metselwerkgevel uitgevoerd in kruisverband,
waarbij een hoge topgevel aanwezig is. Binnen deze gevel zijn via de vensterindelingen en de
smeedijzeren gevelankers de achterliggende vloerindelingen zichtbaar. Opvallend is dat
binnen dit gevelvlak zeer veel bouwsporen en bouwfaseringen waarneembaar zijn. Hierbij is
ook weer zichtbaar dat er in het metselwerk gebruik is gemaakt van klezoren bij zowel
vensters als wel bij beide hoekoplossingen. De vensters van de begane grond en eerste
verdieping zijn allemaal dichtgezet met baksteengevelwerk (Halfsteensverband
[210/215x100/110x40/43]) waardoor er momenteel gesproken kan worden van blindvensters,
waarbij verschillende bouwfasen zijn af te lezen. De drie vensters welke op de tweede
verdieping aanwezig zijn betreffen ook stalen vensters welke een 12-vaks [3 breed en 4 hoog]
indeling waarbij enkelvoudig getrokken blank glas is aangebracht.

Afbeelding…..
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De achtergevel is met de uitvoering van de vensters geheel afwijkend uitgevoerd dan de voor
en rechterzijgevel. Wel heeft men stalen vensters op de eerste verdieping toegepast, enkel
zijn deze vierkant uitgevoerd en voorzien van een 12-vaks verdeling [4 breed en 3 hoog] welke
voorzien zijn van enkel laags getrokken blank glas. De onderpui betreft een dubbele
samengestelde brede pui, waarbij de linker pui is voorzien van dubbele openslaande deuren.
Deze gehele onderpui is uitgevoerd in een vakverdeling welke esthetisch aansluit bij de
bovengelegen vensters, waarbij is waar te nemen dat deze pui één van de laatste
gevelwijzigingen is welk is uitgevoerd in hout. Alle vensters hebben een lichte/witte
kleurstelling. Opvallend is dat binnen dit gevelvalk geen smeedijzeren gevelankers aanwezig
zijn, zoals deze wel bij de overige gevelvlakken aanwezig zijn. Het schilddak is voorzien van
Afbeelding……

Afbeelding……

drie kleine dakkappelen waarvan er maar twee zichtbaar zijn. Deze dakkapellen zijn voorzien
van een 9-vaks vensterindeling waarboven een plat dak is aangebracht. Verder heeft men

Achtergevel :
Deze achtergevel is deels waarneembaar, dit heeft te maken met het achterhuis van

enkele dakvensters in het dakvlak aangebracht voor een optimale lichttoetreding op de
zolderverdieping. Men heeft een mat zwart geglazuurde verbeterde Hollepan toegepast.

Ruiterstraat 10 welke deels achter deze bebouwing van Ruiterstraat 8 is gepositioneerd.

Opvallend aan het dak is dat er gebruik is gemaakt van zowel zink werk als koper (zink werk

De achtergevel bevat twee bouwlagen waarbij drie assen zichtbaar zijn, onder een hoog

als zijwangen dakkapellen en muurafdekkers en een koperen goot met bijbehorende

schilddak. Aan de linkerzijde van het pand is de doorgang aanwezig welke is voorzien van de

hemelwaterafvoeren).

bubbele poort (zie beschrijving voorgevel). De gehele gevel is opgetrokken uit lichtrode hand
vorm baksteen [240/250 x 110/125 x 45/50] welke in kruisverband is aangebracht, en is
voorzien van een lichtgrijze kalkvoeg (platvol gevoegd). Wel zijn er in het metselwerk enkele
bouwsporen waar te nemen. Deze waarnemingen zijn gedaan aan de bovenzijde van de gevel
(zichtbaar dat deze gehele gevel is opgetopt, waarbij een sierlijke metselwerk band onder de
dakgoot is aangebracht.) Ook is zichtbaar dat er aan het metselwerk is gewerkt voor het
plaatsen van de grote onderpui. Wel is het hierbij opvallend dat aan beide zijde van deze pui
klezoren in het gevelmetselwerk aanwezig zijn (hierdoor kan worden gesuggereerd dat de
bestaande negge van eerdere vensters zijn aangehouden). Ook in dit gevelvlak kan worden
aangenomen dat het oudste baksteenwerk zal dateren uit de 16e-eeuw.

Afbeelding……
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Buitenruimte – Overige opstallen:

Afbeelding…….

Ruiterstraat 8 bezit een zeer grote buitenruimte, welke is aangegeven in afbeelding…..
Hierbij is vastgesteld dat het twee percelen betreffen (perceel 4064 waarop ook het woonhuis
is gepositioneerd en perceel nummer 4063 welke is voorzien van enkele kleine opstallen).
De gehele buitenruimte is doormiddel van ommuringen afgeschermd van de overige percelen.
Deze afscheidingen dateren wel allemaal uit verschillende tijdsperioden, en zijn ook
verschillend in uitvoering. Tevens is zichtbaar dat de afscheidingen op enkele plaatsen zijn
opgetopt /aangeheeld of veranderd zijn qua uitvoering, dit heeft voornamelijk te maken met
bebouwingen welke tegen de muur zijn aangebouwd waardoor de tuinmuur onderdeel
uitmaakt van een bouwwerk. Vanwege het totale ensemble welke aanwezig was tussen de
aangrenzende percelen (huidige Ruiterstraat 10-12) is dit gehele buitenterrein voorzien
geweest van één gemetselde afscheiding welke voorzien was van enkele steunberen
(daterend uit de 18e-eeuw i.v.m. afmetingen stenen). Momenteel zijn aan de rechterzijde van
het perceel 4063 hiervan nog enkele fragmenten zichtbaar. De afscheiding welke aanwezig is
tussen Ruiterstraat 8 en 10 betreft een jongere variant uitgevoerd in betondelen welke ten
tijde van de splitsing van percelen in de jaren 80 is aangebracht. Op het terrein staan twee
kleine opstellen welke als opslagruimte worden gebruikt. Verrassent is dat de opstal in het
midden van de tuin intern nog fragmenten bezit van de in 1966 geplaatste enkellaags

Afbeelding…….

bouwwerk voor de voormalige kindercrèche.

26 van 52

Bouwhistorische Verkenning-Woonhuis-Ruiterstraat 8 te Zaltbommel

Afbeelding……

Afbeelding…….

Afbeelding…….

27 van 52

Bouwhistorische Verkenning-Woonhuis-Ruiterstraat 8 te Zaltbommel

4.3 Constructie
De constructieve uitwerking zal zich richten op de constructieve opbouw van het

4.3.2 Draagconstructie
De draagconstructie bestaat uit dragende bakstenen wanden waartussen betonnen

bouwwerk. Hierbij zullen de ‘Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009’worden gehanteerd

vloeren zijn aangebracht. De plattegrond is zeer eenvoudig als een rechthoek uitgevoerd,

waarbij de volgende onderdelen worden behandeld:

waarbij de gehele buitenschil van het bouwwerk als dragende wanden worden aangemerkt.



Draagconstructie;

Deze wanden alsmede enkele binnenwanden en kollommen dragen de belasting af naar de



Kapconstructie.

vaste ondergrond (zie afbeelding….). Opvallend is dat men bij de topgevel een betonnen

Hierbij zal worden ingegaan op de toepassing van verschillende materialen, benamingen en

binnenwand heeft aangebracht (begane grond en eerste verdieping) waardoor deze wand

verbindingstechnieken. Ten tijde van de opname is geen destructief onderzoek uitgevoerd.

constructieve waarde heeft voor de huidige verdiepingsvloeren, en dient deze constructieve

Afbeelding ….. geeft een weergave waarbij de constructieve opbouw van het pand inzichtelijk

binnenwand als versteviging voor de baksteentopgevel. De vloeren welke aanwezig zijn heeft

is gemaakt doormiddel van de aanduidingen van de kapconstructie als wel de horizontale

men uitgevoerd in beton. Hierbij is de begane grondvloer in het werk (op locatie) gestort.

krachtenafdracht via de vloeren en van de verticale krachtenafdracht welke aanwezig is via

Onder deze vloer heeft een kelder gezeten, welke tijdens de bouwwerkzaamheden (derde

dragende wanden en kollommen welke de krachten naar de fundering overbrengen.

kwart 20e-eeuw) is gevuld, waarna men deze in gewapend beton heeft uitgevoerd. De
verdiepingsvloeren van de eerste en tweede verdieping heeft men uitgevoerd in betonnen
segmenten vloerelementen. Deze vloeren heeft men in de smalste lengte richting aangebracht
(kortste overspanning), waarbij deze wel worden ondersteund door een betonnen
onderslagbalk (zie afbeelding ….). De smeedijzeren gevelankers in de buitengevel geven de
positie aan van de historische balklagen weer, enkel zijn deze gevelankers momenteel
vermoedelijk nog verankerd aan de betonnen vloeren (dit om de buitengevels niet te laten
uitwijken).

Afbeelding…….
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4.3.3 Kapconstructie
Ruiterstraat 8 bezit één kapconstructie op de rechthoekvormige plattegrond, welke is

Afbeelding…….

De kapconstructie is uitgevoerd met vijf identieke spanten. Deze spanten bestaan uit een
onderjuk met daarop een middenjuk en nokjuk waarop de gordingen/vlieringen zijn aangebracht.

uitgevoerd doormiddel van vijf spanten. De gehele kapconstructie is uitgevoerd in robuust

Op de spanten zijn geen telmerken waargenomen, mogelijk zijn er wel krasmerken aanwezig

eikenhouten spanten welke voorzien zijn van pen en gat verbindingen. Deze kapconstructie is

echter zijn deze door de verf niet zichtbaar. De spanten zijn uitgevoerd in fijn bezaagd en

niet de oorspronkelijke kapconstructie van dit pand. De huidige kapconstructie dateert vanuit

geschaafd hout (210x165). De vlieringen gordingen zijn uitgevoerd in een houtmaatvoering van

de periode midden 20e-eeuw. Wel heeft men in deze periode er nog voor gekozen om een

150x200. Men heeft de spanten uitgevoerd in spantbenen welke aan de onderzijde zijn voorzien

traditioneel eikenhouten gordingen kapconstructie terug te plaatsen, het zogenaamde

van een standzoon met onderslof. Vervolgens heeft men de dekbalk aangebracht waaronder

‘Hollands spant’. Wel heeft men het dak voorzien van dakbeschot, welke aan de binnenzijde

korbelen aanwezig zijn. Deze gehele constructie is uitgevoerd met pen in gat verbindingen waarbij

tussen de gordingen is voorzien van isolatiemateriaal en plaatafwerking. Doordat de gehele

men doken heeft toegepast om de verbindingen in elkaar te houden. Het dekjuk is uitgevoerd in

kapconstructie is geverfd in een lichte kleurstelling oogt de bovenverdieping en de gehele kap

spantbenen waarop ook een dekbalk heeft aangebracht, enkel heeft men hier geen korbelen

zeer ruimtelijk.

toegepast, omdat deze overspanning veel kleiner is. Wel heeft men in deze spantbenen de
gordingen tussen de jukken aangebracht. Op beide dekbalken heeft men de gordingen/vlieringen
aangebracht, waarna het bovenstuk van het van het spant door een kleinere maatvoering
spantbenen wordt afgemaakt. Wel heeft men in de nok nog een haanhout aangebracht om deze
spantbenen onderling te koppelen.
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4.4 Interieur
De huidige indeling van de woning is zeer eenvoudig en overzichtelijk uitgevoerd. Door
de driedeling welke doormiddel van de vloerniveaus aanwezig is heeft men op de begane
grond vloer de entree en de mogelijkheid voor toetreding van het aansluitende terrein. Tevens
heeft men op de begane grond de centrale keuken met enkele opslagruimten gecreëerd.
Centraal gelegen is de natuursteentrap welke de verticale verbindingsader is voor de hoger
gelegen woonlaag. Op deze eerste verdieping heeft men het centrale trappenhuis waaraan een
werkkamer is gepositioneerd met aansluitend een woonkamer. Achter het trappenhuis bevind
zich een hal waarin een toilet aanwezig is en de trap welke toegang geeft tot de tweede
verdieping waar de badkamer en de slaapvertrekken zich bevinden.

Afbeelding…….

Een overzicht van het gehele interieur staat weergegeven in de afbeelding …. t/m …… Hierbij
zijn de ruimten voorzien van een nummering welke in de beschrijving ook zal worden
gehanteerd. Roerende zaken zullen in de beschrijving van het interieur buiten beschouwing
worden gelaten.

Afbeelding……

Afbeelding……
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Begane grond
De benedenverdieping betreft de woonruimte welke zich op de begane grond bevind, en
is onderverdeeld in negen ruimten. De hoofdzakelijke functie van deze woonlaag betreft een
centrale gang/hal met een aansluitende open keuken (ruimten 0.1/0.2/0.3). Wel heeft men
op deze verdieping ook nog een werkkamer (ruimte 0.9) en opslagruimten (0.7/0.8). Tevens
heeft men op deze verdieping een toiletgelegenheid en een speelkamer (ruimte 0.6/0.4).
Deze gehele benedenverdieping is zeer ruimtelijk van opzet wegens de grote doorgang welke
aanwezig is tussen de centrale gang en de open keuken. Vervolgens komt deze ruimtelijke
indruk door het hoog gelegen plafond welke bestaat uit een betonnen segmentvloer, welke
een weergave geeft van kleine gewelfjes. Alle representatieve ruimten op deze verdieping zijn

Afbeelding……..

Afbeelding……..

voorzien van donker hardsteen vloertegels [600x600x20], enkel is er een hoogte verschil
aanwezig bij de centrale ingang en de aansluitende centrale hal. Dit hoogte verschil word door
middel van een houten trap (drie treden) overbrugt. De wanden zijn voorzien van stucwerk
(deels ook schuurwerk toegepast) welke met uitzondering van de keukenruimte zijn voorzien
in een lichte kleurstelling. De kleurstelling van de keuken heeft men uitgevoerd in een grijze
tint, welke tevens zichtbaar is aan de onderzijde van het plafond. De getoogde
kozijnconstructies welke in de wanden zijn opgenomen zijn zeer verrassend binnen dit
interieur en zullen zijn geïnsereerd op de getoogde gevelvensters en het segmentenplafond.

Afbeelding…..

Afbeelding……
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Ruimte 0.1

Dit is de centrale hal waar de toegangsdeur aanwezig is, welke een opgeklampte deur

is. Tevens bied deze ruimte nog toegang tot een speelkamer (ruimte 0.4) en een opbergruimte
(ruimte 0.5) welke onderdeel uitmaakt van de keuken.

betreft voorzien van smeedijzeren hang en sluitwerk (gehengconstructie) en waarbij de
verbindingen zijn uitgevoerd met smeedijzeren nagels. In deze centrale hal is de garderobe en
brievenbus aanwezig. vervolgens kan men via deze ruimte toegang krijgen tot de centraal
gelegen gang en werkkamer (ruimte 0.9).
Ruimte 0.2

Deze ruimte is de centrale gang welke de hoofdader van deze verdieping is. Men heeft
vanaf hier toegang tot de toiletgelegenheid, opslagruimten en de keuken. Binnen deze ruimte
heeft men de centrale trap welke een zeer prominente plaats inneemt binnen het interieur.
Deze trap is een samengestelde trap. De onderste helft van deze trap is uitgevoerd als een
natuursteen spiltrap [optreden 190, aantreden 210] welke is voorzien van twaalf treden in een
spil diameter 250. Vervolgens heeft men een betonnen bordes toegepast, waarna men met
een rechte steektrap verder gaat. Deze steektrap heeft men doormiddel van een betonnen

Afbeelding…….

trapboom gerealiseerd waarop men de natuursteen treden [260x50] heeft aangebracht. Alle
traptreden zijn in de stucwerk wand ingelaten (geen trapboom toegepast). De getoogde
kozijnconstructies (deurkozijn met betimmeringen en de toegepaste deur) welke aanwezig
zijn heeft men geheel uitgevoerd in hout. Hierbij heeft men de deurkozijnen voorzien van
breed geprofileerde (beide zijde voorzien van kraalprofiel) [75x15] koplatten welke op een
neut [80x175x20] zijn aangebracht. De deuren zijn aan beide zijde uitgevoerd met kraaldelen
welke op een houten framewerk zijn bevestigd. Deze deuren heeft men aan drie
kogellagerscharnieren bevestigd in het deurkozijn
Ruimte 0.3

Ruimte 0.3 betreft het open keuken gedeelte, waarbij de keuken welke een parallel
opstelling betreft aan de achterzijde tegen de rechterzijgevel van het bouwwerk heeft
geplaatst. Deze achterwand in deze ruimte kan ook volledig worden benut als keukenruimte,
omdat de drie voormalige vensters welke in de rechterzijgevel zitten momenteel als
blindvensters zijn uitgevoerd. In deze keukenruimte welke het leefgebied is van het woonhuis

Afbeelding…..

Afbeelding…..

is veel lichttoetreding aanwezig. Dit komt door de grote pui welke in de achtergevel aanwezig
Ruimte 0.4 & 0.5
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Naast de open keuken heeft men ruimte 004 ingericht als zijne een kinderspeelkamer.
Men heeft hier een gedeeltelijke tussenverdieping in aangebracht waardoor de kinderen een
eigen speelhoek hebben binnen het leefgedeelte. Deze ruimte is evenals ruimte 005 gelijkend
uitgevoerd qua afwerking als de centrale hal en overige ruimten 0.1/0.2 binnen deze
verdieping. Opvallend is dat bij deze ruimten de vensters (vensters in de voorgevel) hoger zijn
uitgevoerd dan de overige vensters op de begane grondlaag.
Ruimte 0.6

De centrale toiletvoorziening heeft men in deze ruimte gepositioneerd. Deze
toiletruimte is te bereiken via de centrale gang/woonkeuken. Ruimte 006 is onderverdeeld in
drie ruimten waarbij er twee toiletruimten aanwezig zijn met een centrale wasbak. De
afwerking van deze ruimten is geheel uitgevoerd in tegelwerk van een grijze kleurstelling
Ruimte 0.7 & 0.8

Beide ruimten zijn in het gebruik als zijnde opslag en voorraad ruimten. Dit komt

Afbeelding…….

Afbeelding………

voornamelijk doordat het woonhuis momenteel geen kelder heeft om goederen en
voedselvoorraden op te slaan. Binnen deze ruimten is wel opmerkelijk dat er nog veel
bouwsporen aanwezig zijn welke terug zijn te leiden naar voorgaande gebruiksperiode van het
pand (midden 20e-eeuw). Tevens is in ruimte 0.7 de dichtgezette doorgang van de centrale
gang van Ruiterstraat 10 zichtbaar. Hierdoor is vastgesteld dat Ruiterstraat 8 en 10
doormidden van de centrale gang van Ruiterstraat 10 op de begane grond een open verbinding
hebben gehad. Ook zijn er betonnen verdiepingsvloeren en trappen waargenomen in/boven de
plafonds. Door deze bevinding is vastgesteld dat dat in deze ruimten (0.7/0.8/0.9) een andere
indeling aanwezig is geweest. Hier heeft men een centrale bordestrap gehad welke toegang
heeft verleend naar de hoger gelegen woon/leef vertrekken. Een deel van dit voorgaande
gebruik is af te lezen in de nog aanwezige wandafwerkingen en binnendeurkozijnen.

Afbeelding……

Afbeelding……
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Ruimte 0.9

Ruimte 0.9 wordt momenteel gebruikt als kantoor/werkruimte. Hierbij is opvallend dat
deze vloer niet is uitgevoerd in de natuurstenen vloer maar in eiken vloerdelen met een
werkende breedte van 26,5mm. Binnen deze ruimte zijn ook nog enkele gebruiks en
indelingssporen waar te nemen. De achterwand van dit kantoor is voorzien van twee midden
20e-eeuwse boarddeuren welke vermoedelijk toegang hebben gegeven tot de betonnen
bordestrap. Ook is er nog een deel van een voormalige steenstrip lambrisering waarneembaar,
waardoor de interieur indeling en afwerking nog steeds zichtbaar is. Momenteel maakt een
historisch glas in lood venster onderdeel uit van het interieur. Dit venster heeft men tijdens
de verbouwwerkzaamheden (eerste kwart 21e-eeuw) uit de tussenwand van de centrale gang
en voordeur (ruimte 0.1) verwijderd, en is een weergave van de geloofsovertuiging van het
Katholieke tehuis ‘Sint Antonius’ welke het pand midden 20e-eeuw in gebruik hadden. Het glas
in lood is uitgevoerd in een donkere kleurstelling met gebrandschilderd glas waarbij een
voorstelling is weggegeven van twee personen waarvan er één herder is met een staf. Welke
een lam in het midden hebben als offer of aanbidding. Dit omdat men het lam een

Afbeelding…….

bloemenkrans heeft omgedaan en het lam ook bloemen aanbieden. Tevens is zichtbaar dat
men in de open ruimte is omdat er bloemen en zwaluwen als achtergrond zijn weergegeven.
Vermoedelijk is het een weergave van ‘het lam Gods’.

Afbeelding…..
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Eerste verdieping
Deze eerste verdieping betreft voor een groot deel het woongedeelte en de algemene
verkeerroute van het woonhuis welke onderverdeeld kan worden in een vijftal ruimten.
Op deze verdieping bevind zich de centraal gelegen gang welke de verkeersroute is waarin de
trappen aanwezig zijn. Deze gang verleend tevens de toegang tot alle aangrenzende ruimten
zoals de woonkamer (ruimte 1.1) en het kantoor (ruimte 1.2).
Ook binnen deze verdieping is de indeling en het ruimtelijke effect zeer open en overzichtelijk
van uitstraling. Men heeft ook hier een plafondaanzicht welke doormiddel van de toepassing
van betonnen segmentenplafond/vloer (tweede verdiepingsvloer) tot stand is gekomen. Omdat
de wanden voorzien zijn van vlak stucwerk is er een industriële uitstraling aanwezig tussen de
wanden en het plafond, waarbij de uitvoering van de trap en stalenvensters hierbij een
toevoeging zijn voor deze beleving. Voor de vloer heeft men op deze verdieping gebruikt
gemaakt van eikenhouten vloerdelen in een werkende breedte van 260mm waarbij een hoge
vloerplint [25x65] is toegepast. Alle kozijnen met binnendeuren zijn gelijk als op de begane
grond uitgevoerd, hierdoor is er binnen het interieur rust aanwezig. Opvallend is dat de

Afbeelding…..

Afbeelding……

voorgevel voorzien is van de getoogde stalen vensters, enkel heeft men bij de achtergevel wel
stalen vensters maar zijn deze rechthoekig uitgevoerd. Ook op deze verdieping zijn nog
bouwsporen aanwezig in de centrale gang (dichtgezette doorgangen) waardoor de verbinding
tussen Ruiterstraat 8 en Ruiterstraat 10 momenteel nog steeds zichtbaar is.

Afbeelding…….

Afbeelding…….

Ruimte 1.0
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Ruimte 1.0 betreft de centrale gang. Binnen deze gang is het trappenhuis aanwezig
waarbij de tussenwand deels is opengewerkt doormiddel van sparingen, waardoor de aandacht
in de gang gevestigd is op het trappenhuis. In de gangen heeft men in de achtergevel een nis,
welke de voormalige doorgang was naar de achterkamers welke momenteel onderdeel is van
Ruiterstraat 10.Vanaf deze centrale gang heeft men toegang tot de woonkamers welke aan de
rechterzijde van het woonhuis is gepositioneerd en de werkkamer welke zich achter de
voorgevel bevind. Achter de centrale trap heeft men toegang tot een voorhalletje welke
toegang verleend naar de hoger gelegen woonvertrekken.

Afbeelding………..
Ruimte 1.1

Deze ruimte betreft de woonkamer welke als één grote open ruimte is uitgevoerd.
Opvallend zijn de twee constructieve kolommen welke alleen binnen deze ruimten zichtbaar
zijn (overig kolommen zijn op deze verdieping in de wanden opgenomen). De woonkamer is
zowel aan de rechter als wel de linker gevel (voorgevel en achtergevel) voorzien van stalen
vensters enkel verschillend in uitvoering. De achterwand van deze woonkamer
(rechterzijgevel) is voorzien van een voorzetwand waarin een openhaard is opgenomen. Door
de positie van deze wand zijn de drie achtergelegen blinde vensters binnen deze ruimte niet
meer zichtbaar. Binnen deze ruimte zijn momenteel geen bouwsporen meer zichtbaar.
Afbeelding………

Afbeelding……..
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Ruimte 1.2

Ruimte 1.2 is een werkkamer/kantoorruimte welk is voorzien van twee stalen vensters
(voorgevel) welke de ruimte voorziet van daglicht. Binnen deze ruimte is de tussenwand welke
achter de centrale trap is gelegen voorzien van een opbergruimte in een nis. Deze nis betreft
een voormalige doorgang (deuropening) waarbij aan de onderzijde nog enkele tegeltjes zijn
waargenomen 100x100 in een grijze kleurstelling met lichtgrijze voeg. Deze tegeltjes geven
een vermoeden dat de voormalige vloer voorzien zal zijn geweest van een tegelvloer.
Ruimte 1.3

Ruimte 1.3 betreft een verlengstuk van de centrale gang als zijnde een voorportaal
waarin de trapopgang is gerealiseerd naar de tweede verdieping. Binnen deze ruimte is er een
toegang tot een kleine berging en een toiletruimte. Opvallend is dat door de positie van deze

Afbeelding……

ruimte achter de centrale trap (begane grond/ eerste verdieping) er een kwart ronde wand
aanwezig is. In deze ruimte is een betonnen trap zeer centraal gepositioneerd langs de
zijgevel (linkerzijgevel). Deze trap is uitgevoerd in een betontrap welke men voor de op en
aantrede heeft voorzien van tegelwerk. Vervolgens heeft men deze trap geheel voorzien van
nieuwe houten traptreden. Onder deze trap heeft men een kleine opbergruimte gerealiseerd
welke is voorzien van één stalen gevelvenster, tevens heb je in deze ruimte een beeld van de
onderzijde van de betontrap. Deze uitvoering van de onderzijde van de trap geeft een mooie
weergave van de betontechniek (uitvoeringstechniek) welke in het midden van de 20e-eeuw al
werd beheerst. Deze ruimte heeft men voorzien van een gietvloer.
Ruimte 1.4

Ruimte 1.4 heeft men gerealiseerd als een toiletruimte. Door de toevoeging van deze
toiletruimte op deze positie heeft men ook op deze eerste verdieping een toiletruimte. Deze
toiletruimte is voorzien van één stalen gevelvenster welke daglicht binnen deze ruimte
brengt. De gehele toiletruimte is voorzien van tegelwerk.

Afbeelding….
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Deze tweede verdieping betreft een woonverdieping onder de kapconstructie. Door de
positie van hoofdzakelijk slaapruimten onder de kapconstructie, heeft men binnen deze
kamers schuine zijden welke de onderzijde van de dakconstructie betreffen. Op deze
verdieping is een centrale gang gepositioneerd (ruimte 2.1) welke toegang verleend tot een
grote slaapkamer en twee kinderkamers (ruimte 2.2 t/m 2.4). Tevens is er een kleine
bergruimte/washok aanwezig (ruimte2.5) en heeft vanuit de centrale gang toegang tot de
badkamer (ruimte 2.6). Binnen deze centrale gang is een gietijzeren spiltrap aanwezig welke
toegang verleend naar de bergzolder.
Men heeft voor de beleving van deze verdieping de sfeer en de open en overzichtelijke
structuur welke binnen de indeling en afwerking van de woning aanwezig is doorgezet op deze
verdieping. Doordat men op deze verdieping direct onder de kapconstructie heeft
gerealiseerd, zijn de spantconstructies en het dakbeschot zeer beeldbepalend en
Afbeelding…..

Afbeelding…..

karakteristiek voor deze verdieping. De wanden en het plafonds welke aanwezig zijn
heeft men uitgevoerd in vlakstucwerk in een licht witte kleurstelling. Binnen deze verdieping
word het lichtval gerealiseerd doormiddel van de dakramen en dakkapellen welke in het
dakvlak zijn opgenomen. Deze verdieping is evenals de eerste verdieping voorzien van
eikenhouten vloerdelen in een werkende breedte van 260mm waarbij een hoge vloerplint
[25x65] is toegepast, met uitzondering van de bergruimte/washok en badkamer. Alle kozijnen
met binnendeuren zijn hetzelfde uitgevoerd als op de begane grond en de eerste verdieping.

Afbeelding……

Tweede verdieping

Afbeelding…..
Ruimte 2.1
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Dit betreft de centrale gang welke een openruimte (entresol) bezit onder de
kapconstructie waarin de gietijzeren spiltrap is geplaatst, verder is deze gang in het midden
van de woning gerealiseerd en voorzien van een plafond (i.v.m. bovengelegen bergzolders).
Binnen deze centrale gang word het lichtinval gerealiseerd doormiddel van een dakraam en
een dakkapel welke zich in het dakvlak bevinden (voorgevel dakvlak/ zijde Ruiterstraat).
Ruimte 2.2 & 2.3

Ruimte 2.2 en 2.3 zijn beide uitgevoerd als kinderkamers. Deze kamers bevinden zich
tegenover elkaar aan de centrale gang. Deze kamers bevinden zich volledig onder het schuine
dakvlak waardoor de kamers een driehoek- vormige inhoud hebben. Wel hebben deze kamers
lichtinval doormiddel van dakkapellen en dakramen welke in het dakvlak zijn gerealiseerd
(voorzijde en achterzijde van het bouwwerk). Zeer mooi binnen deze ruimten zijn de
spantbenen van de kapconstructie in samenspel met het dakbeschot en de dakkapellen.

Afbeelding…..

Afbeelding…….

Afbeelding…….

Afbeelding…..
Afbeelding…..

Afbeelding.,
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Ruimte 2.4

Ruimte 2.4 betreft een slaapkamer welke is gepositioneerd over de gehele breedte van
het pand gelegen tegen de topgevel (rechterzijgevel). Deze kamer is enkel vanaf het nokjuk
voorzien van een plafond, hierdoor is de gehele kapconstructie zichtbaar in deze ruimte. De
ruimte is voorzien van drie stalen vensters welke zich in de topgevel bevinden
(rechterzijgevel). Deze vensters alsmede de dakkapellen welke zich in het dakvlak bevinden
geven lichtinval in deze ruimte.
Ruimte 2.5

Deze ruimte is een bergruimte/washok. De ruimte is zeer eenvoudig afgewerkt en is niet
voorzien van een dakkapel of dakvenster. De ruimte is functioneel ingericht als was en
strijkruimte.
Ruimte 2.6

Ruimte 2.6 betreft de badkamer. Deze ruimte is voorzien van een stucplafond (i.v.m.
bovengelegen bergzolder) en heeft men de wanden als wel de vloer volledig voorzien van

Afbeelding…..

Afbeelding…….

Afbeelding…..

Afbeelding…

tegelwerk. In deze badkamer heeft men een centraal punt gemaakt als wastafelgelegenheid,
waarachter de douche is gesitueerd. Tevens heeft men een vrijstaand bad geplaatst, waardoor
een ruimtelijk effect in de badkamer waarneembaar is. De ruimte is voorzien van een
dakkapel welke zorgt voor de lichttoevoer.
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Zolderverdieping
De zolderverdieping wordt gebruikt voor opslagdoeleinden. Binnen deze verdieping is
een hoogte verschil waarneembaar tussen de vloerniveaus. Dit heeft te maken omdat het
midden gedeelte van het pand een vloerniveau heeft welke is gerealiseerd op de dekbalk van
het onderjuk, enkel heeft men de beide zijden (gelegen tegen de topgevels) gerealiseerd op
de dekbalk van het middenjuk. Opvallend is hierdoor dat het lager gelegen vloerniveau
moeilijk is te belopen, omdat hier de dekbalken van het middenjuk de doorgang blokkeren.
Het lager gelegen midden stuk kan worden benaderd doormiddel van de gietijzeren spiltrap en
kan worde gezien als een entresolvloer. Deze ruimte heeft veel lichtinval doormidden van de
toegepaste daklichtvensters welke in beide dakvlakken zijn aangebracht.

Afbeelding………..
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Het pand ruiterstraat 8 te Zaltbommel is geregistreerd als Rijksmonument (nr.40259)
voorzien van de volgende redengevende omschrijving.
‘In oorsprong 16e-eeuws pakhuis, thans na restauratie ingericht als klooster. Het pand telt
twee verdiepingen en een hoog zadeldak tussen puntgevels. Vensters met korfbogen’.
Volgens deze beschrijving is het gehele pand beschermd, zowel uitwendig als inwendig. De
waardestelling bij deze ‘Bouwhistorische Verkenning’ geeft een interpretatie en specificatie
van deze redengevende omschrijving. Daarbij is een verdeling gemaakt in de volgende
categorieën:
1)

Hoge monumentenwaarden;

2)

Positieve monumentenwaarden;

3)

Indifferente monumentenwaarden.

Uit de omschrijving als Rijksmonument valt op te maken dat de kernwaarden van het pand zijn
gelegen in het van oorsprong 16e-eeuws pakhuis, dat wil zeggen dat de bouwmassa (vorm),
gevels, als wel het zadeldak. Waarbij de vensters met korfbogen nog specifiek worden
vermeld.

5 Waardestelling

5.1 Type waardestellingen
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Categorie 1: Hoge monumentwaarde;

bezit naast de verbondenheid met Ruiterstraat 10 en de ommuurde

Van cruciaal belang voor structuur en/of betekenis van het object of gebied. Behoud

aangrenzende/achtergelegen tuin ook een stedenbouwkundige waarde, voor de gevarieerde

noodzakelijk.

samenhang welke in het straatbeeld aanwezig is. De uitstraling van dit voormalige pakhuis is
als uniek binnen Zaltbommel te noemen, omdat het grote en eenvoudige pand is

Categorie 2: Positieve monumentwaarde;

gepositioneerd tussen de deftige huizen in het Noordelijke deel binnen de vesting van

Van belang voor structuur en/of betekenis van het object of gebied. Behoud is gewenst

Zaltbommel. Ruiterstraat 8 heeft geruime tijd een sociaal openbaar karakter gehad als
vermoedelijk herberg/kroeg en later als kindercrèche en gemeentehuis.

Categorie 3: Indifferente monumentwaarde;
Van relatief weinig belang voor de structuur en/of de betekenis van het object of gebied.
Vervanging mogelijk.

Architecttonische waarde: (Positief)
Het pand heeft in zijn bestaansgeschiedenis de nodige wijzigingen ondergaan (zowel aan
het exterieur als wel binnen het interieur). Hierdoor is het pand voorzien van een rijke bouw
en gebruiksgeschiedenis, welke momenteel nog steeds zichtbaar is. Wel is zichtbaar dat er

5.2 Onderbouwing waardestellingen
*

Het gehele bouwwerk zal onafhankelijk worden beoordeeld op de volgende deelwaarde:

sprake is van een authentieke opzet van een 16e-eeuwse pakhuis, waarbij de toepassing van
materiaalgebruik en de opzet van architectonische uitstraling (vensters en topgevel) zorg

Ensemblewaarde, stedenbouwkundige waarde, architectonische waarde en bouwhistorische

dragen voor de hoge monumentale waarde. Enkel wordt deze monumentale waarde naar

waarde. Deze genoemde deelwaarde worden getoetst aan de hand van de criteria gaafheid

positief bijgesteld vanwege enkele dichtgezeten gevelopeningen. En voor enkele toegepaste

(authenticiteit/echtheid) en zeldzaamheid;

materialen en toevoegingen aan het uiterlijk van het pand welke negatieve invloed hebben op
de architectuur beleving van het pand (hierbij worden de dakkapellen en de achterpui op de

Een waardestelling is geen dictaat. Naarmate cultuurhistorische of monumentwaarden hoger

begane grond bedoeld).

zijn, zal men wel met kracht van argument- mede vanuit andere overwegingen- moeten
verdedigen dat men ze wil aantasten.

*

Onafhankelijke beoordeling wordt van een bouwhistoricus verwacht. Voor het bepalen en toekennen van

waardering aan onderdelen mag geen rekening worden gehouden met de huidige technische staat van het
onderdeel, financiële overwegingen of gebruikerswensen.

Bouwhistorische waarde: (Hoog)
Ensemblewaarde en Stedenbouwkundige waarde: (Hoog)
Dit voormalige pakhuis maakt onderdeel uit van het totale ensemble behorende bij

Het pand Ruiterstraat 8 bezit een hoge bouwhistorische waarde. Dit vanwege de
verschillende bouw en gebruiksfasen welke het pand heeft ondervonden. Ook bezit het pand

Ruiterstraat 10 (pakhuis/koetshuis welke ten dienste stond van Ruiterstraat 10). Het pand
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na aanleiding van de diverse veranderingen en ingrepen in en aan het pand de nodige

De tuinafscheidingen bestaan uit meereder bouwfasen. Wel is hierbij vastgesteld dat er sprake

diversiteit aan (historische) bouwmaterialen. Voor het verdere specificeren van de

is geweest van één lange doorlopende stenen tuinafscheiding (Ruiterstraat 8-10 en 12).

bouwhistorische waarde van het pand is er een onderscheid gemaakt tussen onderdelen aan

Momenteel zijn er binnen dit ensemble van de afscheiding enkele verstoringen aanwezig. Wel

het exterieur als wel het interieur.

bezit de historische afscheiding een hoge monumentale waarde. Dit vanwege de gaafheid en
de zeldzaamheid welke nog op de restende delen afscheiding rusten. Ook de fragmenten van

Exterieur

eerdere bebouwing welke momenteel in het tuinhuisje nog zichtbaar is bezit een positieve

Baksteen gevelwerk;

monumentale waarde. Dit vanwege de beleving en verwijzing naar het gebruik van de
e

Het van oorsprong 16 -eeuwse baksteenwerk bezit is een hoge monumentale waarde. Dit

kindercrèche welke een bijgebouw heeft gehad op deze locatie in de tuin.

vanwege het historische materiaalgebruik en uitvoering van dit metselwerk. Zeer kenmerkend
van dit metselwerk is het gebruik van klezoren bij hoekoplossingen en vensteropeningen. Ook

Interieur

bezit het gevelwerk meerdere bouwfasen, welke waar zijn te nemen doormiddel van de

Toepassing van beton segmentvloeren;

baksteen variëteit en de uitvoering van het baksteen metselwerkverband/hoekoplossingen als
wel de uitgevoerde inboetingen.

Midden 20e-eeuw heeft men het pand intern geheel voorzien van nieuwe vloeren. Men
zal vermoedelijke de houten moer en kinderbinten hebben verwijderd, en een nieuwe
constructieve vloer hebben aangebracht. Tijdens deze ingreep was duidelijk dat de restauratie

Stalen vensters;

visie enkel aanwezig is geweest bij het casco gevelwerk van het pand. Hierdoor was de
e

Het pand is voorzien van twee varianten 20 -eeuwse stalen vensters. Dit betreffende de

mogelijkheid aanwezig om gebruik te maken van nieuwe bouwmaterialen zoals deze betonnen

halfronden stalenvensters in de voor en rechterzijgevel als wel de rechthoekige vensters in de

segmentvloeren welke hun opkomst hebben gekregen na de tweede wereldoorlog. Momenteel

achtergevel. Beide varianten zijn nog in een uitstekende conditie en geheel gaaf van

zijn deze vloeren nog zeer gaaf in uitvoering en word dit bouwmateriaal optimaal beleeft

uitvoering, waardoor dit later toegevoegde bouwmateriaal een positieve invloed heeft op de

vanwege het zicht op deze vloerdelen. Vanwege de toepassing van dit bouwmateriaal als wel

belevingswaarden van het pand. Tevens geven deze stalen vensters een restauratie visie weer

de vertaling en beleving van deze restauratie visie behoren deze segmentvloeren een hoge

betreffende het creëren van een invulling van vensters in een historisch pakhuis.

monumentale waarde te krijgen.
Kapconstructie;
De kapconstructie bezit een hoge monumenten waarde. Dit omdat op het punt van de
kapconstructie wordt afgeweken van de restauratie visie welke aanwezig was ten tijde van de
restauratie van het pand (periode aanbrengen beton segmentvloeren). Ten tijde van het terug
brengen van deze kapconstructie had men ook voor een modernere spant en kapconstructie
kunnen kiezen te denken aan Philibert spanten of een staalconstructie. Enkel heeft men wel
gekozen voor een traditionele eikenhouten spantconstructie. Welke momenteel nog gaaf is in

Tuinafscheiding en opstal;

uitvoering en welke zeer beeld bepalend is binnen het huidige interieur qua belevingswaarde.
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Tevens is het zeer interessant om vast te stellen dat men ten tijde van het terug brengen van
deze huidige kapconstructie niet heeft geweten op welke hoogte de dakvoet en de daknok
gepositioneerd was. Zonder deze kennis heeft men deze kapconstructie gerealiseerd,
waardoor de huidige kapconstructie lager en van een andere dakhelling is voorzien dan de
voorgaande kapconstructie (zie Bouwhistorische deelopname Ruiterstraat 10 april 2013).
Aanwezigheid van Bouwsporen;
Het pand bezit diverse bouwsporen welke voor een klein gedeelte inzicht geven van de
gebruik en bouwgeschiedenis binnen het interieur. Onder genoemde bouwsporen bezitten een
hoge monumentale waarde vanwege de belevingswaarde welke deze geven binnen het huidige
interieur. Vanwege de splitsing welke heeft plaatsgevonden tussen de panden Ruiterstraat 8
en 10 zijn er enkele doorgangen dichtgezet en heeft men wanden geplaatst welke beide
panden een eigen gebruiksfunctie geven. Deze voormalige verbondenheid blijft te allen tijde
zichtbaar in beide panden (Ruiterstraat 8 en 10). De centrale trap op de begane grond bezit
een hoge monumentale waarde vanwege de combinatie van natuursteen spiltrap welke vanaf
het bordes over gaat op een rechte betonnen steektrap. Deze combinatie en weergave van
een bouwspoor geeft deze uitvoering van trap de bovengenoemde monumentale status. Ook
de overige aanwezige betonnen trappen (trap op de tweede verdieping en de deels nog
zichtbare onderzijde van een betontrap op de begane grond) bezitten een hoge monumentale
waarde vanwege de uitvoering en afwerking als wel de materiaalkeuze welke blijkbaar tot de
restauratie visie hoorde voor dit pand. Enkele interieur afwerkingen welke dateren van de
gebruiksperiode van het zusterhuis, zijn waargenomen op zowel de begane grond als wel de
eerste verdieping. Dit betreffen de toegepaste tegeltjes als wel de natuursteen kozijnneuten,
maar ook het glas in lood wat nog steeds binnen het interieur aanwezig is. Al deze interieur
afwerkingen en interieurelementen zijn een weergave (afleesbaarheid) van de historische
indeling en gebruik van het pand.
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Uit deze bouwhistorische verkenning blijkt dat het voormalig pakhuis/koetshuis een
waardevol rijksmonument is. Om het cultureel erfgoed te behouden wordt geadviseerd om de
staat van het object in goede conditie te houden. Wanneer het bouwwerk in de toekomst
gewijzigd wordt (denk aan verbouwing, herbestemming etc.) is het van belang om de
monumentale waarde van het pand te behouden. Deze bouwhistorische verkenning roept nog
wat vragen op en laat wat vragen onbeantwoord m.b.t. de bouwhistorie en het
gebruik/bewoners van het object. Deze vragen kunnen beantwoord worden middels
verschillende typen vervolgonderzoek: archief onderzoek, archeologisch onderzoek en
bouwhistorisch onderzoek.
Archief onderzoek:
Een systematisch archief onderzoek ten aanzien van notariële akten, genealogische
bronnen kan een breder beeld en dieper inzicht geven van de gebruik en
bewonersgeschiedenis.
Tevens kan het bouwarchief van ‘De weg van Franciscus’ te Oirschot (dit is het archief van de
voormalige gebruikers Zusters Franicanessen) een inzicht geven van de daadwerkelijk
uitgevoerde bouw en verbouwwerkzaamheden welke hebben plaatsgevonden. Hierbij kan
worden gedacht aan bouwkundige opdrachten en notities.
Archeologisch onderzoek
Er is tijdens archiefwerk vastgesteld dat er geen gegevens aanwezig zijn welke duiden
op uitgevoerde archeologische werkzaamheden. Dit sluit niet uit dat men in het verleden
werkzaamheden in de bodem heeft uitgevoerd, waardoor deze mogelijk geroerd kan zijn. Er
kan worden gedacht dat er al verstoringen aanwezig kunnen zijn onder de voormalige
keldervloer als wel op het achterterrein waar men mogelijk de voormalige boomwortels van
de kastanje heeft verwijderd. Momenteel is er nog een omgevingsvergunning actief voor het
realiseren van een aanbouw met kelderruimte aan de achterzijde van het object. Ten tijde
van het uitvoeren van grondwerkzaamheden zal er archeologische begeleiding aanwezig
moeten zijn. Bij eventueel archeologische vondstmateriaal bestaat er een mogelijkheid meer

6 Aanbevelingen voor nader onderzoek

inzicht in de historie te krijgen.
Bouwhistorisch onderzoek:
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Voor deze ‘bouwhistorische verkenning’ is geen destructief onderzoek uitgevoerd. Voor

Momenteel is er geen toegang meer tot een kelderruimte. Vermoedelijk is het plafond

het uitwerken van een ‘bouwhistorische onderzoek’ zouden onderdelen gedemonteerd of ont-

verwijderd/ingestort waardoor deze kelder is gevuld met bouwmaterialen waarover men een

pleistert moeten worden, waarna een ontleding kan worden uitgevoerd. Pas dan zal het

betonvloer heeft aangebracht. Ten tijde van het verwijderen van de betonnen begane

bouwwerk volledig opgenomen, onderzocht en gedocumenteerd zijn. Dit alles zal door een

grondvloer kan er nader onderzoek worden uitgevoerd. Hierbij kan onderzoek worden verricht

bouwhistoricus moeten worden uitgevoerd. Het demonteren, ont- pleisteren en/of

naar bouwhistorische materialen als wel de maatvoering, uitvoering en afwerking van de

verwijderen van onderdelen kan door een aannemer op aanwijzing van de bouwhistoricus

historische kelder.

worden uitgevoerd.
Beton segmentvloeren:
Enkele vraagstukken welke tijdens een ‘bouwhistorisch onderzoek’ nader onderzocht en
geïnterpreteerd kunnen worden zijn:

De eerste en tweede verdiepingsvloer zijn uitgevoerd in betonnen segmentvloeren welke
dateren uit het midden van de 20e-eeuw. Deze vloeren bezitten een hoge monumentale
waarden (zie onderbouwing waardestelling). Er kan nader onderzoek worden verricht of er

Baksteen gevelwerk:
Tijdens de bouwhistorische verkenning is vastgesteld dat de buitenschil van het

binnen de historische stad van Zaltbommel meerdere panden midden 20e-eeuw voorzien zijn
van dergelijke vloeren. Tevens kan het onderzoek ook worden toegespitst op voormalige

bouwwerk diverse bouwsporen bezit. Deze bouwsporen zijn voornamelijk aanwezig bij

pak/koetshuizen. Mogelijk kan de restauratievisie en toepassing van deze vloeren als uniek

vensters als wel bij de gehele verhoging van de voor/achtergevel en huidige topgevel.

worden beschouwd?.

Door het uitvoeren van een uitgebreide gevelopname kan er meer inzichten komen in de
verschillende baksteensoorten als wel de verschillende bouwperioden.
Kleuronderzoek:
Vensters:
De gevels zijn voorzien van verschillende modellen en type vensters. Ook zijn er enkele

Er heeft geen kleuronderzoek plaatsgevonden waardoor er geen onderbouwde
waardestelling en interpretatie van enkele exterieur en interieur elementen aanwezig is. Voor

vensteropeningen als blindvenster uitgevoerd. Opvallend is dat de voorgevel aan de

het uitvoeren van een kleurhistorisch onderzoek zal enkel met een goede vraagstelling

rechterzijde op de begane grond geen gevelvensters bezit. Vermoedelijk heeft dit te maken

kleuronderzoek hoeven plaats te vinden. Dit vanwege de verschillende bouwfasen en het

met een voormalige opkamer en de toegang tot de kelderruimte. Na het uitvoeren van nader

gebruik van diverse bouwmaterialen.

onderzoek op vensterposities als wel de uitvoering van de vensters kan er meer bekend
worden betreffende de historie van het pand met betrekking op gevelopeningen en
vensterinvullingen.

Historische kelderruimte:
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7 Geraadpleegde bronnen
Naslagwerken:
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ‘Monumentenbeschrijving’ inschrijving register
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30 maart 1971.

<http://www.kadaster.nl>

De Monumenten van Geschiedeis en Kunst Bommelwaard ‘F.A.J. Vermeulen’, uitgave1971.

<http://www.postcardsfrom.nl>

Heemschut serie Zaltbommel ‘Beckering Vinckers’, uitgave 1944.

<http://www.streekarchiefbommerwaard.nl>

Onder de daken van Zaltbommel ‘G. van Tussenbroek’, uitgave 2003.
Cultureel historische inventarisatie BBA binnenstad Zaltbommel, uitgave 2010.

<http://www.RegionaalArchiefRivierenland.nl>
<http://www.MijnGelderland.nl>
<http://www.ruiterstraatonline.nl>

Inleiding in de Bouwhistorie ‘R. Stenvert & G. van Tussenbroek’, uitgave 2009.
Levende Stenen algemene bouwkunde uitgave 1971.
‘Bouwkundige termen ’ ‘Haslinghuis-Janse’, uitgave 1971
Nederlands restauratiecentrum ‘Houtconstructies’ uitgave 2005.

Bezoek op locatie:
e

1 bezoek 23 november 2013

Bezoek archieven:
1e bezoek 14 februari 2014

e

2 bezoek 14 december 2013

Archieven:

3e bezoek 28 mei 2014

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
Archiefgegevens ‘beeldenbank’
Panddossier: 40258/6941

Streekarchief Rivierenland:
Archiefgegevens ‘beeldenbank’
Bouwdossiers: 18/227, 204/2754.

Gelders Archief:
Archief gegevens ‘beeldenbank’

Privé archief fam. Van der Waal:
Div. bouwkundige tekeningen

Privé archief dhr. P. A. van Dijk:
Gebruik en Bewonersgeschiedenis
Algemene geschiedenis van de Ruiterstraat

8 Bron en Afbeelding vermeldingen
URL’s:
<http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl>
<http://www.geldersarchief.nl>
<http://www.watwaswaar.nl>

Bronvermeldingen:
1)
2)
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
---------------------------3: Heemschut serie ‘Beckering Vinckers’ Zaltbommel Blz.35 en 71
4: Onder de daken van Zaltbommel Blz.39 en100
5: Historische kring Zaltbommel
Afbeelding 4

: Krantenadvertentie meubelwerkplaats ‘Beeldenbank Gelders archief’

6

De eerst volgende familie welke in verband kan worden gebracht met de woning is de familie

Van Lookeren Campagne. Dit was een welgestelde familie aangezien zij eigenaar waren van
-----------------------------Afbeelding 1

: Overzicht vestingstad Zaltbommel, Jacob van Deventer circa 1560

Afbeelding 1

: Uitsnede plattegrond ‘Bleau’ rond 1640,

‘Monumentenzorg gemeente Zaltbommel’
‘Scan privé collectie’

-----------------------------16: Bouwdossier 18/2277 ‘Streekarchief Bommelerwaard’
17:bouwdossier 204/2754 ‘Streekarchief Bommelerwaard’

9 Bijlagen

Afbeelding vermeldingen:

Uoofbrfgnrf

Afbeelding 1:

F

Afbeelding 2:

Ff

Afbeelding 3:

F

Afbeelding 4:
Afbeelding 5:
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Oude Ansichten en Foto’s van Ruiterstraat 8 gereed maken!!!!!!!!
Puur een Vulling maken!!!!!!
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