
Haneljk d:nkvoor hettoezendenvan de nieuwe nukken ove.de sannraat kzoudaaroverhet
volsende wi len opnerken

Fetdoorde arch teduufi nor.a Y spoektrasemaakte rapponvan da *edenbouwkuidise en
.ultuurhktorische cotrtefvan hetgebouw aan de Banncatioont opexemplarische en
wete^nhapperjkvecntwoordewDe de waarde aan van ditbizonde.ecomp ex HetAddendum
waarrn zrireageehop de b0uwhistorkche verrenn nsvan de heer R.G M. P n.evan derAa van
Hykema consultants BV aatrran hoezeerdien5conc usieste kori re schiet€n pin.evan derAa
ontkenldeevidente zer,lzaanheidswaaide doordat hijarg!menteertateen vanuit een
bouwhisiorisch peBped ef, en daarbjdecultuurhistorh.hewaardegeheelbuiren bpschouwi.c taat.
waarher overde archtectuurhisto.e ead weet hlibllikba ook n etwaarover bjspreekta s hijde
'!rm 1300stt'no€mt De opmqklDsenvan Y,5poe stE in haarAddendum onde6.hrijfik derhatve

n de reet e van BMAop nijr adviesen de beschrijvinavan vincentvan Ro$em wordenvolg€ns mij
twee:akendoorelkaarsehasld,tewetendearchiteduurhisrorischeendecutuurhistorische
waarde. voorde aabte kFalieidva. minderbe ane dadv.or de bepatnsvan de ee6re, hoewel
ook bier de nodigevraasteken bij kudnen worden sezet Aksaalhetd een ..ter um rou zijnvodde
bepalngva^ de .u tuurh nor<hewaarde,:ouden do piranider niel
behoren die het ziln. Degarases met hovenwoninsen?iln nosa tijd e€nduidlg herkenbaarak
,odanic. D€ benemminsGuit hetsevelbeeld afleesbasr en d* a de meede bes.houweudade ijk
n het oosspr ingen hr i lnrappo{heaftvanRo$emdpwaardevanhetbouwerkerkend,haarhj
stetdatdoorde derdeca€se.eenhe d hetsevelbaeld u t balans reakte Metmeerre.htk:nmen
ielen datde,e derdeeenheld op kundice wize ru mte maakte voorde veu.hillendaweNen van de
opdrechtseverc. Deze hadden bljkbaarnleta leen behoefte aan eengamgenaarodkaaneen
na Ingvooreen koea met paard€n. Dere uitbre dingma*eeft de overgansvan koerhuG naar

chewjze in het nog n etsebouwdeonMe'pseintesreerd.
tnhet ek is misschien belansrtk maar nooit echtvan dooc agsevende betekenls. Velesebouwen en

dat. Behoene kweekt noodkak. ook da Beu6van De Keyser, n
de nesert endeeeuwjanmer ilkafgebroken, is na enieejaren uitsebre d entoch kan n erworden

elike ontwerparchrtedonischvansroteE kwa ir€it zou zijn dan
h e t tu e e d e . 0 p d e : e l l d e w i j r e verduidelilktd€ BangaGgeeen historsch be atrg. De nwonere met
eigen koetseni pa;rden en koel5ie6 {haftenwel hetnieuweiatussymhoo aan, deautonobie
(metchauffeur), die dd$ijdsvanzelfsprekend rn eenetsen saruseondersebracht moonworden,



maar niet iederee.w lde meteenookaGcheid nemen van zijn koec. Dit is dea van de geschiedenG

paarvan die5poren:ljn noe in de fvsieke presentatievan denad te herkennen rn de archieven
zuren meersporcn zijn te v nden maardaaruan heefteen groor pub iek geen weer.

Het va tte betreuren dat ve e betrokkenei thanrEeen oos hebbenvoorde ntere*anteh eloris.he
ennedenbouwkundig€.ontextvan dezesarase met paardennalen d enstwoningen, waatoan de
onlshan€erhieden sdoor mevrouw spoektra urdearchieven naarvoren i5sehaatd Dit
ondertreeptdewaaidevan het pand, datalleen a ak.uluurh nori(h monument behouden zou
moeten bljven Ditvindtookwe steun in het hppofrvan de heervan Ro$em. afsdzien van d ens
e nd.on.lur e, bljkt ultzljn rappod dat hit de typo ogk.heensedenbouwkundse zeldzaamheid van
het objederkenl en hei zou betreuren ak een van de weinse herlnneringensan heree^te
eedenbouwkuidigortwerpvan Berlase zouverdwjnen. Daaraan wordtm.i. nietafsedaan doorzijn
opmerkinsen over de'saalheidvan hetsevelbpeld'. VooElhetdoorvan Rosem g€noemde i-sober

fraarzorgvudisgedetaileefdefretselwerk,s.ogvolkomensaafaanwezisiovereetrkomnighet
ooEpronkeilkeontwerp ooIz jnopme*insoveranderemonumente

vermindert nietdespecineke cukuurhisrorkchewaarde van de Ban8arase. Sersaathierniet om de
p aatsvan dit ontwerp binnen het oeuvrevandeeenoemdearchiteden, maarom de waarde btnnen
deseschieden s n h€t alSemeen kowelseschiedenisvan destedenbouw ats de ar.htreduul
se(h edenis, de rjtuigge*hiedenk, en de sochles6chiedenis). Metweinis ingrepenrou de
sansarase erweer iprima de uxe' uiklen an een be ansrijkvkueelorsnt€ringspunt kunnen ztjn in
$nenhangmetde bebouw ne van de buurt Het objed aat bepaarde betansr0keaspecten ztenvan
een maatschappij die nm dde sandere wesen (vo metsepaikeerde autot) G insedasen.
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