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Op de volgende bladzijde zie je beschrijvin-
gen van soorten gevels. 
Lees ze en bekijk de plaatjes. 
Zet daarna onder de foto van de Roosendaalse 
gebouwen om wat voor gevel het gaat.

lesidee Gevels
                                 antwoorden

Architectuur

OPDRACHT

Trapgevel

Raadhuisstraat 68 
is een
trapgevel   

Markt 11 
is een
trapgevel

Markt 22
is een
trapgevel
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Halsgevel

Molenstraat 10 
is een 
halsgevel

Markt 20 
is een
halsgevel

Klokgevel

Molenstraat 93  
(voor de verbouwing 
in 1907) 
is een
klokgevel
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Markt 26
is een
tuitgevel

Tuitgevel

Markt 69  
is een
tuitgevel

Markt 74 
is een
tuitgevel

Lijstgevel

Bloemenmarkt 16 
is een
lijstgevel

Raadhuisstraat 45 
is een
lijstgevel
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Markt 17
is een
lijstgevel en 
een tuitgevel

Molenstraat 7 
is een
trapgevel en 
een lijstgevel

Combinaties

Puntgevel

Vughtstraat 11 
is een
puntgevel
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lesidee Gevels van klei 
                                                             antwoorden

Architectuur

Naar eigen inzicht
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          lesidee bouwstijlen
                                                             antwoorden

Architectuur

Opdracht 
Lees de beschrijvingen van de bouwstijlen •	
door. 
Kies een bouwstijl die je aanspreekt.•	
Kijk op internet of je er meer over te weten •	
kunt komen. 
Bekijk nu de foto's van de gebouwen in Roosen-•	
daal. Welke gebouwen zijn gebouwd in de bouw-
stijl die jij hebt gekozen?

Neo Renaissance
Deze stijl was tussen 1870 en 1915 erg populair 
in Nederland. Denk aan Oud-Hollandse trapgevels, 
horizontale lijnen die de gevel in vlakken ver-
delen, blokken, maar ook gevels van natuursteen, 
zuilen, bogen en indrukwekkende daken. 

Markt 31

Molenstraat 10

Brugstraat 39
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Neo Classicisme
Deze stroming was tussen 1770 en 1840 in zwang. 
Architecten keken goed naar het oude Grieken-
land en Rome. Bij deze stijl zie je veel zui-
len,  
halfronde raampjes en frontons (driehoekige  
afsluiting van de gevel). 

Vrouwenhof

Bloemenmarkt 14

Markt 1

Eclectische stijl
Eigenlijk was er geen één stijl in de negentiende 
eeuw echt populair. Wel hadden architecten voorkeur 
voor verschillende oude stijlen, die ze combineer-
den tot één geheel.

Markt 16

Markt 54
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Raadhuisstraat 9
Raadhuisstraat 63

Molenstraat 8

 

Rationalisme
Deze stroming was rond 1900 populair. Men ging er-
van uit dat alles met het verstand was op te los-
sen. Een belangrijke architect was Berlage, die 
veel gebouwen in Amsterdam ontwierp waaronder De 
Beurs van Berlage.

 

Art Nouveau / Jugendstil
Deze stijl was tussen 1890 en 1910 populair in 
Europa. Gebouwen in deze stijl hebben veel sier-
lijke, gebogen lijnen geïnspireerd op de natuur, 
tegeltableaus en gietijzer.

Boulevard Antverpia 2
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Raadhuisstraat 62

Markt 68

 

Art Deco
In deze stijl werd tussen 1920 en 1939 veel ge-
bouwd. Men koos voor rijke kleuren, overdadige 
versieringen, maar ook nieuwe materialen als ver-
chroomd staal. De vormen werden gestroomlijnd en 
eenvoudiger.
 

Molenstraat 9
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Raadhuisstraat 68

Brugstraat 23

Hofje Mariagaard

Brugstraat 1

Traditionalisme / Delftse school
Deze bouwstijl werd tussen 1925 en 1955 veel ge-
bruikt. Het is een sobere, eenvoudige stijl met 
weinig versieringen, die teruggreep op het bouwen 
van vroeger. De functie moest tot uitdrukking komen 
in de vorm. Woonhuizen moesten simpel zijn, stad-
huizen en kerken groots en monumentaal. Er werd 
vooral baksteen gebruikt.

Expressionisme
Deze bouwstijl was populair tussen 1910 en 1930. 
De architect wilde zijn gevoelens laten zien in 
nog nooit eerder vertoonde bouwvormen. De gebouwen 
lijken soms helemaal niet op elkaar. Waar de ene 
architect geïnspireerd raakte door de natuur, liep 
de ander juist warm voor de industrie. Glas,  
baksteen en beton waren de meest gebruikte  
materialen.
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   nog meer lessuggesties
                                                               extra links

Architectuur

Voor nog meer lessuggesties:

Architecten gezocht
http://www.laatmaarleren.nl/methode/proef-
lessen/architecten-gezocht  

De blokkendoos van Dudok
http://www.laatmaarleren.nl/methode/proef-
lessen/de-blokkendoos-van-dudok

Fraaie flats
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/
uploads/2009/11/FraaieFlats.pdf

Ontwerp... in historische stijl
http://www.otib.nl/Upload/Voorlichting/Ba-
sisonderwijs/Techniekkits/Werkblad%20Ont-
werp...in%20historische%20stijl.pdf


