Architectuur
lesidee Gevels
Er bestaan veel verschillende
soorten gevels, zoals een
trapgevel, klokgevel, tuitgevel,
lijstgevel, puntgevel en halsgevel.

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

Trapgevel
Een trapgevel lijkt op een grote trap. Deze
gevel werd veel gebruikt in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Al
in de twaalfde eeuw werden trapgevels gebouwd. In Nederland zag je ze tussen 1600 en
1665 het vaakst, in de bouwstijl van de Renaissance. In de achttiende eeuw verdwenen
ze, omdat rijke mensen hun huis statiger wilden doen lijken. Honderd jaar later, bij de
Neo-Renaissance, raakten ze weer in de mode.

Halsgevel
Een halsgevel staat vaak op een smal huis.
Deze gevel lijkt op een hals, de normale
gevel loopt door in een extra vierkant of
rechthoekig stuk, dat er wel lijkt opgezet.
Vaak is dit stuk uitbundig versierd.
De halsgevel is populair tussen 1640 en
1775.

Klokgevel
De klokgevel lijkt op een ouderwetse klok,
een pendule. Misschien heeft je oma nog
zo'n klok. Klokgevels werden gebouwd in de
periode tussen 1660 en 1790.
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Tuitgevel
De tuitgevel zag je tussen 1620 en 1720 veel bij
pakhuizen of aan de achterkant van gebouwen. De
tuitgevel lijkt op een trapgevel, maar heeft
geen treden. Deze gevel eindigt niet in een
punt, maar in een tuit, een smalle rechthoekige
hals. Aan de zijkanten van het dak zie je vaak
schouders: kleine platte gedeeltes.

Lijstgevel
Een lijstgevel heeft over de hele breedte een
brede, hoge lijst, meestal uitbundig versierd.
Vaak is de lijst recht, maar hij kan ook in het
midden een kuif (verhoging) hebben. De lijstgevel komt al vanaf 1660 voor, maar werd in de
negentiende eeuw echt populair. Het was vaak
een goedkope oplossing ter vervanging van een
versleten trap- of halsgevel.

Puntgevel
Dit is een gevel zoals een kind hem meestal tekent: de top is een grote driehoek.
Het is een van de oudste nog in gebruik zijnde geveltypen en werd vroeger vaak in hout uitgevoerd.
Let op, want als de punt uitloopt is in een smalle
rechthoekige hals, is het een speciaal type puntgevel, de tuitgevel.

Combinaties
Soms worden gevels ook gecombineerd, bijvoorbeeld een lijstgevel en een tuitgevel of een
lijstgevel en een trapgevel.
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Opdracht
Zet nu onder de Roosendaalse gebouwen om wat
voor gevel het gaat.

Molenstraat 7
is een
Markt 17
is een

Bloemenmarkt 16
is een

Molenstraat 93
(voor de verbouwing
in 1907)
is een

Markt 11
is een

4

Markt 74
is een

Markt 69
is een

Markt 22
is een

Molenstraat 10
is een

Raadhuisstraat 68
is een

Vughtstraat 11
is een
Markt 20
is een

Markt 26
is een
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Raadhuisstraat 45
is een

Architectuur
lesidee Gevels van klei
Opdracht

Nu je hebt gezien hoeveel soorten verschillende gevels er
zijn, heb je vast voldoende inspiratie om ze na te maken.

Vooraf

Bedenk hoe een huis eruit ziet. Heeft het veel of juist
weinig ramen? Hoe ziet de gevel eruit? Hoeveel deuren
heeft het huis?

Wat heb je nodig?






klei
mesjes
plaat om onder de klei te leggen
stempelgereedschap, zoals stokjes, blokjes en latjes

Aan de slag

We gaan gevels maken van klei. Je rolt een stuk klei uit
tot een plaat. Teken hier verschillende gevels op en
snijd ze uit. Gebruik stokjes en latjes om de deuren
en ramen uit te drukken. Als je een paar gevels hebt
gemaakt, kun je ze aan elkaar boetseren door de randen
aan te duwen met natte klei. Zorg voor een gebogen vorm,
dan blijven de gevels goed staan.

Bron: Jolanda Louwers
via lesidee.nl
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Bron Jolanda Louwers
via lesidee.nl

Architectuur
lesidee bouwstijlen
Gebouwen verschillen. Het ene gebouw is modern
en strak, de andere heeft mooie tierelantijnen
en versieringen. Ze zijn gebouwd in een bepaalde
bouwstijl. Degene die een gebouw ontwerpt, de
architect, wordt geïnspireerd door de tijd waarin
hij of zij leeft, de plaats waar hij of zij woont
en de ideeën van anderen. Als je een gebouw goed
bekijkt kun je meestal de bouwstijl wel ontdekken. Soms worden er ook verschillende bouwstijlen
door elkaar gehusseld.

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 Roosendaal. Welke gebouwen zijn gebouwd in de bouwstijl 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 verdelen, blokken, maar ook gevels van natuursteen,
zuilen, bogen en indrukwekkende daken.

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

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

Rationalisme
Deze stroming was rond 1900 populair. Men ging ervan uit dat alles met het verstand was op te lossen. 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 sierlijke,
gebogen lijnen geïnspireerd op de natuur, tegeltableaus en gietijzer.

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

Traditionalisme / Delftse school
Deze bouwstijl werd tussen 1925 en 1955 veel gebruikt. 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, stadhuizen en kerken groots en monumentaal. Er werd
vooral baksteen gebruikt.

Expressionisme
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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.

Bekijk nu de foto's van de gebouwen in Roosendaal.
Welke gebouwen zijn gebouwd in de bouwstijl die
jij hebt gekozen?

Raadhuisstraat 9

Molenstraat 8

Vrouwenhof
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Raadhuisstraat 63
Markt 16

Markt 31
Raadhuisstraat 62

Brugstraat 39

Hofje Mariagaard
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Markt 1

Brugstraat 1
Bloemenmarkt 14

Raadhuisstraat 68

Boulevard Antverpia 2

Molenstraat 9

Brugstraat 23
Markt 54
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Molenstraat 10

Markt 68

