
 

Uit het BD van 1 februari 2021 
Eigenaren vervangen serres: 
Bossche School mét een ronding, 
dat kan toch niet 
ROSMALEN - Wie er langs rijdt, valt het misschien niet eens op. Maar in de buurten 

langs de Molenstraat en Burgemeester Maziaraclaan in Rosmalen stikt het van de 

huizen en gebouwen die ontworpen zijn in de traditie van de Bossche School. Ook het 

appartementencomplex langs de Burg. mazairaclaan. De opvallende serres  moeten nu 

allemaal worden vervangen 

Paul Roovers 01-02-21, 09:30 Bron: BD 

 
Als je het weet zie je het meteen: veel baksteen, rechte, smalle wat terugliggende 
deuren en ramen, brede lateien voor de horizontale accenten, cementvloeren van 
gewassen grind, holle dakpannen. Het zijn terugekrende kenmerken van Bossche 
school-gebouwen. Net als de  vaste verhouding tussen gebruikte maten, gebaseerd 
op het Plastisch Getal van achitect Dom. van der Laan  

Je ziet de stijlkenmerken onder meer terug bij de Laurentiuskerk, de voormalige 
dansschool (nu praktijk Bij Cas), afzonderlijke woonhuizen in de buurt Gele 
Hoeve  en bij de woonhuizen binnen de driehoek spoorlijn, Molenstraat en 
Mazairaclaan. Tot die buurt behoort ook het opvallende appartementengebouw bij de 
rotonde, een jaar of dertig geleden ontworpen door architectenburo de Twee 
Snoeken. 

Ze zijn rond en dat past niet 
Opvallend aan dit gebouw zijn vooral de glazen serres. Zo op het oog lijken die 
weinig vandoen met de Bossche School.  Dat vinden de eigenaren van de 
appartementen zelf ook, zegt Henk Voerman, secretaris van de Vereniging van 
Eigenaren. ,,Aan de bovenkant zijn ze allemaal rond en dat past volgens ons 
helemaal niet bij die stijl.” 

Omdat de bewoners in toenemende mate last hebben van lekkages, tocht en koude 
in de serres, heeft het bestuur van de VVE het plan om er nieuwe te 
plaatsen.  ,,Rond 2004 is het dubbel glas al eens vervangen, maar toen zijn de 
rubbers blijven zitten. Op steeds meer plekken zijn er lekkages. Dus willen we het nu 
voor eens en voor altijd goed vervangen. En meteen aan nieuwe 
duurzaamheidseisen voldoen.” 

En en passant wil het bestuur ook zorgen dat de opvallende serres meer gaan 
passen in de Bossche Schoolstijl: ,,Dus mét rechte bovenkanten. We hebben 



daarvoor een ontwerp laten maken. Onze aanvraag voor de werkzaamheden ligt nu 
bij de gemeente. En ook onze ledenvergadering moet er nog mee instemmen.” 

Vanaf april anders te koud 
Het bestuur van de VVE heeft maar liefst 21 bedrijven aangeschreven om het werk 
uit te voeren. Er waren maar 4 die deze fikse klus denken aan te kunnen. ,,We 
hebben een bedrijf op het oog. Maar dat kan pas in 2022 op z'n vroegst aan de slag. 
Dat moet dan tussen april en september, anders is het te koud", zegt Voerman.” 
Volgens Voerman belopen de kosten ruim meer dan 20.000 euro per serre. 

De meeste eigenaren stellen de vernieuwing van de serres wel op prijs, verwacht het 
bestuur.  ,Ze worden intensief gebruikt door de bewoners. Er zijn er zelfs een paar 
die de serre bij de huiskamer hebben getrokken.” 

 
De appartementen zijn eindjaren tachtig van de vorige eeuw gebouwd. Het kostte 
aanvankelijk moeite om ze te verkopen. © Felix Janssens 
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