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171        De Vrije Zijde      Rosmalen



De Vrije Zijde

In de uitbreidingswijk de Groote Wielen zijn rondom 

een grote waterplas verschillende wijken met een eigen 

identiteit en sfeer ontwikkeld. De wijk De Hoven is 

opgezet als een moderne tuinstedelijke buurt met een 

architectuurstijl die refereert aan de jaren 30. Aan de 

zuidrand van deze wijk, grenzend aan een openbaar 

park, zijn 32 woningen gerealiseerd. Statig met een 

traditioneel uiterlijk vormen ze de beeldbepalende 

rand die wordt gevormd door een afwisselende 

volumeopbouw met twee- en drie-onder-een-kap en 

rijwoningen. 

Als basis hebben de woningen een horizontale 

gevelopbouw met een zadelkap. In een regelmatig 

ritme zijn robuuste dwarskappen over de verschillende 

volumes geplaatst. Deze nuancering met dwarskappen 

wordt versterkt door de gevelopbouw die door de 

toepassing van gemetselde penanten een sterk verticaal 

karakter kent. Passend in de vereiste jaren ‘30 sfeer zijn 

de woningen gebouwd in traditionele materialen als 

baksteen en keramische pannen. Door de toepassing van 

erkers, bijzondere metselwerkverbanden en horizontale 

betonbanden is een rijk en ruimtelijk beeld ontstaan. 

De verschillende volumes zijn duidelijk familie van 

elkaar. Accenten in de opbouw geven de rand een eigen 

identiteit.
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zicht op de woningen aan de Belcantoweg vanaf het verhoogde fietspad boven de verdiepte ontsluitingsweg en het water



het vrije zicht



de ritmiek van de kappen is beeldbepalend voor het karakter van het plan



LEGENDA

1. entree
2. woonkamer
3. keuken
4. slaapkamer
5. zolder
6. bijkeuken
7. berging

begane grond 

eerste verdieping  

tweede verdieping
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verschillende woningtypes gekoppeld tot een rij van 8 woningen0 105



3-kapper met in het midden een verticaal georiënteerde tussenwoning



zicht naar links op de woningen vanaf de fiets- / loopbrug, de dwarskappen zijn op een regelmatig ritme geplaatst



zicht naar rechts op de woningen vanaf de fiets- / loopbrug 
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