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Laurentiuskerk Rosmalen, een monument 

Aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch 

i.a.a. Bestuur Parochie H. Maria 
 

Geacht College, 

Uit de pers, ons bevestigd door het bestuur van H. Mariaparochie, hebben wij vernomen dat o.a. de 

Laurentiuskerk aan de Oude Baan te Rosmalen per december 2023 gesloten wordt.  

Voor ons als Heemkundekring Rosmalen reden u te verzoeken dit gebouw, conform de “Erfgoed-

verordening ’s-Hertogenbosch 2018”, aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
 

Daarvoor voeren wij de volgende argumenten aan: 
 

Primair beschouwen wij het tot onze taak dit heemkundig erfgoed, gelegen in het werkgebied waarmee 

de erfgoedvereniging zich bezighoudt, te beschermen.  

Daarnaast behoort de Laurentiuskerk tot een beeldbepalend object in het gebied, Rosmalen-Zuid c.q. 

de Molenhoek, waar de - dan voormalige - kerk staat. 

Het is voor veel Rosmalenaren, vooral in Rosmalen-Zuid, een herkennings- en ijkpunt: dit is mijn omgeving, 

hier ben en voel ik me thuis. 

Daarnaast behoort tot onze kerntaak als heemkundekring – ook als zodanig verwoord in onze Statuten – 

dit belangrijke herkenningspunt te blijven behouden. 
 

De Laurentiuskerk is een Bossche Schoolgebouw van de hand van Nico van der Laan, met zijn broer Dom 

Hans van der Laan, ‘de voorgangers’ van de Cursus Kerkelijke Architectuur, destijds gegeven in het 

Kruithuis in ‘s-Hertogenbosch. Uit deze cursus heeft zich uiteindelijk deze architectuurstroming ontwikkeld. 

In het belangrijke lexicon van de ‘BOSSCHE SCHOOL’: “Gebouwen van het Plastische Getal” (Uitg. 

Architext, Haarlem, 2010), wordt de samenhang getoond van deze architectuurstroming. In de wijk 

Molenhoek worden meer dan 180 woningen genoemd die in deze bouwstijl zijn gerealiseerd. Met als 

kroon op het werk de Laurentiuskerk  
 

Dat de Bossche School als bouwstijl in de belangstelling staat in Rosmalen moge o.a. blijken uit twee 

artikelen, die ongeveer tegelijkertijd zijn verschenen. In “Rosmalla”, blad van onze Heemkundekring, jrg. 

32, nr. 1: “De Bossche School als architectuurstroming en zijn betekenis voor Rosmalen”. Daarnaast in de 

Wijkkrant Molenhoek: ”De Bossche School in Rosmalen” (zie bijlagen).    
 

Via de landelijke “Van der Laan Stichting” hebben wij een deskundige op het gebied van de architec-

tuurstroming De Bossche School, architect Hans van der Laan, zoon van een van de grondleggers van 

deze architectuurstroming Nico van der Laan, gevraagd zijn mening te geven over dit gebouw. In de 

bijlage treft u samengevat zijn zienswijze. Kortheidshalve willen wij u ook daarnaar verwijzen. 
 

In zo breed mogelijke kring zijn wij ons aan het beraden wat de toekomst wordt van dit gebouw als het 

aangewezen wordt als gemeentelijk monument. Het eigendom, het gebruik en de exploitatie vormen 

daarin basale aandachtspunten. 
 

Graag eindigen wij met herhaling van ons verzoek om het unieke Bossche Schoolgebouw de 

Laurentiuskerk te Rosmalen, aan te wijzen als Gemeentelijk Monument. 
 

Uiteraard tot toelichting bereid, tekenen wij 

met hoogachting, 
 

Rien van den Broek, voorzitter 

   

 

Wim van Son, penningmeester 

 

 

Hans Groenewoud, archivering en databaseontwikkeling 

 

 
Bijlagen: 

• Artikel uit Wijkkrant Molenhoek 

• Artikel uit Rosmalla jrg. 32, nr. 1 

• Artikel met situatieschets van Hans van der Laan, architect 


