
Voorstel tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst (15 objecten op alfabetische volgorde) 
 

   
 

adres: Fazantlaan 17 / Lakerstraat 1a 

omschrijving: voormalige Gereformeerde 'Oosterkerk' 

bouwjaar: 1911 

vroeger: gebouwd als gereformeerde 'Oosterkerk' door architect Tj. Kuipers, later Turkse moskee, weer later Rooms-Katholieke Sint- 

 Antonius van Paduakerk 

tegenwoordig: Eritrese Orthodoxe Kerk 

motivering: bijzondere architectuur in bouwstijl van het rationalisme, oa. metalen trekstangen, glas-in-loodramen en zadeldaktoren 

 

 



     
 

adres: Koenraadlaan 102 

omschrijving: voorloorlogs schoolgebouw De Rungraaf (Aloysiusstichting) voor bijzonder onderwijs 

bouwjaar: 1931 (architectensamenwerking Hanrath en Briët) 

vroeger: Christelijk Nationale school voor Lager Onderwijs 

tegenwoordig: De Rungraaf (Aloysiusstichting) voor bijzonder onderwijs 

motivering: geheel intact zijnd vooroorlogs schoolgebouw van bekende architecten die hier samengewerkt hebben 

 



     
 

adres: Kootwijkstraat 33 

omschrijving: vooroorlogs schoolgebouw 'Drents Dorp' en kinderopvang 'Partou' 

bouwjaar: 1930 (architectensamenwerking Kooken en Wolters) 

vroeger: R.K. Jongensschool voor Lager Onderwijs 'Sint-Franciscus' 

tegenwoordig: schoolgebouw 'Drents Dorp' en kinderopvang 'Partou' 

motivering: geheel intact zijnd vooroorlogs schoolgebouw van bekende architecten die hier samengewerkt hebben 

 



     
 

adres: Lodewijk Napoleonplein 17/18/19 / Amalia van Anhaltstraat 31/31a 

bouwjaar: 1930/1931 

vroeger: woningen, ontworpen door architect Phil Donders uit Tilburg 

tegenwoordig: woningen met hoek-erkers en -torens 

motivering: bijzondere en fraaie architectuur rond 1930 

 

 



   
 

adres: Mauritsstraat 10-14 en Julianastraat 19-21 

bouwjaar: 1917 

tegenwoordig: studentenhuizen, de panden verkeren in relatief slechte staat (Mauritsstraat) en woningen, de panden verkeren in goede staat 

 (Julianastraat) 

motivering: opmerkelijke architectuur met hoektorens uit het begin van de 20e eeuw (nieuw historiserende stijl), ensemblewaarde tussen de 

 panden aan de Julianastraat en de Mauritsstraat, burgmeester Verdijk was de eerste bewoner van nummer 10. 

 



 

   
 

adres: Poirterslaan 26 

omschrijving: villa 'Huize de Haard' met karakteristieke glas-in-loodpui 

bouwjaar: 1930 

vroeger: gebouwd door Stichting "Eindhovensche Vereeniging voor Jonge Vrouwen", jonggezellenhuis 

tegenwoordig: kantoorvilla 

motivering: fraaie architectuur van architect Ingwersen, die ook andere, rijksmonumentale, gezellenhuizen ontwierp 

 

 



   
 

adres: Ruusbroeclaan 21 

omschrijving: hoekhuis met karakteristieke hoekoplossing 

bouwjaar: 1929 

vroeger: gebouwd door de firma Gebroeders Gerritsen uit Amsterdam  

tegenwoordig: woonhuis 

motivering: fraaie architectuur, vroeger pension Wilrie voor de 'gegoede stand' (ook wel gezellenhuis) 

 

 



     
 

adres: Sint-Jorislaan 37 

omschrijving: poortgebouw van de Sint-Joris begraafplaats 

bouwjaar: 1941 

vroeger: poortgebouw van de Sint-Joris begraafplaats 

tegenwoordig: poortgebouw van de Sint-Joris begraafplaats 

motivering: fraaie architectuur van Kees Geenen, tufstenen Kariatiden van Frans en Marcel van Eck 

 



     
 

adres: Stratumsedijk 19 

omschrijving: herenhuis met karakteristieke segmentboogvormige erker 

bouwjaar: 1938 

vroeger: woonhuis dokter Jordans van het Sint-Jozes ziekenhuis 

tegenwoordig: woonhuis 

motivering: fraaie architectuur van architect Franswa, karakteristieke erker, cultuurhistorische waarde vanwege bewoner Jordans 

 

 

 



 
 

adres: Stratumsedijk 21 

omschrijving: herenhuis, nu gay bar 

bouwjaar: 1902 

vroeger: woonhuis, gebouwd door Maria F. Jamez, familie van een Stratumse linnenfabrikant 

tegenwoordig: gay bar Genestho 

motivering: pand met zeer fraaie eclectische Gelderse gevel 

 



     
 

adres: Tongelresestraat (ongenummerd, bij nummer 1) 

omschrijving: gedenksteen met afstand naar Lieshout (13.215 meters) 

bouwjaar: 1869 

motivering: waardevol 'straatmeubilair', geplaatst in 1869 bij het begin van de aanleg van de Tongelresestraat 

 



 
 

adres: Torenallee 3 

omschrijving: sportschool Energy lab in onderdeel glasfabriek SW op Strijp S 

bouwjaar: 1917 

vroeger: Philipsfabriek SX 

motivering: oudste pand op Strijp S met fraaie stalen vakwerkspanten en gewelfde vloer 

 



   
 

adres: Vestdijk (ongenummerd, achter de nummers 25-37w) 

omschrijving: voormalige luciferfabriek, later garage Van der Meulen-Ansems 

bouwjaar: 1882 en 1927 

vroeger: gebouwd als luciferfabriek van Vissers & Langemeijer, in 1916 werd in de voormalige fabriek een garage gemaakt 

tegenwoordig: leegstaand en dus bedreigd! Het complex heeft al wel enige vorm van bescherming doordat het als karakteristiek in het 

 bestemmingsplan is opgenomen. 

motivering: er zijn nog maar enkele 19e eeuwse industriële restanten over in de gemeente Eindhoven, bijzonder is dat dit een van de 

 allerlaatste fabrieken is in de oude gemeente Eindhoven (<1920) 

opmerking: de fabriek verkeert in slechte staat en dient z.s.m. gerestaureerd te worden 

 



   
 

adres: Vestdijk 141 

omschrijving: pakhuis en oude sigarenfabriek 

bouwjaar: 1875 (oude fabriek), 1899, 1923 en 1928 (pakhuis aan voorzijde) 

vroeger: gebouwd als sigarenfabriek Ed. Schröder, vanaf 1893 van Meijer Blomhoff, brand in 1922 verwoest 90% van de verdieping en 

 het dak, 1923 groothandel in koloniale waren Sol & De Vries, in 1928 wordt de huidige voorbouw gerealiseerd 

tegenwoordig: leegstaand en dus bedreigd!, deels in gebruik bij kunstenaars 

motivering: er zijn nog maar enkele 19e-eeuwse industriële restanten over in de gemeente Eindhoven, voorfront is gebouwd in de stijl van 

 de Amsterdamse School, naar een ontwerp van Th. Cornelissen-Geerts en gebouwd door H. Sengers uit Eindhoven 

 

 

 

 

 



   
 

adres: Vrijstraat 21 

omschrijving: 17e-eeuws achterhuis, compleet met 17e-eeuwse kap 

bouwjaar: ca. 1600 

vroeger: achterhuis van winkels in de Vrijstraat 

tegenwoordig: leegstaand en dus bedreigd! Het complex heeft al wel enige vorm van bescherming doordat het als karakteristiek in het 

 bestemmingsplan is opgenomen. 

motivering: historische panden van ca. 1600 in het centrum zijn zeer schaars geworden 

 

 



Helaas hebben we onderstaand pand niet kunnen redden van de sloop, waarmee op 18 januari begonnen is. 

 

   
 

adres: Kronehoefstraat 62 

omschrijving: boerderij De Kronehoef 

bouwjaar: uit 1884 en woonhuis van begin 19e of eind 18e eeuw 

vroeger: boerderij De Kronehoef 

tegenwoordig: leegstaand en dus bedreigd! 

motivering: deze boerderij is de naamgever van de wijk en heeft -ondanks diverse renovaties- het uiterlijk van een oude boerderij en heeft 

 een geschiedenis die teruggaat tot de late middeleeuwen. 

 

 


