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Eindhoven 17 juni 2017 

 

Onderwerp: verzoek om bescherming pand Stationsstraat 33, Geldrop 

 

 

Geacht College, 

 

De Henri van Abbe Stichting te Eindhoven heeft tot doel het gebouwde erfgoed in  

Eindhoven en in de nabij gelegen gemeentes te promoten en te beschermen.  

Zij zet zich al jarenlang in voor de waardering, bescherming en het hergebruik van  

in haar ogen monumentale architectuur. 

Wij hebben vernomen dat het GGD-gebouw in Geldrop, Stationsstraat 33, op de  

nominatie staat om te worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Wij hebben  

hiertegen grote bezwaren. Onze argumenten zouden wij graag willen verduidelijken.  

 

Het gebouw is ontworpen door de architect Gerard Wijnen (1930), die landelijk als  

een van de belangrijkste Bossche-School-architecten wordt beschouwd.  

De Bossche School-architectuur, door dom Hans van der Laan (1904-1991) ontwikkeld, 

heeft een aantal stijlkenmerken, zowel architectonisch als esthetisch, die in de openbare 

ruimte de aandacht trekken. In de bijlage verduidelijken wij de architectonische, 

wetenschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het GGD-gebouw door middel  

van een beschrijving en een matrix. 

Het GGD-gebouw te Geldrop is uniek voor de naoorlogse architectuur en één van de  

eerste monumentale profane gebouwen van de zogenaamde 'vroege' Bossche School-

architectuur. 

 

 
 
 
 
De Henri van Abbe Stichting heeft ten doel: de bevordering, bescherming en instandhouding van die zaken, die naar 
het oordeel van het stichtingsbestuur in het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun  
schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg. 
De Stichting is actief binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven en in de gemeenten van de regio Zuid-oost Brabant. 
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Wij hopen u door middel van deze brief en de bijlage, waarin wij onze argumenten  

geordend weergeven, te motiveren om de voorgenomen sloop van dit gebouw te 

heroverwegen.  

De Henri van Abbe Stichting is er namelijk van overtuigd dat de beeldbepalende  

Bossche School-architectuur, en met name het werk van architect Gerard Wijnen  

zoveel mogelijk gekoesterd en behouden moet worden.  

Ook zijn wij graag bereid om ter plaatse aan geïnteresseerden (monumentencommissie, 

gemeenteraad en ambtenaren), eventueel met ondersteuning van geprojecteerde 

afbeeldingen, nadere uitleg te geven. 

 

Met hoogachting en vriendelijke groet, 

 

namens de Henri van Abbe Stichting 
 
P.M.J. van den Baar, voorzitter  
 
R.J.L. van de Leur, secretaris 
 

 

 

 

Cc:  Gemeenteraad Geldrop-Mierlo 

  Monumentencommissie Geldrop-Mierlo 

  Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven 

  Eindhovens Dagblad 
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Beschrijving en matrix waardenstelling Stationsstraat 33 Geldrop 

 

Voormalig gebouw van de GGD 

 

 

Aanzicht vanaf de Parallelweg. De ingang is aan de achterzijde te vinden. 

 

Algemeen 

Stationsstraat 33 is in 1969 gebouwd als hoofdgebouw van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) 

Geldrop en Omstreken. Architect is Gerard Wijnen, die destijds al als aanhanger van de Bossche Schoolstijl 

bekend stond. Samen met de bureaus Van der Laan, Hansen en Van Hal (’s-Hertogenbosch), Jan de Jong 

(Schaijk) en Fons Vermeulen (Eersel) was hij een van de bekende promotors van deze bouwstijl. 

 

De Bossche Schoolstijl 

De Benedictijner monnik Dom Hans van der Laan (1906-1991) studeerde architectuur in Delft. Hij heeft de 

opleiding vroegtijdig verlaten en is in 1927 in het klooster ingetreden. 

Van der Laan heeft zich vanaf die tijd ingezet om de verhoudingen van de “Gulden Snede”, die op een plat vlak 

betrekking hebben, te transformeren naar een verhoudingenstelsel dat zich leent voor het vormgeven van een 

driedimensionale ruimte. 

Hij ontwikkelde het zogenaamde “Plastische Getal” en stelde een morphotheek samen. Daarin maakte hij met 

staven, blokken en platen de maatsprongen van zijn verhoudingenstelsel inzichtelijk. Zijn volledige systeem, dat 

hij in tientallen jaren steeds verder vervolmaakte, is te vergelijken met de harmonieleer in de muziek. 

De maten en vormen zorgen er voor, dat er een voor de mens geëigende harmonie ontstaat tussen de 

kunstmatige architectuur (het gebouw) en de aanwezige natuur. De basis voor het plastisch getal in de praktijk 

dient volgens Van der Laan de dikte van de muur in verhouding met de maat van de cella (kleinste ruimte) te 

zijn. 

Door het bouwen van een huis ontstaat een verhouding met de buitenwereld, gevormd door de 

stedenbouwkundige ruimte rondom het pand en de natuur. Tussen pand en natuur dient een duidelijke 

overgang te bestaan, die kan worden gecreëerd met een groene haag als overgang tussen de straat en het 

privé-terrein, en ook met een inpandige, verdiepte ingangspartij. Landschapsarchitect Pieter Buijs werd bij veel 

bouwprojecten betrokken om het groen rondom het huis aan te leggen. 

Deze architectuur kenmerkt zich door de sobere vormgeving en het weglaten van franjes. Er bestaat een 

voorkeur voor plafond- en wandbedekkingen van hout. Wanden worden eventueel geslempt. Fijn grindbeton 

of eenvoudige plavuizen op de grond, dat alles in eenvoudige kleuren. De uit Vught afkomstige en inmiddels 

overleden verf- en de kleurenadviseur Wim van Hooff werd vaak ingeschakeld om de wanden en (houten) 

meubilering met kleuren te ondersteunen, zodat het daglicht optimaal kon worden benut. 
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De poort aan de Stationsweg is een eerste 

overgang van het “buiten” naar het “binnen”. 

Deze eenvoudige overdekking vormt de tweede 

overgang. 

De uurwerken in het gebouw zijn onmiskenbaar door 

verf- en kleurenadviseur Wim van Hooff van versiering 

en kleur voorzien.  

 

Dom Hans van der Laan was een van de docenten van de Cursus Kerkelijke Architectuur (cka). Die cursus kwam 

tot stand onder auspiciën van de Katholieke Leergangen in Tilburg (Academie van Beeldende en Bouwende 

Kunsten) en vond jarenlang plaats in het Kruithuis in ’s-Hertogenbosch. Tientallen architecten hebben daaraan 

deel genomen en zijn daar afgestudeerd. Via deze architecten heeft de Bossche Schoolstijl zich in Nederland, 

later ook in België en Zweden, verspreid. Na een neergang in de jaren ’70 tot ’90 wordt de Bossche Schoolstijl 

in de laatste decennia weer op waarde geschat, ook door de jonge generatie bouwkundestudenten. Wellicht 

heeft dit te maken met de moderne en constructivistische (computer)architectuur die vanaf de jaren ’80 de 

overhand kreeg. 

 

G.M.C. Wijnen, (Gerard) 

Architect Gerard Wijnen (1930) was als tekenaar werkzaam op het bureau van Nico van der Laan, de broer van 

dom Hans van der Laan. Hij volgde de opleiding architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Tilburg en 

studeerde daar in 1956 cum laude af. Hoewel hij in dat jaar al deelnam aan de Cursus Kerkelijke Architectuur, 

(cka), rondde hij die studie pas in 1969 af. 
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Oude bouwtekening van het plan. De maten van de vensters waren al nauwkeurig bepaald. 

 

Gerard Wijnen had een eigen architectenbureau en ontwierp zijn objecten uitsluitend op basis van de Bossche 

Schoolstijl. Samen met collega Tom Senders richtte hij in 1979 het Architectenbureau Wijnen en Senders op, 

dat vele bouwwerken op de tekentafel gerealiseerd heeft. Hun bureau zette de werkzaamheden vanaf 1986 

voort onder de naam “De Twee Snoeken”. 

In Geldrop heeft Wijnen slechts twee panden gebouwd: het GGD-gebouw aan de Stationsstraat en een 

woonhuis van de heer Swaak aan de Meidoorn. 

Enkele andere voorbeelden: 

-het woonhuis van landschapsarchitect Pieter Buijs in ’s-Hertogenbosch 

-het gemeentehuis in Oirschot 

-het Cultureel Centrum De Maaspoort in Venlo 

-de uitbreiding van het gemeentehuis in Deurne, met woningen, winkels en een parkeergarage 

-tientallen particuliere woonhuizen 

 

Het pand 

 

Het pand markeert de hoek van de Parallelweg en de Stationsstraat. Het merendeel van de huizen aan de 

Parallelweg is in het eerste kwart van de 20e eeuw gebouwd. Een deel van de woningen ten zuiden van de 

Eindhovenseweg en oostelijk van de spoorlijn, is echter gebouwd in de wederopbouwtijd, tussen 1955 en 1960. 

Meer zuidelijk aan de Parallelweg staan nog enkele panden met een sport- en onderwijsfunctie die in dezelfde 

jaren als het GGD-gebouw tot stand zijn gekomen. Het winkel- c.q. appartementengebouw aan de overzijde 

van de Stationsstraat is circa 1973 gebouwd.  

Het GGD-gebouw met platdak is gebouwd in bronskleurige baksteen. Het heeft een rechthoekige basis; de 

lange zijde staat aan de Parallelweg, op een steenworp afstand van het station van Geldrop. Er is door middel 

van betonnen banden (lateien) een duidelijke geleding in de gevels aangebracht. Daarmee heeft Wijnen die 

gevels op een perfecte wijze geordend naar Bossche Schoolmaatstaven. 

De vensters op de begane grond rusten op een bakstenen basis van circa 30 cm. hoogte. De vensteropening 

bevat een houten omlijsting met een vierkante ruit, daaronder een invulling van horizontale houten planken. 
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De vensters in de verdieping liggen verdiept in de gevel als loggia’s. In de betonnen vensterbanken steken aan 

de onderzijde sierlijke zinken spuwertjes uit de gevel, die zorgen voor afvoer van het regenwater. Evenals de 

harmonieuze verhouding die in de gevels voelbaar en waarneembaar is, is de hoogte- breedteverhouding 

tussen de drie rijen vensters op beide verdiepingen geheel gebaseerd op het plastische getal. 

De entree van het gebouw is te bereiken via de ingang aan de Stationsstraat. 

Opvallend, maar vrij standaard in de Bossche Schoolarchitectuur is de vormgeving van deze entree. De deuren 

zijn gevat in een houten omlijsting. De dikte van die deurlijst is gelijk aan de dikte van de deur zelf. Zo vormen 

deurlijst en deur in gesloten toestand één geheel, een “plaat”. De vensters van het pand zijn overigens volgens 

hetzelfde principe samengesteld. 

 

Het interieur 

 

Binnen is het gebouw in de breedte in drie partities gedeeld. De spreek-en werkkamers aan beide lange zijden 

nemen samen tweederde van de totale breedte in beslag. In de centraal gelegen hal staat een rij kolommen, 

die deels geïntegreerd is met de trap naar de bovenverdieping. De gehele plattegrond, dus zowel in de lengte- 

als in de breedterichting, is volledig ingedeeld volgens de harmonische verhoudingen van het plastische getal. 

Met deze ordening is naar een volledige harmonie gestreefd. De bewust gekozen bouwmaterialen, de hoogte 

en de breedte van de wanden , de deuropeningen en het plafond versterken deze harmonie. 

In de zuidelijke gevel is een tweede ingangspartij geplaatst. Deze zou het gebouw verbinden met een gebouw 

dat hier naast gepland was, maar nooit is uitgevoerd. In het oostelijke deel, afgescheiden met een wand, is 

enerzijds de trap naar een kelder en aan de andere zijde een ruimte met toiletten opgenomen. 
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Rechts de trap naar de bovenverdieping, links daarvan 

de centrale ruimte waaraan spreek- en werkkamers 

liggen. 

Een overzicht van de centrale hal. Op de voorgrond de 

achthoekige wachtbank. 

 

Op de grond liggen grijze cotastone-tegels. De bakstenen wanden en lattenplafonds zijn wit geverfd. Dit zal niet 

de originele kleur zijn. De deuren die toegang tot de werkkamers geven, vormen een onderdeel van grote 

openingen in de kolommenwanden. Ze zijn uit horizontale, donkerbruine planken samengesteld. Naast de 

deuren naar de werkkamers zijn lampen tegen de wand bevestigd, die daar al vanaf de ingebruikname van het 

gebouw hangen. Verspreid over de ruimte zijn enkele eenvoudige achthoekige houten wachtbanken geplaatst. 

Alle werkkamers (waaronder een keuken/eetgelegenheid) krijgen door de grote vensters direct buitenlicht. 

 

 
 

Links (op de verdieping) zijn enkele kolommen zichtbaar. 

Deze vormen een kenmerkend onderdeel van de 

architectuur van de Bossche School. Achteraan nog een 

wachtbank, zoals er ook enkele beneden staan. 

De smalle gang op de verdieping aan de zuidwestzijde 

van het gebouw. Rechts zijn nog enkele kolommen 

zichtbaar. Boven in de wand een reeks liggende 

rechthoekige vensters, die voor veel lichtinval zorgen.  

 

De bovenverdieping is vergelijkbaar met de begane grondverdieping: Cotastone-tegels, een houten plafond en 

geverfde muren met verlichting naast de deuren, zoals beneden. 

Alle werkkamers liggen onder het platdak en krijgen, net als in de verdieping eronder, direct buitenlichtdoor de 

grote vensters. 

De zuidwestelijke wand van de centrale hal is verhoogd met een opbouw, die aan de zuidzijde voorzien is van 

een lange rij rechthoekige vensters. Daardoor is een weldadig lichte middenruimte ontstaan. Op een inventieve 

wijze heeft de architect hier voor extra daglichttoetreding gezorgd. Op het begane grondniveau is deze 

lichtinval overigens ook waarneembaar. De invallende zonnestralen zorgen ook daar voor extra verlichting en 

een prachtig lijnenspel. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Het GGD-gebouw is van algemeen belang. 

Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de maatschappelijke en met name de 

medische ontwikkeling van Geldrop. Het Annaziekenhuis en het GGD-gebouw zijn op het eind van de jaren ’60 

gebouwd. 

Het is van belang voor de geschiedenis van de Bossche Schoolarchitectuur, waarvan het een zuiver voorbeeld 

is. Het gebouw vormt samen met het specifieke materiaalgebruik en de schaarse ornamentiek een belangrijk 

voorbeeld van het werk van de architect Gerard Wijnen. 

Het gebouw is van belang wegens de architectonische gaafheid van zowel het exterieur als het interieur en de 

ongereptheid van het functionele groen om het gebouw heen. 

Het gebouw toont de ontwikkeling van Geldrop; in de directe omgeving staan veel woningen uit de 

wederopbouwtijd. Voor die tijd werd het gebied vooral voor agrarische doeleinden gebruikt. Door de snelle 

groei van Geldrop ontstond behoefte aan uitgebreide medische zorg (ziekenhuis en GGD). 

 

Het GGD-gebouw is opgenomen in het boekwerk “Gebouwen van het plastisch getal”. Het is geschreven door 

Hilde de Haan en Ids Haagsma, kenners van de Bossche Schoolstijl bij uitstek, en wordt gewaardeerd als een 

“gebouw van nationale allure”. 

Evenals beide genoemde auteurs zijn wij van mening dat het gebouw voor Geldrop van zeer grote waarde is. 

De pure bouwstijl van de Bossche School is in Geldrop slechts in 2 panden terug te vinden. De functies van 

beide gebouwen zijn totaal verschillend. De authenticiteit en de bouwkundige staat van beide panden is 

uitzonderlijk. 

Omdat ook het groen in de directe omgeving van het gebouw een belangrijke rol speelt in het gedachtengoed 

van de Bossche Schoolstijl, zou ook dit element een belangrijke rol moeten blijven spelen. 

Het pand verdient zonder twijfel een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst. 
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BIJLAGE 

 

Matrix waardestelling gemeentelijke monumenten Eindhoven 

 

Adres    Stationsstraat 33 Geldrop 

 

Kadastrale aanduiding   

Kadastrale gemeente   : GDP00 

Kadastrale sectie   : D 

Kadastraal perceel  : 6226  

 

Typering   gebouwd als GGD-gebouw, tegenwoordig verzamelgebouw voor diverse 

     disciplines 

 

Scorelijst 

+ + uitzonderlijk  

+ hoog 

+/- gemiddeld 

- laag 

- - minimaal 

 

NOEMER MOTIVERING SCORE 

SCHOONHEID:   

• Architectonische/ Kunstzinnige 

waarde: 

Historische esthetica  

Ontwerpdoctrine 

Vormentaal, expressie 

Toegepaste kunst  

Het GGD-gebouw is een werk van architect Gerard Wijnen uit 

’s-Hertogenbosch (1930). Het is geheel in de stijl van de Bossche 

School ontworpen. Volgens deskundigen ademt de Bossche School-

architectuur een "sense of timeless beauty" uit.  

Deze stijl oogt uiterst sober, maar drukt een grote aandacht voor 

verhoudingen, vormen en bouwmateriaal uit. De maten van de 

vensteropeningen en de ruimte tussen deze vensters zijn bewust 

gecreëerd en voldoen aan het door de Bossche School 

geïntroduceerde "plastisch getal". Terwijl de "gulden snede" de 

ideale verhoudingen in het tweedimensionale vlak bepaalt, worden 

die verhoudingen in een driedimensionale ruimte bepaald door het 

"plastisch getal". 

Het gebouw is deskundig gedetailleerd. De betonnen lateien 

versterken de horizontale lijnen en benadrukken de ideale 

verhoudingen van het plastische getal. De vensters liggen diep in de 

gevels, boven de vensteropeningen vormen dunne betonnen 

lateien de scheidslijn tussen baksteen en venster. Op de verdieping 

verhinderen betonnen dorpels met reliëf en eenvoudige spuwertjes 

dat het regenwater langs de gevel omlaag stroomt. 

++ 

• Authenticiteit: 

Gaafheid, oorspronkelijk karakter 

Hedendaagse belevingswaarde  

De hoofdopzet van het ensemble van de gebouwen is grotendeels 

gaaf en afleesbaar. De wijzigingen, hoofdzakelijk wijzigingen in de 

kleuren van wanden en plafonds, doen niet wezenlijk afbreuk aan 

de monumentale waarde. 

+ 
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• Context: 

Ruimtelijke – en/of ensemblewerking  

De bebouwing aan de Parallelweg dateert hoofdzakelijk uit de jaren 

’20 en ’30 van de 20e eeuw. Een groot deel van de (noordelijke) 

wijk werd in de jaren ’50 en ’60 gebouwd. Enkele gebouwen in de 

naaste omgeving zijn van jongere datum. De bebouwing in de 

directe omgeving is divers als gevolge van de ontwikkeling van 

Geldrop en de grote behoefte aan woningen en medische 

voorzieningen. 

+ 

• Archeologische betekenis Het is niet bekend of het terrein, waarop het gebouw staat, in een 

archeologisch attentiegebied ligt.  

-/+ 

WETENSCHAPPELIJKE BETEKENIS   

• Architectonische waarde: 

Architectuur- of kunsthistorische 

betekenis, Bijzondere constructie 

Gerard Wijnen was een student van dom Hans van der Laan. Hij 

studeerde in 1969 af. Het pand is gebouwd in de stijl van de 

Bossche School. Het eerste ontwerp stamt uit 1965, de bouw vond 

in 1969 plaats. 

Het GGD-gebouw voldoet geheel aan de theorie van ordonnantie 

en dispositie. Het gebouw heeft een samengestelde hoofdvorm, die 

een perfecte harmonie tussen de maateenheden van alle 

geledingen van het gebouw weerspiegelt. Wijnen heeft het gebouw 

volgens de theorie van het plastische getal geheel "in de maat 

gezet": alle maten zijn gebaseerd op een en hetzelfde 

verhoudingenstelsel, dat van de grondverhouding 3:4 is afgeleid. 

Het "plastisch getal" is hier volledig toegepast in de 

driedimensionale architectonische ruimte. De drie dimensies, 

lengte, breedte en hoogte zijn overal volledig in evenwicht. De dikte 

van de wand is hierbij het uitgangspunt van alle overige maten. 

Het interieur is ook geheel in de stijl van de Bossche School-

architectuur: cotastone-tegels, geschilderde muren en plafonds 

bedekt met houten latten. 

++ 

• Zeldzaamheid:  

Typologische zeldzaamheid 

Ecologische zeldzaamheid 

Het aantal gebouwen, dat volledig in de stijl van de Bossche School 

werd ontworpen, is niet groot. Na het behalen van het diploma 

voor de Kerkelijke architectuur hebben veel architecten een eigen 

bouwstijl ontwikkeld. Vaak is de Bossche Schoolstijl nog 

herkenbaar, maar op details wijken de ontwerpen af van de pure 

“doctrine”. 

Gerard Wijnen is de ontwerpdoctrine van de Bossche School altijd 

trouw gebleven. 

++ 

• Archeologische betekenis  nvt 

• Stedenbouwkundige en land-

schappelijke markering: 

Stedenbouwkundige en/of geografische 

betekenis 

 nvt. 

CULTUURHISTORISCHE WAARDE   

• Betekenis voor de historie van 

Geldrop: 

Herkenbaarheid van de historische 

ontwikkeling van de stad:  

De snelle ontwikkeling van Geldrop is af te lezen aan dit gebied. 

Het terrein waarop dit gebouw staat, ligt tussen de oude dorpskern 

van Geldrop en Zesgehuchten. Alleen delen van de uitvalsweg 

(Parallelweg) naar Heeze waren al voor 1945 bebouwd vanwege de 

+ 
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sociaal,  

economisch,  

bestuurlijk,  

religieus, cultureel etc.,  

verhaal van de plek 

aanwezige spoorweg en het station. Het overige gebied werd tot 

1950 voor landbouw en veeteelt gebruikt. 

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond grote behoefte aan 

woningen. Daarom werd het noordelijkgedeelte van dit gebied in 

de periode tussen 1950 en 1960 ingevuld met woonhuizen. 

Tenslotte is het meer zuidelijke deel (vanaf het station) bebouwd 

met utiliteitsgebouwen, zoals deze GGD, een school en een 

sportvoorziening. Door de groei die Geldrop in de jaren na 1945 

heeft meegemaakt ontstond grote behoefte aan eigen medische 

voorzieningen. Het Anna Ziekenhuis en dit GGD-gebouw zijn 

hiervan een afspiegeling. 

• Architectonische betekenis: 

Representatief voor een bepaalde  

bouwtrant/type of techniek of  

werk van een belangrijke architect of 

kunstenaar 

Gerard Wijnen (later met Senders en nog later onder de naam De 

Twee Snoeken) wordt samen met de architectenbureaus Van der 

Laan en Van Hal, Fons Vermeulen en Jan de Jong als de meest 

betekenende boegbeelden van de Bossche Schoolstijl bestempeld. 

Het architectenbureau van Gerard Wijnen heeft een groot aantal 

panden en utiliteitsgebouwen ontworpen in de Stijl van de Bossche 

School. In Geldrop zijn er, voor zover bekend, slechts twee panden 

in de zuivere Bossche Schoolstijl gebouwd. Dat betreft dit GGD-

gebouw en een woonhuis in de Meidoorn. 

++ 

• Context 

Historische samenhang met andere 

objecten  

Het Anna Ziekenhuis en dit gebouw voor de GGD zijn in dezelfde 

tijd gebouwd. Beide gebouwen liggen op loopafstand van elkaar. 

Deze bijna gelijktijdige bouw heeft er toe geleid, dat de reeds 

geplande en getekende uitbreiding naast het GGD-gebouw niet 

werd gerealiseerd. De functies die in dat tweede gebouw waren 

gepland (röntgen, psychologie etc.), zijn uiteindelijk in het 

ziekenhuis terecht gekomen. 

-/+ 

• Stedenbouwkundige en 

landschappelijke markering: 

Herkenbaarheid van stedenbouw-

kundige ontwikkelingen en 

landschappelijke patronen 

zie onder context. -/+ 

 


