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Geachte mevrouw De Greef, beste Ellen,
deze brief is een aanvulling op de brief die op 6 oktober 2020 door de Henri van Abbe Stichting al is
ingezonden. Door ons werd verzuimd om de karakteristieke status van gebouwen te controleren en aan te
vullen. In deze brief werd ook gemeld, dat enkele leden als leden van de stichting op persoonlijke titel
hebben deelgenomen aan de werkgroep die de radialen heeft beschreven en gewaardeerd. Zij hebben dat
echter als lid van de Stichting gedaan.
Onderstaande panden worden door leden van de werkgroep monumenten van de Henri van Abbe
Stichting beschouwd als karakteristieke panden.
Ze zijn in het bestemmingsplan 2020 voor Strijp, Gestel, Stratum binnen de Ring en Bloemenbuurt-Zuid
nog niet als zodanig opgenomen.
Hieronder puntsgewijs enige algemene opmerkingen en vervolgens de panden en objecten die wij graag
als “karakteristiek” vermeld zouden zien in het bestemmingsplan. Wij hebben dat per stadsdeel
alfabetisch gesorteerd. Alleen voor het stadsdeel Strijp hebben wij eenvoudige afbeeldingen toegevoegd.
Wegens tijdgebrek is dat voor Stratum en Gestel niet gelukt.
1: De bestemmingsomschrijvingen (zie onder 25.1, 25.2 en 25.3 waarde 1, 2 en 3 zijn niet juist. 1 en 3 zijn
namelijk gelijk.
De waarde 3 is o.i. verzuimd op te nemen.
2: Aan de PIuslaan aan de Rondweg zijn de school en kleuterschool in het door u gepresenteerde
bestemmingsplan als karakteristiek opgenomen. Naar onze mening kan die aanduiding vervallen.
3: De begrenzing van woonbestemming en maatschappelijke bestemming in de Fatimakerk Servaasplein
(Stratum) is niet juist. De Chinese kerk zit tot aan de helft, de rest wordt verbouwd tot woningen.
4: Algemeen:
-Een groot aantal panden op deze lijsten is gebouwd tussen 1880 en 1920. Deze panden, vaak in de stijl en
met kenmerken van de neorenaissance, zijn in zowel in de oude gemeenten Stratum, Gestel als Strijp
gebouwd. Ook in straten die later, in de dertiger jaren zijn volgebouwd, zijn dit opvallende en
karakteristieke panden. De panden hebben vaak nieuwe kozijnen, dit in verband met isolatiewensen (eisen). Maar de uitstraling van deze panden is in alle gevallen bewaard gebleven.
-Er is hier veelal sprake van “ensembles”, waardoor de panden meer nadruk en dus extra waarde krijgen.
-Een aantal panden heeft een zeer authentiek karakter. Minimale verbouwingen in de loop van soms 100
jaren zijn acceptabel.
-Panden uit de jaren twintig en dertig zijn in de hele stad ruim voorhanden. Daarom hebben wij met
nadruk geselecteerd op de gaafheid en de afwijkende uiterlijke kenmerken.
Voordracht Gestel
-Amalia van Anhaltstraat 13a (garagecomplex met lichtstraten) (bouwjaar: 1931)
-Amalia van Anhaltstraat 31-31a (i.c.m. Lodewijk Napoleonplein 17-19) (karakteristieke hoekbebouwing)
(bouwjaar: 1931)
-August Sniederslaan 12 (vormt ensemble met Rodenbachlaan 1) (bouwjaar: 1931)

-Bergmannstraat 76 (kerkje van het Apostolisch Genootschap) (bouwjaar: 1957)
-Gestelsestraat 25k-25p (i.c.m. Ploegstraat 20) (Let op trapgevel, jongensschool) bouwjaar: 1924)
-Gestelsestraat 46-48a (bouwjaar: 1946)
-Gestelsestraat 54-56 (1927) Amsterdamse School met kenmerkende laddervensters
-Hallenweg 8/10 (fabriekje tussen Hoogstraat 169 en 173) (bouwjaar: 1902)
-Hallenweg 11b-12 (werkplaats terrazzo-steenhouwer Toffolo (bouwjaar: 1955)
-Helmerslaan 60-62 (ensemble met Jacob van Maerlantlaan 2) (bouwjaar: 1938)
-Hoogstraat 120 (bouwjaar: 1903) Um 1800 bouwstijl
-Hoogstraat 135 (bouwjaar: 1901) ensemble met buurpanden
-Hoogstraat 169 (bouwjaar: 1890) bijzonder fraai!
-Jacob van Maerlantlaan 2 (ensemble met Helmerslaan 60-62) (bouwjaar: 1938)
-Julianastraat 19-21 (bouwjaar: 1917) Um 1800 bouwstijl
-Karolingersweg 1-3a (1923) van oorsprong oud fabriekje
-Lodewijk Napoleonplein 17-19 (i.c.m. Amalia van Anhaltstraat 31-31a) (karakteristieke hoekbebouwing)
(bouwjaar: 1931)
-Mauritsstraat 8-18b (bouwjaar: 1917) Um 1800 bouwstijl
-Nassaustraat 1-3 (bouwjaar: 1917) Um 1800 bouwstijl
-Palingstraat 31 (bouwjaar kern: 1906, bouwjaar uiterlijk: 1948) oud fabriekje
-Ploegstraat 20 (i.c.m. Gestelsestraat 25k-25p) (bouwjaar: 1924) Let op trapgevel, jongensschool
-Rivierstraat 12 en 14 (bouwjaar: 1914 en 1915)
-Rodenbachlaan 1 (vormt ensemble met August Sniederslaan 12, bouwjaar: 1931) Amsterdamse School
getordeerde pijlertjes
-Sint-Lambertusstraat 1 (bouwjaar: 1914)
-Sint-Lambertusstraat 3-11 (bouwjaar: 1913)
-Sint-Lambertusstraat 15 en 27-29 (bouwjaar: 1913) opnieuw gevoegd, maar origineel
-Sint-Lambertusstraat 28-34 (bouwjaar: 1910) opnieuw gevoegd, maar origineel
-Sint-Lambertusstraat 36-38 (bouwjaar: 1911) opnieuw gevoegd, maar origineel
-Sint-Martinusstraat 2-4 (bouwjaar: 1914)
-Sint-Martinusstraat 10-12 (bouwjaar: 1914)
-Sint-Martinusstraat 18 (bouwjaar: 1914)
Voordracht Stratum
Aalsterweg 133-133b (i.s.m. Leostraat 114-114e) vm. ETOS-winkel (bouwjaar: 1958)
Aalsterweg 112-114c (bouwjaar: 1930)
Heezerweg 80-88 (bouwjaar: 1907)
Leenderweg 1-7 (bouwjaar nrs. 3-3a: 1884, nrs. 5-7: 1871)
Leenderweg 1A, hoekwoning van rij 1-7 (bouwjaar: 1906) wordt niet vermeld op lijst
Leenderweg 25-35 (bouwjaar: 1901)
Leenderweg 28-34 (bouwjaar nrs. 26-28: 1924, 30-32: 1922, nr. 34: 1924)
Leenderweg 65, Pand P, voormalige bioscoop Plaza, later Plaza Futura (bouwjaar: 1951) opvolger van
Citybioscoop Fellenoord
Leostraat 114-114e samen met Aalsterweg 133-133b vm. ETOS-winkel (bouwjaar: 1958)
Piuslaan 28-60, twee identieke rijen woonhuizen (bouwjaar: 1956)
Schalmstraat 12-18, woonhuizen met vooruitspringende rooilijn. (bouwjaar nrs. 12-14: 1885, 16-18: 1903)
Schalmstraat 35-37, woonhuizen (bouwjaar: 1912)

Voordracht Strijp
Boegstraat 1 – 3 Oorspronkelijke woningen ’t Schoot van woningbouwvereniging Trudo zoals vóór de
sloop en nieuwbouw, bouwjaar 1930.

Doelenstraat Begraafplaats St. Antonius, columbarium, gebouwd tussen 1931 en 1937 en monumentale
oude bomen

Doelenstraat 15 en 17, bouwjaar 1921

Doelenstraat 16 en 18 (1916)

Draaiboomstraat 61 origineel cafe nu woonhuis , bouwjaar 1903

Gagelstraat 85, voormalige sigarenfabriek, bouwjaar 1903

Hastelweg 3-19 (3a expliciet niet) , bouwjaar 1908

Hastelweg 39-49, , bouwjaar 1914

Karolingersweg 1-3a (bouwjaar 1927) oud fabriekspand

Kerkakkerstraat 15 (origineel winkelpand) , bouwjaar 1937

Kerkakkerstraat 41 – 43 , bouwjaar 1920

Kerkakkerstraat 46 , bouwjaar 1915

Kerkakkerstraat 47 t/m 53 , bouwjaar 1930 einzelgänger, erg gaaf.

Langdonkenstraat 13 1875 links, rechts <1830 (oudste pand van Strijp)

Schouwbroekseweg 25 , bouwjaar 1916

Schouwbroekseweg 74, hoek Strijpsestraat, bouwjaar 1935

Sint-Severustraat 2 – 4 , bouwjaar 1917

Sint-Severustraat 10 – 12 , bouwjaar 1917

Sint-Trudoplein 1 (bouwjaar 1885) en Doelenstraat 41 (bouwjaar 1921) Eetcafé ’t Pleintje

Sint-Trudoplein (bouwjaar 1918) welhaast historisch transformatorhuisje. Valt net buiten het plan, maar
wordt vermoedelijk in elk bestemmingsplan vergeten!

Sint-Trudostraat 10 (1922) schoolgebouw

Sint-Trudostraat Begraafplaats St. Trudo met achterzijde (“oerbos”)

Strijpsestraat 17 – 19 (bouwjaar 1931)

Strijpsestraat 32 – 34 (bouwjaar 1918

Strijpsestraat 53 (1910) hoekpand

Strijpsestraat 105 (1922)

Strijpsestraat 113-125 (bouwjaar 1929-1930)

Strijpsestraat 116 (achterterrein) sigarenfabriekje Smulders uit 1911 achter woning 116

Strijpsestraat 133 De Ark (bouwjaar 1920) (v/h parochiehuis/zalencentrum) etc Speelde belangrijke rol in
parochieleven/verenigingsleven oud Strijp is respectvol verbouwd tot appartementen Oorspronkelijke
bouw (exterieur) in redelijke mate behouden.

Willemstraat 58 in comb. met Sint-Antoniusstraat 20-32 (bouwjaar 1930)

