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Datum van aanwijzing: 4-1-1994 

Kadastrale gegevens bij inschrijving: Strijp C 4242 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 
Tweelaags pand, twee maal vijf traveeën breed met een middenrisaliet, drie traveeën breed.  Het 

geheel is uitgevoerd in handgevormde baksteen onder een schilddak waarvan de nok evenwijdig loopt 
aan de straat. De gevel heeft een natuurstenen plint en een waterlijst die onder de ramen van de 
begane grond doorloopt. De kroonlijst is gepleisterd evenals een band die onder de verdiepingsramen 

op het risaliet is aangebracht. In het midden van de risalieten bevinden zich paneeldeuren waarboven 
een balkon met smeedijzeren sierhek. De zesruits ramen hebben allen een geprofileerde gestucte 
omlijsting met afgeronde hoeken en kuiven. In de achtergevel bevinden zich ronde glas-in-lood ramen 

met een Davidster. In beide woningen is de oorspronkelijke indeling van doorlopende gang met aan 
weerszijden kamers gehandhaafd. Ook elementen uit de oorspronkelijke inrichting zijn nog aanwezig 
zoals de natuursteen tegels in de gang en cementtegels en schouw in de keuken. De woonkamers 

hebben gestucte plafonds met ornamenten. De diepe achtertuinen hebben hoog geboomte, onder 
andere beuk en acacia. De voortuinen zijn vernieuwd en van de straat gescheiden door middel van 
een smeedijzeren hek op een lage bakstenen muur met ezelsrug.  

 
Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege stijlkenmerken van het classicisme.  
Het geheel is gaaf bewaard gebleven en herinnert aan de industrie die aan het eind van de 

negentiende eeuw in de toenmalige gemeente Strijp aanwezig was (stadshistorische markering).  

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 
Adres: Strijpsestraat 2;4 

Oorspronkelijke functie: Herenhuis 
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen 
Type: Woonhuis 
Bouwperiode: ca. 1870 

Bouwstijl: Eclecticisme 
Gevels en materialen: Handgevormde baksteen, twee risalieten van drie vensterassen. Balkons met 
sierhekken. 

Vensters en deuren: Empire ramen, profielen met kuiven en afgeronde hoeken. Paneeldeur. 
Dak en bedekking: Schilddak met gesmoorde tuile du Nord pannen. 
Bijgebouwen: Smeedijzeren hek van uitbouw aan de achterkant.  

Groen: Hoog geboomte tuin (beuken, acacia's). 
Motivering: Architectuurhistorisch belang. 


