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Botenlaan 40 
 

      
 

Datum van aanwijzing: 15-01-2008 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 
Het houten clubhuis is in 1932 gebouwd door de voormalige woningbouwvereniging Sint-Trudo voor 

de speeltuinvereniging Sint-Trudo. Het gebouw is volledig van hout opgetrokken. Een hekwerk zorgde 
voor scheiding van jongens en meisjes. 
Voetbalvereniging Brabantia betrok het gebouwtje in 1934. Al snel werd in de volksmond de benaming 

van het gebouwtje veranderd in ’t Paviljoentje’. Gedurende de wintermaanden werden de sportvelden 
gebruikt als natuurijsbaan voor schaatsen en ice-speedway-wedstrijden. Het gebouw fungeerde als 
‘koek- en zopietent’. 

De verenigingen werden in de Tweede Wereldoorlog tijdelijk ontbonden. De bezetter legde beslag op 
het schoolgebouw aan de St-Trudostraat. De school moest daardoor uitwijken naar ‘t Paviljoentje. Na 
de bevrijding betrokken de verbindingsdiensten van het Engelse leger dit markante gebouwtje. Het 

werd tijdelijk als gaarkeuken gebruikt voor de bevrijders. 
In 1946 werd het gebouw opnieuw door Brabantia betrokken. Tot 1975 heeft de vereniging het 
gebouwtje gebruikt als ‘Brab-kantine’ en verhuisde daarna naar de Rijstenweg. 

‘t Paviljoentje werd aangekocht door de gemeente Eindhoven. Na een periode van leegstand en 
bewoning door leden van de scouting Sint-Rafael betrok rugbyclub EHV/PSV ‘t Paviljoentje in1979. In 
1989 kreeg het gilde St. Catharina een bruikleenovereenkomst voor het gebouw. In 2000 werd het 

gildehuis compleet gerenoveerd met respect voor de karakteristieke elementen, s tijl en leeftijd van het 
gebouw, door het fonds ‘vrienden van het gildehuis’.  
Rondom het gebouw staan bomen die in met de oprichting van het gebouw zijn geplaatst.  

Waardering. 
Het gebouwtje is in 1932 gebouwd door architect A. Bakker, die hout als voornaamste bouwmateriaal 
koos. Het gebouw is met zorg ontworpen en gedetailleerd. 

Het gebouw is in hoofdzaak nog geheel in de oorspronkelijke verschijningsvorm behouden.  
De raampartijen aan de voorzijde en de binnendeuren (paneeldeuren) zijn nog volledig origineel. 
Door modernisering is het interieur op meerdere plaatsen aangepast, waarbij o.a. stalen kolommen 

zijn aangebracht. 
Bij het verenigingsgebouw staan enkele bomen die bijdragen aan de hoge belevingswaarde.  
Het gebouw maakt een essentieel onderdeel uit van de ruimtelijke context met de achterliggende 

velden. Het vormt samen met het omliggende groen een ensemble.  
Langs de Ringweg is het een bijzonder element. 
Het gebouw is jarenlang een ontmoetingspunt van de (sportieve) stedelingen geweest en speelt nog 

steeds een rol in het verenigingsleven, zoals het gilde St. Catharina.  
Als houten verenigingsgebouw is typologisch zeldzaam. 
Het gebouw heeft een functionele samenhang met de achterliggende sportvelden.  

In 1930 concentreerde de bebouwing in Strijp zich rond het Trudoplein, Drents Dorp en Philipsdorp. 
Langs de Hastelweg en de Strijpsestraat was lintbebouwing aanwezig. Verder was het landschap nog 
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hoofdzakelijk agrarisch. In de ontwerpen van de uitbreidingsplannen volgens ir. J.M. de Casseres was 
rond 1930 voorzien in een sportaccommodatie op deze plek. Ook al de Rondweg/Botenlaan overigens  

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 
Adres:  Botenlaan 40 
Naam:  Gildehuis Sint Catharina Strijp. 

Oorspronkelijke functie: Verenigingsgebouw 
Hoofdfunctie: Sport, recreatie, horeca ed. 
Type:  Vergadering en vereniging 

Architect: A. Bakker 
Bouwperiode: 1933 
Gevels en materialen: Hout (rabat). 

Vensters en deuren: Samengestelde ramen in het midden met horizontale verdeling, deuren met 
verticale makelaar. 
Dak en bedekking: Schilddak met rode tuile du Nord pannen; pirons. 

Motivering: Voorbeeld van gaaf, waarschijnlijk als tijdelijk bedoeld pand.  
Bijzonderheden: Spiegelsymmetrische plattegrond  


