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(Foto: gemeente Eindhoven, Arnoud Wakkerman)  

 

Korte omschrijving  
 

Voormalige FRÖBELSCHOOL gebouwd in opdracht van Philips als latere uitbreiding op de 

speelplaats van de school aan de Reigerlaan.  

Deze kleuterschool heeft een centrale ingang met lokalen aan weerszijden ervan. Ieder lokaal heeft 

een directe toegang naar buiten. De lokalen zijn volgens de opvattingen van Fröbel lager dan 

gemiddeld en de kapstokjes zijn ieder voorzien van een tegel met in reliëf de afbeelding van een dier.  

Zie ook Reigerlaan 3. 
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Redengevende omschrijving 

Inleiding 

De voormalige FRÖBELSCHOOL is in 1927 gebouwd naar plannen van J.W. Hanrath voor de 

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Traditionalistische stijl. Het gebouw bezat oorspronkelijk een 

'huppelwaranda' en een 'zandprieel'. Beide onderdelen zijn verdwenen.  

Omschrijving 

Eenlaags gebouw onder schilddak. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en is uitgevoerd in 

baksteen. Het dak is gedekt met verbeterde Hollandse pannen. In het midden van de gevel is een 

dubbele deur geplaatst. Daarachter is een kleine gang, aan weerszijden zijn lokalen aanwezig. De 

grote ramen die aan weerszijden van de deur zijn aangebracht zijn allen voorzien van een kleine 

roedenverdeling. Tussen deze ramen is steeds een dubbele deur met grote lichtopening, voorzien van 

een kleine roedenverdeling, geplaatst. 

In het interieur komen de onderwijsopvattingen van Fröbel onder andere tot uitdrukking in de hoogte 

van de lokalen (lager dan gemiddeld) en in de kapstokjes in de gang die in plaats van een 

naamplaatje voorzien zijn van een keramische tegel met in reliëf een afbeelding van een dier. 

Waardering 

De kleuterschool is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van 

een culturele en geestelijke ontwikkeling, namelijk de ontwikkeling van het Nutsonderwijs in het 

interbellum. Het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het 

schoolgebouw. Architectuurhistorisch is het belangrijk vanwege de stijl, de detaillering en als 

voorbeeld van het werk van de architect Hanrath. Het heeft ensemblewaarden vanwege de situering, 
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verbonden met de ontwikkeling van de stad. Het is waardevol vanwege de gaafheid van in- en 

exterieur. Het is als geheel betrekkelijk zeldzaam. 
vertegenwoordigt  

 

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 

Adres: Eksterlaan 4 

Oorspronkelijke functie: Kleuterschool 

Hoofdfunctie: Cultuur, gezondheid, wetenschap 

Type: Onderwijs en wetenschap 

Bouwperiode: Ca. 1915 

Gevels en materialen: Baksteen. 

Vensters en deuren: Tuindeuren en ramen met roedenverdeling. 

Dak en bedekking: Schilddak met verbeterde Hollandse pannen. 

Motivering: Documentair belang. 

Bijzonderheden: Pand hoort bij Nutschool Reigerlaan. 

 


