Gemeentelijk monument
Hemelrijken 119-167

Datum van aanwijzing: 4-1-1994
Kadastrale gegevens bij inschrijving: Woensel G 5626

Redengevende omschrijving
Beschrijving
Langgerekt pand, drie lagen hoog met een bloksgewijs verspringende gevel (totaal zesentwintig
vensterassen breed). Het geheel is uitgevoerd in baksteen onder een samengesteld schilddak
waarvan de nok evenwijdig loopt aan de straat. Ongeveer in het midden van de gevel is een risaliet
waarin zich in een portiek de ingang bevindt. Deze bestaat uit een houten paneeldeur in een
monumentale rondboogomlijsting. Een aantal treden en een bordes gaan aan de ingang vooraf. De
deur wordt geflankeerd door gevelstenen met de inscriptie "AD" en "MCMXXII" en heiligenbeelden.
Erboven is een gepleisterde band met kruis aangebracht. De beide zijgevels en achtergevel hebben
een risaliet ter plekke van de trappenhuizen. Deze bestaan voor een groot gedeelte uit glas -in-lood
ramen. De ramen in voor- en achtergevel zijn vernieuwd. Het dak is gedekt met gesmoorde
verbeterde Hollandse pannen en heeft een overstekende goot op gootklossen. Boven het risaliet
bevindt zich een zinken dakruiter (klokkenstoeltje) met smeedijzeren kruis. In het interieur is de
betegeling van de muren tot lambriseringshoogte in gangen en hal gehandhaafd. Ook de
trappenhuizen verkeren nog in oorspronkelijke staat. Hierin bevinden zich hardstenen trappen met
smeedijzeren balusters waarvan de hoofdbaluster extra versierd is.
Voor het pand ligt een tuin, van de straat gescheiden door middel van een bakstenen muur met
getrapte openingen waarin een smeedijzeren hek.
Het pand is van cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke functie (stadshistorische
markering).

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: Hemelrijken 119 t/m 169
Oorspronkelijke functie: Klooster, school
Hoofdfunctie: Religieuze gebouwen
Type: Klooster, kloosteronderdeel
Bouwperiode: ca. 1920
Bouwstijl: Traditionalisme
Gevels en materialen: Baksteen, spaarvelden. Risalerende vleugels. Risalerend trappartij met hoge
smalle ramen.
Vensters en deuren: Ramen vernieuwd. Rondboogpoort met monumentale omlijsting.
Dak en bedekking: Schilddak met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen.
Bijgebouwen: Uitbreiding uit jaren vijftig met twee haaks op elkaar staande vleugels. Stalen kozijnen,
strakke gevelindeling.
Groen: Tuinmuur met Art Deco smeedijzeren hekken.
Motivering: Cultuurhistorisch belang.
Bijzonderheden: Verbouwd tot studentenhuisvesting. Zesentwintig venst erassen. Drielaags plus
zolderwoonlaag.
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