Gemeentelijk monument
Kleine Berg 56
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Kadastrale gegevens bij inschrijving: Eindhoven D 2892

Redengevende omschrijving
Beschrijving
Tweelaags pand, vijf traveeën breed onder een zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de straat
loopt. De gevel kent een symmetrische opzet waarbij de deur zich in het midden bevindt. Het geheel is
uitgevoerd in handgevormde baksteen, voorzien van een natuurstenen plint, ter plekke van de deur
onderbroken door twee traptreden. Onder de vensters is een doorlopende natuurstenen waterlijst
aangebracht. De gevel is verder opgesierd door middel van een aantal gepleisterde elementen. Aan
de uiteinden zijn gepleisterde pilasters aangebracht. Horizontaal is tussen de begane grond en
verdieping en onder de goot een brede gepleisterde lijst aangebracht. De gootlijst steunt op
decoratieve consoles. Het pand heeft getoogde ramen, gevat in een geprofileerde gepleisterde
omlijsting. Op de verdieping zijn het zesruits- schuiframen, op de begane grond is alleen een roede in
het bovenlicht aanwezig. Het interieur is gemoderniseerd en vormt tezamen met de panden Kleine
Berg 54 en 58 alsmede met enkele panden aan de Prins Hendrikstraat een dagverblijf. Bij de
verbouwing is tegen de achtergevel een smalle uitbouw geplaatst. In de oorspronkelijke buitenmuur
zijn de ankers gehandhaafd zodat deze muur nog als zodanig herkenbaar is gebleven.
Het gebied achter deze panden is als geheel als tuin ingericht.
Het exterieur is gaaf bewaard gebleven en heeft architectuurhistorische waarde.
Het pand vormt als zodanig een belangrijk element in de gevelwand aan de Kleine Berg en is
karakteristiek voor de oorspronkelijke bebouwing (stadshistorische markering).

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: Kleine Berg 56
Oorspronkelijke functie: Woonhuis
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen
Type: Woonhuis
Bouwperiode: ca. 1880
Gevels en materialen: Tweelaags baksteen (handvorm). Gepleisterde plint, hoekpilasters, kroonlijst en
omlijsting ramen.
Vensters en deuren: Getoogde ramen, bovenlichten met middenstijl. T-ramen op verdieping.
Dak en bedekking: Zadeldak.
Bijgebouwen: Achteraanbouw (XIXa) met zadeldak en windveer. Balkon met smeedijzeren hek.
Motivering: Cultuurhistorisch belang.
Bijzonderheden: Gootklossen op kroonlijst.
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