Gemeentelijk monument
Lijsterlaan 14-18

Datum van aanwijzing: 4-1-1994
Kadastrale gegevens bij inschrijving: Tongelre F 1299

Redengevende omschrijving
Beschrijving
Rij bestaande uit drie woningen, twee lagen hoog onder doorlopend schilddak waarvan de nok
evenwijdig aan de straat loopt. Het geheel is uitgevoerd in baksteen, het dak is gedekt met tuiles du
Nord en heeft een breed overstek. Aan de uiteinden van de voorgevel is een topgevel onder dwars
zadeldak geplaatst. Dit dak loopt over de zijgevels tot lager door. De middelste woning heeft de
voordeur onder een luifel in een risaliet, midden tegen de voorgevel. Voor de beide andere woningen
is de entree (eveneens onder een luifel) in de zijgevel aangebracht. Hierboven is de gevel hoger
opgetrokken. De woningen aan de uiteinden zijn voorzien van een erker. Alle ramen zijn
samengesteld en hebben een verdeling door middel van kleine roeden. In de beide topgevels is een
klein achthoekig raam aangebracht. De woningen zijn voorzien van tuinen waarbij de voortuin van de
straat gescheiden wordt door middel van een laag bakstenen muurtje met metalen strip.
De panden zijn van cultuurhistorisch belang.
Ze zijn gaaf bewaard gebleven en maken deel uit van de samenhangende bebouwing in het Villapark.
De woningen zijn een goed voorbeeld van de architectuur zoals die door architect Hanrath, in
opdracht van Philips, hier tot stand is gebracht.
De panden zijn van belang vanwege de stadshistorische markering en hebben architectuurhistorische
waarde.

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: Lijsterlaan 10, 12, 14, 16 en 18
Oorspronkelijke functie: Woonhuis
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen
Type: Woonhuis
Architect: Hanrath, J.W.
Bouwperiode: 1929
Gevels en materialen: Tweelaags baksteen, middenrisaliet (nummers 14-18). Topgevel aan uiteinden.
Erkers.
Vensters en deuren: Ramen met roedenverdeling. Luifel boven deuren.
Dak en bedekking: Samengesteld schilddak met zadeldak met tuile du Nord pannen.
Groen: Tuin.
Motivering: Cultuurhistorisch belang.
Bijzonderheden: Twee bouwblokken, nummers 14-18 symmetrisch van opzet.
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