Rijksmonument

Hoogstraat 313-315

(Foto: gemeente Eindhoven, Auke Raaff)

Korte omschrijving
TWEE GESPIEGELDE WONINGEN onder een zadeldak. Het pand heeft een bakstenen voorgevel
met geverfde speklagen, een mozaïek in de bovenrand en gepleisterde zijgevels, plint en kroonlijst.
Ramen en deuren zijn voorzien van geprofileerde stucwerklijsten.
Het pand vormt een goed voorbeeld van dorpswoningen in de vroegere gemeente Gestel en een
onderdeel van de oorspronkelijke lintbebouwing van de Hoogstraat.
Datum van aanwijzing: 27-08-2001
Datum van registratie:
*24-06-2002
Kadastrale gegevens bij inschrijving: Gestel C 548 ged.
Rijksmonument nummer: 518804

Redengevende omschrijving
TWEE EENVOUDIGE BURGERHUIZEN onder een met pannen gedekt zadeldak. Dakgoot en
versierde kroonlijst. Voorgevel in geverfde baksteen, zijgevel gepleisterd. Ramen en deuren met
eenvoudige gestucte lijsten versierd. Voorgevel door met de raamindeling samenhangende lijsten
horizontaal ingedeeld.
Inleiding
DUBBEL WOONHUIS, gebouwd in het laatste kwart van de negentiende eeuw aan de Hoogstraat,
deel van de oude lintstructuur van Gestel.
Omschrijving
Eenlaags vrijstaand pand onder zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Het geheel
bevat twee woningen van elk vier traveeën breed, in opzet aan elkaar gespiegeld. De geleding in twee
woningen wordt aan de buitenzijde aangegeven door lisenen die op de hoeken van het pand en in het
midden van de voorgevel zijn geplaatst.
Het geheel is uitgevoerd in baksteen waarbij de zijgevels geheel bepleisterd zijn. De voorgevel is
gepolychromeerd, hierin is het baksteenpatroon gevolgd en zijn speklagen en mozaïek in de bovenste
rand van de gevel in een afwijkende kleur aangegeven. De plint is gepleisterd uitgevoerd, evenals de
lijst onder de goot. Het dak is aan de voorzijde voorzien van een gootlijst. De topgevels van de
zijgevels hebben een iets opstekende rand. Het dakvlak is gedekt met verbeterde Hollandse pannen,
kleine daklichten die hierin zijn aangebracht zijn van een latere datum.
De woningen zijn voorzien van getoogde paneeldeuren met een kleine natuurstenen opstap. De
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getoogde ramen hebben een gedeeld bovenlicht waarvoor falbala's zijn geplaatst. Deuren en ramen
zijn in geprofileerde stuclijsten gevat. In de topgevel opzij is een T-raam aangebracht.
Waardering
De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de
typologische ontwikkeling van de middenstandswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor
de geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere vormentaal en de bijzondere
polychrome geveldecoratie. De panden zijn tevens van belang vanwege de architectonische gaafheid
van het exterieur. Voorbeelden van een dergelijke polychrome baksteen imitatie zijn uiterst zeldzaam.

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: Hoogstraat 313 en 315
Oorspronkelijke functie: Woonhuis
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen
Type: Woonhuis
Bouwperiode: ca. 1910
Gevels en materialen: Eenlaags bakstenen, beschilderd, speklagen en kroonlijst in afwijkende kleur.
Gepleisterde kroonlijst, plint en omlijsting ramen en deur. Zijgevels gepleisterd.
Vensters en deuren: Paneeldeur (nummer 315). Houten kappen voor bovenlichten van getoogde
ramen.
Dak en bedekking: Zadeldak met opnieuw verbeterde Hollandse pannen.
Motivering: Cultuurhistorisch belang.
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