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Kadastrale gegevens bij inschrijving: Tongelre-F-178, 1240 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 

Twee blokken van elk vier woningen. De blokken zijn spiegelbeeldig ten opzichte van elkaar 
gebouwd. Zij worden gescheiden door de Pluvierlaan. De woningen zijn twee lagen hoog, aan de 
uiteinden van de straat is de voorgevel voorzien van een topgevel. Op de uiteinden van de blokken op 

de hoek met de Pluvierlaan is zowel aan de voorgevel als aan de zijgevel een topgevel aangebracht. 
Tussen deze haaks op elkaar staande topgevels steekt een schoorsteen uit. Het geheel is uitgevoerd 
in baksteen onder een doorlopend zadeldak met zadeldaken ter plekke van de topgevels. Het dak is 

gedekt met tuiles du Nord. De gevels zijn verder vlak en hebben samengestelde ramen met 
roedenverdelingen. Bij een aantal panden is deze roedenverdeling op de begane grond verdwenen. 
De deuren bestaan uit twee delen. De indeling van de panden bestaat uit een voor- en een 

achterkamer en een serre. Daarnaast liggen een vestibule, gang en keuken. In de oorspronkelijke 
inrichting zijn onder andere houten lambriseringen en schuifdeuren in een omlijsting met kasten 
aangebracht. De vestibule is tot lambriseringhoogte betegeld met turquoise geglazuurde tegeltjes. Het 

oorspronkelijk interieur is onder andere nog gaaf aanwezig bij Lijsterlaan 3. De panden hebben een 
achter- en een voortuin. De voortuin wordt van de straat gescheiden door middel van een laag 
bakstenen muurtje met metalen strip. 

 
De panden zijn van belang als onderdeel van de samenhangende bebouwing in het Villapark zoals 
architect Hanrath die in opdracht van Philips bouwde.  

De panden zijn van belang vanwege de stadshistorische markering en hebben architectuurhistorische 
waarde. 

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 

Adres: Lijsterlaan 3, 5, 7, 9, 11, 15 en 17 
Oorspronkelijke functie: Woonhuis 
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen 

Type: Woonhuis 
Architect: Hanrath, J.W. 
Bouwperiode: 1929 

Gevels en materialen: Tweelaags baksteen. Doorlopende schoorstenen en eenlaags garage op 
hoeken. 
Vensters en deuren: Ramen met roedenverdeling. 

Dak en bedekking: Samengesteld schilddak, topgevels met zadeldak met tuile du Nord pannen.  
Groen: Tuin. 
Motivering: Cultuurhistorisch belang. 

Bijzonderheden: Twee straatwanden, aan elkaar gespiegeld.  


