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Stratumsedijk 24 
 

   
(Foto: gemeente Eindhoven, dienst SOB) 
 

Omschrijving  
 

Eclectische VILLA gebouwd voor P. van Hoogstraten en in 1896 gekocht door strohulzenfabrikant 

J.B.C. Caron.  

Het pand heeft een mansardekap, gepleisterde gevels en natuurstenen plint. De voorgevel wordt 

geleed door pilasters, de vlakken tussen de ramen zijn voorzien van geprofileerde stucwerklijsten. De 

getoogde ramen hebben een bovenlicht en een geprofileerde omlijsting met kuiven.  

Boven de ingang is een balkon met een siersmeedijzeren hek aangebracht. De middenpartij wordt 

bekroond door een dakkapel in een klassieke omlijsting.  

Grote delen van het interieur zijn nog intact, zoals stucwerkplafonds, kamers en suite met 

schuifdeuren en een zwartmarmeren schouw.  

 

Datum van aanwijzing: 27-08-2001 

Datum van registratie: *18-12-2001 

Kadastrale gegevens bij inschrijving:  Stratum A 5826 

Rijksmonument nummer: 518822 

 

Redengevende omschrijving 
 

Eclectisch VILLA met witgeschilderde gepleisterde gevel en laag leigedekt schilddak,  gebouwd in 

1896. Traveeën gemarkeerd door gestucte omlijste panelen. Horizontaal geleed met cordon. Kroonlijst 

versierd met consoles. In de middentravee een balkon met ijzeren sierhek en dakvenster met 

classicistische fronton. Tuin met bomen uit de tijd van de bouw.  

Inleiding 

Vrijstaande VILLA, gebouwd in 1896 in eclectische stijl. Het pand ligt aan de Stratumsedijk in het 

centrum van Eindhoven, in een omgeving met nog een aantal villa's uit het einde van de negentiende 

eeuw. De serre aan de achterzijde van het pand is vervangen en valt buiten de bescherming. Het 

pand is anno 1999 in gebruik als kantoor. 

Omschrijving 

Tweelaags pand op een vierkante plattegrond. Het huis heeft een mansardedak met overstekende 

gootlijst en is gedekt met leien. De voorgevel is drie traveeën breed en heeft een smalle aanbouw, 

één travee breed, onder plat dak. Deze aanbouw steekt aan de achterzijde van het pand uit. Het pand 

is geheel gepleisterd en aan de voorzijde voorzien van geprofileerde rechthoekige lijsten tussen de 

ramen op de begane grond en ovale lijsten tussen de verdiepingsramen. De velden binnen de lijsten 

zijn gebosseerd. Op de hoeken en aan weerszijden van de middelste travee zorgen pilasters voor een 
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verticale geleding van de gevel. Een cordonlijst doorsnijdt de gevel halverwege. 

De getoogde ramen zijn voorzien van een bovenlicht (T-ramen in de aanbouw) en hebben 

geprofileerde omlijstingen met kuiven. De houten paneeldeur heeft smeedijzeren roosters, erboven is 

een balkon met siersmeedijzeren hekwerk aangebracht. Boven de balkondeuren is het opschrift 

MDCCCLXXXVII aangebracht. Aan de achterzijde is het pand van getoogde zesruitsramen voorzien. 

De achteringang (nu inpandig, achter de serre gelegen) heeft een roedeverdeling met smalle 

rondboogverdeling. In de aanbouw bevindt zich verder nog een rond raam. 

Grote delen van de indeling en inrichting verkeren nog in de oorspronkelijke staat. Een centrale gang 

doorsnijdt het pand. Aan weerszijden daarvan bevinden zich vertrekken waarin een groot aantal 

stucplafonds bewaard is gebleven. Andere authentieke elementen zijn onder andere de schuifdeuren 

en een zwart marmeren schouw in de kamers-en-suite. 

Halverwege de gang bevindt zich een trappartij met bewerkte hoofdbaluster. 

Het pand heeft een voor- en een achtertuin. Aan de voorzijde bevinden zich nog enkele bomen uit de 

bouwtijd, achter is een gedeelte van de oude afscheidingsmuur bewaard gebleven. 

Waardering 

De villa is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 

van de sociaaleconomische ontwikkeling, namelijk de stichting van fabrikantenwoningen in het 

bestaande stedelijk weefsel; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling 

van het woonhuis. Het object is van architectuurhistorisch belang door de stijl en detaillering en als 

voorbeeld van het Eclecticisme. Het huis is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het 

ex- en interieur. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid. 

 

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 

Adres: Stratumsedijk 24 

Oorspronkelijke functie: Villa 

Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen 

Type: Woonhuis 

Bouwperiode: 1887 

Bouwstijl: Eclecticisme 

Gevels en materialen: Tweelaags. Gepleisterd met gebosseerde vlakken. Cordonlijst, hoekpilasters. 

Vensters en deuren: Getoogde ramen, met geprofileerde omlijsting en kuiven. Dakkapel met pilasters, 

vleugelstukken en fronton. 

Dak en bedekking: Platdak met omlopend schild, lei. 

Bijgebouwen: Baksteen pilaren met smeedijzeren hek. Balkonhek. 

Motivering: Cultuurhistorisch belang. 

Bijzonderheden: Opschrift MDCCCLXXXVII. 

 


