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Redengevende omschrijving
Beschrijving
Café met woonhuis gesitueerd op de hoek van de Strijpsestraat en de Kerkakkerstraat in het
stadsdeel Strijp gebouwd omstreeks 1910.
Het pand bestaat uit een begane grond, waarin het café is gelegen, en een verdieping onder een
mansardedak gedekt door gesmoorde muldenpannen.
Het in een regionale vorm en sobere neorenaissance stijl opgetrokken object heeft zijn toegangsdeur
in een afgeschuinde hoek.
Langs de noordzijde loopt een steeg behorend bij het aangrenzende perceel.
Het met zijn voorgevel naar het oosten georiënteerd pand bezit een rechthoekige grondslag met in de
noordwesthoek een platte aanbouw. Oorspronkelijk was het pand in tweeën gedeeld met het café in
het voorgedeelte en de keuken in het iets smallere achterste gedeelte. Achter het pand stond een
kleine bergplaats met toiletruimte. In 1925 is het pand verbouwd waarbij de aanbouw tot de
hoofdmassa is doorgetrokken en het café is vergroot tot de gehele diepte van het pand. In 1956 is de
caféruimte verder aangepast en zijn de oorspronkelijke T-vensters op de begane grond gewijzigd.
In de noordwesthoek van het pand zit een kleine kelder. Het kelderdek bestaat uit een enkelvoudige
balklaag. De oorspronkelijke indeling is nog herkenbaar maar door de verbouwingen aangetast. De
enkelvoudige balklaag gaat verscholen achter een modern plafond.
De bakstenen voorgevel is gesitueerd op het westen en is uitgevoerd in een kruisverband met
knipvoegen en geaccentueerd door gepleisterde spekbanden.
Onderlangs de gevel is een gepleisterde plint aangebracht.
De gevel telt op de begane grond drie schuifvensters waarvan het raamhout is vervangen. Op de hoek
van de gevel zit in een afgeschuinde hoek de toegangsdeur met bovenlicht onder een uitgekraagd
bakstenen gewelf.
Op de verdieping twee brede door een middenstijl in tweeën gedeelde vensters met T-ramen. De
bovenlichten zijn door roeden in drieën gedeeld.
De vensters zijn voorzien van een segmentboog als ontlastingsboog met een gepleisterd boogveld en
gepleisterde aanzet- en sluitstenen en hardstenen onderdorpels.
De bakstenen linker zijgevel is opgetrokken in een halfsteens metselverband met onderlangs een
gepleisterde plint.
In de gevel een viertal schuifvensters waarvan het raamhout vernieuwd is. Oorspronkelijk waren hier
drie vensters gesitueerd. In 1956 is er een venster opgeschoven en een toegevoegd.
De vensters zijn voorzien van een segmentboog als ontlastingsboog met een gepleisterd boogveld en
gepleisterde aanzet- en sluitstenen en hardstenen onderdorpels.
Tussen de vensters zijn, ter hoogte van de verdiepings vloer, sierankers aangebracht.
De gevel wordt afgesloten door een bakstenen fries met bloktand onder de gootlijst.
Op het dakvlak staat een schoorsteen.
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Gemeentelijk monument
De achtergevel bezit op de begane grond een later aangebrachte dubbele deur naast de in 1925
aangepaste platte uitbouw. Op de verdieping een modern venster en een balkondeur.
Waardering
Het met zijn voorgevel naar het westen georiënteerd pand met café en woonhuis is opgetrokken in
een regionale vorm en sobere late neorenaissance stijl.
Het pand is in hoofdopzet authentiek. Met name de voorgevel en de linkerzijgevel zijn, behoudens de
aanpassingen aan de vensters, gaaf bewaard gebleven.
Op de hoek gesitueerd bezit het pand ruimtelijke waarde en vormt het een ensemble met de overige
gevarieerde historische bebouwing. Door de markante ligging versterkt het pand de historische
belevingswaarde van het straatbeeld.
Het pand ligt in een archeologisch verwachtingsgebied.
Het pand bezit als voorbeeld voor de sociale ontwikkeling in het stadsdeel Strijp cultuurhistorische
waarde.
Het café is een fraai voorbeeld van de regionale architectuur zoals die aan het begin van de 20e eeuw
werd toegepast. Zie verder onder schoonheid.
Op de hoek gesitueerd bezit het pand ruimtelijke waarde en vormt het een ensemble met de overige
gevarieerde historische bebouwing. Door de markante ligging versterkt het pand de historische
belevingswaarde van het straatbeeld.
Het pand is markant gelegen op de hoek van de Strijpsestraat en de Kerkakkerstraat en draagt bij aan
de herkenbaarheid van de historische structuur van Strijp.
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