Rijksmonument

Ten Hagestraat 11

(Foto: gemeente Eindhoven)

Korte omschrijving
Eclectisch HERENHUIS gebouwd in opdracht van J.B. Crielaars. Het heeft witgepleisterde gevels
onder een omlopend schilddak met terracotta decoratie op de hoeken. De symmetrisch ingedeelde
voorgevel heeft een hardstenen plint en op de begane grond een decoratie van getrokken voegen. De
voordeur en de schuiframen hebben een stucwerkomlijsting. De kroonlijst van de deur rust op
maskerkoppen en heeft in het midden een cartouche. Boven rusten de omlijstingen van de ramen op
consoles en zijn in het midden versierd met een kinderkopje. De aanbouw, tuinmuur en dakkapellen
dateren uit 1920 en werden ontworpen door L.J.P. Kooken.
Het pand heeft een hardstenen stoep, met palen en kettingen afgescheiden van de straat.
Datum van aanwijzing: Voor 1987
Datum van registratie: *21-07-1981
Kadastrale gegevens bij inschrijving: Eindhoven C 1146
Rijksmonument nummer: 14631

Redengevende omschrijving
Uit 1857 daterend, witgepleisterd, BLOKVORMIG PAND onder met pannen gedekt omlopend
schilddak met terracotta decoratie op de vier hoeken. De symmetrisch ingedeelde voorgevel met
hardstenen plint heeft op de begane grond een decoratie met getrokken voegen. In het midden een
paneeldeur met bovenlicht, geprofileerde stucwerkomlijsting en op maskerkoppen rustende kroonlijst
met in het midden een door bandwerk omgeven cartouche. Beganegronds een viertal met brede
geprofileerde lijst omgeven 8-ruitsschuifvensters ter afsluiting een uitkragende, hardstenen waterlijst.
De glad gepleisterde verdieping heeft vijf 6-ruitsschuifvensters met geprofileerde omlijsting en een
tweede geprofileerde, op consoles rustende en in het midden met kinderkopje bekroonde omlijsting
langs het bovenste deel van het venster. De in 1920 iets verhoogde gevels zijn afgesloten met gladde
kroonlijst en goot op klossen. Aan de voorzijde een drietal, eveneens uit 1920 daterende, met frontons
bekroonde dakkapellen. Voor het huis een hardstenen stoep met in het midden 4 treden en met 6
gebouchardeerde en door smeedijzeren kettingen onderling verbonden, hardstenen stoeppalen. Links
van het pand uit 1920 daterende bijbouw en tuinmuur naar ontwerp van architect L. Kooken.

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: Ten Hagestraat 11
Oorspronkelijke functie: Woonhuis
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Rijksmonument
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen
Type: Woonhuis
Architect: Kooken, L.J.P.
Bouwperiode: ca. 1833/1853
Bouwstijl: Neoclassicisme
Gevels en materialen: Baksteen, geblokt gepleisterd, hardstenen plint. Stoep met gebouchardeerde
platen (hardsteen).
Vensters en deuren: Op begane grond: achtruits schuiframen op eerste verdieping, zesruits
schuiframen. Deel omlijsting met putti. Voordeur met omlijsting, paneeldeur.
Dak en bedekking: Schilddak met plat, dakkapellen met driehoekig frontons met verbeterde Hollandse
pannen, dakpirons. Overstek met klossen.
Bijgebouwen: Hardstenen stoep, hardstenen stoeppalen, ijzeren stoepketting, uitbouw.
Motivering: Architectuurhistorisch belang.
Bijzonderheden: Herenhuis. Uit 1857 daterend, blokvormig pand onder omlopend schilddak met
terracotta decoratie op de vier hoeken. De symmetrisch ingedeelde voorgevel met hardstenen plint
heeft op de begane grond een decoratie met getrokken voegen. Paneeldeur met bovenlicht.
Omschrijving: Beganegronds een viertal met brede geprofileerde lijst omgeven 8-ruitsschuifvensters
ter afsluiting een uitkragende, hardstenen waterlijst. De glad gepleisterde verdieping heeft vijf 6ruitschuifvensters met geprofileerde omlijsting langs het bovenst
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