Rijksmonument

Ten Hagestraat 9

(Foto: gemeente Eindhoven, Arnoud Wakkerman)

Omschrijving
HERENHUIS gebouwd in opdracht van J.W. van der Velden. Het is uitgevoerd in eclectische trant met
witgepleisterde gevels onder een omlopend schilddak. De voorgevel heeft een symmetrische indeling,
die gemarkeerd wordt door een hardstenen plint en waterlijsten en door gestucte banden en pilasters
met gedecoreerde kapitelen. Aan weerszijden van de ingangsportiek bevinden zich twee, op de eerste
verdieping vijf schuiframen bekroond door frontons. Boven de ingang bevindt zich een gevelsteen met
de afbeelding van een eekhoorn. De gevel wordt afgesloten door een brede geprofileerde kroonlijst
versierd met diamantkoppen, festoenen, dierkoppen en bloemen.
Datum van aanwijzing: Voor 1987
Datum van registratie: *21-07-1981
Kadastrale gegevens bij inschrijving: Eindhoven C 1906
Rijksmonument nummer: 14629

Redengevende omschrijving
Witgepleisterd, BLOKVORMIG PAND (XIXc) met verdieping onder met pannen gedekt omlopend
schilddak. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een hardstenen plint, waarin een viertal lage
kelderlichten en met diefijzers; daarboven een geprofileerde witgepleisterde band voorzien van
opgelegde stucwerklijsten, afwisselend cirkels en ruiten, gescheiden door gladgepleisterde, iets
uitspringende staande rechthoeken; daarboven hardstenen vensterbanken annex waterlijst. De
begane grond heeft een gebosseerde, van diepe getrokken voegen voorziene bepleistering, heeft in
het midden een inpandige, dubbele paneeldeur met bovenlicht en hardstenen stoep van 5 treden,
heeft een viertal schuifvensters, die evenals het ingangsportiek aan drie zijden omgeven zijn door
brede, geprofileerde stucwerklijsten en wordt afgesloten door een uitkragende hardstenen waterlijst.
Op de gladgepleisterde verdieping vijf 6-ruitsschuifvensters aan drie zijden omgeven door brede,
geprofileerde lijst, bekroond door driehoekige (boven het middelste venster segmentvormig) frontons
met gebosseerd gepleisterde velden en aan de onderzijde afgesloten door hardstenen vensterbanken
annex waterlijst. De 5 traveeën zijn op de verdieping afgebakend door Ionische (de beide uitersten
Dorisch) pilasters, voorzien van horizontale groeven en rustend op consoles, waartussen de velden
onder de vensters m.u.v. het middelste (glas gepleisterd met ornamenten) , gebosseerd gepleisterd
zijn. De gevels zijn afgesloten door een brede, geprofileerde kroonlijst, waarvan de vakken tussen de
met dierkoppen en gestileerde bloemen gedecoreerde kapitelen, waarop de goot rust, zijn versierd
met lijstwerk, festoenen, diamantkoppen en gestileerde bloemen in stucwerk.
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Rijksmonument
Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: Ten Hagestraat 9;9a
Oorspronkelijke functie: Woonhuis
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen
Type: Woonhuis
Architect: Kooken, L.J.P.
Bouwperiode: 1858
Bouwstijl: Neoclassicisme
Gevels en materialen: Baksteen gepleisterd, geschilderd. Bosschage. Pilasters met hoofdgestel op
eerste verdieping. Beneden, decor met lozenges en medaillons, versierde kroonlijst.
Vensters en deuren: Vensterindeling begane grond vernieuwd. Op begane grond, profilering op
driehoekige en een gebogen. Op eerste verdieping zesruits schuiframen, frontons, paneeldeur, licht
met pijlmotief.
Dak en bedekking: Schilddak met gesmoorde romaanse pannen. Drie dakkapellen met fronton.
Bijgebouwen: Hardstenen stoep.
Motivering: Architectuurhistorisch belang.
Bijzonderheden: Blokvormig pand (XIXc) met verdieping onder omlopend schilddak. De symmetrisch
ingedeelde voorgevel heeft een hardstenen plint, waarin een viertal lage kelderlichten en met
diefijzers; daarboven een geprofileerde witgepleisterde band voorzien van opgelegd
Omschrijving: banken annex waterlijst. De begane grond: gebosseerde, van diepe getrokken voegen
voorziene bepleistering, vier schuifvensters, die evenals het ingangsportiek aan drie zijden omgeven
zijn door brede, geprofileerde stucwerklijsten, afgesloten door een
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