Monumenten

Inleiding
Wederopbouw in Eindhoven
Eindhoven en wederopbouw zijn twee begrippen die onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. In de wederopbouwperiode heeft Eind
hoven door de aanleg van nieuwe woonwijken en wegverbindingen
en de komst van beeldbepalende gebouwen zijn huidige gedaante
verkregen. In het Eindhovense stadsbeeld is de wederopbouw dan nog
altijd volop aanwezig. In het centrum zijn dat onder meer de Demer
en Hermanus Boexstraat, het station en het stadhuis. Het Evoluon, het
Parktheater, maar ook de energiecentrale op Strijp-T en de technische
school De Burgh, beide gelegen aan de Ring, zijn eveneens gebouwen
uit de wederopbouw. De Ring zelf is ook in de wederopbouwperiode
gereed gekomen. Dit ‘wederopbouwerfgoed’ zorgt ervoor dat een
belangrijke fase in de Eindhovense historie in de stad van nu en in de
toekomst zichtbaar blijft en is daarom het behouden waard.
Wat vooraf ging
De wederopbouwperiode is bepalend voor de stad zoals we die nu
kennen. Het is de tijd waarin Eindhoven zich herstelt van de wereld
wijde economische crisis van de jaren ’30 en de schade van de oor
logsjaren. Beide periodes hebben een grote impact op de Eindhovense
samenleving. Eindhoven wordt in de dertiger jaren hard geraakt door
de economische neergang en vele inwoners verliezen hun baan. Ook
de oorlogsjaren komt de stad niet ongeschonden door. Eindhoven
is een aantal maal het doelwit van bombardementen, voornamelijk
gericht op de Philipsfabrieken. Met name het Fellenoordgebied ten
noorden van het centrum en de Demer worden zwaar getroffen.
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Herstel van de stad
De wederopbouwperiode is een tijd van schaarste, maar ook van
optimisme over de toekomst. Gezamenlijk worden de schouders er
onder gezet om Nederland te laten herrijzen. In Eindhoven wordt na
de bevrijding snel begonnen met het herstel van de stad. Het herstel
van de binnenstad wordt aangegrepen om het gebied om te v ormen
tot een modern centrum en de infrastructuur te verbeteren. De
aanleg van een verhoogde spoorbaan met onderdoorgangen krijgt
hierbij prioriteit. Om de ernstige woningnood te bestrijden verschij
nen in Stratum, Tongelre en Gestel nieuwe woonwijken. Later volgen
ook grote uitbreidingswijken in Woensel. De wijken worden volgens
moderne stedenbouwkundige principes gebouwd met licht, lucht en
ruimte als uitgangspunt.

Bouwen in de wederopbouwperiode
In de wederopbouwperiode is er een schaarste aan vaklui en bouw
materialen. Om efficiënt, met weinig arbeidskrachten en tegen lage
kosten te kunnen bouwen, wordt gebruik gemaakt van massaproductie
met nieuwe materialen en vernieuwende bouwtechnieken. Aan
vankelijk in een traditionele vormgeving, maar in de jaren ’50 krijgt
de moderne architectuur meer de overhand. Nieuwe woningtypes
ontstaan, zoals flatgebouwen. Niet alleen in de volkshuisvesting vinden
vernieuwingen plaats, maar ook voor industrie en onderwijs worden
nieuwe gebouwtypen ontwikkeld. Ondanks alle beperkingen is tijdens
de wederopbouwperiode bijzondere architectuur ontstaan. Bijzonder
is ook dat, ondanks de beperkte middelen, veel gebouwen van kunst
werken worden voorzien.
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In dit boekje maakt u kennis met
twintig bijzondere gebouwen en
objecten uit de wederopbouw
periode. Ze vormen samen een
selectie van gemeentelijke mo
numenten en rijksmonumenten
in Eindhoven uit deze periode,
die globaal loopt van 1940
tot 1970. Aan de hand van de
toelichtingen komt u meer te
weten over de b
 ijzondere en
kenmerkende aspecten van
deze monumenten. Het boekje
biedt u zo een dwarsdoorsnede
van de bouwkundige en maat
schappelijke ontwikkelingen in
de wederopbouw.

De Demer en de nieuwe verhoogde
spoorbaan met onderdoorgangen in
aanbouw (1951). In het midden is de
oude spoorbaan nog te zien.
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Station - 1956

Glasappliqué van Lex Horn, caleidoscopisch beeld van de Nederlandse
economie in de wederopbouw

Zandstenen reliëf ‘Ik kom, ik ga’ van
Willy Mignot

Het station van Eindhoven
is een vroeg voorbeeld
van de veranderende
functie van het station
als transferknooppunt.
De transparante voor- en
achtergevel benadrukken
de doorgangsfunctie van
het station. De opzet van
het station is dan ook
heel functioneel met veel
licht en een sobere maar
gedetailleerde versiering.
Het ontwerp van architect
Van der Gaast kenmerkt
zich door een voor die tijd
nieuwe, moderne vormge
ving en de toepassing van
nieuwe constructies en
materialen zoals staal en
beton. Karakteristiek zijn
de toren en de zuilengang
(colonnade) links van het
stationsgebouw.
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Perrons
Aan de voetgangerstunnel die onder het spoor doorloopt zitten drie
perrons met elk een eigen perrongebouw. De perronoverkapping heeft
een staalconstructie van Bailey-elementen, met lichtstroken boven de
perrons. Op de perrons staan nog de originele houten banken.
Kunst
Zoals bij veel gebouwen in de wederopbouwperiode zijn er diverse
kunstwerken in het station aangebracht. Op de zuidwesthoek een uit
bouw met zandstenen reliëf van beeldhouwer Willy Mignot en aan de
linkerkant boven de voetgangerstunnel een glasappliqué van Lex Horn.

Stationsplein 22
Architect: K. van der Gaast

Vestdijktunnel - 1953
Bij de aanleg van het hoogspoor
in Eindhoven tussen 1947 en
1953 werd het spoor 80 meter
naar het noorden verplaatst. Er
kwamen verschillende tunnels
om het verkeer te leiden van
noord naar zuid en vice versa.
Voor het ontwerp van de tun
nels was Sybold van Ravesteyn
verantwoordelijk, destijds
architect bij de NS.

Stationsplein bij 22
Architect: S. van Ravesteyn

Kunst
De tunnels werden voorzien van
acht beeldhouwwerken van de
kunstenaar Joop Hekman. De
beelden staan symbool voor
verschillende thema’s die met
Eindhoven te maken hebben.
Dit zijn onder meer: Het Geluid,
De Tabak, De Textiel, Het
Verkeer en Het Licht. Doordat
de beelden niet bestand waren
tegen de weersomstandigheden,
werden ze verplaatst naar het
Spoorwegmuseum in Utrecht.
Nu staan op de Vestdijktunnel
zes kunststof replica’s van de
oorspronkelijke beelden.
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Bijenkorf - 1969
De Bijenkorf aan het 18 Septemberplein is een groot rechthoekig pand
dat een markante plaats inneemt in het noordelijke deel van het stads
centrum. Het gebouw bestaat uit vier bouwlagen en heeft een kelder.
Aan de spoorzijde bevindt zich het magazijn- en kantoorgedeelte, dat
met een afgeplat schilddak uitsteekt boven het voorste gedeelte van
het gebouw.
Gevels
De gevels bestaan uit opvallende blauwgroen geglazuurde tegels. Ver
spreid over de gevels zijn smalle verlichtingsvensters en honingraten
aangebracht. Op het bovenste gevelgedeelte onthullen de doorkijk
gaten de lege verdieping erachter. Op de begane grond bevindt zich
een doorlopende etalage onder een luifel die de hele de west- en
zuidgevel bestrijkt en een deel van de oostgevel.

Piazza 1
Architecten: G. Ponti en Th.H.A. Boosten
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Kerk De Bazuin
Vincentius a Paulokerk
Energiecentrale
Evoluon

De Bazuin (Baptistenkerk) - 1956
De Baptistengemeente in Eind
hoven ontstond onder andere
door de komst van Drentenaren
naar het zuiden, vanaf de jaren
’20. Pas na de Tweede Wereld
oorlog werd deze kerk gebouwd,
door de toename van het aantal
leden van de Baptistengemeen
te.
Ring
Het kerkcomplex staat op een
prominente plek aan de Ring
en is niet centraal in een wijk
gelegen. De Ring, een onder
deel van de hoofdinfrastructuur
van Eindhoven, is ook in de
wederopbouwperiode tot stand
gekomen. Opvallend aan de kerk
is dat het dak door een glazen
opbouw los lijkt te staan van de
onderbouw. Het monumentale
kunstwerk van betonnen reliëf
werken “Drie herauten” op de
voorgevel is van beeldhouwer
Paul Kingma.
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Marconilaan 70
Architect: H.J. van den Bergh
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Vincentius a Paulokerk - 1964
De Vincentius a Paulokerk
is een kerk uit de tweede
periode van de ‘Bossche
School’. Kenmerkend zijn
de sobere vormgeving, het
ontbreken van detaillering
en het experimenteren op
vormen als de basiliek en
de crypte.

Vitruviusweg 2
Architect: J. de Jong
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Centraal plein
De hoofdruimte van de kerk functioneert als een centraal plein, met
daaromheen lage aanbouwen met platte daken. De sobere gevels van
gele handvormsteen hebben maar enkele smalle ramen en dubbele
deuren. Het bovenste deel is met hout betimmerd. Bij de vrijstaande
toren en de naast de kerk gelegen pastorie heeft architect De Jong
dezelfde sobere stijl toegepast. Kerk, toren en pastorie zijn zorgvuldig
in evenwicht met elkaar geplaatst.
Elders in dit boekje vindt u de Don Boscokerk, een voorbeeld van de
eerste periode van de ‘Bossche School’.

21

Energiecentrale - 1951
De energiecentrale met de
twee tachtig meter hoge
schoorstenen op de hoek
van de Beukenlaan en de
Zwaanstraat ontstond aan het
begin van de jaren vijftig. Het
werd gebouwd om te voldoen
aan de elektriciteitsbehoefte
van Philips. De energiecentrale
is beeldbepalend aan de Ring.
Ondanks het robuuste karakter,
zijn ook fijne details zichtbaar
zoals de dakrandafwerking en
het ritme van hoge ramen en
kleine ruitjes.

van televisietoestellen, bijvoor
beeld een glaslaboratorium, een
proeffabriek voor televisies, een
papierfabriek voor de verpakkin
gen, een machinefabriek etc.

Televisie
Het gebouw is het symbool van
de stormachtige o
 ntwikkeling
van Philips rond 1950. Deze
wordt gekenmerkt door een
ongekende groei van de pro
ductie van televisietoestellen.
Deze productie kostte veel
energie, waardoor de bouw
van een eigen energiecentrale
noodzakelijk werd. Ook andere
gebouwen op Strijp-T waren
ondersteunend aan de productie

22

6

Beukenlaan 2b
Architect: Philips Bouwbureau
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Evoluon - 1966
Het Evoluon is in de perio
de 1962-1966 gebouwd in
opdracht van Frits Philips.
Het werd op 24 september
1966 geopend ter ere van
het 75-jarig bestaan van
Philips.
Koepel
De koepel van het Evoluon
heeft een diameter van 77
meter en rust op twaalf
V-vormige kolommen. Het
geheel is afgedekt met een
schaaldak. De karakteris
tieke schalen zijn opge
bouwd uit prefab-beton
elementen en hebben een
doorsnede van 35 meter. In
de koepel zijn drie rondlo
pende plateaus, met ieder
een breedte van ongeveer
10 meter, waarmee de
totale vloeroppervlakte op
4700 meter komt. Naast de
koepel werd een 60 meter
hoge radartoren geplaatst.
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Techniek
Het futuristische, schotelvormige gebouw herbergde de permanente ten
toonstelling ‘Mens en vooruitgang’ van James Gardner, die in 1989 werd
gesloten. In het Evoluon kon het publiek ook kennismaken met nieuwe
technische vindingen en Philips-producten. Bezoekers mochten zelf ex
perimenteren en demonstratiemodellen bedienen.
Tegenwoordig is het Evoluon in gebruik als
congres- en evenementencentrum.

Noord Brabantlaan 1a
Architecten: L.L.J. de Bever, L.C. Kalff
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Oude stadhuisvleugel - 1952
Al in 1920 had Eindhoven door
de annexatie van de rand
gemeenten Gestel, Stratum,
Strijp, Tongelre en Woensel een
nieuw stadhuis nodig. Eind jaren
dertig schreef de gemeente een
prijsvraag uit voor een nieuw
stadhuis. Een viertal architecten
werd uitgenodigd hieraan deel
te nemen. In 1939 won de archi
tect Jan van der Laan uit Leiden
met zijn inzending. Door de
oorlog werd de bouw uitgesteld
en pas in 1952 werd de eerste
vleugel geopend. Deze vleugel,
die als secretariegebouw werd
gebruikt, vormde een onderdeel
van een groter stadhuiscomplex,
dat nooit is gerealiseerd. In
middels vond men het ontwerp
namelijk niet meer eigentijds.

Stadhuisplein 4
Architect: J.A. van der Laan

Van der Laan ontwierp ver
volgens aan de zuidzijde van
het Stadhuisplein een nieuw en
modern stadhuis, dat in 1969
werd geopend.
De Rode Loper
Boven de ingang van de oude
stadhuisvleugel is in 1997 een
cassetteplafond met veertig
computertekeningen van stads
beelden van Matt Mullican aan
gebracht. Het cassetteplafond
vormt een onderdeel van de
kunstroute ‘De Rode Loper’ van
het Van Abbemuseum naar de
Sint-Catharinakerk en andersom.
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Raad van Arbeid - 1940
Het pand dat voor de Raad van Arbeid werd gebouwd is een van
de weinige gebouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
gerealiseerd. De Raad van Arbeid zorgde samen met de Rijksverzeke
ringsbank voor de uitvoering van een groot aantal sociale wetten. Het
is een markant gebouw aan de belangrijkste zuidelijke entreeweg van
Eindhoven.
Het gebouw heeft een U-vorm en bestaat uit twee vleugels, met elk
twee bouwlagen en een kap. De gevels zijn uitgevoerd in rode bak
steen met natuurstenen accenten en smeedijzeren ornamenten.
Ingang
Rechts in de gevel is de ingang. Deze heeft een natuurstenen hals
gevel met een reliëf van een vrouwenfiguur, gemaakt door Toon van
de Wiel. Een kleine tweede halsgevel bevindt zich links in de gevel,
boven een balkon. De zijingang is ook voorzien van een natuurstenen
omlijsting. In het interieur heeft de hal met het trappenhuis nog de
oorspronkelijke afwerking.

Stratumsedijk 28a
Architect: C.G. Geenen
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Stadsschouwburg
Van Maerlantlyceum
Bedrijfshallen
Heilige Hartenkerk
St. Claraklooster
Apotheek

Stadsschouwburg - 1964
De Stadsschouwburg
Eindhoven, nu Parktheater,
werd in 1964 geopend.
Voor die tijd was het
een uniek gebouw, met
grandeur ontworpen in
een moderne architectuur.
Het ligt op een markante
plek in het groene Stads
wandelpark.
Transparante pui
Kenmerkend zijn de brede
toneeltoren, het met
koper bedekte dak van de
zaal en de transparante
voorzijde. De lichtgebogen
glazen voorgevel aan de
Elzentlaan opent zich in
horizontale zin naar de
Elzentlaan en de stad. Op
de eerste verdieping biedt
de doorlopende hoge
glazen pui van de foyer
uitzicht op villapark Den
Elzent. Het metselwerk
van de zijmuren van het
zaaldeel is zeer decoratief.
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Renovatie
Tussen 2005 en 2007 is het theater volledig naar ontwerp van
Bureau Architecten-en-en gerenoveerd en uitgebreid. De hoofdentree is in
ere hersteld en de oude globezaal is omgevormd tot een ovaal auditorium.
Daarnaast zijn de oorspronkelijke kleurstellingen weer teruggebracht.

Theaterpad 1
Architecten:
C.G. Geenen
en L.R.T. Oskam
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Van Maerlantlyceum - 1952
De school werd gebouwd als St. Catharinalyceum voor meisjes, later is
de naam gewijzigd in Van Maerlantlyceum, genoemd naar de Vlaamse
schrijver en dichter Jacob van Maerlant.
Halschool
Het lyceum is de eerste ‘halschool’ van Nederland. Vanaf de jaren
’50 was er behoefte aan dit type school, omdat het onderwijs was
veranderd. Elk schoolvak werd voortaan in een eigen lokaal gegeven
en leerlingen wisselden tussen de lessen van lokaal. Dat maakte goede
verkeersruimten noodzakelijk, zoals een grote hal en brede trappen
huizen. De hal was ook bedoeld als representatieve ontmoetingsruimte
met grote monumentale kunstwerken. De schikking van de overige
ruimtes en volumes heeft een fraaie totaalcompositie opgeleverd. Het
lyceum heeft een beeldbepalende ligging in het Dommelplantsoen.

Jacob van Maerlantlaan 11
Architecten: De Jongh, Taen en Nix
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Bedrijfshallen - 1950
De bedrijfshallen aan de
Hallenweg vormen een
complex van acht dezelfde
fabriekshallen van ieder
300 m2, die naast elkaar
staan. Het is een van de
weinige kleinschalige ste
delijke industriecomplexen
in Nederland uit de
wederopbouwtijd.
Veel gebruikt
De opzet van de hallen
is zodanig dat de hal
len vandaag de dag nog
steeds bruikbaar zijn.
De geschakelde hallen
zijn doorrijdbaar door
de grote deuren in de
voor- en achtergevels.
Omdat de hallen ruim
en vrij indeelbaar zijn,
hebben verschillende
soorten bedrijven hier hun
onderdak kunnen vinden.
Traditioneel en modern
Bij deze bedrijfshallen
spreken we van een
‘shake-hands’ architec
tuur: een architectuur
40
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vorm waarbij modern en traditioneel hand-in-hand gaan. De shake-hands
architectuur en het kleinschalige karakter geven dit complex een ouder
wets nijvere sfeer. De traditionele elementen zijn: de topgevels als van een
Hollands huis, de met een segmentboog afgedekte sierschoorstenen, de
schouderstukken aan de dakgoten en het gebruik van bakstenen. De stalen
ramen en het beton in de grote toegangsdeuren
maken het toch ook modern.

Hallenweg 1-7c
Architect: C.G. Geenen
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Heilige Hartenkerk - 1963
De Heilige Hartenkerk neemt een prominente plaats in aan het
Brucknerplein en in de stedenbouwkundige opzet van de wijk.
Typerend voor de naoorlogse stadsuitbreidingen is de centrale plaats
van de kerk in de wijk.
Expressionisme
Het kerkgebouw heeft een modernistische architectuur met
expressionistische elementen. Dit zie je terug in de gebogen muren en
dakranden, die een sterk dynamisch effect oproepen.
Materiaal en vorm
De kerk heeft drie ingangen waarvan de middelste is omgeven met
reliëfs. Het metselwerk van de gekromde gevelwanden is versierd
met ruw gebakken stenen. De beide buitenste ingangen hebben de
kenmerkende gebogen dakrand. De toren staat los van de kerk en valt
op door zijn ‘geknikte’ muren.
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Mendelssohnlaan 190
Architecten: C.G. Geenen
en L.R.T. Oskam

St. Claraklooster - 1950
De Clarissen (volgelingen van de
Heilige Clara) vestigden zich in
1936 in Eindhoven. Begin jaren
’50 betrokken zij hun nieuwe
klooster in het park van het
voormalige landgoed Rape
lenburg. De Clarissen wilden
dat het klooster aansloot bij
de sobere en teruggetrokken
leefwijze van de kloosterorde.
Het klooster kreeg daarom een
rustige ligging in een landelijke
omgeving en een besloten
karakter door de gracht,
de ommuring en het groen
rondom.

Het kloostercomplex
Het complex bestaat uit het
kloostergebouw, het klooster
terrein met gracht en de
ommuring met poort en brug.
Het kloostergebouw bestaat uit
vier vleugels rond een binnen
plaats, uitgevoerd in sober
baksteen. Het gebouw bestaat
uit een begane grond en een
verdieping met een zadeldak
met verbeterde Hollandse
pannen. Deze dakpannen
konden snel en machinaal
gefabriceerd worden. De kapel
in de rechtervleugel heeft een
hogere opbouw onder een tent
dak met een klokkentorentje.

44
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Traditionalistische stijl
Het St. Claraklooster is een
mooi voorbeeld van de ‘Delftse
School’, dat staat voor architec
tuur in traditionalistische stijl.
Bij deze stijl wordt de vorm van
het gebouw bepaald door de
bestemming. Dit werd in de
jaren ’30 en in de vroege jaren

St. Claralaan 1
Architect: C.H. de Bever
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van de wederopbouwperiode
vaak toegepast bij katholieke
kerken en andere monumentale
gebouwen.
Architect De Bever ontving
in 1955 voor zijn ontwerp de
Cultuurprijs van Eindhoven.
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Apotheek - 1958
De voormalige apotheek met
bovenwoning werd gebouwd
in 1958 naar ontwerp van de
Eindhovense architect R. Tybout
in samenwerking met K. Valstar.
Boven de apotheek lag de
woning met drie bouwlagen,
met een dakterras. De apotheek
zelf was op de begane grond,
grenzend aan de Boutenslaan.
De eerste verdieping vormde de
woonverdieping. Op de tweede
verdieping waren de slaapka
mers en daar boven was het
dakterras. De apotheek met bo
venwoning is een uniek naoor
logs voorbeeld van het Nieuwe
Bouwen in Eindhoven.

Het Nieuwe Bouwen
Het Nieuwe Bouwen is een
modernistische architectuurstro
ming die de functionaliteit van
het gebouw als uitgangspunt
neemt. In het Nieuwe Bouwen
wordt veel gebruik gemaakt van
nieuwe toepassingen van sobere
bouwmaterialen, zoals beton,
staal en glas en de toepassing
van platte daken, grote vensters
en witgeverfde muren. Tijdens
de wederopbouwperiode wordt
in Noord-Brabant aanvankelijk
gebouwd in een meer traditio
nele stijl. Voorbeelden van het
Nieuwe Bouwen zijn daarom
schaars in de provincie. Dankzij
minder traditioneel ingestelde
opdrachtgevers kon Tybout de
vormgeving van het Nieuwe
Bouwen hier in de praktijk
brengen.

Aalsterweg 136-138
Architect: R. Tybout i.s.m. K. Valstar
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Glas-in-lood ramen
Villa
Don Boscokerk
Technische school De Burgh
Winkels met bovenwoningen
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Glas-in-lood ramen - 1963
De vijf glas-in-lood ramen van Johan Lennarts in dit paviljoen waren
oorspronkelijk te bewonderen in de kapel van het verzorgingshuis ‘Den
Elzent’ bij het Stadswandelpark. Het verzorgingshuis en de kapel zijn
inmiddels gesloopt, maar de ramen zijn behouden en in dit paviljoen
geplaatst.
Kapel
Het verzorgingshuis Den Elzent was bedoeld voor de rijkere ouderen.
Aangezien het overgrote deel van deze ouderen katholiek was, kwam
er een kapel bij het verzorgingshuis. De ramen voor de kapel werden
ontworpen door Johan Lennarts, waarbij hij beelden en voorstel
lingen van gekleurde stukjes glas maakte, dit wordt ‘musivische kunst’
genoemd.
Thema’s
De vijf ramen vertegenwoordigen ieder een eigen bijbels thema: de
schepping, de zondeval, Christus, de zending van de boodschap en de
voleinding. De ramen vormen een samenhangend geheel, met een
kleurovergang van koel blauw naar warm rood. Het geheel vormt een
sterk expressieve, kleurrijke en levendige compositie.
Binnen het oeuvre van
Lennarts nemen de ramen
een belangrijke plaats in.
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Herman Gorterlaan, bij 300
Johan Lennarts

Villa - 1959
Deze villa is ontworpen
én was bewoond door
architect Korteweg. De
villa is een prachtig voor
beeld van transparantie
in architectuur. Vanuit
de straat keek je door
vier glazen wanden naar
de achtertuinen, dwars
door zeven verschillende
ruimtes. Tegenwoordig
zijn enkele glazen wanden
dicht gemaakt.
Duikplank
Het materiaalgebruik van
glas, staal, hout, baksteen
en natuursteen is typerend
voor de bouwperiode.
Beeldbepalend element
is de luifel die als een
duikplank de ruimte tussen
de straat en voorgevel
insteekt.

Sgraffito ‘Dieren in het bos’
van Jean Nies
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Sgraffito
De gevel is voorzien van het sgraffito ‘Dieren in het bos’ (1960) van Jean
Nies. Een sgraffito is een lijntekening die op een vergelijkbare manier als een
fresco wordt gemaakt.

Vesaliuslaan 13
Architect: F. Korteweg
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Don Boscokerk - 1950
De Don Boscokerk is een driebeukige kerk. Door zijn opvallende vorm
en ligging is het een markant gebouw in de wijk ‘Nieuwe Erven’.
Bossche School
De architectuur van de kerk is in de stijl van de eerste periode van
de ‘Bossche School’. Kenmerkend voor deze eerste periode zijn de
basiliekstijl, sobere vormgeving en het veelvuldig gebruik van bak
steen. Samen met de T-vormige plattegrond geven deze kenmerken de
kerk het uiterlijk van een oudchristelijke basiliek.
Klokkentoren
Opvallend zijn de ronde klokkentoren aan de noordzijde van het schip,
een ronde doopkapel aan de zuidzijde van het schip en de vieringtoren
aan de oostzijde. De vieringtoren is als een massief rechthoekige toren
hoger opgetrokken dan het dak van het schip.
Elders in dit boekje vindt u de Vincentius a Paulokerk, een voorbeeld
van de tweede periode van de ‘Bossche School’.

Mimosaplein 2
Architect: C.H. de Bever
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Bronzen
beeld ‘Smid
met leerling’
van Willy
Mignot
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Technische school De Burgh - 1954
Het eerste plan voor de school
had een traditionele opzet,
maar dit werd in 1949 gewijzigd,
mede op advies van Huub van
Doorne, de oprichter van DAF
en bestuurslid van de school. De
nieuwe schoolvorm ging uit van
een vernieuwend onderwijscon
cept dat beter aansloot op de
praktijk.
Werkplaats
Van Doorne wilde een school
werkplaats creëren, waardoor
de leerlingen alvast konden
wennen aan de fabriekswerk
plaats. In plaats van afzonder
lijke praktijklokalen voor de
verschillende vakken werd één
grote ruimte ingericht voor de
praktijklessen, waar de leer
lingen vertrouwd konden raken
met de grote industriehallen.
Deze werkplaatshal was een
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grote flexibel indeelbare ruimte,
verdeeld door lage glaswanden
waardoor de ruimtewerking
werd behouden. In de werk
plaats werd onder meer les
gegeven in bankwerken, instru
ment maken, automontage en
timmeren.
Nieuw ambachtsonderwijs
Met het ontwerp van de ‘Burgh’
introduceerden de architecten
een nieuwe schoolvorm, die
landelijk onmiddellijk grote
belangstelling wekte en navol
ging vond. Het is een belangrijk
schoolcomplex voor de geschie
denis van de ontwikkeling van
het ambachtsonderwijs.
Voor het gebouw staat het bron
zen beeld ‘Smid met leerling’
van Willy Mignot uit 1959.

Piuslaan 93
Architect: C.G. Geenen
en L.R.T. Oskam

Winkels met bovenwoningen - 1953
Het blok met onderin
winkel-/horecaruimte
en daarboven woningen
kwam in 1953 in opdracht
van Gemeentewerken tot
stand. Het gebouw valt
niet alleen op door de
centrale ligging in de wijk
Doornakkers, maar ook
door de bijzondere vorm
geving en detaillering.
Shake-hands
De architectuur is niet
traditioneel, maar ook niet
modern. Het is een voor
beeld van shake-hands ar
chitectuur: een mengvorm
tussen traditionele en
moderne bouwmethoden.
Hierbij worden traditionele
baksteengevels en vorm
geving gecombineerd met
moderne materialen en
constructiemethoden zoals
staal en beton.
Beschrijving
Het blok van drie bouw
lagen is gemetseld
met lichtgele- en rode
58
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 aksteen. De gevel heeft een duidelijke driedeling door de vier uitge
b
bouwde muurdammen met betonnen versiering. Aan de bovenzijde
wordt het blok afgesloten door een decoratief fries (horizontale band
bovenin de gevel) met betonnen vierkanten met ruit. Opvallend is ook
het schuine dak, een
lessenaarsdak. In de
stoep vóór de winkel
pui zijn drie mozaïe
ken aangebracht in
hetzelfde ruitmotief als
bovenin het fries.
Jan van Riebeecklaan 70-78
Architect: i.o.v. Gemeentewerken
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Monumenten wederopbouw Eindhoven is een samenwerking van
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