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Introductie: dit beeld van een woonstraat met rijtjes garages in de hoofdrol is kenmerkend voor de vroeg-naoorlogse woonbuurt in Kronehoef.  
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Kronehoef: actuele straatnamenkaart met begrenzing van het onderzoeksgebied (bron: GBK gemeente Eindhoven).
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b a s i s g e g e v e n s

stadsdeel  : Woensel-Zuid
wijk   : Erp
buurt  : Kronehoef

ontwerper  : Gemeentewerken
ontwerpperiode  : 1955

status gebied : geen, maar wel fragmenten van historische wegen
     en/of flankerende bebouwing  gemarkeerd op de
     cultuurhistorische waardenkaart

s i t u e r i n g

De buurt Kronehoef  bevindt zich in het stadsdeel Woensel-Zuid en 
maakt deel uit van de wijk Erp direct ten noorden van de stadsring. Het 
onderzoeksgebied wordt begrensd door:
• Het geknikte tracé Dr. Berlagelaan – Europalaan in het noorden en de 

Veldmaarschalk Montgomerylaan in het oosten; respectievelijk een 
tangent en een radiaal binnen het stadsdeel Woensel.

• Het tracé Kronehoefstraat – Pastoriestraat in het zuiden en de Boschdijk 
in het westen; respectievelijk onderdeel van de stadsring en een radiaal 
op stedelijk niveau. 

Restanten van het voormalige dorp Woensel liggen ten noorden en ten 
zuiden van de stadsring. 

Kronehoef: actuele luchtfoto met begrenzing van het onderzoeksgebied
(bron: data.eindhoven.nl | zie disclaimer in het colofon).
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v o o r o o r l o g s e  o n t w i k k e l i n g

Het gebied van de huidige buurt Kronehoef – vernoemd naar een nog 
bestaande boerderij met die naam - maakte tot 1920 deel uit van de 
gemeente Woensel. Tot die tijd was het een agrarisch gebied (weiden 
en akkers) met een onregelmatig patroon van flauw slingerende (veld)
wegen en Y-vormige kruisingen. De Frankrijkstraat met lintbebouwing 
aan weerszijden volgde de dekzandrug. Sinds de bouw van de Petruskerk 
(1874-1876, rijksmonument), het gemeentehuis (1896, rijksmonument) 
en het klooster annex bejaardenhuis van de Zusters van Liefde (inmiddels 
gesloopt) ontwikkelde zich een dorpskern aan de Kloosterdreef, een 
afsplitsing van de Frankrijkstraat in zuidelijke richting. De hoger gelegen 
zandgronden waren in gebruik als akkerland. Ten westen daarvan liep 
het rechtlijnige tracé Heistraat – Heiweg op de grens van de voormalige 
Woenselsche Heide (westzijde) en de Woenselsche Akkers (oostzijde). Het 
heidegebied werd later ontgonnen, deels voor de bosbouw en deels voor 
de landbouw (grasland). 

Kronehoef op topografische kaarten uit ca.1929 en 1953. Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer in het colofon.

Gedurende het interbellum breidde Eindhoven in noordelijke richting 
uit tot aan de Boschdijk en de Kronehoefstraat. De verstedelijking 
stopte vooralsnog bij de grens van Kronehoef. Wel werd daar een extra 
RK parochiecomplex gebouwd. Dat complex aan de Frankrijkstraat en 
Boschdijk bestond uit: een begraafplaats (1923), de Pauluskerk (1924, 
architect J.H.H. van Groenendael), een klooster van de Fraters van Tilburg 
(1925), jongens- en meisjesscholen (1926-1932) en een patronaat. Anno 
2018 resteert daarvan alleen nog de begraafplaats. Voor meer informatie 
over de periode van vóór de verstedelijking zie het onderzoek ‘Het 
landschap onder de stad’, RAAP-rapport 3398 (2018).
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n a o o r l o g s e  o n t w i k k e l i n g

Het Algemeen Uitbreidingsplan in Hoofdzaak ‘Eindhoven’ van J.A. Kuiper 
uit 1946 -1951 (zie plankaart rechtsonder) had een bloem als structurerend 
concept: stadsdelen als ‘bloembladen’ rond de ‘knop‘ van de binnenstad. 
Eén van die bloembladen was Woensel. In vergelijking met de andere 
stadsdelen stond in Woensel minder verspreide bebouwing. Bovendien 
zou dit stadsdeel veel groter moeten worden dan in het bloemmodel 
gedacht. Daarom werkte de gemeente Eindhoven eerst aan een globaal 
hoofdzakenplan voor Woensel als geheel, en daarna aan een reeks 
specifieke onderdelenplannen voor de afzonderlijke buurten (zie volgende 
pagina’s).

Kronehoef: topografische kaart uit ca.1963. Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer in colofon. 

Algemeen Uitbreidingsplan in Hoofdzaak 
uit 1946-1951 van J.A. Kuiper: het 

gebied Kronehoef (zie ellips op de kaart) 
vormt onderdeel van één van de vijf 
‘bloembladen’ rond de ‘knop‘ van de 

binnenstad. 
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Het Structuurplan Woensel in de versies van juli 1957 en juni 1959 (ingekleurd door de auteur). De aanpassing heeft o.a. betrekking op de koppeling van de radialen op de regionale 
infrastructuur (binnen of buiten de gemeentegrens), de omvang van Prinsejagt i.v.m. de hoogspanningsleiding, de positie en spreiding van de voorzieningen, de omvang van de TU-campus 
en de integratie  van de Doode Gracht als centrale motief in de opzet van de buurt Oude Gracht (nr. 1 op de rechter kaart). Voor meer toelichting zie volgende pagina. 

1.
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n a o o r l o g s e  o n t w i k k e l i n g  ( v e r v o l g )

Het Structuur- of Uitbreidingsplan in Hoofdzaak ‘Woensel’ kwam tot stand 
in de periode 1956-1959, op basis van wetenschappelijk onderzoek (een 
‘survey’) en tegen de achtergrond van een discussie over de toekomstige 
tracés van provinciale en rijkswegen buiten de gemeentegrens. De versie 
van maart 1956 werd afgekeurd omdat Gedeputeerde Staten het plan te 
groot en te globaal vond. De versie van juli 1957 kreeg alleen goedkeuring 
voor het zuidelijke deel, en de aangepaste versie van juni 1959 werd wel 
goedgekeurd als basis voor de onderdelenplannen. 

De belangrijkste kenmerken van het Structuur- of Uitbreidingsplan in 
Hoofdzaken ‘Woensel’ zijn:
• Het plangebied heeft de vorm van een taartpunt gelegen tussen de 

Boschdijk en de Dommel, meet bijna duizend hectare en krijgt een 
hiërarchische hoofdopzet.

• De hoofdwegenstructuur bestaat uit een noord-zuid lopende 
radiaal cq. hartader met voorzieningen (de latere Veldmaarschalk 
Montgomerylaan) die aanhaakt op De Ring (Pastoriestraat), en een 
haaks kruisende tangent cq. parkway met flankerend groen (het latere 
tracé 1e Lieven de Keylaan – Winston Churchilllaan – Sterrenlaan). In de 
planversie van juni 1959 komt daar een ‘vork’ van twee radialen bij: de 
John F. Kennedylaan en het tracé Huizingalaan – Dr. Cuyperslaan die 
samenkomen bij het stadsdeelcentrum. 

• Dit assenkruis van centrale hartader en kruisende tangent deelt het 
stadsdeel op in vier wijken met elk een wijkcentrum. De wijken worden 
op hun beurt weer opgedeeld in meerdere buurten cq. parochies met 
elk een eigen buurt- cq. parochiecentrum. De buurten hebben een 
omvang van ca. 6.000 inwoners, gedifferentieerd naar leeftijd en sociale 
klasse. De beoogde woningtypologie bestaat voor ca. 75% uit rijtjes 
eengezinshuizen en voor ca. 25% uit blokjes etagewoningen (vooral 
gedacht als grootsteedse begeleiding van de hoofdwegen). 

• Het stadsdeel Woensel is flink groter dan de overige stadsdelen 
en krijgt daarom als enige een autonoom karakter en een hoger 
voorzieningenniveau met o.a. een commercieel centrum annex 

tentoonstellingsterrein aan de centrale hartader, alsmede 
recreatiegebieden langs de Dommel en de noordelijke stadsrand. De 
stedenbouwkundige bouwsteen van de kleinschalige parochiegedachte 
(een autonome buurt ter grootte van een parochie met vijf- tot 
zesduizend gelovigen rond een centrale kerk) wordt opgeschaald naar 
de wijkgedachte (een commercieel hart met daaromheen meerdere 
buurten waarin de kerk als structurerende eenheid aan belang inboet).    

Dit Structuurplan vormde het grote ruimtelijke kader voor de uitwerking 
van Uitbreidingsplannen in Onderdelen voor de afzonderlijke buurten, 
in dit geval: Kronehoef. Het Partieel Uitbreidingsplan ‘Kronehoef’ 
werd in 1955 ontworpen door de Afdeling Stedebouw van de Dienst 
Gemeentewerken. Uit de beschikbare archiefstukken blijkt niet wanneer 
het plan werd vastgesteld door de Gemeenteraad en goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten. De uitvoering van het plan voltrok zich in de 
periode tot 1965. 

Schematische weergave 
van de wijkgedachte

met meerdere wijken 
rond een stadsdeelcentrum 

met voorzieningen.
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1. Kloosterdreef
2. Frankrijkstraat
3. Runstraat
4. Dr. Berlagelaan
5. Europalaan
6. Veldmaarschalk Montgomerylaan
7. Van Vorststraat
8. Menno van Coehoornlaan
9. Mgr. Swinckelsstraat
10. parochiecomplex S. Petruskerk
11. parochiecomplex St. Pauluskerk
12. MTS (Egelstraat)
13. LTS (Kaarderstraat)

1.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Het Partiële Uitbreidingsplan ‘Kronehoef’ uit 1955 (toelichting op de volgende pagina).
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k e n m e r k e n  u i t b r e i d i n g s p l a n

Het Partiële Uitbreidingsplan ‘Kronehoef’ (1955) is op de vorige pagina 
afgebeeld. Omdat de bijbehorende plantoelichting niet in het archief is 
gevonden, zijn onderstaande plankenmerken ontleend aan een analyse 
van de plankaart.

• Het plan ‘Kronehoef’ betreft vooral een opvulling van onbebouwde 
restgebieden tussen de volgende prestedelijke cq. vooroorlogse 
elementen:

 – Het laat-negentiende eeuwse Petrus-parochiecomplex aan de 
Kloosterdreef is in het plan geïntegreerd en bestond uit een dorpskerk 
en pastorie (anno 2018 rijksmonumenten), begraafplaats, scholen en 
een zusterklooster (later gesloopt).

 – Het jaren twintig Paulus-parochiecomplex aan weerszijden van de 
Frankrijkstraat met kerk, pastorie, begraafplaats, broederklooster en 
scholen (anno 2018 allemaal gesloopt behalve de begraafplaats).  

 – De historische tracés van de Frankrijkstraat, Runstraat en Kloosterdreef 
die in de planopzet gehandhaafd blijven, en waarvan de Kloosterdreef 
aan de westzijde is gedacht als een ononderbroken winkellint (die 
winkels kwamen uiteindelijk alleen in de omgeving van de Petruskerk).    

• Rond en tussen de twee bestaande parochiecomplexen is in het plan 
extra ruimte gereserveerd voor schoolgebouwen, o.a. voor een MTS 
aan de Egelstraat en een LTS aan de Kaarderstraat (allebei gerealiseerd 
maar inmiddels gesloopt). In het plan is nog meer ruimte voor scholen 
voorzien langs het tracé Dr. Berlagelaan – Europalaan, met o.a. de 
Detailhandelsschool, het Van der Puttlyceum en een politiekantoor (ook 
zo uitgevoerd). 

• In het overige deel van het plangebied is de structuur van het 
prestedelijk landschap verlaten en overschreven door een nieuwe 
structuur: tabula rasa als vertrekpunt. De nieuwe - quasi organische - 
wegenstructuur omvat:

 – De traditionele typologie van noord-zuid georiënteerde bouwblokken 
met rijtjes eengezinswoningen aan weerszijden van een woonstraat.

 – De destijds voor Eindhoven vernieuwende typologie van blokjes 
portiekflats in open stroken- en haakverkaveling langs een 
plantsoen / speelweide (Van Vorststraat Van Thienenlaan e.o. in 
het Pronto-bouwsysteem) en langs een radiaal (Veldmaarschalk 
Montgomerylaan). 

 – Het destijds nieuwe fenomeen van de bejaardenhuisvesting, met een 
zelfstandig karakter (blokjes aan de Menno van Coehoornlaan; staan 
er nog) en met een collectief karakter (tehuiscomplex aan de Mgr. 
Swinkelsstraat; is gesloopt).  

• Kortom, het centraal gelegen en goed ontsloten plangebied Kronehoef 
is voor een belangrijk deel opgevat als een voorzieningengebied met 
kerken, scholen, winkels en bejaardenwoningen voor de omringende 
buurten.  
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Enkele sfeerfoto’s van de wijk kort na de oplevering. Het bejaardentehuis aan de Mgr. Swinckelsstraat in 1960 (links) en de flats aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan met doorkijkje naar de 
Petruskerk in 1960 (rechts). Bron: Eindhoveninbeeld.com | zie disclaimer in colofon. 

o o r s p r o n k e l i j k  b e e l d
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Enkele sfeerfoto’s van de wijk kort na de oplevering. De Detailhandelschool en het Vander Puttlyceum aan de Dr. Berlagelaan in 1962 (links) en de gymzaal achter de vooroorlogse lagere 
school aan de Barth van Bassenstraat in 1964 (rechts). Bron: Eindhoveninbeeld.com | zie disclaimer in colofon. 
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Kaart met bouwperiodes gebaseerd op BAG gegevens. De bebouwing uit de wederopbouwperiode is geel. De post-wederopbouw bebouwing heeft een blauwe kleur, en betreft vervangende 
nieuwbouw en/of toevoegingen. De nummers verwijzen naar de foto’s op de volgende pagina. Bron: code.waag.org | zie disclaimer in het colofon.

1.

2.

3.



EINDHOVEN KRONEHOEF:  CULTUURHISTORISCHE VERKENNING |  15

r e c e n t e  d y n a m i e k

Na de voltooiing van de buurt Kronehoef rond 1965 zijn er diverse 
ingrepen en toevoegingen gedaan in het gebied. De dynamiek was 
én is hoog in het gebied. Vooral de bijzondere voorzieningen in de 
buurt zijn gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. De meest 
beeldbepalende en ingrijpende veranderingen zijn:
• Sloop- en nieuwbouw op diverse locaties verspreid over het gebied:

 – De sloop van het bejaardentehuis aan de Mgr. Swinkelsstraat, en de 
vervanging ervan door nieuwbouw in 1970.

 – De sloop van de LTS aan de Kaarderstraat (na brand in 1983), en de 
vervanging ervan door woningbouw in 1987. 

 – De geleidelijke sloop van het vooroorlogse gebouwencomplex van de 
Paulusparochie aan weerszijden van de Frankrijkstraat (kerk, pastorie, 
klooster, scholen), en de vervanging ervan door woningbouw in de 
periode 1989-1996.

 – De sloop van de MTS aan de Egelstraat, en de vervanging ervan door 
woningbouw rond de Eekhoornhof in 2003. 

 – De sloop van het vooroorlogse klooster van de Zusters van Liefde aan 
de Kloosterdreef (excl. de kloosterkapel) en de geleidelijke vervanging 
ervan in de periode 1975-2000 door de woon-zorgcomplexen ‘De 
Kronehoef’ en ‘De Dreef’ aan de Kloosterdreef, alsmede ‘De Hoeve’ en 
‘De Horst’ aan de Imkerstraat.

 – Anno 2018 is de sloop voorzien van het scholencluster tussen de Dr. 
Berlagelaan en de Van Vorststraat ten behoeve van woningbouw. 

• De bouw van twee woontorens op de kop van de Kloosterdreef, hoek 
Europalaan in 1977 en 2008. 

• De herinrichting van straten (ander profiel, nieuwe materialen, 
bomenkap), de herinrichting van voortuinen (verstening), de uitgifte 
van groenstroken bij hoekwoningen (uitbouwen, parkeervoorziening), 
het verduurzamen van woningen (gevelrenovatie, nieuwe deuren en 
kozijnen met dubbelglas, zonnepanelen).

Drie voorbeelden van (vervangende) nieuwbouw in Kronehoef: twee woontorens op de kop van de Kloosterdreef (l) en de woon-zorgcomplexen aan de Kloosterdreef (m) en aan de 
Imkerstraat (r), respectievelijk 1, 2 en 3 op de kaart op de vorige pagina. 
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Ruimtelijke hoofdstructuur van de wijk. De tekening toont met welke ruimteijk elementen de hoofdstructuur van de wijk is opgebouwd. Toelichting op de volgende pagina.
De functionele hoofdstructuur staat op p.18.

bouwblokken

woonbebouwing langs de hoofdstructuur

voorzieningen 

gestapelde woonbebouwing

verdwenen voorzieningen 

garages

bedrijven en werkplaatsen

groenstructuur

lintbebouwing

fragment (zie pagina 20-22)
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s t r u c t u u r a n a ly s e  w i j k

De hoofdstructuur van de wijk wordt in hoofdzaak gevormd door:
1. De Frankrijkstraat en Kloosterdreef, twee historische straten in noord-

zuidrichting met lintbebouwing en parochiecomplexen.  
2. Daartussen en aan weerszijden daarvan liggen drie naoorlogse 

woonbuurtjes aan twee gebogen oost-weststraten. 
3. De scholen en parochiecomplexen beslaan een groot gebied en 

vormen een eigen wereld in de wijk.

historische straten met lintbebouwing en parochiecomplexen
• Bepalend voor de wijkstructuur zijn de twee historische straten 

met lintbebouwing waaraan de vooroorlogse parochiecomplexen 
lagen: de Petrusparochie aan de Kloosterdreef (nog bestaand) en de 
Paulusparochie aan de Frankrijkstraat (gesloopt). 

• Beide parochiecomplexen zijn gefaseerd ver- en bebouwd met 
een staalkaart aan bebouwingstypes in hoge dichtheid. De nieuwe 
programma’s voegen geen structuur of nieuwe ruimtelijke samenhang 
toe. Ze zijn georiënteerd op de randwegen of hangen met een lusje 
aan de structuur van de naoorlogse inbreidingen. De schaal- en 
ruimtecontrasten ter plaatse zijn enorm. Alle onderdelen zijn anders en 
niets versterkt elkaar, niet in de bebouwing noch in de openbare ruimte.  

drie woonbuurtjes aan twee oost-west straten
• Dwars op de historische Frankrijkstraat en Kloosterdreef zijn in oostelijke 

en westelijke richting twee licht gebogen straten gemaakt: het tracé 
Fluwijnstraat - Imkerstraat en het tracé Robbenstraat - Mathys de 
Layenslaan. Aan deze tracés - ingeweven tussen de vooroorlogse 
parochiecomplexen en lintbebouwing - liggen drie naoorlogse 
woonbuurtjes. Deze buurtjes hebben hun eigen interne karakteristiek 
en charme, maar de ruimtelijke samenhang op een grotere schaal 
ontbreekt (zie vervolg p.19). 

De actuele ruimtelijke hoofdstructuur van de wijk (zie tevens p.16) geprojecteerd 
op de topografische kaart van 1929 maakt de ligging duidelijk van de vooroorlogse 
relicten en de naoorlogse toevoegingen ten opzichte van elkaar. 
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kerk

school

hoofdinfrastructuur

wijkinfrastructuur

buurtinfrastructuur

buurt (ruimtelijk samenhangend geheel)

hoofdgroenstructuur

Functionele hoofdstructuur van de wijk: de tekening toont de wegenstructuur, de hoofdgroenstructuur, de buurten en de (oorspronkelijke) kerken.
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1. Van de naoorlogse verkaveling tussen de Kloosterdreef en de 
Veldmaarschalk Montgomerylaan is een deel langs de Imkerstraat 
vervangen door bejaardencomplexen. Er zijn nog twee bouwblokken 
met eengezinswoningen over. Langs de gehele oostrand van de wijk 
staat een langgerekt ensemble portieketageflats in haakverkaveling 
met de groene binnenterreinen gericht op de brede bomenlaan (zie 
structuuranalyse fragment p.20-22). 

2. Tussen de Frankrijkstraat en de Kloosterdreef is de overgebleven ruimte 
achter de lintbebouwing en de parochiecomplexen georganiseerd 
tussen de  Fluwijnstraat en Robbenstraat, en ingedeeld met een 
stratenverkaveling met eengezinswoningen. 

3. Rond een groot plantsoen in het westen ligt een ontspannen 
kamverkaveling met portieketageflats met zuidelijk daarvan een 
stratenverkaveling met eengezinswoningen. De groenstroken in de 
stratenverkaveling komen uit in het plantsoen. De aansluitingen op de 
bestaande bebouwing is gemaakt met rijtjeswoningen, twee-onder-
een-kapwoningen en vrijstaande woningen. 

parochie- en schoolcomplexen
• De (vooroorlogse) parochie- en schoolcomplexen besloegen ruim 

de helft van de wijk. De stapsgewijze om- en verbouw van deze 
complexen heeft de ruimtelijke samenhang niet versterkt, maar verder 
gefragmenteerd.

s t r u c t u u r a n a ly s e  w i j k  ( v e r v o l g ) 

Westelijke woonbuurt: centraal plantoen met portieketageflats in kamverkaveling 
langs de rand ervan.

Westelijke woonbuurt: doorzicht vanuit de Menno van Coehoornlaan tussen de 
portieketageflats door naar het centrale plantsoen.
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s t r u c t u u r a n a ly s e  f r a g m e n t

De afzonderlijke naoorlogse complexen in de wijk Kronehoef hebben 
alle een eigen wijze van verkavelen. Een generiek stedenbouwkundig en 
architectonisch handschrift bestaat hier dus niet. Als fragment is gekozen 
voor het complex middelhoogbouw in de flank van de Veldmaarschalk 
Montgomerylaan omdat het als ‘uitvalswegenarchitectuur‘ iets 
specifieks toevoegt aan het gebruikelijke repertoire dat al is ontrafeld 
in de fragmentanalyses over het bouwblok (Doornakkers, Burghplan, 
Bennekel), de stempelverkaveling (Mensfort, Oude Gracht), de zwierige 
stratenverkaveling (Prinsejagt) en de woonpadenverkaveling (Rapenland): 
zie daarvoor de betreffende rapporten. 

ritmiek en straatlengtes
• Vier flats vormen een wand langs de Kaarderstraat. Tussen de vier flats 

zijn de bomen van de Veldmaarschalk Montgomerylaan zichtbaar.  In 
de gevel van elke flat zijn de raamvlakken en terugliggende balkons 
gegroepeerd: zo ontstaat een telbare driedeling in de lange gevel. 
Aan deze zijde liggen geen entrees. Voor de vier flats ligt een lange 
aaneengesloten groenstrook, en in de stoep staat een lange rij grote 
grillige acacia’s. 

• Aan de zijde van de Veldmaarschalk Montgomerylaan staan vijf 
kortere flats dwars op de lange wand. Ze omsluiten vier groene hoven 
(haakverkaveling). De kortere dwarsflats maken de lengte van het 
ensemble telbaar, zorgen voor beschutting in de hoven en geven maat 
aan de brede laan. De uitkragende overstekken bij de portiekentrees 
voegen een tussenritme toe: drie overstekken per flat. Het weefsel van 
de gevelindeling en de zijkanten van de betonnen balkons zorgen voor 
de verfijning (zie foto p.22) 

langsblok

dwarsblok

ritmering van de straatlengte



EINDHOVEN KRONEHOEF:  CULTUURHISTORISCHE VERKENNING |  21

zichtlijnen, blikvangers en verbijzonderingen
• Het ruimtebeeld aan de Kaarderstraat is langgerekt: aan de ene zijde vier 

rechte wanden, een smalle groenstrook en een rij grote grillige acacia’s, 
en aan de andere zijde langsgevels van rijtjes eengezinswoningen. De 
straateinden zijn gesloten.

• Het ruimtebeeld aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan is groots en 
groen. Van wand tot wand is de ruimte circa honderd meter breed en 
de lengte van het ensemble is circa driehonderd meter. De bomen in de 
middenberm van de laan dragen de ruimte. De groene hoven van de 
flats in haakverkaveling liften mee op deze monumentale kwaliteit.

langsblok

zichtlijn

dwarsblok / blikvanger

bomen

noord: Kaakstraat

oost: Veldmaarschalk Montgomerylaan

zuid: Pastoriestraat

west: Kaarderstraat
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s t r u c t u u r a n a ly s e  f r a g m e n t  ( v e r v o l g )

architectonische verfijning / articulatie
• De ritmering, groepering en beëindiging van het ensemble wordt 

bekrachtigd en verfijnd in de inrichting van de buitenruimte. 
1. Compartimentering van de ruimte: de portiekentrees liggen aan een 

tuin, en de tuin ligt aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. 
2. Ervaring van de grote maat: de haakse kortere flats staan los, de totale 

lengte van het ensemble is ervaarbaar.
3. Het voetpad houdt afstand van de woningen.

• De ritmering, groepering en beëindiging van het ensemble wordt 
bekrachtigd en verfijnd in de modernistische wederopbouwarchitectuur, 
die weliswaar sober maar met aandacht voor detail en compositie is 
ontworpen.  
4. De uitkragende balkonborstweringen zijn gespiegeld gegroepeerd 

aan weerszijden van het portiek met de uitkraging boven de entree. 
Het geheel geeft plasticiteit aan de gevel en vormt een groot bindend 
motief in alle flats.  

5. Het markante motief van de overstekende dakrand pakt alles weer 
samen: 1-2-3-4 flats.

6. Borstweringen, metselvlakken, glasvlakken en de belijning van 
kozijnen en hekwerken vormen met elkaar een gelaagd orthogonaal 
weefsel van herhalende banden en gegroepeerde lijnen met 
verschillende materiaalexpressie (mat, spiegelend, glad, ruw). 

7. De herhaling en ritmiek van details en de compositie van volumes 
en bouwonderdelen ‘schakelen’ tussen het grote en het kleine in de 
ruimte. (zie de rechter kolom foto’s op de volgende pagina). 1/2/3. 4. 5. 6.
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7. De herhaling en ritmiek van details (1e en 2e rij foto’s) en de compositie van volumes en bouwonderdelen (3e rij foto’s)  ‘schakelen’ tussen het grote en het kleine in de ruimte.
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wa a r d e r i n g

ontwerphandschrift
Van een eenduidig stedenbouwkundig en architectonisch handschrift is in 
de wijk Kronehoef geen sprake omdat ruimtelijke samenhang op de grote 
schaal van de wijk ontbreekt. De losse ‘scherven’ in de vorm van ensembles 
en buurtjes staan sterk op zichzelf. Voor zover die waardevol zijn en van 
vóór 1940 dateren wordt verwezen naar het onderzoek ‘Het landschap 
onder de stad’, RAAP-rapport 3398 (2018). De waardevolle naoorlogse 
ensembles, complexen en objecten staan in de rechter kolom op een rij. 

rijksmonumenten
1. Kloosterdreef 29, neogotisch St. Petruskerk van het type kruisbasiliek 

uit 1874-2876 (H.J. van Tulder) met toren uit 1912-1913 (L.J.P. Kooken), 
als markering van de vroegere verplaatste dorpskern Woensel, 
vanwege de bijzondere architectuur en de ensemblewaarde met de 
flankerende pastorie (monumentnummer 14653, p.25).

2. Kloosterdreef 31, symmetrische tweelaags pastorie onder zadeldak 
uit 1910 temidden van een ommuurde tuin naast de St. Petruskerk, 
vanwege de bijzondere architectuur en de ensemblewaarde met de 
flankerende kerk (monumentnummer 518792, p.25).

3. Kloosterdreef 90, rijk gedetailleerd voormalig gemeentehuis 
naar ontwerp in eclectische stijl van architect A. Bogers uit 1896, 
gelegen tegenover de St. Petruskerk en flankerende pastorie 
(monumentnummer 518810, p.25).

gemeentelijke monumenten
4. Barrierweg 219, gave vml. jongensschool in expressionistische 

bouwtrant van architect M. van Beek uit 1930, o.a. vanwege de 
architectonische ontwerpkwaliteiten (GM 0301, p.25).

5. Frankrijkstraat 24, symmetrisch wit gepleisterd herenhuis in eclectische 
stijl uit 1883 als markant onderdeel van een historisch lint (GM 0081, 
p.25).

6. Runstraat 15, symmetrische éénlaags dorpswoning met mansardekap 
uit ca. 1910 als gaaf voorbeeld van eenvoudige bebouwing aan een 
historisch lint (GM 0214, p.25).

7. Kloosterdreef 92, asymmetrische wit gepleisterde dorpswoning annex 
apotheek met mansardedak, hoektoren en trapgevel uit 1896, als 
markant onderdeel van een historisch lint (GM 0153, p.25).

beeldbepalende naoorlogse ensembles en complexen
8. Pastoriestraat 108, vml. schoolgebouw uit circa 1950, als onderdeel van 

het rijksmonumentale ensemble aan de Kloosterdreef (p.26). 
9. Veldmaarschalk Montgomerylaan  687-861, Kaakstraat 156-170 en 

Kaarderstraat 2-32, ‘uitvalswegenarchitectuur’ bestaande uit een reeks 
van negen vierlaags portiekflats in open haakverkaveling uit 1958-1961 
naar ontwerp in modernistische stijl van het architectenbureau Van den 
Berg (zie fragmentanalyse p.20-22 en p.26).  

10. Reeks van vier verschillende praktijkwoningen aan de:
 – Dr. Berlagelaan 7, tandartswoning uit 1960-1962 naar ontwerp in 
modernistische stijl van architect R. Tybout met gevelkunstwerk.

 – Pasqualinistraat 6, huisartswoning uit 1960-1962 naar ontwerp in 
modernistische stijl van architect R. Tybout met gevelkunstwerk.

 – Pasqualinistraat 8, praktijkwoning uit 1963-1964 naar ontwerp in shake 
handsarchitectuur van architect J.W.A. Gubbels, met drie gevelreliëfs 
van W. Gubbels voorstellende het planten-, dieren- en mensenleven.

 – Pasqualinistraat 10, praktijkwoning van architect W.F. van de Kerkhof in 
modernistische stijl uit 1963-1969 met glas-in-beton (p.26).

beeldbepalende naoorlogse ‘losse‘ objecten
11. Dr. Berlagelaan 11-13, voormalige Detailhandelschool en Van der 

Puttlyceum uit 1959-1963 in modernistische architectuur met een 
gevelmozaïek van kunstenaar G. Verhulst (p.26).
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1. en 2. Kloosterdreef 29 en 31: Petruskerk en de pastorie
(bing.com/maps)

3. Kloosterdreef 90: vml. gemeentehuis Woensel. 4. Barrierweg 219: vml. jongensschool.

5. Frankrijkstraat 24: herenhuis. 6. Runstraat 15; eenvoudige dorpswoning. 7. Kloosterdreef 92: dorpswoning annex apotheek.
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8. Pastoriestraat 108: schoolgebouw. 10. Dr. Berlagelaan 7: praktijkwoning. 11. Dr. Berlagelaan 11-13: vml. Detailhandelschool en Van der 
Puttlyceum. 

9. Veldmaarschalk Montgomerylaan 687-861 e.o.: 
uitvalswegen architectuur

10. Pasqualinistraat 6, 8 en 10: praktijkwoningen. 11. Dr. Berlagelaan 11-13: vml. Detailhandelschool en Van der 
Puttlyceum. 
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a a n b e v e l i n g e n  

Zie hiervoor het separate document ‘Cultuurhistorische verkenning naoorlogse wijken: aandachtspunten en aanbevelingen‘.

Voorkom versnippering en enclaves in de buurt en stem ingrepen daarom qua architectonisch en stedenbouwkundig handschrift af op de omringende openbare ruimte en bebouwing.
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Kenmerkend straatbeeld in de naoorlogse woningbouwcomplexen van Kronehoef met beeldbepalende kopgevels, ritmiek van luifels, brandmuren en schoorstenen alsmede de uitgekiende 
posities van de bomen in de straat.
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