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Complexnaam

Witte Dorp

Aantal complexonderdelen Monumentnummers van complexonderdelen

36 518722, 518723, 518724, 518725,
518726, 518727, 518728, 518729,
518730, 518731, 518732, 518733,
518734, 518735, 518736, 518737,
518738, 518739, 518740, 518741,
518742, 518743, 518744, 518745,
518746, 518747, 518748, 518749,
518750, 518751, 518752, 518753,
518754, 518755, 518756, 518757

Woonplaats Gemeente Provincie

Eindhoven Eindhoven Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject

St Nicasiusstraat 2, 5614 CG Eindhoven

Complexomschrijving
TUINDORP DE BURGH (WITTE DORP), complex Inleiding

De woonwijk kwam tot stand naar een ontwerp van W.M. Dudok uit 1937, in opdracht van en in samenwerking met 
aannemer P. van Grootel.

De wijk ligt in het stadsdeel Stratum, tussen de Jorislaan, Geldropse weg, en Petrus Dondersstraat. Het geheel 
bestaat uit ééngezinswoningen en een tweetal winkel-woonhuizen, alle uitgevoerd in een modernistische trant.

Omschrijving

Alle woningen binnen het toekomstig te beschermen stadsgezicht het "Witte Dorp" hebben een in grote lijnen 
rechthoekige plattegrond en zijn uitgevoerd in baksteen, de gevels zijn wit geverfd en voorzien van een zwart 
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geverfde plint. De zadeldaken, waarvan de nok in de meeste gevallen parallel aan de straat loopt, zijn gedekt met 
rode verbeterde Hollandse pannen en hebben een overstek. Waar dakkapellen aanwezig zijn, zijn deze aan de 
achterzijde van de woningen geplaatst. Van de ramen zijn de oorspronkelijke metalen kozijnen in veel gevallen 
vervangen door kunststof, hierbij is de oorspronkelijke indeling en maatvoering behouden.

De ramen in de bovenste bouwlaag zijn voorzien van metalen kozijnen. In het overgrote deel der gevallen zijn die 
later vervangen door kunststof/aluminum kozinen. In het dakvlak zijn aan de achterzijde van de woningen 
dakkapellen geplaatst. In de voordeuren is een klein rond licht geplaatst, bijna overal zijn deze deuren turquoise. 
Naast de voordeur bevindt zich een hoog smal venster. De woningen zijn in blokken gebouwd. Variatie in de 
uitvoering is zichtbaar in de gevels waar erkers, luifels en balkons afwisselend of in combinatie toegepast zijn. 
Duidelijk afwijkend zijn de hoekpanden en panden tegenover een T-splitsing. Deze woningen hebben vaak een 
bouwlaag meer of zijn haaks ten opzichte van de overige woningen binnen een blok geplaatst.

Alle woningen zijn voorzien van een voor- en achtertuin. Aan de voorzijde wordt deze van de straat gescheiden door 
middel van een lage betonnen opstand en een ligusterhaag (niet meer overal aanwezig). Achter de woningen 
bevinden zich éénlaags schuren onder plat dak. Een uitzondering daarop vormen de schuren van de hoekpanden, 
deze zijn steeds voorzien van een zadeldak.

Waardering

Het complex van woonhuizen is van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 
van de sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van 
de ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; het geheel is tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjes woning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Het geheelheeft ensemblewaarden als een goed en samenhangend voorbeeld van 
de seriewoningbouw. Het is van belang vanwege de architectonische gaafheid van de afzonderlijke panden.
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Monumentnummer*: 518722

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

1e Wilakkersstraat 2 5614 BH Eindhoven De Burgh

Burghplein 17 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 18 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 19 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 20 5614 BA Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4225

Stratum E 4226

Stratum E 4227

Stratum E 4224

Stratum E 4223

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel en 
maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht, waarvan de afdekking als een luifel doorloopt 
tot boven de deur. Op de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar. Het laatste pand van 
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de rij aan het Burghplein heeft een blinde zijgevel. Aan de andere zijde wordt de rij afgesloten door eerste 
Wilakkerstraat 2, een tweelaags hoekpand op L-vormige plattegrond, waarbij boven de deur een luifel is 
aangebracht. Op de verdieping is een klein balkon met metalen buizenhek geplaatst. Vanaf het uiteinde van deze 
voorgevel loopt een muur naar de schuur.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis
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Monumentnummer*: 518723

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Burghplein 8 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 9 5614 BA Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 41 5614 AN Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4449

Stratum E 4448

Stratum E 4104

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij drielaags panden. Op de begane grond is een samengesteld raam aangebracht. Op de eerste verdieping 
bevinden zich een rond raam en een samengesteld raam in combinatie met een deur die naar een zich verder over 
de gevel uitstrekkend balkon voert. Op de tweede verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen 
zichtbaar. Tegen de zijgevel van het eindpand, Burghplein 9 is een klein balkon op de eerste verdieping 
aangebracht. Van het andere eindpand, St. Odulphusstraat 41 is de voordeur in de zijgevel, schuin ten opzichte van 
de straat, geplaatst. Boven de deur is een luifel aangebracht. Op de eerste verdieping bevindt zich een 
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samengesteld raam, daarboven op de tweede verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in de vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als voorbeeld 
van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis
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Monumentnummer*: 518724

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Nicasiusstraat 2 5614 CG Eindhoven De Burgh

St Hubertusstraat 1 5614 CH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 17 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 19 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 21 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 23 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 25 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 27 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 29 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 31 5614 BE Eindhoven De Burgh
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Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5398

Stratum E 4871

Stratum E 5400

Stratum E 5399

Stratum E 5207

Stratum E 4394

Stratum E 5374

Stratum E 5373

Stratum E 4873

Stratum E 5206

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk "Het Witte Dorp".

Omschrijving

De rij aan de eerste Wilakkersstraat bestaat uit tweelaags panden. Op de begane grond is steeds een erker 
aangebracht waarvan de afdekking als eenluifel doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping zijn dicht op elkaar 
geplaatste vierruitsramen zichtbaar.

De rij wordt afgesloten door hoekwoningen van een afwijkend type. St.

Nicasiusstraat 2 is een drielaags hoekpand met een kleine topgevel onder een flauw hellend zadeldak. De nok van 
het dak loopt evenwijdig aan de straat en staat haaks op de aangrenzende tweelaagse rij, de nok is echter niet veel 
hoger.

De zijgevel is iets naar voren geplaatst (tot op de hoogte van de erkers van de panden aan de Wilakkerstraat).

In de voorgevel zijn samengestelde ramen aangebracht, in de zijgevel bevinden zich vierkante ramen. Boven de 
deur steekt een betonnen luifel uit. Het pand heeft een éénlaagse aanbouw onder zadeldak.

Sint Hubertusstraat 1 is een tweelaags hoekpand met topgevel op een rechthoekige plattegrond, onder een zadeldak 
waarvan de nok haaks op de straat staat (in het verlengde van de aangrenzende rij aan de Wilakkerstraat).

De voorgevel is voorzien van samengestelde ramen, in de zijgevel zijn vierkante ramen en één rond raam 
aangebracht. Boven de deur steekt een betonnen luifel uit. Haaks op de hoofdmassa is een éénlaags aanbouw onder 
zadeldak geplaatst.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
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sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis
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Monumentnummer*: 518725

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

1e Wilakkersstraat 20 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 22 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 24 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 26 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 28 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 30 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 32 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 34 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 36 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 38 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 40 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 42 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 44 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 46 5614 BH Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4211

Stratum E 4213

Stratum E 4203

Stratum E 4204

Stratum E 4205

Stratum E 4214
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Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4206

Stratum E 5058

Stratum E 5057

Stratum E 4212

Stratum E 4219

Stratum E 4209

Stratum E 4208

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de afdekking als een luifel doorloopt 
tot boven de deur. Op de verdiepingzijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar.

Deze rij wordt doorbroken door de nummers 40-42, die drie bouwlagen hoog zijn. Op de begane grond bevinden 
zich samengestelde ramen. Boven de deur met luifel is op de verdieping een rond raam aangebracht. Op de tweede 
verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar. Het eerste pand van de rij (nummer 20) wijkt af 
en telt drie bouwlagen met een kleine topgevel. In de gevel zijn samengestelde ramen aangebracht, boven de deur 
steekt een betonnen luifel uit.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van de nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis
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Monumentnummer*: 518726

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

2e Wilakkersstraat 4 5614 BL Eindhoven De Burgh

2e Wilakkersstraat 6 5614 BL Eindhoven De Burgh

2e Wilakkersstraat 8 5614 BL Eindhoven De Burgh

2e Wilakkersstraat 10 5614 BL Eindhoven De Burgh

2e Wilakkersstraat 12 5614 BL Eindhoven De Burgh

2e Wilakkersstraat 14 5614 BL Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4309

Stratum E 2286

Stratum E 2287

Stratum E 4103

Stratum E 4102

Stratum E 4308

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving
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Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de afdekking als een luifel doorloopt 
tot boven de deur. Op de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 518727

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Petrus Dondersstraat 1 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 3 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 5 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 7 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 9 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 11 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 13 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 15 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 17 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 19 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 21 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 23 5613 LP Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4492

Stratum E 4861

Stratum E 4557

Stratum E 4860

Stratum E 5010

Stratum E 5009

Stratum E 4558

Stratum E 5310
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Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5311

Stratum E 4491

Stratum E 4869

Stratum E 4859

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Langgerekte rij woningen, tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de afdekking 
als een luifel doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar. 
Aan de achterzijde van deze woningen zijn op de verdieping kleine balkons aangebracht. In het dakvlak bevindt zich 
een langwerpige dakkapel.

Deze rij wordt doorbroken door een smal gangetje tussen de nummers 9 en 11. De afsluitende panden, nummer 1 
en 23 zijn gebouwd op een L-vormige plattegrond. Bij nummer 1 (op de hoek met de Geldropseweg) is de ingang in 
de kopse gevel geplaatst. Boven de deur steekt een betonnen luifel uit, in de topgevel is een rond raam zichtbaar. 
Nummer 23 is een drielaags pand met topgevel, dwars geplaatst ten opzichte van de aangrenzende rij aan de Petrus 
Dondersstraat. In de kopse gevel zijn samengestelde ramen aangebracht. De zijgevel is voorzien van een breed 
balkon.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzonder uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 22 april 2020
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Monumentnummer*: 518728

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Petrus Dondersstraat 2 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 4 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 6 5614 AG Eindhoven De Burgh

St Odastraat 2 5614 AM Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5561

Stratum E 5319

Stratum E 6245

Stratum E 5318

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de afdekking als een luifel doorloopt 
tot boven de deur. Op de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 22 april 2020
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De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben archtectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Daarnaast hebben de panden, als essentieel onderdeel van de totale wijk,een grote ensemblewaarde.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 22 april 2020
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Monumentnummer*: 518729

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Petrus Dondersstraat 38 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 40 5614 AH Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 42 5614 AH Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 44 5614 AH Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 46 5614 AH Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 2535

Stratum E 2584

Stratum E 2054

Stratum E 2585

Stratum E 2536

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de betonnen afdekking als een luifel 
doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste rechthoekige ramen zichtbaar.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 22 april 2020
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Monumentnummer*: 518730

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Odastraat 13 5614 AL Eindhoven De Burgh

St Odastraat 15 5614 AL Eindhoven De Burgh

St Odastraat 17 5614 AL Eindhoven De Burgh

St Odastraat 19 5614 AL Eindhoven De Burgh

St Odastraat 21 5614 AL Eindhoven De Burgh

St Odastraat 23 5614 AL Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 2 5614 AP Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4521

Stratum E 5269

Stratum E 4520

Stratum E 4435

Stratum E 4552

Stratum E 4553

Stratum E 5270

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de betonnen afdekking als een luifel 
doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste rechthoekige ramen zichtbaar. De rij 
wordt afgesloten door Sint Odulphusstraat 1, een drielaags pand, dwars geplaatst ten opzichte van de aangrenzende 
rij aan de Sint Odastraat. De gevel aan de Odulphusstraat heeft een éénlaags aanbouw onder zadeldak, haaks op de 
hoofdmassa. Boven de deur is een luifel aangebracht, in de gevel zijn samengestelde ramen zichtbaar.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling, ze zijn tevens van belang als voorbeeld 
van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben arcitectuurhistorisch belang voor de geschiedenis 
van de architectuur en bouwtechniek door hun zobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van 
de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van 
belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 22 april 2020
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Monumentnummer*: 518731

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Burghstraat 11 5614 BB Eindhoven

Burghstraat 13 5614 BB Eindhoven

Burghstraat 15 5614 BB Eindhoven

Burghstraat 17 5614 BB Eindhoven

Burghstraat 19 5614 BB Eindhoven

Burghstraat 21 5614 BB Eindhoven

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5940

Stratum E 5949

Stratum E 5948

Stratum E 7081

Stratum E 7082

Stratum E 7083

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de betonnen afdekking als een luifel 
doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping is een band vierruitsramen zichtbaar.

Waardering

De woningen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangense woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 22 april 2020
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Monumentnummer*: 518732

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Burghstraat 35 5614 BC Eindhoven De Burgh

Burghstraat 37 5614 BC Eindhoven De Burgh

Burghstraat 39 5614 BC Eindhoven De Burgh

Burghstraat 41 5614 BC Eindhoven De Burgh

Burghstraat 43 5614 BC Eindhoven De Burgh

Burghstraat 45 5614 BC Eindhoven De Burgh

Burghstraat 47 5614 BC Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4522

Stratum E 4445

Stratum E 4523

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met de aannemer P. van 
Grootel en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Het eerste pand van de rij is drie lagen hoog en risaleert ten opzichte van de aansluitende rij tweelaags panden. De 
zijgevel grenst aan een smal pad. In de voorgevel zijn op de begane grond en verdieping samengestelde ramen 

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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aangebracht. Bij de tweelaagse panden is op de begane grond een erker aangebracht waarvan de betonnen 
afdekking als een luifel doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping is een band vierruitsramen zichtbaar.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeing van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en door hun plaats 
in het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. 
Ze zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 22 april 2020
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Monumentnummer*: 518733

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Burghstraat 2 5614 BD Eindhoven De Burgh

Burghstraat 4 5614 BD Eindhoven De Burgh

Burghstraat 6 5614 BD Eindhoven De Burgh

Burghstraat 8 5614 BD Eindhoven De Burgh

Burghstraat 10 5614 BD Eindhoven De Burgh

Burghstraat 12 5614 BD Eindhoven De Burgh

Burghstraat 14 5614 BD Eindhoven De Burgh

Burghstraat 16 5614 BD Eindhoven De Burgh

Burghstraat 18 5614 BD Eindhoven De Burgh

Burghstraat 20 5614 BD Eindhoven De Burgh

St Jorislaan 15 5614 AA Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5490

Stratum E 5003

Stratum E 5409

Stratum E 4851

Stratum E 4849

Stratum E 4477

Stratum E 5410

Stratum E 5005

Stratum E 5934

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5935

Stratum E 5004

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de betonnen afdekking als een luifel 
doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping zijn vier dicht op elkaar geplaatste rechthoekige ramen zichtbaar.

De rij wordt afgesloten door twee afwijkende panden, Burghstraat 18 en 20 waarvan nr 18 een drielaags pand is. 
Aan de achterzijde loopt het dak tot lager toe door en telt de gevel twee bouwlagen. Het pand is terugliggend in de 
rooilijn geplaatst. Op de begane grond is een samengesteld raam aanwezig. Boven de deur is een breed balkon met 
deur en raam aangebracht. Daarnaast bevinden zich op de verdieping een rond raam en een uit vier rechthoekige 
lichten samengesteld raam. De tweede verdieping bevat een samengesteld raam.

Burghstraat 20 is een tweelaags pand, aan de achterzijde telt de gevel drie bouwlagen. De vrijstaande zijgevel is 
blind.

Boven de deur is een luifel aangebracht, ernaast is een samengesteld raam. Op de verdieping bevinden zich, boven 
de deur een rond raam, daarnaast een samengesteld raam.

Aan het andere uiteinde wordt de rij afgesloten door St. Jorislaan 15. Een tweelaags dwarspand, terugliggend ten 
opzichte van de rij aan de Burghstraat. Op de begane grond is boven de deur een luifel aangebracht.

Daarnaast bevindt zich een samengesteld raam. Op de verdieping is eveneens een samengesteld raam, boven de 
deur is een rond licht aanwezig. De zijgevel is van een klein balkon voorzien.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 518734

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Odastraat 28 5614 AM Eindhoven De Burgh

Burghstraat 3 5614 BB Eindhoven De Burgh

Burghstraat 5 5614 BB Eindhoven De Burgh

Burghstraat 7 5614 BB Eindhoven De Burgh

Burghstraat 9 5614 BB Eindhoven De Burgh

Burghstraat 1 5614 BB Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5008

Stratum E 5006

Stratum E 5864

Stratum E 4431

Stratum E 5865

Stratum E 4432

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samnwerking met aannemer P. van Grootel en 
maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Rij tweelaags panden. Boven de deur op de begane grond is een luifel aangebracht. Ernaast bevindt zich een 
samengesteld, rechthoekig raam. Op de verdieping zijn vier rechthoekige ramen geplaatst. De rij wordt afgesloten 
door St. Odastraat 28, een drielaags dwarspand. Tegen de kopse gevel heeft dit pand een deur met luifel waarnaast 
een erker is aangebracht. Op de verdieping bevinden zich samengestelde ramen. De gevel aan de Burghstraat is op 
enkele smalle lichten na blind.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze zijn van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 518735

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Jorislaan 2 5611 PM Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 144 A 5611 SM Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5051

Stratum E 5052

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp.

Omschrijving

Drielaags hoekpand met een ronde, omlopende erker op de begane grond. In deze erker zijn grote ramen 
aangebracht.

Aan de zijde van de Jorislaan is de deur in een portiek geplaatst. Op de eerste verdieping bevindt zich een 
samengesteld raam, op de tweede verdieping is een band vierruitsramen zichtbaar.

De gevel aan de Geldropseweg is van een deur met luifel en een erker voorzien. Een éénlaagse aanbouw onder 
zadeldak bevat een deur en kleine hooggeplaatste ramen. Het dak loopt door over een onderdoorgang naar 
aangrenzende bebouwing.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 518736

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Jorislaan 4 5611 PM Eindhoven

St Jorislaan 6 5611 PM Eindhoven

St Jorislaan 8 5611 PM Eindhoven

St Jorislaan 10 5611 PM Eindhoven

St Jorislaan 12 5611 PM Eindhoven

St Jorislaan 14 5611 PM Eindhoven

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5052

Stratum E 5396

Stratum E 5657

Stratum E 4845

Stratum E 7076

Stratum E 7077

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Rij drielaags panden. Op de begane grond is naast de deur een samengesteld raam aangebracht. Boven de deur 
bevindt zich een breed balkon met deur en aangrenzend rechthoekig raam. Op de tweede verdieping is een band 
vierruitsramen zichtbaar.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 518737

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Jorislaan 1 5614 AA Eindhoven De Burgh

St Jorislaan 3 5614 AA Eindhoven De Burgh

St Jorislaan 5 5614 AA Eindhoven De Burgh

St Jorislaan 7 5614 AA Eindhoven De Burgh

St Jorislaan 9 5614 AA Eindhoven De Burgh

St Jorislaan 11 5614 AA Eindhoven De Burgh

St Jorislaan 13 5614 AA Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5312

Stratum E 4430

Stratum E 5317

Stratum E 4396

Stratum E 5316

Stratum E 6247

Stratum E 6808

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
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en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij tweelaags panden, de woningen zijn twee aan twee gespiegeld. Op de begane grond grenzen twee voordeuren 
aan elkaar en zijn steeds van een gezamelijk luifel voorzien. Daarnaast bevindt zich een samengesteld rechthoekig 
raam. Op de verdieping zijn vier rechthoekige ramen aangebracht. De rij wordt afgesloten door een drielaags 
hoekpand (Jorislaan 1) met een ronde omlopende erker. De afdekking van deze erker loopt als een luifel boven de 
deur aan de zijde van de Jorislaan door. In deze gevel bevinden zich op de eerste en tweede verdieping 
samengestelde ramen. De gevel aan de Geldropseweg is blind.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze zijn architectuurhistorisch van belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 518738

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Geldropseweg 136 5611 SM Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 138 5611 SM Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 140 5611 SM Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 142 5611 SM Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 144 5611 SM Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4844

Stratum E 4389

Stratum E 5418

Stratum E 4843

Stratum E 6196

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Het pand Geldropseweg 136 sluit in hoogte en dakhelling aan bij de oudere bebouwing. Het is een drielaags pand 
met op de begane grond een deur en samengesteld raam. Op de eerste en tweede verdieping bevindt zich naast het 
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balkon met deur een samengesteld raam. Aangrenzend is een rij panden gebouwd, aan de straat twee bouwlagen 
tellend, aan de achterzijde met een verdieping meer. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de 
betonnen afdekking als een luifel doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping zijn vijf rechthoekige ramen 
zichtbaar. Het geheel is door een aanbouw met de hoekbebouwing van de St. Jorislaan verbonden.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 518739

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Geldropseweg 146 5614 AE Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 148 5614 AE Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 150 5614 AE Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 152 5614 AE Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 154 5614 AE Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 156 5614 AE Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 6198

Stratum E 6246

Stratum E 4853

Stratum E 6199

Stratum E 6738

Stratum E 5321

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Rij panden, aan de straat twee bouwlagen tellend, aan de achterzijde met een verdieping meer. Op de begane grond 
is een erker aangebracht waarvan de betonnen afdekking als een luifel doorloopt tot boven de deur. Op de 
verdieping zijn zes rechthoekige ramen zichtbaar.

De rij wordt afgesloten door nr. 146 en 156 waarbij de deur met luifel in de zijgevel is geplaatst. Ernaast is een 
raam met middenstijl, op de verdieping is een zelfde raam aanwezig.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen baleng. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling, ze zijn tevens van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 518740

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Geldropseweg 158 5613 LN Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 160 5613 LN Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 162 5613 LN Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4440

Stratum E 5213

Stratum E 4494

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouw naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel en 
maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Blok van drie woningen. Nummer 158 is een twee laags pand waarvan de achterzijde drie bouwlagen telt. Het pand 
bestaat uit een vooruitstekende bouwmassa met het dak haaks op de straat en een kleiner drielaags bouwlid 
daartegen aan waarvan de nok parallel aan de straat loopt. In de voorgevel zijn een deur onder luifel en smalle 
ramen aangebracht. De zijgevel bevat op elke verdieping een groot rechthoekig samengesteld raam en een smal 
licht.
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Schuin ten opzichte van de woning is een garage aanwezig.

Aangrenzend zijn de nummers 160 en 162 gebouwd. Bij 160 is de ingang in een portiek geplaatst, de gevel loopt 
met een afgeronde hoek daar naar toe. De luifel boven de deur loopt door als balkon op de verdieping. In de 
gevelwand aan de Geldropseweg is een reeks vierkante ramen in uitstekende lijsten zichtbaar. Op de verdieping 
bevinden zich rechthoekige samengestelde ramen. De deur met luifel, doorlopend in de afdekking van de erker, bij 
nummer 162 is in de zijgevel geplaatst. Erboven bevinden zich op de eerste en tweede verdieping rechthoekige 
samengestelde ramen. Haaks op de hoofdmassa staat een éénlaagse aanbouw onder zadeldak, haaks op de straat.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; tevens zijn ze van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 518741

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Geldropseweg 164 5613 LN Eindhoven De Burgh

Geldropseweg 166 5613 LN Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4867

Stratum E 4400

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Dubbel woonhuis op U-vormige plattegrond. De woningen zijn in opzet aan elkaar gespiegeld. De gevel aan de 
straatkant telt twee bouwlagen, aan de achterzijde zijn is het geheel drie lagen hoog.

Aan de zijde van de Geldropseweg zijn brede terrasdeuren aangebracht waarboven zich een balkon bevindt. Verder 
zijn op de begane grond samengestelde ramen en ramen in uitstekende lijsten aanwezig. In de zijgevels bevinden 
zich deuren en erkers.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben culuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
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sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 22 april 2020

Pagina: 43 / 77



Monumentnummer*: 518742

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Odulphusstraat 4 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 6 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 8 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 10 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 12 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 14 5614 AP Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4125

Stratum E 4124

Stratum E 3839

Stratum E 3324

Stratum E 4555

Stratum E 4556

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de betonnen afdekking als een luifel 
doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping is een band vierruitsramen zichtbaar.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 518743

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Odulphusstraat 3 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 5 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 7 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 9 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 11 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 13 5614 AN Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 3247

Stratum E 3344

Stratum E 3345

Stratum E 3342

Stratum E 4398

Stratum E 4399

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met de aannemer P. van 
Grootel en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de betonnen afdekking als een luifel 
doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping is een band vierruitsramen zichtbaar.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeing van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van project ontwikkeling; ze zijn tevens van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis
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Monumentnummer*: 518744

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Odulphusstraat 16 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 18 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 20 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 22 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 24 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 26 5614 AP Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 3250

Stratum E 1971

Stratum E 3251

Stratum E 1181

Stratum E 1972

Stratum E 1973

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Nr. 16 is een drielaags pand. Op de begane grond is een deur met luifel aangebracht, ernaast een rechthoekig, 
samengesteld raam. Op de eerste verdieping is eveneens een samengesteld raam aanwezig. De tweede verdieping 
wordt door drie vierruitsramen in beslag genomen. Het pand steekt uit ten opzichte van de aangrenzende rij, St. 
Odulphusstraat 18-26. Dit is een rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de 
betonnen afdekking als een luifel doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping is een band vierruitsramen 
zichtbaar.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; tevens zijn ze van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze zijn architectuurhistorisch van belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 518745

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Odulphusstraat 15 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 17 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 19 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 21 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 23 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 25 5614 AN Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 3692

Stratum E 3693

Stratum E 2529

Stratum E 2530

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Nr. 15 is een drielaags pand. Op de begane grond is een deur met luifel aangebracht, ernaast een rechthoekig, 
samengesteld raam. Op de eerste verdieping is eveneens een samengesteld raam aanwezig. De tweede verdieping 
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wordt door drie vierruitsramen in beslag genomen. Het pand steekt uit ten opzichte van de aangrenzende rij, St. 
Odulphusstraat 17-25. Dit is een rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de 
betonnen afdekking als een luifel doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping is een band vierruitsramen 
zichtbaar.

Waardering

De woningen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling va de industriestad, met name de ontwikkeling van nieuwe 
wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; tevens zijn ze van belang als voorbeeld van de typologische 
ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van de architectuur 
en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de architect Dudok. 
Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang vanwege de 
architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 518746

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Odulphusstraat 28 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 30 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 32 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 34 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 36 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 38 5614 AP Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 40 5614 AP Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 2057

Stratum E 3252

Stratum E 2056

Stratum E 2059

Stratum E 2058

Stratum E 3841

Stratum E 3840

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Nr. 28 is een drielaags pand. Op de begane grond is een deur met luifel aangebracht, ernaast een rechthoekig, 
samengesteld raam. Op de eerste verdieping is eveneens een samengesteld raam aanwezig. De tweede verdieping 
wordt door drie vierruitsramen in beslag genomen. Het pand steekt uit ten opzichte van de aangrenzende rij, St. 
Odulphusstraat 18-26. Dit is een rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de 
betonnen afdekking als een luifel doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping is een band vierruitsramen 
zichtbaar.

Waardering

De woningen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; tevens zijn ze van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 518747

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Odulphusstraat 27 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 29 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 31 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 33 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 35 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 37 5614 AN Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 39 5614 AN Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 3185

Stratum E 3187

Stratum E 2862

Stratum E 3186

Stratum E 3326

Stratum E 3327

Stratum E 2906

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Nr. 27 is een drielaags pand. Op de begane grond is een deur met luifel aangebracht, ernaast een rechthoekig, 
samengesteld raam. Op de eerste verdieping is eveneens een samengesteld raam aanwezig. De tweede verdieping 
wordt door drie vierruitsramen in beslag genomen. Het pand steekt uit ten opzichte van de aangrenzende rij, St. 
Odulphusstraat 29-39. Dit is een rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de 
betonnen afdekking als een luifel doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping is een band vierruitsramen 
zichtbaar.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name de ontwikkeling van 
nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; tevens zijn ze van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van 
de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van de 
architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van belang 
vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 518748

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Nicasiusstraat 1 5614 CD Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 1 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 3 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 5 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 7 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 9 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 11 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 13 5614 BE Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 15 5614 BE Eindhoven De Burgh

St Adrianusstraat 2 5614 EP Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5055

Stratum E 4393

Stratum E 4392

Stratum E 5056

Stratum E 4758

Stratum E 4757

Stratum E 5054

Stratum E 4756

Stratum E 4482
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Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

De rij aan de eerste Wilakkerstraat bestaat uit tweelaags panden.

Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de afdekking als een luifel doorloopt tot boven de deur. Op 
de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar.

De rij wordt beeindigd door hoekwoningen van een afwijkend type.

St. Nicasiusstraat 1 is een drielaags hoekpand met een kleine topgevel onder een flauw hellend zadeldak. De nok 
van het dak loopt evenwijdig aan de straat en staat haaks op de aangrenzende tweelaagse rij, de nok is echter niet 
veel hoger. De zijgevel is iets naar voren geplaatst (tot op de hoogte van de erkers van de aangrenzende rij in de 
Wilakkerstraat).

In de voorgevel zijn samengestelde ramen aangebracht, in de zijgevel bevinden zich vierkante ramen. Boven de 
deur is een luifel aangebracht.

Het pand heeft een éénlaagse aanbouw onder zadeldak.

De Sint Adrianusstraat 2, aan het andere uiteinde van het blok, is een tweelaags pand met topgevel, onder een 
zadeldak waarvan de nok haaks op de straat staat (in het verlengde van de aangrenzende rij).

De voorgevel is voorzien van samengestelde ramen, in de zijgevel zijn vierkante ramen en één rond raam 
aangebracht. Boven de deur steekt een luifel uit. Haaks op de hoofdmassa is een éénlaags aanbouw onder zadeldak 
geplaatst.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in de vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als voorbeeld 
van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 518749

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

1e Wilakkersstraat 4 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 6 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 8 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 10 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 12 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 14 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 16 5614 BH Eindhoven De Burgh

1e Wilakkersstraat 18 5614 BH Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4222

Stratum E 4216

Stratum E 4220

Stratum E 4219

Stratum E 4218

Stratum E 4217

Stratum E 4215

Stratum E 4221

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij tweelaags panden. De panden zijn verder van de rooilijn geplaatst en voorzien van diepere voortuinen.

Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de afdekking als een luifel doorloopt tot boven de deur. Op 
de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikeling; ze zijn tevens van belang als voorbeeld 
van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang van de geschiedenis 
van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere functionalistische vormentaal en hun plaats in het werk van 
de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze zijn van 
belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 518750

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Burghplein 1 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 2 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 3 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 4 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 5 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 6 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 7 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghstraat 49 5614 BC Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4480 A4481

Stratum E 4112

Stratum E 4113

Stratum E 4111

Stratum E 4114

Stratum E 4481

Stratum E 4479

Stratum E 4116

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij drielaags panden. Op de begane grond is een samengesteld raam aangebracht. Op de eerste verdieping 
bevinden zich een rond raam en een samengesteld raam in combinatie met een deur, die naar een zich verder over 
de gevel uitstrekkend balkon voert. Op de tweede verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen 
zichtbaar. Tegen de zijgevel van het eindpand, Burghplein 7 is een klein balkon op de eerste verdieping 
aangebracht. Van het adres Burghstraat 49 bevindt de drielaagse zijgevel zich aan het plein en heeft samengestelde 
ramen. Aan de kant van de Burghstraat is boven de voordeur een luifel aangebracht.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis
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Monumentnummer*: 518751

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

2e Wilakkersstraat 1 5614 BK Eindhoven De Burgh

2e Wilakkersstraat 3 5614 BK Eindhoven De Burgh

2e Wilakkersstraat 5 5614 BK Eindhoven De Burgh

2e Wilakkersstraat 7 5614 BK Eindhoven De Burgh

2e Wilakkersstraat 9 5614 BK Eindhoven De Burgh

2e Wilakkersstraat 11 5614 BK Eindhoven De Burgh

St Leonardusstraat 1 5614 ED Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4748

Stratum E 5585

Stratum E 4744

Stratum E 3449

Stratum E 4747

Stratum E 5584

Stratum E 4746

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de afdekking als een luifel doorloopt 
tot boven de deur. Op de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar.

Het hoekpand, St. Leonardusstraat 1 is drie lagen hoog onder een dak haaks op de straat, het uiteinde van de 
voorgevel telt twee bouwlagen, het dakvlak loopt hier lager door. Boven de deur is een luifel aangebracht, de ramen 
zijn samengesteld. Op de verdieping is een deur met een klein balkon aanwezig. Opzij van het pand staat een 
anderhalve laag hoge schuur onder zadeldak.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis
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Monumentnummer*: 518752

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Burghplein 10 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 11 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 12 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 13 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 14 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 15 5614 BA Eindhoven De Burgh

Burghplein 16 5614 BA Eindhoven De Burgh

St Leonardusstraat 2 5614 EH Eindhoven De Burgh

St Adrianusstraat 1 5614 EL Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 3359

Stratum E 3363

Stratum E 4108

Stratum E 4107

Stratum E 4311

Stratum E 3360

Stratum E 4310

Stratum E 4110

Stratum E 4109

Rijksmonumentomschrijving**
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Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de afdekking als een luifel doorloopt 
tot boven de deur. Op de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar.

Het hoekpand, St. Leonardusstraat 2 is drie lagen hoog, onder een dak haaks op de straat. Het uiteinde van de 
voorgevel telt twee bouwlagen, het dakvlak loopt hier gedeeltelijk lager door. Boven de deur is een luifel 
aangebracht, de ramen zijn samengesteld. Op de verdieping is een deur met een klein balkon aanwezig. Opzij van 
het pand staat een anderhalve laag hoge schuur onder zadeldak.

De andere hoek van het blok is St. Adrianusstraat 1, een tweelaags pand met topgevel, onder een zadeldak waarvan 
de nok haaks op de straat staat (in het verlengde van de aangrenzende rij).

De voorgevel is voorzien van samengestelde ramen, in de zijgevel zijn vierkante ramen en één rond raam 
aangebracht. Boven de deur steekt een luifel uit. Haaks op de hoofdmassa is een éénlaags aanbouw onder zadeldak 
geplaatst.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 22 april 2020

Pagina: 65 / 77



Monumentnummer*: 518753

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Petrus Dondersstraat 25 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 27 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 29 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 31 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 33 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 35 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 37 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 39 5613 LP Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 41 5613 LR Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 43 5613 LR Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 45 5613 LR Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 47 5613 LR Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 49 5613 LR Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 51 5613 LR Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 53 5613 LR Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 55 5613 LR Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4098

Stratum E 2532

Stratum E 2583

Stratum E 2790

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 22 april 2020

Pagina: 66 / 77

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/518721


Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4097

Stratum E 2533

Stratum E 4187

Stratum E 1766

Stratum E 2284

Stratum E 3842

Stratum E 2789

Stratum E 4101

Stratum E 3843

Stratum E 4100

Stratum E 4096

Stratum E 4099

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouw naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel en 
maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Langgerekte rij woningen, tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de afdekking 
als een luifel doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar.

Deze rij wordt doorbroken door drie drielaags panden (nummer 43-47). In deze woningen is op de begane grond 
een samengesteld raam aangebracht. Op de eerste verdieping bevinden zich een rond raam en een samengesteld 
raam in combinatie met een deur die naar een zich verder over de gevel uitstrekkend balkon voert. De twee 
verdieping bestaat uit een terugliggend balkon met baksteen balustrade, aan het balkon liggen rechthoekige ramen. 
De rij ligt iets verder terug dan de overige woningen aan de Petrus Dondersstraat, de woningen hebben diepere 
voortuinen.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld voor de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaatst in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.
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Monumentnummer*: 518754

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Petrus Dondersstraat 8 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 10 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 12 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 14 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 16 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 18 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 20 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 22 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 24 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 26 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 28 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 30 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 32 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 34 5614 AG Eindhoven De Burgh

Petrus Dondersstraat 36 5614 AG Eindhoven De Burgh

2e Wilakkersstraat 2 5614 BL Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 2050

Stratum E 1975

Stratum E 2281

Stratum E 1880
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Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 2049

Stratum E 2047

Stratum E 2833

Stratum E 1974

Stratum E 1878

Stratum E 2045

Stratum E 2052

Stratum E 2282

Stratum E 1877

Stratum E 2832

Stratum E 2048

Stratum E 2051

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Langgerekte rij woningen. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de afdekking als een luifel 
doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar.

De rij wordt doorbroken door smalle gangetjes naar de achtertuinen. Het eerste pand, grenzend aan een gangetje 
wijkt af van de overige bebouwing: Petrus Dondersstraat 18 en 28 zijn drielaags panden waarbij op de begane 
grond en eerste verdieping een samengesteld raam is aangebracht, op de eerste verdieping is daar nog een rond 
raam aan toegevoegd. Op de tweede verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen zichtbaar. Deze rij 
wordt afgesloten door tweede Wilakkerstraat 2, een dwarsgeplaatste woning. Dit pand is twee lagen hoog en 
voorzien van een topgevel. In deze topgevel is een rond raam aangebracht. De zijgevel komt overeen met de 
aangrenzende rij aan de Petrus Dondersstraat.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
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* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 22 april 2020

Pagina: 71 / 77



Monumentnummer*: 518755

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Odastraat 1 5614 AL Eindhoven De Burgh

St Odastraat 3 5614 AL Eindhoven De Burgh

St Odastraat 5 5614 AL Eindhoven De Burgh

St Odastraat 7 5614 AL Eindhoven De Burgh

St Odastraat 9 5614 AL Eindhoven De Burgh

St Odastraat 11 5614 AL Eindhoven De Burgh

St Odulphusstraat 1 5614 AN Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4366

Stratum E 5049

Stratum E 5420

Stratum E 5421

Stratum E 5272

Stratum E 4438

Stratum E 5050

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met de aannemer P. van 

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Grootel en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij tweelaags panden. Op de begane grond is een erker aangebracht waarvan de betonnen afdekking als een luifel 
doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping zijn dicht op elkaar geplaatste rechthoekige ramen zichtbaar. De rij 
wordt afgesloten door Sint Odulphusstraat 1, een drielaags pand, dwars geplaatst ten opzichte van de aangrenzende 
rij aan de Sint Odastraat. De gevel aan de Odulphusstraat heeft een éénlaags aanbouw onder zadeldak, haaks op de 
hoofdmassa. Boven de deur is een luifel aangebracht, in de gevel zijn samengestelde ramen zichtbaar.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis
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Monumentnummer*: 518756

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

St Odastraat 4 5614 AM Eindhoven De Burgh

St Odastraat 6 5614 AM Eindhoven De Burgh

St Odastraat 8 5614 AM Eindhoven De Burgh

St Odastraat 10 5614 AM Eindhoven De Burgh

St Odastraat 12 5614 AM Eindhoven De Burgh

St Odastraat 14 5614 AM Eindhoven De Burgh

St Odastraat 16 5614 AM Eindhoven De Burgh

St Odastraat 18 5614 AM Eindhoven De Burgh

St Odastraat 20 5614 AM Eindhoven De Burgh

St Odastraat 22 5614 AM Eindhoven De Burgh

St Odastraat 24 5614 AM Eindhoven De Burgh

St Odastraat 26 5614 AM Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 4519

Stratum E 5929

Stratum E 6739

Stratum E 4857

Stratum E 4550

Stratum E 5928

Stratum E 5559

Stratum E 5560
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Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5045

Stratum E 4854

Stratum E 5044

Stratum E 4855

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met de aannemer P. van 
Grootel en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.

Omschrijving

Rij drielaags panden. De woningen zijn telkens twee aan twee, gespiegeld ten opzichte van elkaar waarbij twee 
voordeuren onder een betonnen luifel zijn geplaatst. Tussen de voordeuren steekt, onder de luifel, een 
scheidingsmuur uit. Op de begane grond en eerste verdieping zijn samengestelde ramen aangebracht. De tweede 
verdieping is voorzien van dicht op elkaar geplaatste vierruitsramen.

Waardering

De woonhuizen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en hun plaats in 
het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. Ze 
zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis
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Monumentnummer*: 518757

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 30 juli 2001
Kadaster deel/nr: 15766/35

Monumentnaam**

Witte Dorp

Complexnummer Complexnaam

518721 Witte Dorp

Woonplaats*

Eindhoven

Gemeente*

Eindhoven

Provincie*

Noord-Brabant

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Burghstraat 23 5614 BB Eindhoven De Burgh

Burghstraat 25 5614 BC Eindhoven De Burgh

Burghstraat 27 5614 BC Eindhoven De Burgh

Burghstraat 29 5614 BC Eindhoven De Burgh

Burghstraat 31 5614 BC Eindhoven De Burgh

Burghstraat 33 5614 BC Eindhoven De Burgh

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Stratum E 5953

Stratum E 4444

Stratum E 5952

Stratum E 5951

Stratum E 5950

Stratum E 4751

Rijksmonumentomschrijving**

Inleiding

De woningen zijn gebouwd naar plannen van W.M. Dudok in 1937, in samenwerking met aannemer P. van Grootel 
en maken deel uit van de wijk 'Het Witte Dorp'.
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Het eerste pand van de rij, nr. 23 is drie lagen hoog en risaleert ten opzichte van de aansluitende rij tweelaags 
panden. De zijgevel grenst aan een smal pad. In de voorgevel zijn op de begane grond en verdieping samengestelde 
ramen aangebracht. Bij de tweelaagse panden is op de begane grond een erker aangebracht waarvan de betonnen 
afdekking als een luifel doorloopt tot boven de deur. Op de verdieping is een band vierruitrsramen zichtbaar.

Waardering

De woningen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de 
sociaal-economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van de industriestad, met name als voorbeeld van de 
ontwikkeling van nieuwe wijken in een vroege vorm van projectontwikkeling; ze zijn tevens van belang als 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de rijtjeswoning. Ze hebben architectuurhistorisch belang voor de 
geschiedenis van de architectuur en bouwtechniek door hun sobere Functionalistische vormentaal en door hun plaats 
in het werk van de architect Dudok. Ze hebben ensemblewaarden als onderdeel van een samenhangende woonwijk. 
Ze zijn van belang vanwege de architectonische gaafheid.
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Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis
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