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Vestdijk 24-26 
 

         
 

Datum van aanwijzing: 4-1-1994 

Kadastrale gegevens bij inschrijving: Eindhoven C 1683 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 

Tweelaags pand, vijf traveeën breed, onder een doorlopend mansardedak waarvan de nok 
evenwijdig aan de straat loopt. Onder de dakrand is een gootlijst op consoles aangebracht. De 
voorgevel is gelaagd gepleisterd en aan de bovenzijde van een kroonlijst voorzien. Onder de ramen 

van de verdieping is een waterlijst aangebracht. In het middenrisaliet bevindt zich een portiek, 
daarboven is een rechthoekig balkon met smeedijzeren hek aanwezig. In de portiek is een hardstenen 
trapje geplaatst dat naar een brede paneeldeur met smeedijzeren roosters leidt. De licht getoogde 

ramen op de verdieping zijn in een geprofileerde omlijsting gevat, de hoeken en het midden hiervan 
worden door middel van stucwerk ornamenten benadrukt. Bij een verbouwing in de jaren twintig is het 
pand in twee woningen gesplitst. Aan de zijkant werd een bouwmassa toegevoegd voor een nieuwe 

ingang. De portiek is hier voorzien van een bolle betegelde wand. In de gevel erboven is een puntig 
uitstekend raam geplaatst. De toegevoegde bouwmassa strekt zich opzij van het pand uit en omsluit 
een deel van de achtergevel. Met deze verbouwing zijn ook de ramen in de voorgevel vernieuwd. Op 

de begane grond is dit het meest ingrijpend gebeurd, twee smalle ramen zijn vervangen door één 
breed raam. Op de verdieping is alleen de indeling van het kozijn aangepast. Op het dak zijn drie 
dakkapellen geplaatst. Het interieur van nummer 26 is hierdoor vooral gewijzigd. Enkele elementen 

van de oorspronkelijke toestand zijn over gebleven, een voorbeeld is onder andere een restant van de 
lambrisering in de achterkamer op de begane grond van nummer 26. Het pand heeft een voortuin met 
een smeedijzeren hek en poort tussen gietijzeren pilaren.  

 
Het pand is van architectuurhistorisch belang en geeft tezamen met nummer 22 een beeld van de 
Vestdijk zoals die er aan het einde van de negentiende eeuw heeft uitgezien.  

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 
Adres: Vestdijk 24 
Oorspronkelijke functie: Villa 

Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen 
Type: Woonhuis 
Bouwperiode: ca. 1870 

Bouwstijl: Eclecticisme 
Gevels en materialen: Tweelaags, geblokt gepleisterd. Middenrisaliet en hoekpilasters. Omlijsting 
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ramen met kuiven. 
Vensters en deuren: Ramen begane grond vernieuwd (ca. 1920). Getoogde T-ramen op verdieping, 

bovenlichten met roedenverdeling. 
Dak en bedekking: Platdak met omlopend schild, lei.  
Bijgebouwen: Gietijzeren tuinhek. 

Groen: Voortuin. 
Motivering: Architectuurhistorisch belang. 
Bijzonderheden: Balkon op consoles boven ingang. 

 

 


