Gemeentelijk monument
Tongelresestraat 20-24

Datum van aanwijzing: 4-1-1994
Kadastrale gegevens bij inschrijving: Tongelre E 2223

Redengevende omschrijving
Beschrijving
Rijtje van drie woningen, twee lagen hoog. Nummer 22 is drie traveeën breed, de nummers 20 en
24 zijn elk twee traveeën breed. In het midden en aan de beiden uiteinden van de rij bevinden zich
risalieten welke bekroond worden door topgevels. Het geheel is uitgevoerd in baksteen onder
zadeldak. De nok van het dak loopt evenwijdig aan de straat, de daken van de topgevels staan daar
haaks op. Deze topgevels zijn voorzien van een windveer met makelaar en hangend houtwerk. Het
dak is gedekt met kruispannen.
Het gevelvlak wordt doorsneden door speklagen in een afwijkende kleur baksteen. Boven de ramen
op de begane grond zijn segmentbogen aangebracht, op de verdieping zijn dit rondbogen. De
boogvelden zijn evenals de kroonlijst uitgevoerd met polychroom metselwerk. De woningen zijn
voorzien van ondiepe portieken met paneeldeuren waarin gesneden motieven in Art Nouveau stijl zijn
aangebracht. Ook in de latei boven de portiek komen ingegraveerde motieven voor. De bovenlichten
van de T-ramen zijn gevuld met gekleurd glas. In de panden nummer 20 en 24 zijn bredere,
samengestelde ramen met afgeronde hoeken aanwezig. De bovenlichten van deze ramen zijn
voorzien van glas-in-lood met Art Nouveau motieven. Onder de ramen bevinden zich gemetselde
vensterbanken, uitgevoerd in groene geglazuurde baksteen. In de voorgevel zijn sierankers zichtbaar.
Het pand nummer 22 is voorzien van een gang in het midden met aan weerszijden kamers. In deze
kamers bevinden zich stucplafonds met eenvoudige ornamenten. Bij de panden nummer 20 en 24
bevindt zich de gang aan de zijkant van de woning. De omlijstingen van de paneeldeuren in het
interieur zijn voorzien van een gesneden decoratie in Art Nouveau stijl. Een tuin, voor de woningen,
wordt van de straat gescheiden door middel van een smeedijzeren sierhek.
De panden zijn van architectuurhistorisch belang vanwege gaafheid en gebruik van elementen van Art
Nouveau en Chaletstijl.

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: Tongelresestraat 20;22;24
Oorspronkelijke functie: Woonhuis
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen
Type: Woonhuis
Bouwperiode: ca. 1905
Bouwstijl: Neorenaissance
Gevels en materialen: Tweelaags baksteen, topgevels aan uiteinden en in het midden. Mozaïek in
boogvelden (rondbogen en segmentbogen).
Vensters en deuren: T-ramen, bovenlichten met kleine roedenverdeling. Ramen aan uiteinden met
afgeronde hoeken.
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Gemeentelijk monument
Dak en bedekking: Samengesteld zadeldak met windveer en hangendwerk, met kruispannen.
Bijgebouwen: Smeedijzeren hek.
Groen: Tuin.
Motivering: Cultuurhistorisch belang.
Bijzonderheden: Art Nouveau motieven in deur, bovenlicht en in ankers.
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