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Parklaan 52 
 

        
 

Datum van aanwijzing: 10-1-1989 

Kadastrale gegevens bij inschrijving: Tongelre F 985 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 

Vrijstaande villa, nu kantoor, gebouwd in 1920 naar ontwerp van architect E. Verschuyl (tekende ook 
het tuinontwerp). Het pand ligt aan de Parklaan, in het beschermd stadsgezicht Villapark Tongelre, 
nabij het centrum van Eindhoven. 

Landhuis en tuinen. Architect bna: E. Verschuyl (Hilversum) Bouwtekeningen: september 1920 
(1920/316) Opdrachtgever: J.L. Weyers,  
Tweelaags vrijstaand pand op een rechthoekige plattegrond onder een afgeplat schilddak, het dak 

heeft een overstekende gootlijst en is gedekt met leisteen. 
Het geheel is uitgevoerd in baksteen, aan de bovenzijde voorzien van een gepleisterde kroonlijst met 
bloktandlijst. De gevel aan de straatkant telt drie brede traveeën waarbij aan de uiteinden 

segmentboogvormige risalieten zijn aangebracht. Hierin bevinden zich samengestelde ramen waarvan 
de bovenlichten van een kleine roedeverdeling zijn voorzien, de ramen op de begane grond hebben 
luiken. Tussen deze risalieten is een erker over begane grond en verdieping doorlopend aangebracht 

met op de begane grond een terrasdeur. Ervoor is een betegeld terras aangebracht, van de tuin 
gescheiden door een bakstenen balustrade. De linkerzijgevel heeft een terugliggend middenstuk dat 
ter plekke van de begane grond geblokt gepleisterd is uitgevoerd. Hierin is de ingang met een dubbele 

deur geplaatst, voorafgegaan door een bordes met traptreden. Boven de deur is een luifel met 
kroonlijst op zuilen. Aan weerszijden van de ingang zijn samengestelde ramen geplaatst, de 
bovenlichten zijn voorzien van een kleine roedenverdeling, de ramen hebben luiken. Boven de ingang 

is een balkon met balustrade, voorzien van een vlaggenmast. De ingangspartij wordt bekroond door 
een dakkapel met vleugelstukken en gebogen fronton. Aan weerszijden van het middengedeelte is de 
gevel voorzien van topgevels met een klein tentdak. Tegen de rechterzijgevel is een veranda 

gebouwd. De hoekpilaren zijn in baksteen uitgevoerd, erboven bevindt zich een balkon met 
balustrade. 
In het dakvlak bevinden zich aan de straatkant dakkapellen met driehoekig fronton.  

Het pand wordt omgeven door een ruime tuin met waterpartij, gazons en diverse bomen en struiken. 
Aan de straatzijde begrensd een smalle strook water het terrein. Via een bruggetje, en groot 
smeedijzeren hek met lantaarns is de oprijlaan bereikbaar. 

Waardering 
De villa is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking 
van een sociaaleconomische ontwikkeling, namelijk de stichting van fabrikantenwoningen in een 

nieuw ontwikkeld villapark; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling 
van het woonhuis. Het object is van architectuurhistorisch belang door de verzorgde stijl en detaillering 
en als voorbeeld van het oeuvre van de architect Verschuyl. Het huis heeft ensemblewaarden als 

onderdeel van het beschermde villapark Tongelre. Het is van belang vanwege architectonische 
gaafheid van het exterieur. 
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Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 
Adres: Parklaan 52 

Oorspronkelijke functie: Woonhuis 
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen 
Type: Woonhuis 

Architect: Verschuijl, E. 
Bouwperiode: 1920 
Bouwstijl: Neoclassicisme 

Gevels en materialen: Tweelaags baksteen. Bolle risalieten. Gepleisterde kroonlijst.  
Vensters en deuren: Luifel boven deur op zuilen waarboven balkon met balusters. Ramen met luiken, 
bovenlichten met luiken. 

Dak en bedekking: Samengesteld schilddak, lei.  
Bijgebouwen: Smeedijzeren hek, lantaarns. 
Groen: Grote tuin rondom, omgracht met vijvertje, gras en diverse bomen uit onder ander; linde, 

treurwilg. 
Motivering: Cultuurhistorisch belang. 
Bijzonderheden: Veranda met zuilen waarboven balkon. 

 
 
 

  


