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Tramstraat 15-17 
 

        
 

Datum van aanwijzing: 4-1-1994 

Kadastrale gegevens bij inschrijving: Eindhoven C 1503 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 
Tweelaags, vrijstaand pand. De beide uiteinden van de gevel zijn voorzien van topgevels met een 

dwars zadeldak. Het deel van de gevel daartussen ligt terug en heeft een plat dak met dakschilden. 
Dakschilden en zadeldaken zijn gedekt met kruispannen. Het pand is uitgevoerd in baksteen en heeft 
een gepleisterde plint. Om de topgevels is een getrapt fries, eveneens in pleisterwerk, aangebracht. 

Horizontale banden over de gevel zijn uitgevoerd in geglazuurde baksteen. Tegen het terugliggende 
gedeelte van de gevels     
zijn op de verdieping balkons aangebracht onder een lessenaarsdak. Ondergrond van de balkons 

wordt gevormd door troggewelfjes, deze gewelfjes vormen tevens de afdekking van de portiek. 
Nummer 17 heeft een paneeldeur met smeedijzeren roosters, de deur van nummer 15 is vernieuwd. 
Voor de deur is een kleine trap gemaakt. In de plint zijn kelderlichten aangebracht. De overige ramen 

zijn voorzien van bovenlichten met een roedenverdeling, gevuld met kathedraalglas. Als ontlastende 
constructie zijn boven de ramen van de begane grond strekken aangebracht, op de verdieping zijn het 
segmentbogen, steeds voorzien van gepleisterde aanzet- en sluitstenen. De boogvelden van de 

segmentbogen zijn gevuld met geglazuurde tegels met bloemmotieven. In de topgevels zijn kleine 
ramen, omgeven door een rondboog met gepleisterd boogveld, aangebracht. Daarboven zijn tegels in 
de gevel aangebracht waarop in reliëf voorstellingen van diverse gereedschappen zijn uitgebeeld.  

 
Het pand is in detaillering gaaf bewaard gebleven en vormt een voorbeeld voor het oorspronkelijke 
straatbeeld van de Tramstraat zoals deze er aan het begin van de eeuw uit heeft gezien.  

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 
Adres: Tramstraat 15 en 17 
Oorspronkelijke functie: Woonhuis 
Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen 

Type: Woonhuis 
Bouwperiode: ca. 1900 
Gevels en materialen: Tweelaags baksteen met topgevel, gepleisterde plint. Speklagen in 

strengperssteen en geglazuurde baksteen. Getrapte band om topgevel. Souterrain. Portiek 
waarboven balkon. 
Vensters en deuren: Bovenlichten met roedenverdeling. 

Dak en bedekking: Samengesteld platdak met dakschild en zadeldak met kruispannen.  
Constructie: Portiek met troggeveltjes. 
Motivering: Cultuurhistorisch belang. 

Bijzonderheden: Tegels met reliëf in topgevel waarop voorstellingen van gereedschap (voormalig 
woonhuis stadsarchitect). Sierankers. 


