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Oirschotsedijk 14b 
 

   
(foto: gemeente Eindhoven) 

 

Korte omschrijving  
 

De voormalige Constant Rebeque kazerne bestaat uit een poortgebouw met paviljoens, gebouwd 

volgens een standaardtype dat in de jaren 1930 was ontworpen door de kapitein der Genie A.G. Boost 

om te voldoen aan de toenemende behoefte aan gebouwen voor het Nederlandse leger.  

De gebouwen zijn voorzien van grote schilddaken met overstek.  

Het poortgebouw heeft een karakteristiek middendeel waarin zich de doorgang bevindt naar het 

exercitieterrein. Daarboven zijn hoge smalle ramen aangebracht met aan weerszijden een wijzerplaat 

en een windrichtingwijzer.  

 

Datum van aanwijzing: 27-08-2001 

Datum van registratie: *18-12-2001 

Rijksmonument nummer complex: 518776 

Rijksmonument nummer poortgebouw: 518777 

Rijksmonument nummer legeringsgebouwen: 518778 

Rijksmonument nummer paviljoen: 525714 

 

Redengevende omschrijving 

Complex 

Inleiding 

De CONSTANT REBEQUE KAZERNE, ontworpen door de Genie, onder leiding van J.Zwart in 1938. 

Het complex ligt in het noordwesten van Eindhoven en beslaat een rechthoekig terrein tussen de 

Oirschotsedijk en de spoorlijn naar Den Bosch. 

De vroegste bebouwing is aan de Oirschotsedijk geconcentreerd. Daar kwam een zogenaamde 

"Boost-kazerne" tot stand. De behoefte aan nieuwe kazerne gebouwen nam toe toen in 1938 de 

Dienstplichtwet gewijzigd werd, om aan deze behoefte te voldoen werd een standaardtype ontworpen 

door kapitein der Genie A.G. Boost. Kenmerkend voor dit type zijn het poortgebouw en paviljoens, 

gegroepeerd rond een exercitieterrein en uitgevoerd in een zakelijke stijl. Latere uitbreidingen zijn in 

het noorden en uiterste westen van het terrein gerealiseerd in de jaren '40. Deze uitbreidingen worden 

niet beschermd. 

Omschrijving 

Parallel aan de Oirschotsedijk bevindt zich het poortgebouw. Haaks erop is het rechthoekige 

exercitieterrein aangelegd waaraan vier paviljoens grenzen. Drie van deze paviljoens staan haaks op 

het poortgebouw. Een vierde paviljoen staat parallel aan het poortgebouw en vormt een visuele 
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afsluiting van het geheel. Aan het begin van het exercitieterrein is een gemetselde bank met 

gedenksteen geplaatst. 

Een groot deel van het terrein is bebost. 

Waardering 

Het kazernecomplex is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als 

voorbeeld van een bestuurlijke ontwikkeling, namelijk de stichting van kazernementen in of nabij de 

grote steden en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van kazernes. Architectuurhistorisch is 

het van belang vanwege de zorgvuldig gedetailleerde stijlvormen die door de bureaus der genie kort 

voor de Tweede Wereldoorlog werden toegepast en wegens het materiaalgebruik. Het gebouw is van 

belang vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de stad. Het object is belangrijk 

vanwege de gaafheid van het ex- en interieur. 

Thans is het complex bij Defensie in gebruik als Rij- en Tractieschool. 

 
 

Omschrijving 

DRIE LEGERINGSGEBOUWEN, elk paviljoen bestaat uit een tweelaags pand op rechthoekige 

plattegrond onder schilddak. Het geheel is uitgevoerd in baksteen, de daken zijn voorzien van een 

overstek en gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Tegen de kopse gevel is een uitbouw onder 

een lager dak geplaatst. De gevel aan de zijde van het exercitieterrein kent risalieten waarin zich de 

trappenhuizen bevinden. 

In de gevels zijn samengestelde ramen met metalen kozijnen aangebracht. 

Het interieur is met uitzondering van hal en trappartijen gemoderniseerd. 

Waardering 

De drie legeringsgebouwen zijn van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als 

voorbeeld van een bestuurlijke ontwikkeling, namelijk de stichting, van kazernementen in of nabij de 

grote steden en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. 

Architectuurhistorisch is het van belang vanwege de zorgvuldig gedetailleerde stijlvormen die door de 

bureaus der genie kort voor de Tweede Wereldoorlog werd toegepast en wegens het 

materiaalgebruik. Het gebouw is van belang vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling 

van de stad. Het object is belangrijk vanwege de gaafheid van in- en exterieur.  

 
 

Inleiding 

PAVILJOEN, uit 1938 onderdeel van de Constant Rebeque kazerne, ontworpen door de Genie 

onderleiding van J. Zwart. 

Omschrijving 

Paviljoen, gebouwd als keuken, bestaande uit een samengestelde bouwmassa op rechthoekige 

plattegrond. Het heeft een drielaags gedeelte op L-vormige plattegrond waaraan een tweelaags 

gedeelte is toegevoegd. Haaks op dit tweelaags gedeelte is een kleine eenlaagse bouwmassa onder 

zadeldak geplaatst. Het geheel is uitgevoerd in baksteen, voorzien van een samengesteld schilddak 

met overstek, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Hierin was oorspronkelijk het badhuis 

gevestigd. 

Het pand heeft samengestelde ramen met metalen kozijnen, voorzien van een roedeverdeling. 

Waardering  

Het paviljoen is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van 

een bestuurlijke ontwikkeling, namelijk de stichting van kazernementen in of nabij de grote steden en 

als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Architectuurhistorisch is het van 

belang vanwege de zorgvuldig gedetailleerde stijlvormen die door de bureaus der genie kort voor de 

Tweede Wereldoorlog werd toegepast en wegens het materiaalgebruik. Het gebouw is van belang 
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vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de stad. Het object is belangrijk vanwege 

de gaafheid van in- en exterieur. 

 

Omschrijving 

POORTGEBOUW, bestaande uit een langgerekte vleugel op L-vormige plattegrond met een hoger 

opgetrokken middenrisaliet. Het pand is uitgevoerd in baksteen onder een samengesteld schilddak, de 

risaliet is van een tentdak voorzien. Daken zijn voorzien van een overstek en gedekt met verbeterde 

Hollandse pannen. 

De risaliet heeft op de begane grond een brede rondboog-doorgang met ijzeren hekwerk. Erboven zijn 

hoge smalle ramen aangebracht. Aan weerszijden daarvan zijn een wijzerplaat en windwijzer op de 

gevel zichtbaar. 

Aan de achterzijde is de gevel, aan weerszijden van de risaliet terugliggend geplaatst, aan één kant is 

dit gedeelte later dichtgezet. In de vleugels bevinden zich op de begane grond en verdieping 

samengestelde ramen met metalen kozijnen. 

In het haakse gedeelte bevindt zich de sportzaal. Een groot deel van de verdieping, boven de poort, 

wordt door de kantine in beslag genomen. De oorspronkelijke luchtplaats, in het gedeelte rechts van 

de poort, is thans overdekt en als magazijn in gebruik. 

Rechts achter de langgerekte vleugel is een eenlaagse aanbouw onder zadeldak aanwezig waar zich 

de ziekenboeg bevindt. 

Waardering 

Het poortgebouw is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld 

van een bestuurlijke ontwikkeling, namelijk de stichting van kazernementen in of nabij de grote steden 

en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Architectuurhistorisch is het van 

belang vanwege de zorgvuldig gedetailleerde stijlvormen die door de bureaus der genie kort voor de 

Tweede Wereldoorlog werd toegepast en wegens materiaalgebruik. Het gebouw is van belang 

vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de stad. het object is belangrijk vanwege 

de gaafheid van het in- en exterieur. 

 

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 

Adres: Oirschotsedijk 14b 

Naam: Constant Rebeque 

Oorspronkelijke functie: Kazerne 

Hoofdfunctie: Verdedigingswerken, militaire gebouwen 

Type: Militair verblijfsgebouw 

Bouwperiode: ca. 1938-1939 

Bouwstijl: Traditionalisme 

Gevels en materialen: Baksteen (grootformaat). 

Vensters en deuren: Stalen kozijnen, met openslaande delen. 

Dak en bedekking: Schilddaken met gesmoorde romaanse pannen. Brede overstek. 

Bijgebouwen: Monument. 

Groen: Aanleg langs middenas. 

Motivering: Architectuurhistorisch belang. 

 


