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Datum van aanwijzing: 4-1-1994 

Kadastrale gegevens bij inschrijving: Woensel G 5551 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 

Tweelaags half vrijstaand pand, vijf traveeën breed, onder mansardedak waarvan de nok evenwijdig 
aan de straat loopt. Het dak is gedekt met leisteen. Een gootlijst loopt om het gehele dak heen. Het 
pand is gepleisterd waarbij op de voorgevel lagen en gebosseerd geblokte hoekpilasters zijn 

aangebracht. De zijgevel is geblokt gepleisterd uitgevoerd. In de kroonlijst bevindt zich in het midden 
van de voorgevel een ronde opening. In het midden van de gevel bevindt zich een brede paneeldeur 
met gietijzeren roosters. Daarboven op de verdieping is een balkondeur aangebracht. Aan 

weerszijden van de deuren bevinden zich getoogde ramen die, evenals de deuren, in een 
geprofileerde omlijsting zijn geplaatst. Een dakkapel op consoles met een klassiek fronton benadrukt 
het midden van de gevel. In het interieur verkeert de indeling nog grotendeels in de oude staat. Aan 

weerszijden van de gang die het pand in het midden doorsnijdt zijn kamers aangebracht. Aan de 
linkerkant is dit een kamer en-suite (nu als een geheel aanwezig), aan de rechterkant een kleinere 
voorkamer en keuken die onderkelderd is. Achter de keuken bevindt  zich de trap. Elementen uit de 

oorspronkelijk inrichting zoals witte en zwarte marmeren tegels in de gang, stucplafonds op de begane 
grond en een schouw in de voorkamer, rechts van de gang zijn bewaard gebleven. Aan de voorzijde is 
een kleine tuin aanwezig. Van de oorspronkelijk grote achtertuin zijn delen reeds in beslag genomen 

door nieuwbouw. Het pand ligt aan een oude structuur van de vroegere gemeente Woensel die door 
nieuwbouwwijken steeds minder herkenbaar is. Slechts de panden herinneren nog aan een zekere 
ouderdom van de straat. Het pand is van architectuurhistorisch belang als gaaf voorbeeld van een 

classicistische villa. 

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 
Adres: Frankrijkstraat 24 

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

Bouwperiode: Ca. 1880 
Bouwstijl: Eclecticisme 
Gevels en materialen: Baksteen, gepleisterd. Hoekstenen met blokmetselwerk. Cordon. 

Vensters en deuren: Segmentbogen. T-ramen met glas-in-lood, bovenlichten. Paneeldeur. 
Dak en bedekking: Mansardedak met plat, lei in Maasdekking, geprofileerde goot, pirons.  
Groen: Tuin voor (klein) en achter. 

Motivering: Architectuurhistorisch belang. 
Bijzonderheden: Vijf vensterassen. Tweelaags. 

  

  


