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Strijpsestraat 144-144l 
 

      
 

Datum van aanwijzing: 25-2-2002 

Redengevende omschrijving 

Beschrijving 
Paulushuis, verpleeghuis, oorspronkelijk liefdesgesticht uit 1909, architect L.P.J. Kooken. Het 
voormalige verpleeghuis heeft twee bouwlagen onder een zadeldak en bestaat uit verschillende 

bouwdelen binnen een rechthoekige plattegrond. De voorgevel op het westen telt twee bouwlagen en 
is gemetseld in kruisverband met een machinale baksteen. Met rollagen zijn spekbanden in het 
metselwerk aangebracht en beperkt met een oranje verblendstenen geometrische patronen. Het dak 

is gedekt met leien. De onderzijde van de gevel is als trasraam en versnijdt ter hoogte van de 
onderdorpel van de begane grond vensters. De voorgevel is verdeeld in drie delen, waarvan de 
buitenste risaleren. Het middeldeel is vier venstertraveeën breed. Twee kelderlichten zijn zichtbaar in 

de twee zuidelijke traveeën. In de binnenste noordelijke travee bevindt zich de toegang tot het 
gebouw, waarvoor een portaal is gebouwd met een zadeldak. Zowel de drie treden naar het portaal 
als de afwerking van de topgevel zijn van hardsteen. De sluitsteen van de getoogde doorgang is 

daarbij uitgevoerd als sokkel voor een beeld. Boven de recent verwijderde toegangsdeuren in de 
gevel is een halfrond bovenlicht met spaakroeden aangebracht. De vensters zijn uitgevoerd met 
handstenen onderdorpels en kruisramen, waarvan de vaste bovenramen op de begane grond een 

acht- en op de verdieping een zesruits roedenverdeling hebben en groen glas. Boven de begane 
grond vensters is een strek gemetseld. De verdiepingsvensters zijn in een ondiepe rondboognis 
geplaatst. Langs de bovenzijde van de gevel bevindt zich een uitkragende goot. In het dakvlak zijn 

vier dakkapellen met zadeldaken aangebracht. Opvallend is de topgevel die vanachter het dak oprijst 
gedecoreerd met een natuurstenen kruis. De noordelijke hoekrisaliet heeft een topgevel. Op de 
begane grond bevinden zich twee vensters met kruisramen. Op de verdieping bevindt zich één 

venster met kruisraam, geflankeerd door een venster met een kloosterraam. Deze vensters en de 
vensters in de top bevinden zich in een rondboognis. Het raam in de top is van recente datum. De 
zuidelijke hoekrisaliet herbergt het trappenhuis, is hoger dan de gevel van het middendeel en 
uitgevoerd met een schilddak. Op de begane grond bevinden zich twee kleine rondboog vensters. De 

twee vensters erboven zijn voorzien van een strek aan de bovenzijde en bevinden zich ter hoogte van 
de verdiepingsvloer. Voor het glas in lood zijn voorzetramen aangebracht. Ter hoogte van de 
zoldervloer zijn drie rondboogvensters gesitueerd, eveneens voorzien van glas in lood 

Waardering.  
Het pand is van belang voor de stadhistorische markering van de oude kern van Strijp, waarvan het de 
herkenbaarheid ondersteunt; gezien de functie is het pand tevens van sociaalhistorisch belang. Het 

pand is van architectonisch belang vanwege zijn gaafheid en detaillering.  
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Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 
Adres: Strijpsestraat 144 en 144b 

Oorspronkelijke functie: Klooster 
Hoofdfunctie: Religieuze gebouwen 
Type: Klooster, kloosteronderdeel 

Bouwperiode: ca. 1910 
Gevels en materialen: Baksteen. Risaliet. 
Vensters en deuren: Rondbogen met boogvullingen. Openslaande ramen, zesruits bovenlichten. 

Voorportaal met rondboog en heiligenbeeld. 
Dak en bedekking: Zadeldak met kruisend deel met verbeterde Hollandse pannen. Dakkapellen. 
Bijgebouwen: Nummer 144b eenlaags, schoolgebouw met trapgeveltje, nis met H. Vincent A. Paulo. 

Lisenen met speklagen. 
Motivering: Cultuur-, sociaalhistorisch belang. 
Bijzonderheden: Zusters van Liefde. 

 

 


