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Bergstraat 26-28-30 
 

    
(Foto: gemeente Eindhoven, Auke Raaff)  

 

Korte omschrijving  
 

Dit POORTGEBOUW MET WONINGEN hoorde oorspronkelijk bij de lucifersfabriek van Mennen en 

Keunen die de eerste in zijn soort was in Nederland. Hieruit ontstond in 1887 de Vereenigde 

Nederlandsche Lucifersfabrieken met als hoofdvestiging Eindhoven. Deze verhuisde in 1907 naar een 

nieuwe fabriek aan de Lijmbeekstraat.  

Het gebouw bestaat uit twee lagen onder een zadeldak met oudhollandse pannen. Raam- en 

deuropeningen zijn voorzien van stucwerklijsten. Het gebouw versterkt het historisch karakter van de 

Bergstraat.   

 

Datum van aanwijzing: vóór 1987  

Datum van registratie: *21-07-1981  

Kadastrale gegevens bij inschrijving: Eindhoven D 2662,2663,997 

Rijksmonument nummer: 14628 

 

Redengevende omschrijving 
 

POORTGEBOUW MET WONINGEN van de voormalige, in 1870 voor de firma Mennen gebouwde 

lucifersfabriek. Pand, opgetrokken in rode baksteen met gepleisterde plint, met verdieping, onder met 

oudhollandse pannen gedekte dwarskap (zadeldak) tussen tuitgevels. In de voorgevel op de begane 

grond twee rond- gesloten T-vensters met natuurstenen vensterbank en een drietal deuren met 

rondgesloten bovenlicht, alle omgeven door een brede, geprofileerde stucwerklijst; brede, getoogde 

inrijpoort met dubbele deur en omgeven door gladde stucwerklijst. Op de verdieping een zestal, licht 

getoogde T-vensters met aan drie zijden een gladde stucwerk omlijsting en aan de onderzijde 

afgesloten door natuurstenen waterlijst. Gevel afgesloten met iets uitkragende lijst van siermetselwerk. 

Staafankers. 

 

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) 
 

Adres: Bergstraat  26, 28 en 30 

Oorspronkelijke functie: Luciferfabriek 

Hoofdfunctie: Boerderij, molen, bedrijf 

Type: Industrie 

Bouwperiode: 1870 

Gevels en materialen: Handgevormde baksteen. Muizentand. Hardstenen cordon; gepleisterde plint. 

Vensters en deuren: T-vensters op 1e verdieping. Getoogde koetsdeur. Rondboog geprofileerde 
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omranding van deuren en vensters op begane grond. Rondboogopeningen op begane grond. 

Dak en bedekking: Zadeldak. Gesmoorde Hollandse pannen. 

Motivering: Architectuurhistorisch belang en industrieel archeologische belang. 

Bijzonderheden: Deel van voormalige luciferfabriek Mennen en Keunen. 

Omschrijving: Poortgebouw met woningen van de voormalige, in 1870 voor de  firma Mennen 

gebouwde lucifersfabriek. Pand, opgetrokken in rode baksteen met gepleisterde plint, met verdieping, 

onder met oudhollandse pannen gedekte dwarskap (zadeldak) tussen tuitgevels. 

 

 

 

 


