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3.10 Klooster Kwartelstraat 

Huize Angela, Kwartelstraat 3  Villapark Tongelre Bouwjaar 1921 

Dit voormalig klooster van de Zusters Ursulinen is 
gebouwd in een sobere traditionalistische stijl.  

Het kloostergebouw was onderdeel van een groter 
complex, samen met een kerk en school. Beide zijn 

inmiddels gesloopt. Het interieur van het gebouw 

is gewijzigd. Een kapel ontbreekt waardoor het 
gebouw geen typerend voorbeeld is van een kloos-

tergebouw.  

Het gebouw wordt aangepast voor de opvang van 
zieke dak- en thuislozen. 

Monumentscores:  Gemeente:  architectuur +/– stedenbouw – cult.hist. – totaalscore – Bevolking: 63 % + 

Het klooster is in Tongelre en het Centrum bekend. Daarbuiten is het klooster enigszins bekend. 

De bevolking oordeelt positief over de monumentale waarde van het voormalige klooster. 
Dit is in tegenstelling tot de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente die een duidelijke negatieve beoordeling over 

het monumentaal potentieel van het gebouw geeft.  

 

Commentaar van wie vindt dat het monument moet worden: 

- mooi gebouw met uitstraling dat past en hoort bij het (beschermd stadsgezicht) Villapark 

- kan nog functioneel en dienstbaar zijn voor opvang of huisvesting 

Commentaar van wie vindt dat het geen monument moet worden: 

- er is al veel aan veranderd, verbouwd, niet meer compleet bewaard gebleven  

- niet meer in originele staat, geen origineel gebruik  
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3.11 Kerk Dommelhoefstraat 

Remonstrantse kerk, Dommelhoefstraat 1A Villapark, Tongelre Bouwjaar 1953 

De architectuur van de kerk is een voorbeeld van 
de overgang van de Wederopbouwarchitectuur en 

organische architectuur.  
De kerk heeft een groot glas-in-loodraam, dat oor-

spronkelijk voor het religieus paviljoen van de 

Wereldtentoonstelling van 1937 werd gemaakt. De 
kerk werd in twee fases gebouwd, het voorste deel 

is van 1965. Deze kerk van de Remonstrantse Broe-

derschap wordt nu ook gebruikt door de Evange-
lisch-lutherse Kerk. 

Monumentscores:  Gemeente:  architectuur + stedenbouw + cult.hist. + totaalscore + Bevolking: 63 % + 

De kerk is buiten het Villapark en Tongelre in het zuidoostelijk deel van Eindhoven nog enigszins bekend. 

De commissie geeft hier over de hele linie een positieve beoordeling. Ook de bevolking is positief. 

Commentaar van wie vindt dat het monument moet worden: 

- mooie details (deuren en met name het glas-in-loodraam) 

- karakteristiek, bijzonder kerkje, eigenzinnig karakter 

Commentaar van wie vindt dat het geen monument moet worden:  

- lelijk gebouw, niet bijzonder, eventueel alleen raam en deuren 
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3.24 Kerk Meerkollaan 

Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 Villapark, Tongelre Bouwjaar 1968 

Het kerkgebouw ligt aan de rand van het Villapark 
bij de sporthal Haagdijk. 

De kerk, gebouwd voor de Nederlands Hervormde 

Kerk, is een voorbeeld van architectuur in een 
strakke moderne stijl. Opvallend element is het 

grote glas-in-loodraam in de kerkruimte. Door het 

ontwerp is de kerk geschikt voor verschillende 
maatschappelijke activiteiten.  

De kerk- en nevengebouwen zijn van buiten volle-

dig gaaf. 

Monumentscores:  Gemeente:  architectuur +/– stedenbouw – cult.hist. +/– totaalscore – Bevolking: 40 % – 

De kerk is in Tongelre goed bekend. Daarbuiten is het gebouw in het oostelijk deel van de stad enigszins bekend. 

Het kerkgebouw komt niet in aanmerking voor de status van monument. De commissie geeft een negatief oordeel en ook de 

bevolking geeft in de enquête een onvoldoende monumentwaarde. 

Commentaar van wie vindt dat het geen monument moet worden: 

- alleen het glas-in-loodraam is mooi, voor de rest niets bijzonders 

- kararakterloos, geen monument  

- niet oud, geen historie 

Commentaar van wie vindt dat het monument moet worden: 

- multifunctioneel gebouw op bijzondere locatie geschikt voor activiteiten 
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3.4 Kerk Fazantlaan  

Kerk Fazantlaan 17 Villapark Tongelre Bouwjaar 1911 

De kerk is gebouwd in een menging van bouwstij-
len in opdracht van de Gereformeerde Gemeente, 

die het tot 1969 in gebruik had.  
Van 1973-1989 deed het gebouw dienst als mos-

kee. Sinds 1991 is het in gebruik door de R.K. paro-

chie St. Antonius van Padua en door oudkatholie-
ken. Deze gebruiksgeschiedenis toont de verschei-

denheid van levensbeschouwingen in Eindhoven. 

Monumentscores:  Gemeente:  architectuur +/– stedenbouw + cult.hist. + totaalscore + Bevolking: 79 % + + 

Ook deze kerk is in heel Eindhoven bekend, in het bijzonder in het stadsdeel waar ze ligt. 

De zeer hoge monumentscore in de enquête en de positieve beoordeling door de commissie maken duidelijk dat deze kerk 
een duidelijk voorbeeld van een monument is.  

Commentaar van wie vindt dat het monument moet worden: 

- vanwege de geschiedenis van het gebouw als kerkgebouw van verschillende gezindten  

- sfeervol en intiem, geschikt voor kleine concerten 

- mooi gebouw, goed geïntegreerd in de woonomgeving 

Commentaar van wie vindt dat het geen monument moet worden: 

- niet bijzonder, niet interessant genoeg 
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