
Lijst met Rijks- en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en 

karakteristieke panden 
 

Rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden 

 
Status Straatnaam Huisnr. Soort object 

Rm# 
Amersfoortseweg/zwolseweg 
z.g. gedenknaald   

bbp## anna paulownalaan 1   

bbp## anna paulownalaan 2   

bbp## anna paulownalaan 8   

gm# anna paulownalaan 21   

bbp## anna paulownalaan 22   

bbp## anna paulownalaan 23   

bbp## anna paulownalaan 24   

bbp## anna paulownalaan 25   

gm# badhuisweg 60 villa 

Bbp## badhuisweg 64 woonhuis 

Bbp## badhuisweg 70 helft dubbel woonhuis 

Bbp## Badhuisweg 91 woning 

Bbp## Badhuisweg 93 woning 

Bbp## bandalaan 5   

gm# bas backerlaan 2   

gm# bas backerlaan 4   

bbp## bas backerlaan 7   

gm# bas backerlaan 8   

gm# bas backerlaan 9-A villa 

gm# bas backerlaan 9 villa 

bbp## bas backerlaan 10   

gm# bas backerlaan 15   

rm# bas backerlaan 16 villa 

gm# bas backerlaan 18 woning 

gm# bas backerlaan 20 woning 

gm# bas backerlaan 22 woning 

gm# bas backerlaan 30   

gm# bas backerlaan 32   

gm# beekpark 4 woon/bedrijfsruimte 

gm# beekpark 6 woon/bedrijfsruimte 

gm# beekpark 8 woon/bedrijfsruimte 

Bbp# billitonlaan 1 villa 

Bbp# billitonlaan 3   

bbp# billitonlaan 23   

bbp# billitonlaan 26   

gm# billitonlaan 31 woonhuis 

bbp# billitonlaan 35   

gm# billitonlaan 37 woonhuis 

gm# billitonlaan 39 woonhuis 

gm# billitonlaan 54 woonhuis 

bbp# borneolaan 1   

bbp# borneolaan 3   

bbp# borneolaan 4   

bbp# borneolaan 5   

bbp# Bosweg 8 woning 

bbp# Bosweg 9 woning 



rm# bosweg 11 villa 

gm# bosweg 13   

bbp# bosweg 14   

gm# bosweg 15   

bbp# Bosweg 17 woning 

gm# bosweg 22 woning met achterhuis 

bbp# bosweg 23   

gm# bosweg 25   

rm# bosweg 27 villa 

bbp# burglaan 4 woonhuis 

bbp# burglaan 5 woonhuis 

gm# burglaan 9 woonhuis 

gm# burglaan 11 woonhuis 

bbp# Burglaan 18 woning 

gm# burglaan 25 woonhuis 

bbp## canadalaan 4 woonhuis 

bbp# canadalaan 6   

bbp# canadalaan 18 woonhuis 

bbp# canadalaan 20 woonhuis 

bbp## canadalaan 21   

gm# canadalaan 22   

gm# canadalaan 22A   

bbp## canadalaan 24   

gm# canadalaan 25-2  

gm# canadalaan 25 kerk 

bbp## canadalaan 26   

gm# canadalaan 29 woning 

bbp## canadalaan 32   

bbp## canadalaan 34   

gm# canadalaan 35   

bbp## canadalaan 36   

gm# canadalaan 38 woning 

gm# canadalaan 40 woning 

gm# canadalaan 42 woning 

gm# canadalaan 46   

bbp## catharinalaan 1   

gm# catharinalaan 3   

gm# catharinalaan 5   

gm# catharinalaan 7   

gm# catharinalaan 9   

gm# catharinalaan 11   

bbp## catharinalaan 13   

gm# celebeslaan 1 bedrijfsruimte 

gm# celebeslaan 3 bedrijfsruimte 

gm# churchillplein 1 schouwburg 

bbp## daendelsweg 1   

bbp# daendelsweg 6 woonhuis 

bbp# daendelsweg 8 woonhuis 

bbp## daendelsweg 9   

bbp# daendelsweg 10   

gm# daendelsweg 13 woonhuis 

bbp## daendelsweg 15   

bbp## daendelsweg 17   

gm# daendelsweg 19 helft dubbele villa 



gm# daendelsweg 21 helft dubbele villa 

gm# deventerstraat 26   

gm# deventerstraat 28   

gm# deventerstraat 29   

gm# deventerstraat 29-B   

rm# deventerstraat 33 villa 

rm# deventerstraat 37 villa 

gm# deventerstraat 38 villa 

rm# deventerstraat 39 villa met hekwerk 

gm# deventerstraat 40   

rm# emmalaan 1 villa 

gm# emmalaan 2   

gm# emmalaan 3   

gm# emmalaan 5   

gm# emmalaan 7   

gm# emmalaan 8   

gm# emmalaan 9   

gm# emmalaan 10   

gm# emmalaan 11   

gm# emmalaan 16   

gm# emmalaan 16-A   

gm# emmalaan 17   

gm# emmalaan 19   

gm# emmalaan 21   

gm# emmalaan 23   

gm# emmalaan 24   

gm# emmalaan 25   

gm# emmalaan 27   

gm# emmalaan 29   

bbp## emmalaan 31   

bbp## emmalaan 34   

bbp## frederikslaan 2   

bbp## frederikslaan 13   

bbp## frederikslaan 16   

gm# frederikslaan 24   

bbp## frederikslaan 36   

gm# frisolaan 7   

gm# frisolaan 18 woonhuis 

rm# frisolaan 22 villa 

rm# frisolaan 24 villa 

bbp# frisolaan 26 woonhuis 

gm# frisolaan 34   

bbp## frisolaan 46   

bbp## frisolaan 50   

bbp## frisolaan 56   

gm# gardenierslaan   hekwerk 

bbp# Gardenierslaan 5 woning 

bbp# Gardenierslaan 15 woning 

gm# gardenierslaan 16 woonhuis 

gm# gardenierslaan 19 villa, hek 

gm# gardenierslaan 21 villa 

gm# gardenierslaan 22 woonhuis 

bbp# Gardenierslaan 23 woning 

gm# gardenierslaan 24 woonhuis 



gm# gardenierslaan 27   

bbp# gardenierslaan 29 woonhuis 

gm# gardenierslaan 42   

gm# gardenierslaan 44 middenstandswoning 

bbp# Gardenierslaan 47 woning 

bbp## generaal van heutszlaan 2   

gm# generaal van heutszlaan 3   

gm# generaal van heutszlaan 7   

bbp## generaal van heutszlaan 8   

bbp## generaal van heutszlaan 8-A   

gm# generaal van heutszlaan 9   

gm# generaal van heutszlaan 10   

gm# generaal van heutszlaan 11   

bbp## generaal van heutszlaan 12   

bbp## generaal van heutszlaan 14   

gm# generaal van heutszlaan 20 dubbele woning 

bbp## generaal van heutszlaan 21   

gm# generaal van heutszlaan 22 dubbele woning 

bbp## generaal van heutszlaan 24   

bbp## generaal van heutszlaan 25   

gm# generaal van heutszlaan 27 woning 

bbp## generaal van heutszlaan 35   

gm# generaal van heutszlaan 36   

gm# generaal van heutszlaan 37 woning 

bbp## generaal van heutszlaan 38   

gm# generaal van heutszlaan 39 woning 

gm# generaal van heutszlaan 41   

gm# generaal van heutszlaan 43 woning 

bbp## generaal van heutszlaan 120   

bbp## generaal van swietenlaan 1   

gm# generaal van swietenlaan 3   

gm# generaal van swietenlaan 6   

gm# generaal van swietenlaan 8   

gm# generaal van swietenlaan 9 woning 

rm# generaal van swietenlaan 11 villa met 2 bijgebouwen 

bbp## generaal van swietenlaan 13   

gm# generaal vd heydenln 2   

bbp# generaal vd heydenln 3 woonhuis 

gm# generaal vd heydenln 5   

bbp## generaal vd heydenln 6   

bbp## generaal vd heydenln 8   

gm# generaal vd heydenln 10 woonhuis 

gm# generaal vd heydenln 12 woning 

gm# generaal vd heydenln 14 woning 

gm# generaal vd heydenln 16 woning 

gm# generaal vd heydenln 18 woning 

gm# generaal vd heydenln 20 woning 

gm# generaal vd heydenln 32   

gm# graaf van lijndenlaan 1   

bbp## graaf van lijndenlaan 19   

bbp## graaf van lijndenlaan 27   

bbp## graaf van lijndenlaan 31   

bbp# Heuvellaan 1 schoolgebouw 

bbp## heuvellaan 15   



gm# hoofdstraat 165 ind  top 10  ACEC uitgaanscentrum 

gm# hoofdstraat 165-A ind  top 10  ACEC uitgaanscentrum 

gm# hoofdstraat 165-B ind  top 10  ACEC uitgaanscentrum 

gm# hoofdstraat 167 woon/bedrijfsruimte 

gm# hoofdstraat 167-2 woon/bedrijfsruimte 

gm# hoofdstraat 167-B woon/bedrijfsruimte 

gm# hoofdstraat 167-C woon/bedrijfsruimte 

gm# hoofdstraat 171-A woonhuis 

gm# hoofdstraat 171-B woonhuis 

gm# hoofdstraat 173   

gm# hoofdstraat 175   

gm# hoogakkerlaan 2 bedrijfsruimte met schoorsteen 

bbp# javalaan 6 woonhuis 

bbp# javalaan 9 woonhuis 

bbp# javalaan 11 woonhuis 

bbp# Javalaan 14 woning 

bbp# Javalaan 15 woning 

bbp# Javalaan 16   

rm# jhr. mr. g.w. mollerusln 2 villa 

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 9   

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 10   

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 11   

gm# jhr. mr. g.w. mollerusln 12   

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 13   

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 15   

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 17   

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 19   

gm# jhr. mr. g.w. mollerusln 22   

bbp# jhr. mr. g.w. mollerusln 23 woonhuis 

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 25   

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 27   

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 29   

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 31   

gm# jhr. mr. g.w. mollerusln 32 ond  rijksleerpaviljoen/gangschool 

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 33   

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 35   

rm# jhr. mr. g.w. mollerusln 38 villa met voormalig koetshuis 

gm# jhr. mr. g.w. mollerusln 41   

gm# jhr. mr. g.w. mollerusln 42 school 

rm# jhr. mr. g.w. mollerusln 42 klok schoolgebouw 

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 45   

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 46   

gm# jhr. mr. g.w. mollerusln 47   

gm# jhr. mr. g.w. mollerusln 47-2   

gm# jhr. mr. g.w. mollerusln 49   

bbp## jhr. mr. g.w. mollerusln 50   

bbp## kastanjelaan 2   

bbp## kastanjelaan 3   

bbp## kastanjelaan 6   

rm# kastanjelaan 8 woonhuis 

rm# kastanjelaan 10 gymnasium 

rm# kastanjelaan 10 gymnastiekzaal 

gm# kastanjelaan 14   

bbp## kerklaan 8-A   



gm# kerklaan 10   

bbp## kerklaan 13   

gm# kerklaan 16 bedrijfsruimte 

gm# kerklaan 17 sociëteit (voormalig) 

rm# kerklaan 21 school (voormalig) 

rm# kerklaan 23 hoofdonderwijzerswoning 

gm# kerklaan 25   

bbp## kerklaan 27   

rm# kerklaan 29 helft dubbele villa met hekwerk 

rm# kerklaan 31 helft dubbele villa met hekwerk 

rm# kerklaan 33 villa 

gm# kerklaan 35   

gm# kerklaan 39   

rm# kerklaan 41 villa 

gm# kerklaan 43   

gm# kerklaan 47   

rm# kerklaan 49 villa 

gm# kerklaan 51   

bbp## kerklaan 53   

gm# koninginnelaan 1 kosterij, zaalruimten 

gm# koninginnelaan 2 villa 

bbp## koninginnelaan 2-3 helft dubbel woonhuis 

bbp## koninginnelaan 2-4 helft dubbel woonhuis 

gm# koninginnelaan 3 kosterij, zaalruimten 

gm# koninginnelaan 5 kosterij, zaalruimten 

bbp## koninginnelaan 7   

bbp## koninginnelaan 9   

gm# koninginnelaan 10   

gm# koninginnelaan 12   

gm# koninginnelaan 14   

bbp## koninginnelaan 15   

bbp## koninginnelaan 17   

gm# koninginnelaan 18   

gm# koninginnelaan 19 villa 

gm# koninginnelaan 20   

gm# koninginnelaan 22   

bbp## koninginnelaan 24   

bbp## koninginnelaan 25   

bbp## koninginnelaan 26   

bbp## koninginnelaan 28   

gm# koninginnelaan 29   

gm# koninginnelaan 30 woning 

bbp## koninginnelaan 31   

gm# koninginnelaan 32   

bbp# koninginnelaan 35   

rm# koninginnelaan 43 meisjesweeshuis (voormalig) 

gm# koninginnelaan 45 woning 

gm# koninginnelaan 47 woning 

gm# koninginnelaan 49 woning 

gm# koninginnelaan 51 woning 

gm# koninginnelaan 88   

gm# koninginnelaan 91   

bbp# koppellaan 6 villa 

gm# koppellaan 8 woonhuis 



gm# kweekweg 9 woonhuis, werkplaats, pakhuis 

rm# loolaan   bunker 

gm# loolaan   hekwerk 

gm# loolaan 1   

gm# loolaan 5-A woon/bedrijfsruimte 

gm# loolaan 9-A   

gm# loolaan 13-A   

rm# loolaan 16 kerk 

gm# loolaan 22   

rm# loolaan 24 villa 

gm# loolaan 26   

gm# loolaan 28   

gm# loolaan 32   

bbp# loolaan 36   

gm# loolaan 38   

gm# loolaan 40   

gm# loolaan 42   

gm# loolaan 43   

gm# loolaan 44   

rm# loolaan 45 villa met berging 

gm# loolaan 47   

gm# loolaan 49   

gm# loolaan 49-1   

gm# loolaan 49-2   

gm# loolaan 49-3   

gm# loolaan 51 villa 

gm# loolaan 55-A   

gm# loolaan 55-B   

gm# loolaan 59 sanatorium (voormalig) 

gm# loolaan 67   

gm# loolaan 71   

gm# loolaan 73   

gm# loolaan 73-A   

gm# loolaan 75   

gm# loolaan 77   

gm# loolaan 81   

gm# loolaan 83   

gm# loolaan 552 villa 

gm# loolaan 554 villa 

gm# loseweg 42 woonhuis 

bbp## louisalaan 2 woonhuis 

bbp## louisalaan 4 woonhuis 

bbp## louisalaan 6 woonhuis 

bbp## louisalaan 8 woonhuis 

bbp## louisalaan 10 woonhuis 

bbp## louisalaan 12 woonhuis 

bbp## louisalaan 14 woonhuis 

gm# mariannalaan 2-A   

rm# mariannalaan 4 villa 

rm# mariannalaan 4-A villa 

rm# mariannalaan 6 villa 

bbp# mariannalaan 8   

gm# mariannalaan 13   

bbp## mariannalaan 15   



bbp## mariannalaan 17   

gm# mariannalaan 19   

bbp## mariannalaan 21   

gm# mariannalaan 24   

bbp## mariannalaan 29   

gm# mr. van hasseltlaan 1   

rm# mr. van hasseltlaan 1-B villa 

bbp## mr. van hasseltlaan 2   

rm# mr. van hasseltlaan 3 villa met hekwerk 

rm# mr. van hasseltlaan 5 villa 

gm# mr. van hasseltlaan 7   

gm# mr. van hasseltlaan 8   

gm# mr. van hasseltlaan 21   

bbp## mr. van hasseltlaan 22   

rm# mr. van hasseltlaan 23 villa met hek 

bbp# mr. van hasseltlaan 24 woonhuis 

rm# mr. van hasseltlaan 25 villa 

bbp## mr. van hasseltlaan 26   

rm# mr. van hasseltlaan 27 folly 

rm# mr. van hasseltlaan 27 villa 

gm# mr. van hasseltlaan 29 villa 

bbp# mr. van hasseltlaan 31 villa 

bbp## mr. van hasseltlaan 33 villa 

bbp## mr. van hasseltlaan 35 villa 

bbp## mr. van hasseltlaan 39   

gm# mr. van rhemenslaan 1   

gm# mr. van rhemenslaan 3   

gm# mr. van rhemenslaan 5   

gm# mr. van rhemenslaan 7   

rm# mr. van rhemenslaan 9 villa 

rm# mr. van rhemenslaan 9 koetshuis 

gm# mr. van rhemenslaan 11   

gm# mr. van rhemenslaan 13   

gm# nassaulaan 1-1   

gm# nassaulaan 1-2   

gm# nassaulaan 1-3   

gm# nassaulaan 1-4   

gm# nassaulaan 1-5   

gm# nassaulaan 1-6   

gm# nassaulaan 1-8   

gm# nassaulaan 1-9   

gm# nassaulaan 1-10   

bbp## nassaulaan 2   

gm# nassaulaan 3   

bbp## nassaulaan 4   

gm# nieuwstraat 295 school (voormalig) 

bbp## oranjelaan 1   

gm# oranjelaan 2   

rm# oranjelaan 9 villa met schuur 

rm# oranjepark   stadspark 

rm# oranjepark   herinneringsbank 

rm# oranjepark   bakstenen boogbrug 

gm# paslaan 6 kerk 

gm# paslaan 7   



gm# paslaan 7-B   

gm# paslaan 8 villa 

gm# paslaan 9   

gm# paslaan 10 villa 

rm# paslaan 11 bioscoop (voormalig) 

rm# paslaan 13 villa 

gm# paslaan 15   

gm# paslaan 15-1   

gm# paslaan 15-2   

gm# paslaan 15-3   

gm# paslaan 15-4   

gm# paslaan 18 synagoge 

bbp# paslaan 21   

bbp## paslaan 22-a   

bbp## paslaan 22-b   

bbp## paslaan 22-c-   

bbp## paslaan 22-d   

bbp## paslaan 22-e   

bbp## paslaan 23   

bbp## paslaan 24-a   

bbp## paslaan 24-b   

bbp## paslaan 24-c   

bbp## paslaan 24-d   

bbp## paslaan 24-e   

bbp## paslaan 28   

rm# piet joubertstraat 4 kerk 

gm# prins hendrikplein 1 woon/bedrijfsruimte 

gm# prins hendrikplein 3 helft dubbel herenhuis 

gm# prins hendrikplein 5 helft dubbel herenhuis 

gm# prins mauritslaan 1   

bbp## prins mauritslaan 2   

bbp## prins mauritslaan 3   

bbp## prins mauritslaan 7   

gm# prins mauritslaan 9   

bbp## prins mauritslaan 11 woonhuis 

bbp## prins mauritslaan 13 woonhuis 

bbp# Prins Mauritslaan 15 woning 

bbp## prins mauritslaan 16   

bbp## prins mauritslaan 17   

gm# prins mauritslaan 18   

gm# prins mauritslaan 19 villa 

bbp## prins mauritslaan 20   

gm# prins mauritslaan 21   

gm# prins mauritslaan 23   

gm# prins mauritslaan 24   

gm# prins mauritslaan 26   

rm# prinsenpark   stadspark 

gm# prof. röntgenstraat 7 woning 

gm# prof. röntgenstraat 9 kerk 

gm# prof. röntgenstraat 11 kosterwoning 

gm# prof. röntgenstraat 12   

gm# prof. röntgenstraat 13 woning 

gm# prof. röntgenstraat 15 woning 

Bbp## Prof. Röntgenstraat 19  



Bbp## Prof. Röntgenstraat 19-2  

gm# prof. röntgenstraat 21   

gm# regentesselaan 2-H   

gm# regentesselaan 3   

bbp## regentesselaan 4   

gm# regentesselaan 5   

bbp## regentesselaan 6   

bbp## regentesselaan 7   

gm# regentesselaan 8 bibliotheek 

bbp# regentesselaan 9 villa 

rm# regentesselaan 10 villa met schuur 

rm# regentesselaan 11 villa 

rm# regentesselaan 12 woonhuis met voormalig atelier 

gm# regentesselaan 13   

rm# regentesselaan 14-B kerk 

gm# regentesselaan 16-A dubbele woning 

gm# regentesselaan 16-B dubbele woning 

bbp## regentesselaan 20   

bbp## regentesselaan 20-2   

bbp## regentesselaan 21   

bbp## regentesselaan 23   

gm# regentesselaan 25   

gm# regentesselaan 26   

bbp## regentesselaan 32   

gm# roggestraat 44 
top 10  ACEC centrum beeldende 
kunsten 

bbp# soerenseweg 12 woonhuis 

gm# soerenseweg 14 woonhuis, hek, garage 

gm# soerenseweg 16 woning van 3-slag 

gm# soerenseweg 17 villa 

gm# soerenseweg 18 woning van 3-slag  

gm# soerenseweg 18-2 woning van 3-slag 

bbp# soerenseweg 42 villa 

gm# soerenseweg 62 spoorweghuisje (voormalig) 

Bbp## Sprengenweg  8  

Bbp## Sprengenweg  10-A  

Bbp## Sprengenweg  10-B  

Bbp## Sprengenweg  10-D  

Bbp## Sprengenweg  10-E  

bbp# Sumatralaan 1 woning 

bbp# sumatralaan 1-2 woning 

gm# sumatralaan 3 villa 

gm# sumatralaan 19 woonhuis 

gm# sumatralaan 26 villa 

rm# tutein noltheniusln 1   

gm# tutein noltheniusln 2   

gm# tutein noltheniusln 4   

bbp## tutein noltheniusln 6   

gm# tutein noltheniusln 7   

bbp## tutein noltheniusln 8   

bbp## tutein noltheniusln 9   

bbp## tutein noltheniusln 9-a   

bbp## tutein noltheniusln 10   

bbp## tutein noltheniusln 11   



gm# tutein noltheniusln 12 woning 

bbp## tutein noltheniusln 13   

rm# tutein noltheniusln 14 woonhuis, atelier 

bbp## tutein noltheniusln 15   

bbp## tutein noltheniusln 20   

bbp# tutein noltheniusln 24 villa 

bbp## tutein noltheniusln 26   

gm# tutein noltheniusln 34   

gm# tutein noltheniusln 36   

gm# tutein noltheniusln 38   

gm# tutein noltheniusln 39 woning 

gm# tutein noltheniusln 40   

gm# tutein noltheniusln 41 woning 

gm# tutein noltheniusln 42   

bbp## tutein noltheniusln 44   

gm# tutein noltheniusln 46 woning 

bbp## tutein noltheniusln 47   

bbp## tutein noltheniusln 48   

bbp## tutein noltheniusln 52   

bbp## tutein noltheniusln 54   

rm# van der houven v oordtln 2 villa 

gm# van der houven v oordtln 6   

gm# van der houven v oordtln 8   

rm# van der houven v oordtln 12   

bbp## van haersma de withlaan 3   

gm# van haersma de withlaan 9   

rm# verzetsstrijderspark   stadspark 

rm# verzetsstrijderspark   brug 

rm# verzetsstrijderspark   herinneringsbank 

bbp## verzetsstrijderspark 2   

rm# verzetsstrijderspark 10 villa 

gm# verzetsstrijderspark 14 koetshuis 

gm# verzetsstrijderspark 16 ketelhuisje, kas 

gm# verzetsstrijderspark 16 woon/bedrijfsruimte 

bbp## verzetsstrijderspark 30 villa 

Gm# Vosselmanstraat  2 villa 

Gm# Vosselmanstraat  4 villa 

gm# vosselmanstraat 600 vml schoolgebouw 

gm# wilhelminapark   transformatorhuisje 

rm# wilhelminapark   stadspark 

rm# wilhelminapark   brug 

gm# wilhelminapark 1   

gm# wilhelminapark 4   

gm# wilhelminapark 6   

gm# wilhelminapark 7 villa 

rm# wilhelminapark 8 villa met hekwerk 

gm# wilhelminapark 17 villa 

gm# wilhelminapark 19 villa 

gm# wilhelminapark 21 villa 

gm# wilhelminapark 23 villa 

gm# wilhelminapark 79 villa 

gm# wilhelminapark 81 villa 

gm# wilhelminapark 83 villa 

bbp## wilhelminapark 87   



 

Karakteristieke panden 

De panden die in de rapportage 'Ruimtelijke en Cultuurhistorische waardering van de karakteristieke 

bebouwing in De Parken, Indische Buurt en Beekpark' een hoge totaalwaarde hebben zijn in dit 

bestemmingsplan aangewezen als karakteristiek pand 

 

Straatnaam Huisnr. Soort object   

Asselsestraat 2-8 winkelhuis   

Asselsestraat 12-14 winkelhuis   

Asselsestraat 50-52 winkelhuis   

Beekpark 11 winkelhuis   

Beekpark 10/24 winkels en bovenwoningen   

Bloemwijklaan 4 woning   

Bloemwjklaan 6-8 woning   

Bloemwijklaan 14-16 woning   

Hoofdstraat 169 en 169-2 winkels en bovenwoningen   

Hoogakkerlaan 1-1a woning   

Hoogakkerlaan 4 woning   

Hoogakkerlaan 50 kerk   

Koning Lodewijklaan 397 woning   

Koning Lodewijklaan z.n. bruggehoofd/duiker   

Korteweg 11-13 winkelhuis   

Korteweg 25-29 woning   

Korteweg 51 woning   

Korteweg 32 woning   

Kweekweg 39-31 woning   

Kweekweg 20 woning   

Langeweg 16 koetshuis   

Langeweg 18 woning   

Loseweg 1 woning   

Loseweg 3 woning   

Loseweg 5 koetshuis   

Loseweg 33 woning   

Loseweg 34/36 woning   

Sprengenweg 36 woning   

Piet Joubertstraat 35-45 woning   

Piet Joubertstraat 47 winkelhuis   

Piet Joubertstraat 10 woning   

Piet Joubertstraat 12 woning   

Piet Joubertstraat 14 woning   

Piet Joubertstraat 24 koetshuis   

Piet Joubertstraat 26 bedrijfspand   

Piet Joubertstraat 28 woning   

Piet Joubertstraat 30 winkelhuis   

Tulpenlaan 30/32 woning   

 


