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Inleiding 
 

De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven is opgericht op 22 oktober 

2002. Zij heeft haar zetel in Eindhoven. De Stichting bestaat uit vrijwilligers die geheel 

belangeloos het doel “bescherming van het wederopbouw erfgoed” nastreven.  

De Stichting ontvangt voor het uitvoeren van haar kerntaak geen subsidie. 
 

De Stichting 
 

Secretariaat: De Stoutheuvel 92a 5632 MS Eindhoven. hgfevanbuul@on.nl 

Site:  www.stichtingwederopbouweindhoven.nl 

ING:   NL85 INGB 0009 44 29 92 

ANBI:  8111 78 298 / 75 868 

KvK:  17 14 94 31  
 

 

 

Samenstelling 
 

In 2016 bestond het bestuur van de Stichting uit: 

• Ir. H. van Helmond  architect BNA   voorzitter 

• Dr.ir. P. Beekman  stedenbouwkundige  ere-voorzitter 

• Ing. H.G.F.E. van Buul bouwkundige   secretaris 

• J. Hüsken   cultuurhistoricus  penningmeester 

• Ing. M. van Leen  architect    lid 

• Ing. F. Adriaanse  architect BNA   lid 

• Ir. B. Kamerling  architect    lid 

• H. Smits   bouwkundige   lid 

• Ir. G. de Bie   architectuurhistoricus 
 

Personele mutaties 
 

In het jaar 2016 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden. 

• De heer ir. B. Kamerling is toegetreden tot de Stichting. Hij zal zich vooral bezig 

houden met de site en de technische bouwelementen uit de wederopbouwtijd. 

• Ir, G. de Bie heeft (voorlopig) ad hoc deel genomen aan de vergaderingen van de 

Stichting. Hij beschrijft het oeuvre en de personen inzake de Eindhovense 

architecten uit de wederopbouwtijd. 
 

Vergaderingen 
 

In 2016 heeft de Stichting  10 keer vergaderd.  
 

 

Doel 
 

De Stichting heeft, zoals omschreven in de statuten, ten doel 

“het behoud en bescherming van het stedenbouwkundige en architectonische erfgoed 

van de wederopbouwperiode van Eindhoven uit de periode 1940-1965 en voorts al 

hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”. 
 

De Belastingdienst heeft in november 2010 aan de Stichting de ANBI-  status toegekend. 

mailto:hgfevanbuul@on.nl
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Dit betekent dat de Stichting erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling. De 

Stichting komt hiermee in aanmerking voor faciliteiten op het gebied van het 

schenkingsrecht.   
 

 

Organisatie 

• Inzet 

In grote lijnen is de organisatie gericht op het inventariseren van monumentwaardige 

gebouwen en ensembles , alsmede van waardevolle stedenbouwkundige structuren van 

de Eindhovense wederopbouwperiode ( 1945 – ’65 ) , met het doel om deze bij de 

overheid voor bescherming voor te dragen. 

Daarnaast ziet de Stichting het als haar taak om actief bij te dragen aan de verbreding 

van de kennis en de waardering van het erfgoed uit de wederopbouwperiode, dit zowel 

bij vakmatig betrokkenen, als bij  inwoners van de stad. Verbreding van het draagvlak is 

o.i. een voorwaarde voor bescherming. Zij organiseert daartoe lezingen, interviews en 

publiciteit over de Wederopbouw van Eindhoven. Ook is er een website: www. 

stichtingwederopbouwerfgoedeindhoven.nl. 

Het Dagelijks Bestuur  is hoofdzakelijk actief met het uitzetten van lijnen voor activiteiten 

en het onderhouden van contacten met overheden en organisaties. Het Dagelijks Bestuur 

geeft de inhoudelijke hoofdlijnen aan, de inhoudelijke uitwerking komt bij vergadering tot 

stand. 

Een tweetal leden is actief met het doen van specialistisch onderzoek naar documentatie 

en archieven. 

Een lid volgt de publiciteit m.b.t monumenten en wederopbouw in lokale - en landelijke 

media. 

Een lid volgt het politieke beraad van de gemeente Eindhoven m.b.t. Wederopbouw 

gerelateerde zaken. 

Alle leden zijn betrokken bij onderzoek en inventarisatie t.b.v. de waardering van 

potentiële monumenten, alsmede van woonwijken uit de Eindhovense wederopbouw 

periode. In 2016 is gestart met het inventariseren van de kunst uit de wederopbouw tijd, 

met name de pand-gebonden kunst. 

In 2013 is ook ingezet om de wederopbouwpanden in een breder perspectief te zien. 

Daarbij is het gebruik en hergebruik van die wederopbouwpanden nader onderzocht 

zonder de bescherming van het erfgoed uit het oog te verliezen. 

Verder is de site ontwikkeld en in gebruik genomen om nog meer de informatie over de 

wederopbouw uit te dragen.  

Een belangrijk beleidspunt is geworden het feit dat de Stichting een rol kan spelen in het 

onderwijs door projecten te ondernemen in samenwerking met studenten en vooral pas-

afgestudeerden. De Stichting heeft de rol van mentor op zich genomen. 

• ANBI 

In het kader van de ANBI-status heeft de notaris de statuten opnieuw bekeken. 

• Site 

In 2015 is opnieuw een nieuwe aanzet van de site bestudeerd, omdat de algemene 

inzichten zijn geperfectioneerd, en nog gebruikersvriendelijker werden. In 2016 is een lid 

zich specifiek gaan bezig houden met de site. (www.stichtingwederopbouweindhoven.nl). 

De nieuwe site wordt verder afgewerkt en operationeel gemaakt. 

Tot dan blijft de huidige site bestaan.  

• Informatie 

- De Stichting heeft lezingen gegeven aan groepen geïnteresseerden. 

 

 

http://www.stichtingwederopbouweindhoven.nl/
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Beleid en onderzoek: 
 

Projecten 
• Rondweg 

De studie over de betekenis van de rondweg voor Eindhoven is in 2016 afgerond.  

De Stichting heeft vervolgens 2 speerpunten geformuleerd: 

1 Bekendheid van de Rondweg: 

Het belang van de Rondweg wordt verder uitgedragen. Het is de onderligger voor meer 

begrip voor de verkeerstructuur en de totale stedenbouwkundige opzet van de stad. 

 2 Promotie 

Het onderzoek leidde er toe dat de Rondweg een zeer interessant onderwerp is. Overleg 

met de Technische Universiteit Eindhoven heeft aanleiding gegeven voor een promotie 

onderzoek. Het proefschrift zou een aardig cadeau zijn voor de stad in het kader van het 

100 jarig bestaan van “Groot Eindhoven”. 

• Techniek 

De Stichting is doende om de bouwsystemen uit de wederopbouwtijd te inventariseren, 

zoals: Fusee-daken; Cusveller-vloeren; Nehobo-vloeren; Kwaaitaal-vloeren; 

Airey-systeem; Polynormsysteem; en andere. 

 
Fusee-daken 

 

• Dubbelbestemming 

De Stichting heeft in 2016 over de “dubbelbestemming” met de gemeente overleg gehad. 

Tot op heden is er geen consensus over de inhoudelijke omschrijving van  dit onderwerp. 

Voor de Stichting is de dubbelbestemming van groot belang in het kader van het 

beschermen van het cultureel erfgoed middels bestemmingsplannen. De Stichting maakt 

gebruik van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen bouwvergunningen teneinde 

meer duidelijkheid te verschaffen over de “dubbelbestemming”.  

De Stichting is van mening dat reclamebeleid en het schilderen van de gevels ook 

beleidsuitgangspunten moeten zijn inzake dubbelbestemming. Daarover moet de 

discussie met de gemeenten en anderen worden gevoerd. 

• Lijst wederopbouwpanden 

De Stichting heeft in 2016 met de gemeente gewerkt aan het samenstellen van de 

nieuwe lijst van 24 wederopbouwmonumenten. De lijst is voor besluitvorming voorgelegd 

aan het College van Eindhoven en goed gekeurd.  

Samen met de gemeente is een prospectus gemaakt waarvoor de Stichting de teksten 

heeft aangeleverd. 

Ten aanzien van nog niet opgemerkte maar wel belangrijke panden blijft de Stichting 

alert en zal daaromtrent contact opnemen met de gemeente. 

• Wederopbouwarchitecten 
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In 2016 heeft een lid van de Stichting verder onderzoek gedaan naar het  oeuvre en de 

persoonsbeschrijving van de Eindhovense architecten.  

• Bossche School 

Leden van de Stichting zetten zich in voor de Jan de Jongstichting, welke Stichting het 

oeuvre van de wederopbouw en deze Bossche schoolarchitect beheert. 

In Eindhoven staan enkele panden van Jan de Jong. De voornaamste is de Vincentiuskerk 

in Woensel. De kerk is aangewezen als gemeentelijk monument. Echter de toren en de 

pastorie vallen buiten die waardering. De Stichting heeft, mede op verzoek van de Jan de 

Jongstichting, wederom een verzoek om plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst 

gedaan. De Stichting blijft zich inzetten voor deze kerk. 

• Verdichten 

De nieuwjaarsrede 2016 van de burgemeester stond oa in het teken van de groei van 

Eindhoven naar 300.000 inwoners. Hij liet doorschemeren dat een verdichting van de 

woningbouw aan de orde is. Ook nieuwe leegkomende gebieden moeten worden geschikt 

gemaakt voor woningbouw.  

Het grondgebied van Eindhoven is nagenoeg volgebouwd. Van de zijde van de stedelijke 

politiek is aangegeven dat verdichten van de stad noodzakelijk is. Tijdens het periodiek 

overleg met de gemeente is naar voren gekomen dat de verdichting moet worden 

gezocht in het gebied binnen de Rondweg. 

De Stichting heeft in haar programma opgenomen om in de komende jaren te gaan 

studeren op de verdichting van de wederopbouw wijken in Eindhoven. 

• Kunst uit de wederopbouwtijd 

De wederopbouwarchitectuur wordt gekenmerkt door de toepassing van nieuwe 

materialen, fraaie details maar ook kunst. Deze kunst uit de wederopbouwtijd is nog niet 

volledig geïnventariseerd. 

De Stichting is er op attent gemaakt door Heemschut, met het verzoek om zorg te 

dragen voor het in stand houden van die kunst. 

De Stichting heeft zich ingezet voor het behoud van een belangrijk kunstwerk van Louis 

van Roode in de voormalige Bank van Mierlo in Eindhoven. 

De Stichting gaat de kunst zoveel mogelijk inventariseren. 

In 2016 zijn onder andere opgemerkt:  

- Schilderij van Albert Troost in het gebouw van de voormalige Eindhovense 

Drukkerij; 

- Reliëf van G. van der Wagt in het gebouw TQ op Strijp T 

- De ronde ramen van Lex Horn in het station. 

-  
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Schilderij van Albert Troost uit het voormalige gebouw van de Eindhovense Drukkerij. 

 

  
Ronde ramen in het station van Lex Horn 

• Open monumentendag 
Tijdens de open monumentendag is door de Stichting, samen met de gemeente en de 

Stichting Eindhoven in Beeld, aandacht besteed aan de wederopbouw van Eindhoven. 

Naast een tentoonstelling en het samenstellen van een prospectus over de nieuwe 

wederopbouw monumenten van Eindhoven zijn er 2 lezingen over de wederopbouw 

gehouden in het Erfgoedhuis van Eindhoven.  
 

 

Woonwijken 
 

De Stichting heeft in het kader van een nieuw welstandsbeleid de kwaliteiten van de 

wijken Doornakkers en De Bennekel beschreven. 

Deze rapporten zijn aangeboden aan de Raad van Eindhoven. 

Van de zijde van de griffie is mede gedeeld dat deze rapporten zullen worden 

meegenomen bij de verdere ontwikkeling van die wijken.  

o De Hapert. 

In de wederopbouwwijken, zoals De Hapert, Nieuwe Erven (achter Boulevard Zuid, 

inmiddels gesloopt), Oude Gracht (inmiddels gesloopt) e.a. zijn woningen voor ouderen 
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gebouwd. Dat zijn panden in 2 lagen afgedekt met een flauw hellend kapje. De panden 

hebben een boven en een benedenwoning. Het zijn kleine woningen voor ouderen met 

een laag budget. Deze woningen passen in het stedenbouwkundig ontwerp uit de 

wederopbouwperiode.  

Na de sloop van de woningen voor ouderen in de Oude Gracht en Stratum zijn deze 

woningen nog slechts in de Hapert aanwezig. De Stichting heeft nadrukkelijk overleg 

gehad met Woonbedrijf om deze woningen te behouden. Zij hebben daartoe een 

bouwhistorisch onderzoek laten uitvoeren. Dit heeft geresulteerd in een nieuw inzicht bij 

Woonbedrijf. Sloop is voorlopig van de baan. 

 

 
• Burghplan. 

Het Burghplan is een van de belangrijke wederopbouw wijken. Omdat uit 

krantenberichten blijkt dat deze wijk tot een van de sociaal zwakkere wijken dreigt te 

worden, is de Stichting alert op de verdere ontwikkeling. Met betrekking tot de zienswijze 

inzake het bestemmingsplan “Stratum buiten de Ring I en II” heeft de Stichting 

nogmaals de culturele waarde van de wijk aangegeven en verzocht deze op te nemen in 

de toelichting op het bestemmingsplan. 

• Oostenrijkse woningen 

De Stichting heeft samen met BIEB criteria beschreven voor het “restaureren” van de 

Oostenrijkse woningen in Doornakkers. 

 

De Stichting heeft met name beschreven hoe het beeld 

van dit wederopbouw erfgoed moet zijn zowel van een 

historische invalshoek als bouwkundig conditioneel. 

De bevindingen zijn opgetekend in een boekje dat voor 

de bewoners een handleiding is voor 

herstelwerkzaamheden. 

In 2016 heeft de Stichting de gemeente er op 

aangesproken om de bouwplannen in dit gebied 

nauwkeurig te toetsen aan dit rapport. 

 

 

Industriegebieden 
 

• Strijp T. 

Het gebied Strijp T is een industriegebied uit de wederopbouwtijd. De infrastructuur is 

gericht op het vervoer per trein vanuit het gebied Strijp S. Het gebied heeft veel groen. 

De meeste van de gebouwen zijn uit de wederopbouwtijd. Dit maakt van dit gebied een 

belangrijk en historisch industriegebied. 

Behoud van dit gebied en met name ook de gebouwen uit de wederopbouwtijd zijn van 

belang. Zij kunnen worden omschreven als hoog-monumentwaardig. 
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De Stichting is samen met de Henri van Abbestichting doende de open ruimte met 

daarbij de historisch elementen te beschrijven. 

De eigenaar is doende de vrijgekomen gebouwen uit de wederopbouw aan te passen en 

opnieuw te bestemmen, zoals TAQ, het voormalig pompgebouw: TR, de voormalige 

energiecentrale; TQ, het voormalige kantoorgebouw zal worden gestript en worden 

herontwikkeld. De Stichting wordt zoveel mogelijk in die ontwikkelingen betrokken inzake 

de monumentale waarden.  
 

 
TAQ      TR   TQ 

De gebouwen zullen door de Stichting te zijner tijd worden beschreven. De tussentijdse 

ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. 

Hierover is contact geweest met de eigenaar en de gemeente. 

De Stichting blijft alert en gaat met de verantwoordelijken de toekomst bespreken van 

dit industrieel wederopbouwerfgoed. 

• Campina. 

Het Campina-terrein aan de Dirk Boutslaan is aangemerkt als onderdeel van de Blauwe 

Corridor. Een gebied van af het station via de Vestdijk, langs het Eindhoven kanaal, naar 

de rondweg nabij het DAF terrein. 

Het Campina-terrein is een onderdeel van het industriegebied De Kade. 

De Campina is ontstaan uit een fusie tussen verschillende melkfabrieken in Eindhoven. 

Het is een fabriek uit de wederopbouwtijd die als een geheel is ontworpen en gebouwd 

met voor die tijd moderne materalen. Bijvoorbeeld het dak van de “stalling” is een 

FUSEE-dak. 

In het voorjaar 2015 is de fabriek en het fabrieksterrein gesloten en zijn de gebouwen 

ontmanteld. De schoonheid van de gebouwen is nu weer meer zichtbaar. 

Met de gemeente is besproken mom deze gebouwen zoveel mogelijk te handhaven. 
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Panden 
 

De Stichting heeft ook in 2016 gepleit voor het behoud van een aantal panden die 

wellicht worden bedreigd.  

o Paviljoen TU/e 

De Stichting heeft de gemeente voorgesteld het paviljoen op de monumentenlijst te 

plaatsen. Daarnaast heeft de Stichting overleg gehad met de dienst Huisvesting van de 

TUe. Zij heeft nogmaals de culturele waarde toegelicht. Vervolgens heeft de Stichting aan 

de dienst aangegeven welke onderdelen behouden zouden moeten worden en welke 

functies er zouden kunnen worden toegekend die passen in het masterplan van de TUe. 
 

 
 

o De Bunker 

De Stichting heeft de TU/e medegedeeld dat zij het gemeentebestuur wederom heeft 

verzocht de Bunker de monumentenstatus te verlenen. Dit is het zoveelste verzoek. Het 

is wachten op een besluit van het College. 

De TU/e heeft medegedeeld dat de Bunker buiten het gebied van het masterplan van de 

TU/Ee valt. De TU/e zou het pand willen verkopen. Overleg met de dienst Huisvesting 

van de TUe heeft uitgewezen dat zij verantwoordelijk voor dit gebouw zullen blijven 

totdat duidelijk is welke ontwikkelingen tot een akkoord met alle partijen is bereikt over 

de toekomst van de Bunker. 

Het voorstel van de TUe om aan de bunker een hoogbouwelement toe te voegen is goed 

ontvangen.  

 
 

o Polynorm 

Van de  polynormwoningen die in het verleden in Strijp stonden is nog een laatste 

voorbeeld op het TU-terrein aanwezig. 

In het masterplan van de Tu/e wordt, naar de mening van de Stichting, ook dit laatste 

restant van een unieke wederopbouw woning weggesaneerd. De Stichting heeft de TU/e, 

i.c. faculteit Bouwkunde, en Woonbedrijf gewezen op het belang van dit voorbeeld en 

geargumenteerd aangegeven waarom een dergelijk voorbeeld dient te worden 

beschermd. De Stichting is doende om het op het terrein van de TUe aanwezige skelet te 
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behandelen als “Beeld”. Het zou als beeld elders in Eindhoven op een daarvoor geschikte 

plaats opgesteld kunnen worden. In 2017 zal de Stichting ook deze actie voortzetten. 
 

 
 

o C&A 

Het pand C&A aan het 18 septemberplein is toe aan een “renovatie” en mogelijk een 

herindeling van de ruimten. Daarnaast wordt bezien of aan de achterzijde, het voormalig 

expeditie hof, een uitbreiding kan plaatsvinden om het voor gegadigde gebruikers 

aantrekkelijk te maken. Daarvoor is van belang dat de panden Demer 3 en het pand aan 

de Hermanus Boexstraat tot en met de voormalige onderdoorgang in de ontwikkeling van 

het gebouw van C&A worden meegenomen. De Stichting is met de gemeente en de 

eigenaar in overleg om sloop van deze wederopbouw panden te voorkomen. 
 

 
Aansluiting Demer   Aansluiting Hermanus Boexstraat 

o Aireywoningen 

De Stichting heeft zich in het verleden verzet tegen de sloop van de Airey-flats aan de 

Karel de Grotelaan. Hoewel de Stichting het betreurt dat de flats worden gesloopt, is zij 

akkoord gegaan met de argumentatie van Woonbedrijf. 

De Stichting heeft nadrukkelijk aangegeven dat het Stedenbouwkundig concept, zijnde 

de het grondvlak en de richting van de nieuwbouw, het oorspronkelijk 

stedenbouwkundigplan moet volgen. Het bouwplan is ingezien en besproken en door de 

Stichting akkoord bevonden. Na de uitvoering heeft de Stichting in de wijk voorlichting 

gegeven over het belang van de wijk als erfgoed. 
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o  Summacollege 

De Stichting heeft zich ingezet voor het behoud van het Summacollege ( de voormalige 

Philips Bedrijfsschool ).  De nieuwe eigenaar wil dat het pand de status van monument 

zal krijgen met steun van de Stichting. 

Daartoe is een historische beschrijving en waardering in de vorm van een matrix 

gemaakt. 

o Cederlaan 2 

De Eindhovense Drukkerij aan de Cederlaan zal worden gesloopt. De Stichting heeft zich 

in eerste instantie daartegen verzet omdat het een prachtig ensemble van gebouwen uit 

de wederopbouwtijd is. Het is ook een ensemble van bouwconstructies cq bouwvormen. 

Een van de belangrijkste bouwdelen zijn de shed-daken met zijn grote afmetingen. 

Omdat de grond dusdanig is vervuild, aangetoond door toonaangevende bureaus, was 

sloop niet te voorkomen. 

De Stichting heeft de tekeningen en foto’s gearchiveerd, met toestemming van de 

huidige eigenaar. 
 

  
 

o Demer 25 

De Stichting heeft gereageerd op het feit dat het pand Demer 25 niet met respect is 

behandeld. De eigenaar/uitbater heeft de “raampartijen” zwart geschilderd, hetgeen in 

strijd is met de wederopbouwgedachte. 

De gemeente is de verontrusting gevolgd en heeft de eigenaar aangeschreven. Resultaat 

is dat de wederopbouwkleuren opnieuw zijn toegepast. 
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o Scholen 

De Stichting heeft op verzoek van de gemeente 3 scholen globaal gewwrdeerd: 

- Cristiaan Huijgens College 

- Lorentz-Casimir college 

- Basisschool aan de Hendrik Staetslaan.  

o Rabobank 

Het eerste deel van de Rabobank aan de Fellenoord is gesloopt en vevnagen door 

nieuwbouw. 

Het tweede deel van de Rabobank wordt eveneens bederigd met sloop. 

Hoewel dit gebouw niet binnen de wederopbouwtijd valt zal de Stichting nagaan wat de 

stedenbouwkundige relatie met de wederopbouw is. 

o DAF gebouwen 

In 2016 is een verzoek ingekomen ten aanzien van de gebouwen van de DAF-fabrieken.  

Deze zullen in 2017 worden bekeken door de Stichting. 

o Stroomhuis 

Het Stroomhuisje op het Eindje wordt met sloop bedreigd. De Stichting heeft het pand 

beoordeeld. De Stichting is van mening dat niet gesloopt mag worden tenzij een 

beduidend beter ontwerp voor ligt. 
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o Wal 15 

De Stichting heeft in 2016 contact gehad met de erfgoedvereniging Heemschut inzake de 

bedreiging met sloop van het voormalig bankgebouw Van Mierlo aan de Wal. 

De Stichting heeft daarop de gemeente benaderd en met hen overleg gehad met respect 

om te gaan met dit gebouw. Slopen is uit den boze.  

Ook zijn er kunstwerken van Niels Steenbergen, Louis van Roode en Theo Mols aanwezig. 

In die zin is dit gebouw van eminent belang voor de gemeente in casu de 

wederopbouwtijd. 
 

 
Foto Eindhoven in Beeld     Foto Heemschut 
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Roode       Steenbergen 

• Voormalig raadhuis Eersel 

De Stichting heeft met de gemeente Eersel overleg gepleegd over het voormalig 

Raadhuis. Het ontwerp is van de Eindhovense architect Cees de Bever. Het gebouw werd 

te koop aangeboden. Het was niet duidelijk of het gebouw met sloop werd bedreigd. De 

gemeente houdt een vinger aan de pols en zal sloop voor vergunning plichtig houden. 

Het is dan aan de Stichting daarop te reageren. 

• Kerk Son 

De Stichting heeft zich ingezet voor het behoud van de kerk van Son. Zij heeft daartoe 

overleg gehad met een vertegenwoordiger van het kerkbestuur. Daarnaast heeft de 

Stichting de raad van Son, de individuele partijen in de gemeente raad  van haar 

standpunt op de hoogte gebracht. 
 

 

Overleg 
 

• Landelijk overleg 

De Stichting krijgt uitnodigingen voor het landelijk overleg met betrekking tot de 

wederopbouw. Aan het daarvoor ingestelde platform wordt door de Stichting zoveel 

mogelijk deelgenomen. 

De Stichting heeft contact met de RCE in het kader van ontwikkelingen met betrekking 

tot wederopbouw zaken in Eindhoven. 

• Politiek: 

In het kader van de zorg voor de kwaliteit van de ruimtelijke ordening en de betekenis 

van het wederopbouw erfgoed in Eindhoven heeft de Stichting gesprekken gevoerd met 

de fracties uit de gemeenteraad.  

• Gemeente 

o Periodiek overleg 

De gemeente heeft op verzoek van onder andere de Stichting een periodiek overleg 

geregeld om met elkaar de zaken met betrekking tot het cultuurhistorisch erfgoed te 

bespreken. Aan dit overleg nemen onder andere ook deel de Henri van Abbestichting, de 

Nicolaas Clopperstichting en anderen. De deelnemers kunnen agendapunten aanleveren 

bij de gemeente. 

De agendapunten zijn er op gericht om elkaar te informeren, zoals: 

- Dubbelbestemming in bestemmingsplannen 

- Woningen voor ouderen uit wederopbouwtijd 

- Ontwikkelingen op de TUe met betrekking tot de gebouwen 

- Stationskwartier 

- Panden in eigendom van de gemeente. 

- Monumenten 
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- Problemen die zich direct voordoen in Eindhoven. 

o Ruimtelijke Ordening: 

De Stichting heeft de gemeente er op gewezen dat zij verantwoordelijk is voor de 

ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. De gemeente doet voorstellen en overlegt dat met 

de burgerij in het kader van de burgerparticipatie.  

Het overleg daarover zal moeten voortduren. 

o Welstand 

De Stichting heeft in 2016 overleg gehad met de gemeente inzake het nieuwe 

welstandsbeleid. De dossiers voor de Raad daaromtrent zijn aangehouden. 

Zodra er meer duidelijkheid is omtrent het te volgen welstandsbeleid zal de Stichting 

weer in overleg gaan. 

De Stichting zal de verdere ontwikkelingen ten aanzien van het welstandsbeleid kritisch 

volgen. 

o Bestemmingsplannen 

De gemeente legt bestemmingsplannen ter inzage. Zij geeft de burgerij de gelegenheid 

om een zienswijze of een bezwaar in te dienen. De Stichting maakt daarvan gebruik en 

toetst de bestemmingsplannen aan het besluit Ruimtelijke Ordening en aan de 

dubbelbestemming.  

De Stichting heeft in 2016 op de ter inzage liggende bestemmingsplannen gereageerd en 

haar zienswijze ingebracht. De zienswijze is gericht op de juiste verankering van het 

erfgoed in het bestemmingsplan. Daarover gaat de Stichting in overleg met de 

gemeente. 

o Ontwikkelingen 

De Stichting heeft  overleg gevoerd met de gemeente over ontwikkelingen met 

betrekking tot gebieden waarin sprak is van wederopbouwerfgoed. Het betreft onder 

meer: 

- Terrein Van der Meulen, waarbij met name de Zustersflat als belangrijk 

wederopbouwerfgoed wordt gezien. 

- Het Campina terrein als belangrijk wederopbouwgebied wordt gezien. 

- Ontwikkelingen in de binnenstad en de spoorzone. 

- De toekomst van de binnenstad 

- Verdichten vna de stad naar aaneliding van de nieuwjaarstoespraak van 

burgemeester Van Gijzel. 

o Inzage 

Wekelijks legt de gemeente omgevings- en / of bouw vergunningen ter inzage. De 

Stichting vraagt de ter zaken doende vergunningen op om te beoordelen of met respect 

is omgegaan met het wederopbouwerfgoed. Is dat niet het geval overweegt de Stichting 

tegen de vergunning bezwaar aan te tekenen. In 2016 heeft de Stichting 24 

vergunningen ingezien. Tegen 7 vergunningen heeft de Stichting bezwaar gemaakt. 

• Onderwijs instellingen 

o TUe 

De Stichting heeft contact gehad met de TUe aangaande de mogelijkheid om een 

promovendus een onderzoek te laten doen inzake de Rondweg van Eindhoven 

o Fontys Hogeschool 

De Stichting heeft deel genomen aan het startcongres “Ondernemende Binnenstad”. De 

Stichting heeft daarbij het culturele erfgoed in de binnenstad ingebracht. 

• Particulieren/corporaties 

o Stam en de Koning 

De Stichting heeft het ontwerpplan voor het terrein aan het Marconieplein besproken met 

de ontwikkelaar. Besproken is de aansluiting aan de wederopbouwwijk De Hapert. 
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o Woonbedrijf 

▪ De Hapert 

Met Woonbedrijf is overleg gepleegd inzake de Airey-woningen. De Stichting heeft op 

verzoek van Woonbedrijf voor de bewoners een uitleg verzorgd over het belang van de 

Aireywijk uit de wederopbouwtijd. Daarnaast het de Stichting een rondleiding verzorgd. 

De Stichting heeft verder overleg gehad met Woonbedrijf over de mogelijke sloop van de 

woningen voor ouderen in het plan De Hapert. De Stichting is tegen sloop. Het resultaat 

van het overleg is dat sloop voorlopig niet aan de orde is. 

▪ Woningen Rustenburgstraat 

De Stichting heeft met de gemeente. De politiek en Trudo gesproken over het behoud 

van de woningen aan de Rustenburgstraat. De eigenaar is mogelijk van plan deze 

woningen te vervangen door nieuwbouw. Deze woningen zijn BBB-woningen uit de 

wederopbouwtijd. 
 

 
 

o Eigenaar C&A 

De Stichting heeft op verzoek van de gemeente overleg gehad met betrekking tot het 

verbouwen van het pan C&A aan het 18 septemberplein. Daarbij was ook de eigenaar 

aanwezig. 
 

 

Contacten 
 

• Gemeente 

De Stichting heeft met de gemeente overleg over: 

- lopende zaken; het is een periodiek overleg 

- de beschrijvingen van de wederopbouwwijken en het uitdragen van de informatie 

daarover; het is een periodiek overleg. 

- in ontwikkeling zijnde panden zoals bijvoorbeeld C&A. 

- de door de Stichting ingediende bezwaarschriften, zoals met betrekking tot het 

Station, panden aan de Demer en Hermanus Boexstraat ed. 

• Commissie RK 

De Stichting heeft een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit. Onderwerpen waren naast de kennismaking onder andere het 

belang van de wederopbouwarchitectuur met name op de Demer en de Hermanus 

Boexstraat, de dubbelbestemming. Verder kwam aan de orde het onderling verstrekken 

van informatie met betrekking tot de wederopbouw 

• Politiek 

De Stichting heeft haar doelstelling met de politieke partijen besproken. 

In 2016 was dat de SP. 

• RCE 
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De Stichting heeft regelmatig overleg gehad met de Rijksdienst voor het Culturele 

Erfgoed inzake wederopbouw. 

• Publicaties RCE 

Een lid van de Stichting houdt de publicaties van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

bij, en informeert de overige leden daarover. 

• Henri van Abbestichting 

De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven is een zelfstandige Stichting 

die tot doel heeft het behoud en beschermen van het stedenbouwkundig en 

architectonisch erfgoed in Eindhoven uit de wederopbouwtijd. 

Zij doet dit door onder andere met andere partijen te overleggen en aandacht te vragen 

voor dit erfgoed. 

Omdat de Henri van Abbestichting zich  eveneens inzet voor de stedenbouwkundige 

kwaliteit van geheel Eindhoven is overleg en  uitwisseling noodzakelijk. 

In die zin wil de Stichting ook bij de Henri van Abbestichting daarvoor aandacht vragen 

en zo nodig gezamenlijk daarin optrekken, ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. 

In 2016 hebben de Stichtingen in gezamenlijk overleg gereageerd op 

bestemmingsplannen, ontwikkelingen op Strijp T, ontwikkelingen met betrekking tot het 

Campinaterrein, de Bunker en het Paviljoen. 

Enkele leden van de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven zijn 

deelnemer van algemene vergadering van de Henri van Abbestichting, en zijn 

vertegenwoordigd in de werkgroepen van die Stichting. 

• ACE 

De Stichting heeft regelmatig overleg gehad met het Architectuur Centrum Eindhoven 

(ACE) over zaken betreffende het wederopbouwerfgoed. In 2016 was dat met name met 

betrekking tot het in 2017 organiseren van een symposium over “Dubbelbestemming”.  

• Woonbedrijf 

Met Woonbedrijf is vervolg contact geweest over: 

- de toekomst van het wederopbouwerfgoed “woningen voor ouderen” in de Hapert 

en in de Oude Gracht 

- het wederopbouwerfgoed “de airey-woningen”. 

• Trefpunt Groen 

Groen is een belangrijk element in de wederopbouw. Dit aspect moet onder aandacht 

worden gebracht. 

Trefpunt Groen organiseerde in 2016 in de LIchttoren een symposium over de 

omgevingswet. De Stichting was daarbij aanwezig. 

• TUe 

De Stichting heeft overleg gehad met de dienst vastgoed van de TUe inzake het 

hoofdgebouw, het Paviljoen en de Bunker. 

Daarnaast heeft de Stichting contact met prof. B. Colenbrander over het promotie 

onderzoek Rondweg. 

• Erfgoedvereniging Heemschut 

Inzake het voormalig bankgebouw Van Mierlo aan de Wal. Naast het wederopbouwpand 

is ook de kunst uit de wederopbouwtijd daaromtrent besproken. 

• Architectenbureau 

Het overleg had te maken met de ontwikkelingen van wederopbouwpanden in Eindhoven, 

zoals onder andere: 

- College aan de Piuslaan 

- Airey-woningen 

- C&A 

- Station 
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- Marconieplein 

- Strijp T:  gebouw TQ, gebouw TAQ en gebouw TR. 

- Panden aan de Demer 

 

Ter inzage 
 

• Bestemmingsplannen 

De gemeente heeft de Stichting uitgenodigd om de bestemmingsplannen in een 

voortraject te toetsen. 

De volgende bestemmingsplannen die ter inzage hebben gelegen zijn door de Stichting 

ingezien en heeft zij haar zienswijze kenbaar gemaakt aan de gemeente: 

- Achtse Barrier Heizoom 

- Herontwikkeling gebied gelegen tussen Kleine Bleekstraat-Vestdijk-

Tongelresestraat-Havenstraat, 

- Voorontwerpbestemmingsplan I bedrijventerrein GDC-Noord 2009 

- Ontwerp bestemmingsplan V Prinsejagt-Driehoeksbos 2004 

- Bestemmingsplan Stratum buiten de ring I 

- Bestemmingsplan Stratum buitende ring II 

- Voorontwerpbestemmingsplan Woenselwest 

- Voorontwerpbestemmingsplan I Prins Hendrikstraat 

- Voorontwerpbestemmingsplan I Emmasingelkwadrant-Fellenoord 

- Bestemmingsplan Tongelre binnen de ring 

- Bestemmingsplan Luchthaven 

- Bestemmingsplan Vredeoord 

- Voorbereidingsbesluit Beukenlaan Achtseweg-zuid 

- Voorontwerp Tongelre binnen de ring: Daf museum 

- Voorontwerp Tongelre buiten de ring; IJzerenman 

 

• Vergunningen 

De Stichting heeft de volgende bouwplannen die ter inzage lagen op een 

bezwaarmogelijkheid getoetst: 

- Verbouwing pand Rechtestraat 25 

- Vestdijk 25 

- Diekirchlaan 89 

- Den Dolech 2 

- St Jansweg 2 

- Jeroen Boschlaan 144 

- St Jansweg 24 

- Vestdijk ongenummerd Schellen 

- Demer 41-41a 

- Bouw woningen Coreolanuspad 

- Demer 17 

- Nieuwe Emmasingel 20 

- Demer 5-7-9 

- Achtseweg-zuid: Verbouwing pand TAQ Strijp T  

- Demer 8 

- Geert Grotestraat 61 

- Generaal Bothastraat 4 

- Generaal Bothastraat 39 

- Uitgang Bezuidenhoutseweg 
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- President Reitzlaan 30 

- Hermanus Boexstraat 16-18 

- Nieuwstraat 30 

- Demer 49 

- Orpheuslaan 32  

 

Bezwaarschriften 
 

De Stichting heeft in 2016 bezwaarschriften ingediend tegen: 

- Verbouwing pand Potentiaal TUe. 

- Verbouwing Demer 14 

- Demer 17 

- Demer 49 

- Generaal Bothastraat 39 

- President Reitzlaan 30 

- Hermanus Boexstraat 16-18 

- Stationsplein 22 verbouwing van de Zuid-hal 
 

Correspondentie 
 

De Stichting heeft over de volgende onderwerpen met de genoemde anderen 

gecorrespondeerd: 

- Woonbedrijf      Aireywoningen 

- Gemeente Eindhoven    Aireywoningen 

- Woonbedrijf      Woningen voor ouderen Hapert 

- Gemeente Son     Kerk van Cees Geenen 

- Politieke partijen in Son     Kerk van Cees Geenen 

- Kerkbestuur Son      Kerk van Cees Geenen 

- Gemeente Eersel     Raadhuis van De Bever 
 

Geplande activiteiten 2017 
 

De Stichting heeft de volgende acties gepland. 

• Beschrijvingen van de wederopbouw wijken voortzetten 

• Het beschrijven van de Eindhovense architecten en hun oeuvre. 

• Beschrijven en het doen van voorstellen voor plaatsen van panden op de 

monumentenlijst.  

• Promotie onderzoek Rondweg samen met de TUe verder uitwerken. 

• Kritisch volgen van de ontwikkeling van de wederopbouwpanden en het bepalen 

van de noodzakelijk te nemen stappen. 

• Het inzien van de ter inzage liggend vergunningen en ontwerp 

bestemmingsplannen en daarover een zienswijze formuleren. 

• Organiseren van activiteiten, zo nodig met anderen over wederopbouw in zijn 

algemeenheid. 

• De site actueel houden 

• Met Woonbedrijf de verdichting van de Eindhovense wijken bespreken.  

• In het kader van de Dubbelbestemming zijn de gebiedsgerichte welstandscriteria 

in een aantal gebeden van belang. Deze criteria zullen tegen het licht van de 

dubbelbestemming worden gehouden 

•  
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Vaststelling 
Het jaarverslag is vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2017. 

 

 

Eindhoven  

 

 

 

 

ir. H. van Helmond, voorzitter    Ing.H.G.F.E. van Buul, secretaris. 
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