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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 2017 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 

 Ir. G. de Bie   architectuurhistoricus lid 

 W.Holdrinet   stedenbouwkundige  lid 
 

Personele mutaties 
 

In het jaar 2017 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden. 

 De heer H. Smits is uit het bestuur getreden. Hij heeft verzocht om toch te 

worden geïnformeerd, teneinde te kunnen bepalen wat hij eventueel nog voor de 

Stichting kan betekenen. 

 Ir, G. de Bie neemt deel aan de vergaderingen van de Stichting. Hij beschrijft het 

oeuvre en de personen inzake de Eindhovense architecten uit de 

wederopbouwtijd. 

 De heer W. Holdrinet is in november als stedenbouwkundige toegetreden tot het 

bestuur. 
 

Vergaderingen 
 

In 2017 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”. 
 

mailto:hgfevanbuul@on.nl
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ANBI 
 

De Stichting heeft een ANBI-status. 

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

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. 

Een lid houdt zich bezig met de bouwtechniek uit de wederopbouwtijd, voor zover die 

aangetroffen bij de panden die wedern beschreven. De conclusie is dat er nog meer 

bouwtechnieken en systemen uit die zijn. Dit zal nader worden onderzocht. 

In 2017 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. 
 

Informatie 
De Stichting heeft lezingen gegeven over het culturele erfgoed in Eindhoven aan groepen 

geïnteresseerden. 

De aanwezig informatie wordt geplaatst op de site en is toegankelijk voor iedereen. 

Verder is een belangrijk beleidspunt 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 kan een rol van mentor op zich nemen. 

* 
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Beleid en onderzoek: 
 

 Overleg: 
 

Overheid: 
 

Landelijk 
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. De Rijksdienst heeft in Nederland wijken 

genomineerd die van belang zijn voor de wederopbouw.  

 

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.  

Daarnaast is een periodiek overleg gestart met de verantwoordelijke wethouder. 

 

Gemeente: 

 Wethouder  
De Stichting heeft overleg gehad met de verantwoordelijke wethouder inzake het 

wederopbouwerfgoed. Dit overleg vindt ieder half jaar plaats. 
 

 Periodiek 
- Dubbelbestemming 

De Stichting heeft in het periodiek overleg met de gemeente en andere  

Stichtingen de dubbelbestemming in bestemmingsplannen aan de orde gesteld. De 

Stichting is van mening dat de beschrijving i het bestemmingsplan toch onvoldoende 

bescherming biedt. E discussie zal ook in 2018 een vervolg krijgen. 

- Procedure Ontwikkeling 

De gemeente heeft te kennen gegeven dat de culturele instelling zeer tijdig betrokken 

moeten worden in de ontwikkeling van plannen. De uitvoering daarvan laat op dit 

moment te wensen over. De Stichting heeft daartoe een procedure beschreven die in het 

periodiek overleg zal moeten worden behandeld. In 2018 zal dat nader worden 

besproken.is  

 

 Cultuurhistorische waardenkaart 
De gemeente wil de cultuurhistorische waardenkaart updaten. 

Zij heeft daartoe overleg gevoerd met de Stichting om te bezien wat de Stichting daarin 

kan betekenen.  

Daaruit zijn enkele projecten benoemd: 

- Beschrijving van de Rondweg als wederopbouwelement met zijn ensembles en 

kruispunten 

- Beschrijving van de individuele panden aan de Rondweg. 

- Beoordelen van de beschrijvingen van complexen door externe adviseurs van de 

gemeente, 

- Beschrijven de categorie scholen uit de wederopbouwtijd. 
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 Erfgoedhuis 
De Stichting neemt deel aan de besprekingen over de samenwerking van alle culturele 

instellingen in Eindhoven en het Erfgoedhuis. De bedoeling is om het erfgoedhuis als  

zodanig centraal te stellen in de poging het integrale verhaal over Eindhoven te vertellen. 

Getracht wordt om deze opzet in 2018 af te ronden. 

 

 Welstand 
De Stichting heeft in 2017 overleg gehad met de gemeente inzake het nieuwe 

welstandsbeleid. De dossiers voor de Raad zijn aangehouden. 

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

volgen. 

De Stichting heeft in een gesprek met de gemeente de welstandscriteria aan de orde 

gesteld. De gemeente maakt verschil in de wijken waarbij de bewoners zelf bij voldoende 

draagvlak de welstandscriteria kunnen opstellen dan wel wijzigen, en gebieden van de 

hoofdstructuur. 

De criteria voor de hoofdstructuur worden door de gemeente beschreven. De Stichtingen 

kunnen op hun verzoek daarin participeren.  

De Stichting is van mening dat de welstandscriteria de niet tot bouwen toe te rekenen 

onderdelen onvoldoende dekt. 

 

 Promotie 
In voorgaande jaren heeft de Stichting in overleg met de gemeente het belang van 

wederopbouwerfgoed gepromoot door de uitgave van handzame boekjes met 

wederopbouw zaken zoals “De Rondweg” “Nieuwe Mnumenten”  “Wijken”. 

Het volgende item is “Kunst uit de Wederopbouw”. 

 

 Onderzoek 
- De gemeente heeft de Stichting verzocht nader onderzoek te doen naar de  

kwaliteit van de school aan de Mendelsohnlaan. 

 

Particulieren 
 

BIZ 
Met BIZ is contact gezocht in het kader van de ontwikkelingen op de Demer en de 

Hermanus Boexstraat. Daarnaast is gereageerd naar de BIZ over het onderhoud en 

wijzigingen aan panden op die straten. Enige informatie uitwisseling was bilateraal. 

Een afspraak tussen de beide besturen is nog niet tot stand gekomen. 
 

Cuijpers-genootschap 
Met het Cuijpers-genootschap is gesproken over de status van monumentwaardige 

panden en over de kunst uit de wederopbouwtijd. 

 

Erfgoedvereniging Heemschut 
De Stichting heeft overleg gehad met de erfgoed vereniging Heemschut Inzake 

wederopbouwkunst in het openbaar gebied en de kunst in en aan het voormalig 

bankgebouw Van Mierlo aan de Wal en het van der Putt College. Behoud van de kunst 

was de insteek. 

In 2018 zal een inventarisatie worden uitgevoerd. 
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ACE 
Met Het ACE is gesproken over de kunst uit de wederopbouwtijd. 

 

TUe 

De uitvoering van het door de TUe opgesteld masterplan voor het TUe-terrein zijn 

aanleiding geweest voor de Stichting om overleg te plegen met de dienst Huisvesting en 

de faculteit Bouwkunde inzake: 

- Het Paviljoen 

- De Bunker 

- De Polynorm-woning 

 

Corporaties: 
 

 Woonbedrijf 
De Stichting heeft met Woonbedrijf overleg gehad inzake de voorhanden zijnde projecten 

van woonbedrijf waarin de wederopbouw ter discussie staat, zoals bijvoorbeeld: 

+ vervangende nieuwbouw in de wijk “de Hapert”.  

+ afronding vervangende bouw Airey-woningen. 
 

 Wooninc 
Wooninc wil vervangende nieuwbouw aan het Floraplein. De daar aanwezige 

wederopbouw woningbouw zou worden vervangen. De Stichting heeft Wooninc erop 

gewezen te bezien of met toepassing de nieuwbouw de ronding van het Floraplein zou 

kunnen worde afgemaakt. 
 

Ontwikkelaars 
 

 SDK 
Met SDK is overleg gepleegd over het gebied Deken van Somererenstraat en Tivoli. 
 

 CRA 
Met CRA is overleg gepleegd over: 

Ontwikkelingen op het terrein van het voormalige Van der Putt Lyceum, 

Ontwikkelingen op het terrein van de voormalige Campina. 
 

 GEVA vastgoed 
Met GEVA is overleg gepleegd over het gebied hoek Wal- Stadhuisplein en het gebied 

Strijp T. 
 

 Rabobank 
Met de eigenaar, ontwikkelaar en architect is overleg gepleegd ten aanzien van de 

ontwikkeling van de herontwikkeling van het tweede deel van de Rabobank aan de 

Fellenoord. 
 

 Pro-rail 
De Stichting heeft overleg gehad met Pro-rail inzake de verbouwing van het station 

complex. 

Naast de bouwkundige aangelegenheden is met name over de aanwezige kunst overlegd. 
 

 Foolen & Reijs 
Foolen & Reijs zijn nogal actief op de ontwikkelingsmarkt van Eindhoven. 
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Zij verzochten de Stichting om hun plannen te mogen komen toelichten. 

 

 Redevco 
Redevco is eigenaar van het pand van C&A op het 18-septemberplein. De Stichting is 

door Redevco periodiek geïnformeerd. Daarnaast is de Stichting om haar mening 

gevraagd ten aanzien van de  architecten keuze en de ten aanzien van het 

verbouwingsplan. 

 
 

Erfgoedstichtingen 
 

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 2017 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. 
 

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

worden gebracht. 

Trefpunt Groen organiseerde in 2017 symposia over groen in Eindhoven. De Stichting 

volgt de ontwikkeling inzake groen en brengt dit aspect in in de discussie over 

wederopbouw en groen. 

* 
Ontwikkelingen: 
 

Gemeente: 
Er zijn ontwikkelingen die geïnitieerd zijn door de gemeente en waarbij de Stichting door 

de gemeente is uitgenodigd voor overleg. 
 

 Van der Putt Lyceum 
De Stichting heeft geconstateerd dat het Van der Putt Lyceum aan de dr. Berlagelaan in 

Eindhoven, een middelbare school uit de wederopbouwtijd, en belangrijk in de 

stedenbouwkundige context van dit gebied, met sloop werd bedreigd.  

Het is een pand dat niet op zichzelf staat maar een integrerend onderdeel is van de 

stedenbouwkundige ontwikkeling van Woensel. De Stichting is door de gemeente veel te 

laat geïnformeerd 
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Zij heeft de gemeente daarop aangesproken en tegen de voorgenomen nieuwbouw 

bezwaar gemaakt. Overleg met de gemeente, de eigenaar een de ontwikkelaar heeft niet 

kunnen voorkomen dat de plannen voor nieuwbouw worden uitgevoerd. 

De Stichting heeft kunnen bewerkstelligen dat uiteindelijk het nieuwe plan op kleine 

onderdelen is aangepast. De Stichting is van mening dat desondanks geweld wordt 

aangedaan aan de stedenbouwkundige uitstraling van het gebied. Omdat de plannen, 

vóór dat de Stichting werd geïnformeerd, al in een ver gevorderd stadium waren heeft de 

stichting onder protest afgezien van verder stappen. Verdere ontwikkeling in 2018 

volgen. 
 

 Deken van Somerenstraat en omgeving 
Het belang van de Stichting bij deze ontwikkeling is om er op toe te zien dat met respect 

wordt omgegaan met het aanwezige wederopbouwerfgoed in dit gebied. Het betreft de 

brandweerkazerne en een deel van het voormalige gebouw van de Sociale Dienst van de 

gemeente. Verdere ontwikkeling in 2018 volgen. 
 

 Campina 
De Stichting heeft in het verleden het belang van de gebouwen op het Campinaterrein 

aangegeven. Een belangrijk industriegebied uit wederopbouwtijd. Constructies van di 

gebouwen zijn typisch uit de wederopbouwtijd en worden niet meer toegepast. 

Zowel de gemeente als de eigenaar hebben het belang onderkend. De Stichting is dan 

ook tijdig door de gemeente geïnformeerd en de mogelijkheid geboden om een keuze te 

maken voor de ontwikkelaar van dit gebied. 

Verdere ontwikkeling in 2018 volgen. 
 

 Bunker 
De Stichting heeft in het verleden het belang van het studentencentrum De Bunker 

aangeven, zowel aan de gemeente als aan de dienst Huisvesting van de Technische 

Universiteit. Door de Technische Universiteit is het terrein van de Bunker buiten het 

mastplan gehouden, met de bedoeling een ontwikkelaar er voor te vinden. 

Na goed overleg met de gemeente en de Dienst Huisvesting van de Technische 

Universiteit is de Stichting geïnformeerd over de ontwikkeling aldaar en zal die met 

belangstelling volgen. Verdere ontwikkeling in 2018 volgen. 
 

 Binnenstad 
De gemeente heeft aangegeven de openbare ruimte in de binnenstad nader te bekijken. 

Naast het aanbrengen van groen is ook de bestrating aan de orde. De Stichting heeft 

aangegeven dat bestrating en de wanden op elkaar moeten worden afgestemd. 

In 2018 zal de supervisor van de binnenstad zijn plannen bekend maken. 
 

 Wal 15 
Het gebouw Wal 15 is een bankgebouw uit de wederopbouwtijd. De omliggende 

gebouwen staan leeg en zijn in voorbereiding voor herontwikkeling. Sloop behoort tot de 

mogelijkheden. De Stichting heeft in het verleden de waarde en het belang van dit 

gebouw aangegeven. In een eerste overleg met de gemeente en de ontwikkelaar is het 

standpunt van de Stichting aangegeven. De ontwikkelaar heeft daarop gematigd positief 

gereageerd. Verdere ontwikkeling in 2018 volgen. 
 

 Stationsomgeving zuid 
De Stichting neemt deel aan de ontwikkelingen rondom het Stationsgebied. Actueel is de 

ontwikkeling van het gebied tussen de Bijenkorf en het Station. Het zal voral gaan om de 

“bewaking van het aldaar aanwezige wederopbouwerfgoed. 
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Particulieren 
 

 C&A 
De Stichting is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het C&A-gebouw op het 18 

septemberplein. Zij heeft daarbij nadrukkelijke voorwaarden gesteld aan de aansluitende 

bebouwing op de Demer en Hermanus Boexstraat.  Zij heeft die voorwaarden 

geformuleerd en de gemeente verzocht deze op te nemen in de toelichting op het 

bestemmingsplan Binnenstad. Dit om precedenten te voorkomen. De bouwvergunning 

voor de verbouwing van het C&A gebouw is verleend. De Stichting zal in 2018 de 

uitvoering volgen.  
 

 Summa 
De Stichting is geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling 

van de voormalige Philips Bedrijfsschool.  

In 2018 volgt de verdere ontwikkeling. 
 

 Evoluon 
Het Evoluon is aangewezen als Rijksmonument. 

Partijen zijn doende om het Evoluon en omgeving te ontwikkelen. De Stichting zal deze 

ontwikkeling volgen en trachten te bewerkstelligen dat met respect met dit 

wederopbouwerfgoed wordt omgegaan. 
 

 Paviljoen TUe 
De Stichting heeft in voorgaande jaren de dienst Huisvesting van de TUe gewezen op de 

waarde van het paviljoen. De Stichting heeft een voorstel aangeleverd hoe om te gaan 

met de toekomst van een gedeelte van het paviljoen.  De dienst Huisvesting van de TUe 

heeft ft de zorg van de Stichting in overweging genomen. Voor 2018 zal het overleg 

verder worden gevoerd. 
 

 Rabo 
De stichting is door de eigenaar en de architect geïnformeerd over de ontwikkelingen met 

betrekking tot het tweede deel van de voormalige RABO-bank aan de Fellenoord. In 2018 

wordt met de uitvoering van dit project gestart. 
 

 Schumannlaan 
De Schumannlaan is gelegen in de wederopbouwwijk Genderdal. Een gebouwtje wordt 

vervangen door grondgebonden nieuwbouwwoningen. De Stichting heeft een toelichting 

gekregen. Zij kon instemmen met het plan. 
 

 Floraplein 
De Stichting heeft haar zienswijze kenbaar gemaakt inzake de plannen voor vervangende 

nieuwbouw. Woningen en appartementen uit de wederopbouwtijd worden vervangen. De 

Stichting heeft er voor gepleit dat naast de stedenbouwkundige context bekeken zou 

moeten worden om de ronding van het Floraplein als “Inkom” van de stad compleet te 

maken. 
 

 Airey-woningen 

De Stichting heeft in voorgaande jaren de renovatie en nieuwbouw van de woningen in  

het “Airey”gebied gevolgd en besproken. In 2017 is dit project tot volle tevredenheid van  

alle partijen afgerond. 
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* 
Projecten 
 

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

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

lid zich specifiek gaan bezig houden met de site. 

(www.stichtingwederopbouweindhoven.nl).  

Het actueel houden van de site is een activiteit van een van de leden van de Stichting. 
 

 Cultuurhistorische waardenkaart 
In 2017 is in overleg met de gemeente de update van de cultuurhistorische waardenkaart 

besproken. De taak van de Stichting daarin is de beschrijvingen van de betekenis en 

historie van de Rondweg in brede zin, de beschrijving en waardering van de panden aan 

de Rondweg. 

De scholen uit de wederopbouwtijd. 

Dit project is in 2017 gestart en zal zeker nog in 2018 actueel zijn. 
 

 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. 

 
Cusveller: vloerblokken van licht beton. 

 

 
Ribbenvloer Cusveller 

 

 

 

http://www.stichtingwederopbouweindhoven.nl/
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 Wederopbouwarchitecten 
In 2016 heeft een lid van de Stichting verder onderzoek gedaan naar het  oeuvre en de 

persoonsbeschrijving van de Eindhovense architecten.  

Dit langjarig project is voortgezet in 2017. 

In 2017 zijn beschreven: 

- Architect Cees de Bever 

- Architect Jacob van Buijtenen 

- Architect Reinier Tybout 
 

 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 heeft een start gemaakt met de inventarisatie van de wederopbouwkunst en 

heeft zich ingezet voor het behoud van deze kunst, zoals bijvoorbeeld: 

- een belangrijk kunstwerk van Louis van Roode in de voormalige Bank van Mierlo 

in Eindhoven. 

- Muurschilderingen in het Jacob van Maerlantlyceum. 
 

  
 

- Kunstwerken Van der Puttlyceum 
 

 
Thomas Nix      Gé Verhulst 
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- Ramen in het station. 
 

 
Lex Horn 

 

 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. 
 

 

Woonwijken 
 

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 

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. 
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Oude Gracht 
Het bestemmingsplan Oude Gracht heeft in 2017 ter inzage gelegen.  

De Stichting heeft het plan Oude Gracht beoordeeld. 

Uit haar onderzoek heeft zij de “Archeologische en Cultuurhistorische waarden” van die  

wijk aangegeven en verzocht deze beschrijving op te nemen in de voorschriften van het 

bestemmingsplan. 

De wijk De Oude Gracht is een typische wederopbouwwijk en kenmerkt zich door: 

- De stedenbouwkundige opzet van de wijk, waarbij de woningbouw, verkeer, groen 

en voorzieningen zijn geïntegreerd conform de uitgangspunten van de 

wederopbouw. 

- In de bebouwing van de Oude Gracht is het werk van bekende Nederlandse 

architecten uit de naoorlogs periode te herkennen.  

- De ritmiek van de bebouwing. 

- De gracht en het groen moeten worden beschermd. 

Naast het stedenbouwkundig invalshoek als cultureel erfgoed heeft de Stichting gewezen 

op de Thomaskerk, welk ontwerp als waardevol cultureel erfgoed uit de wederopbouwtijd 

moet worden aangemerkt 

 

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. 

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, TQ, het voormalige kantoorgebouw is gestript en wordt 

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

de monumentale waarden.  
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De herontwikkeling van gebouw TAQ, het voormalig pompgebouw, en van gebouw TR, de 

voormalige energiecentrale zijn in 2017 afgerond. 

Zij volgt de ontwikkelingen van de andere gebouwen, op dit moment met name gebouw 

TQ. Ook het voormalige glaslaboratorium is bij de eigenaar onder de aandacht gebracht. 

 

 
Strippen TQ      renovatie TQ 

 

 
Kunst in en aan TQ 

 

 
Glaslaboratorium.TY 
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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 om deze gebouwen zoveel mogelijk te handhaven. 

Tijdens het reguliere overleg met de gemeente is de Stichting medegedeeld dat zijn tijdig 

zal worden geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen van het Campinaterrein. 

De gebouwen werden genoemd als “het culturele erfgoed”. Zij zullen met respect worden 

behandeld.  

De Stichting heeft in het verleden het belang van de gebouwen op het Campinaterrein 

aangegeven. Een belangrijk industriegebied uit wederopbouwtijd. Constructies van di 

gebouwen zijn typisch uit de wederopbouwtijd en worden niet meer toegepast. 

Zowel de gemeente als de eigenaar hebben het belang onderkend. De Stichting is dan 

ook tijdig door de gemeente geïnformeerd en is door de gemeente aan de Stichting de 

mogelijkheid geboden om een keuze te maken voor de ontwikkelaar van dit gebied. 

Verdere ontwikkeling in 2018 volgen. 
 

 
melkfabriek 
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Melkfabriek 

 

 
Opslag: Fuseedaken 



 
 
 
 

 
 

17 
 

 
Kunst 

 

 
waslokaal 
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Panden 
 

Station. 
Met de aanpassingen van het gehele stationscomplex aan de huidige eisen is in 2016 

gestart. De aanpassingen volgen de uitgangspunten van architect Koen van der Gaag. 

De Stichting was daarover verheugd. 

Het perrongebouw met gang is in 2017 gereed gekomen 

Met de restauratie van de zuidhal van het station is in 2017 gestart. 

De Stichting heeft de plannen beoordeeld en met Pro-rail ter plaatse een en ander 

bekeken en besproken. 

Ook de aanwezige kunstuitingen zijn aan de orde gekomen. 
 

De Rabo-bank 
De nieuwbouw van de Rabo-bank aan de Fellenoord op de plaats van het voormalig 

wederopbouw bankgebouw is gereed. Fase 2 volgt. 

De eigenaar van de gebouwen uit de 2de fase heeft de Stichting geïnformeerd over de 

verbouwingsplannen. De 2de fase wordt niet gesloopt maar wordt herontwikkeld.  

Het is geen wederopbouw-gebouw. Edoch, dit gebouw een gevolg van het 

stedenbouwkundig plan uit de wederopbouwtijd. De Stichting is akkoord gegaan met de 

plannen. 
 

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. 
 

 
 

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.  
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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 

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. 
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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 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. 
 

Wal 15 
De Stichting heeft in 2016 contact gehad met de erfgoed vereniging 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. 
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Foto Eindhoven in Beeld     Foto Heemschut 

 

 
Roode 
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Steenbergen 

 

De Stichting pleit voor behoud van dit pand.  

* 
Ter inzage 
Wekelijks legt de gemeente omgevings- en / of bouw vergunningen en 

bestemmingsplannen 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.  
 

 Bestemmingsplannen 
De gemeente heeft de Stichting uitgenodigd om de bestemmingsplannen in een 

voortraject te toetsen. 

De volgende 21 bestemmingsplannen die ter inzage hebben gelegen zijn door de 

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

- Bestemmingsplan Meerrijk 

- Bestemmingsplan  Oude Gracht 

- Bestemmingsplan Kerkdorp Acht 

- Bestemmingsplan Wegenstructuur Eindhoven Noord-West. 

- Bestemmingsplan Rachelsmolen’ 

- Bestemmingsplan II Stratum binnen de Ring 

- Ontwerp bestemmingsplan Bakermat 

- Bestemmingsplan III Stratum binnen de Ring 

- Bestemmingsplan II Limbeek Woenselse Watermolen. 

- Ontwerp bestemmingsplan Strijp T 

- Ontwerp bestemmingsplan Vredeoord 

- Ontwerp bestemmingsplan 1ste wijziging Binnenstad 

- Bestemmingsplan Bosrijk 
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- Bestemmingsplan Woensel buiten de ring I 2017 

- Bestemmingsplan Strijp S 

- Bestemmingsplan Forum zuid 2017 

- Bestemmingsplan VI Woensel buiten de ring II 2016 

- Bestemmingsplan Waterrijk 

- Bestemmingsplan Meerland 

- Bestemmingsplan Gestel buiten de ring 

- Bestemmingsplan I Reconstructie A2/A67 (fietsbrug) 

 

 Vergunningen 
De Stichting heeft de volgende 17 bouwplannen die ter inzage lagen op een 

bezwaarmogelijkheid getoetst: 

- Bouwplan Jan van Riebeeklaan 5 

- bouwplan Orpheuslaan 

- Demer 2a 

- Demer 17 

- Demer 28 

- Stadhuis 

- Demer 43 

- Hermanus Boexstraat 19 

- Hermanus Boexstraat 10 

- dr Schaepmanlaan 22 

- Demer 1 

- Hermanus Boexstraat 29 

- Demer 17a 

- Kruisstraat 47 

- Piuslaan 93 

- Hoogstraat/Philips de Goedelaan 

- Demer 8 

* 
 

Bezwaarschriften 
 

De Stichting heeft in 2017 bezwaarschriften ingediend. 

Tevens zijn er hoorzittingen geweest met betrekking tot bezwaarschriften uit 2016. 

Het betreft: 

- Ontwikkeling met betrekking tot het terrein Van der Puttlyceum 

- Bouwplan Demer 5-7-9 

- Bouwplan Demer 17a 

- Bouwplan hermanus Boexstraat 16-18 

* 
 

Correspondentie 
 

De Stichting heeft over de volgende onderwerpen met de genoemde anderen 

gecorrespondeerd: 

- Woonbedrijf    Woning Nobelstraat: De Hapert  
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- Gemeente Eindhoven  Zienswijze 21 bestemmingsplannen 

- Gemeente Eindhoven  3 bezwaarschriften. 

- Gemeente Eindhoven  Procedure Project Deken van Somerenstraat 

- Gemeente Eindhoven  Mail Emmasingelkwadrant 

- Dienst Huisvesting TUe  Bunker 

- Gemeente Eindhoven  Waardering 3 scholen 

- Leden Stichting   Werkzaamheden 

- Wooninc    Sloop woningen Floraplein eo 

- TUe faculteit Bouwkunde  100 jaar Eindhoven 

- Geva Vastgoed   Strijp T 

- Summacollege   Vander Putt College 

- Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Reclame 

- Trudo     Afspraak 

- Gemeente Eindhoven  Van der Putt College 

- Gemeente Eindhoven  Presentatie 

- CRA     Van der Putt College 

- Gemeente Son   Kerk 

- Gemeente Eindhoven  Werkafspraken 

- Schaap & Citroen   Demer 43-45 

- Architectenbureau Perrée  Hermanus Boexstraat 19 

- Mebaverdi    Hermanus Boexstraat 10 

- Gemeente Eindhoven  Gebruik Erfgoedhuis 

- Gemeente Eindhoven  Certificering Erfgoedhuis 

- Redevco    C&A 

- Mebaverdi    Kozijnen Hermanus Boexstraat  

- Gemeente Eindhoven  Monumentendag 

- Cuijpers Genootschap  Naoorlogs erfgoed 

- Gemeente Eindhoven  Piuslaan 93 

 

* 
 

Geplande activiteiten 2018 
 

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.  

 Bescherming paviljoen op het terrein van de TUe verder uitwerken. 

 Werkzaamheden met betrekking tot de cultuur historische waardenkaart 

voortzetten, zoals Rondweg, panden aan de rondweg en scholen beschrijven.. 

 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.  
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 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 

  

 

Vaststelling 
Het jaarverslag is vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2018. 

 

 

Eindhoven  

 

 

 

 

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