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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 2018 heeft de Stichting gezocht naar uitbreiding van het aantal leden. 
Een kandidaat had zich aangemeld. 
Na enige vergaderingen te hebben bijgewoond heeft hij afgezegd vanwege de vele 
werkzaamheden binnen de Stichting. Hij zou daaraan niet kunnen voldoen. 

 

Vergaderingen 
 
In 2018 heeft de Stichting  10 keer vergaderd.  
Vanaf 1 januari 2018 heeft de Stichting vergaderd in het Erfgoedhuis van Eindhoven op 
het NRE- terrein. 
 

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”. 
 

ANBI 
 
De Stichting heeft een ANBI-status. 
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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 wederopbouwtijd, 
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 werden beschreven. De conclusie is dat er nog meer 
bouwtechnieken en systemen uit die zijn. Dit zal nader worden onderzocht. 
In 2018 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. 
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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.  
 

Gemeente Eindhoven: 
 

• Wethouder  
De Stichting heeft overleg gehad met de verantwoordelijke wethouders inzake het 
wederopbouwerfgoed. Dit overleg vond ieder half jaar plaats. 
Na de verkiezingen is het voortzetten van dit overleg aan de orde geweest. Nieuwe 
afspraken werden gemaakt. 
 

• Raad van Eindhoven 
Een vertegenwoordiging van de gemeenteraad heeft overleg gehad met de 
erfgoedstichtingen inzake de motie in de raad over de verpaupering van de stad. 
Het voorstel om te komen tot een  “plan van aanpak” is besproken. Nadere uitwerking 
moet geschieden door de gemeente in samenwerking met de erfgoedstichtingen. 
Daarnaast is overleg geweest met 2 fracties over verpaupering in de stad. 
Vervolgens is gesproken om consensus te krijgen over de definities van verpaupering. 
De Stichting heeft, zoals in het plan van aanpak is vermeld, een lijst aangeleverd met 
kwetsbare wederopbouwpanden. Zij verzoekt de gemeente met klem als eerste de 
panden aan de Hermanus Boexstraat aan te pakken. 
 

• Periodiek Overleg 
De Stichting heeft in het periodiek overleg met de ambtenaren van de gemeente. 
De agendapunten worden aangedragen door de Erfgoedstichtingen. Het betreft met 
name de voortgang van afgesproken zaken, zoals onder andere: 

- Dubbelbestemming 
- Procedure Ontwikkeling uit 2017 
- Nieuwe ontwikkelingen 
- Stand van zaken met betrekking tot het uitvoeren van afspraken. 
- Cultuurhistorische waardenkaart. 
- Scholen onderzoek 
- Onderzoek Rondweg 
- Welstand 
- Bestrating Binnenstad. 
- Mogelijke plaats polynormwoning 
- Kunst uit de wederopbouw 

De voorzitter van de Stichting heeft tijdens dit overleg een lezing gehouden over De 
Kazerne. 
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• Erfgoedhuis 
De Stichting heeft deelgenomen aan de besprekingen over de samenwerking van alle 
culturele instellingen in Eindhoven en het Erfgoedhuis. De bedoeling is om het kennis en 
kunde aan elkaar uit te wisselen.  
Het instellen van een platform met een onafhankelijke voorzitter werd onderzocht. 
Het platform moet tot doel hebben: 

- Kenniscentrum 
- Stadsmuseum 
- Leesbare stad. 

Het platvorm is georganiseerd in een erfgoedcafé waarin alle erfgoedstichting hun 
kerntaken kunnen inbrengen. 
 

• Welstand 
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. Daarnaast 
beschrijft de gemeente de gebied gebonden welstandscriteria. 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, met name voor de Demer en Hermanus Boexstraat. 
Aanvullingen zijn gewenst. De stichting zal in 2019 komen met een inventarisatie van 
deze 2 straten. 
 

• Promotie 
In voorgaande jaren heeft de Stichting in overleg met de gemeente en ACE 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”. 
In 2018  is de Stichting door een boekhandel uitgenodigd om in het kader van “150 jaar 
leven in Eindhoven” de uitgave over de wederopbouw te verzorgen. 
 

• Onderzoek 
De Stichting heeft op verzoek van de gemeente heeft de Stichting verzocht nader 
onderzoek te doen naar de kwaliteit van de school aan de Mendelsohnlaan. 
 

• Supervisor 
De gemeente heeft 3 supervisors: Winie Maas; Adriaan Geuze; Cees Christiaansen. 
De Stichting krijgt informatie van de supervisors. 

- Winie Maas 
De Stichting heeft overleg gehad met Winie Maas inzake de herinrichting van de 
binnenstad. 
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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. 
 

Erfgoedvereniging Heemschut 
De Stichting heeft overleg gehad met de erfgoedvereniging 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 is een inventarisatie uitgevoerd. 
 

ACE 
Met Het ACE is gesproken over erfgoed uit de wederopbouwtijd. 
 

TUe 
De uitvoering van het door de TUe opgesteld masterplan voor het TUe-terrein is 
aanleiding geweest voor de Stichting om weer overleg te plegen met de dienst 
Huisvesting en de faculteit Bouwkunde inzake: 

- Het Paviljoen 
- De Polynorm-woning 

 

Corporaties: 
 

• Woonbedrijf 
De Stichting heeft met Woonbedrijf overleg gehad inzake de projecten van Woonbedrijf 
waarin de wederopbouw ter discussie staat, zoals bijvoorbeeld: 

- Vervangende nieuwbouw in de wijk “de Hapert”.  
- Afronding vervangende bouw Airey-woningen. 
- Sloop Grafische school en de nieuwe ontwikkeling aldaar 

 
 

Ontwikkelaars 
 

• Hurks 
Met Hurks is overleg gepleegd over het project Augustus. 
 

• 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, met name gebouw TQ en TY. 
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• Rabobank 
Met de eigenaar, ontwikkelaar en architect zijn de verbouwingsplannen van de Rabobank 
aan de Fellenoord besproken. 
 

• 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. 
Het uiteindelijk resultaat is tot volle tevredenheid van de Stichting. 
 

• Foolen & Reijs 
Foolen & Reijs zijn actief op de ontwikkelingsmarkt van Eindhoven. 
De Stichting is door Foolen en Reijs geïnformeerd over onder andere het terrein Van der 
Meulen Ansems en het Evoluon. 
 

• Lands’heeren 
Lands’heeren is de ontwikkelaar van de het perceel waarop de Don Boscokerk staat. 
Een verbouwingsplan is besproken. 
De Stichting heeft gereageerd op de omvang van het bestemmingsplan Mimosaplein. Zij 
heeft dit plan afgewezen. 
 

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. 
Ook in 2018 hebben de Stichtingen in gezamenlijk overleg gereageerd op verschillende 
onderwerpen. 
 

Trefpunt Groen 
Groen is een belangrijk element in de wederopbouw. Dit aspect moet onder aandacht 
worden gebracht. 
Trefpunt Groen organiseerde in 2018 een debat in het CKE. 
De Stichting was daarbij aanwezig. 
 

Individuele Burgers 
- De Stichting heeft geantwoord op een vraag uit de burgerij inzake de verbouwing 

van C&A. 
- Een burger wil informatie over Smitsstraat 25. De Stichting heeft geantwoord. 
- De uitbater van de Stadsbrouwerij heeft om advies gevraagd. ( is een 

wederopbouwpand). 
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Ontwikkelingen: 
 

Gemeente: 
Er zijn ontwikkelingen die geïnitieerd zijn door de gemeente en waarbij de Stichting door 
de gemeente is uitgenodigd voor overleg en of het inbrengen van de  zienswijze van de 
Stichting. 
 

• 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 Politiebureau van de gemeente. 
Verdere ontwikkeling in 2019 volgen. 
 

• Campina 
De Stichting heeft in het verleden het belang van de gebouwen op het Campinaterrein 
aangegeven. Een belangrijk industriegebied uit wederopbouwtijd. Constructies van die 
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 2019 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 
masterplan 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 2019 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 heeft de supervisor van de binnenstad zijn plannen bekend gemaakt. 
De Stichting heeft op verzoek van de gemeente de proef voor de bestrating beoordeeld 
en haar zienswijze kenbaar gemaakt. 
  

• Stationsomgeving zuid 
De Stichting neemt deel aan de ontwikkelingen rondom het Stationsgebied, District E. 
Actueel is de ontwikkeling van het gebied tussen de Bijenkorf en het Station. De Stichting 
zal met name het in de omgeving aanwezige wederopbouwerfgoed bewaken. 
 

Particulieren 
 

• C&A 
De Stichting is in 2017 betrokken geweest bij de herontwikkeling 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 
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bouwvergunning voor de verbouwing van het C&A gebouw is verleend. De Stichting heeft  
in 2018 haar zienswijze kunnen geven op onderdelen die in uitvoering zijn.  
 

• Summa 
De Stichting is geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling 
van de voormalige Philips Bedrijfsschool.  
 

• 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. 
De Stichting volgt de ontwikkelingen inzake het Evoluon. Zij is geïnformeerd geworden 
door de mogelijke kopers, laatstelijk door de uiteindelijke  Foolen en Reijs 
 

• 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 
had de zorg van de Stichting in overweging genomen, echter de nieuwe plannen zijn niet 
in het voordeel van het paviljoen. 
 
 
 
Projecten 
 

Site 
Vanaf 2016 is een lid zich specifiek gaan bezig houden met de site. 
(www.stichtingwederopbouweindhoven.nl).  
Geplaatst op de site: 

- Lijst “Geen Monument”. 
 

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. 

Afspraken voor 2018: 
- De rapporten over de cultuurhistorische waarden van panden en wijken, 

beschreven door Bureau Van Meijl worden ter beoordeling voorgelegd aan de 
Stichting, 

- De Stichting zal de groslijst aanvullen daar waar nodig. 
- De stichting zal individuele panden aan de hand van de ter beschikking gestelde 

criteria beschrijven en waarderen. 
- De Rondweg als wederopbouwelement beschrijven en waarderen. 
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Microtoerisme 
Met bureau Geerling is kort gesproken over microtoerisme. Het heeft nog niet geleid tot 
een goede oplossing door gebrek aan tijd van de leden van de Stichting. 
 

Techniek 
o Vloeren: 

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. 

o Kozijnen: 
De Stichting heeft de gemeente verzocht attent te zijn op het aanbrengen van nieuwe 
kozijnen in wederopbouwpanden. De afmetingen van de profielen zijn essentieel. 
 

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 2019. 
 

Kerkenbouw 
- In Eindhoven en haar omgeving staan een aantal kerken uit de 

wederopbouwperiode. 
Deze kerken, zowel de katholieke als de protestantse, staan onder druk in het kader van 
behoud. 
De Stichting volgt de ontwikkeling van deze gebouwen en heeft voor zover nodig de 
eigenaren gewezen op het belang van de culturele waarde van die kerken. 
Het betreft oa. 

o De Vincentiuskerk in Eindhoven. 
o De Thomaskerk in Eindhoven 
o De St. Janskerk  in Eindhoven 
o De kerk van Son 
o De kerk van Someren-heide 
o De Maranathakerk in Eindhoven 
o Het Clarissenklooster in Eindhoven 

De Stichting heeft overleg gehad met de eigenaar van de Michaelkerk aan de Clovislaan 
inzake de herinrichting van de kerk tot appartementen 
 

  
St. Jan Jagershoef      Verrijzeniskerk Achtse Barrier 
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Scholenbouw 
In het kader van de actualisering van de Cultuurhistorische waardenkaart heeft de 
Stichting een onderzoek gestart naar de scholen in Eindhoven. In het bijzonder de 
scholen uit de wederopbouwperiode. 
De te volgen werkwijze: 
Fase I: Opstellen complete en actuele lijst alle schoolgebouwen Eindhoven. 
Fase II: Selectie schoolgebouwen wederopbouwperiode (ontwerp/bouw 1945-1965). 
Fase III: Analyse/beoordeling/waardering wederopbouwkwaliteit. 
Fase IV: Selectie/aanbeveling/besluit. 
Dit project zal in 2019 worden afgerond. 
 

“Waardevol Wederopbouw” 
Eindhoven beschikt over veel panden uit de wederopbouwperiode. Een aantal zijn 
gewaardeerd als monumenten. Niet alle panden kunnen als zodanig worden 
gewaardeerd. De Stichting is begonnen met belangrijke panden, geen monument zijnde, 
vast te leggen. 
  

  
Paddenstoel Fellenoord     Jan van Schoonvorstenstraat. 
 

“Uitgewassen grind elementen” 
In het kader van monumenten van de toekomst  heeft de Stichting het project opgepakt 
inzake het behoud en waardering van panden met uitgewassen grindelementen. 
Het si zaak dat de gemeente een standpunt daarin bepaalt en de waardering laat 
beschrijven. 
 

 
Hooghuis      WTC 
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Woonwijken 
 

Algemeen 
De Stichting heeft samen met de gemeente enkele wijken bekeken en beschreven. 
Het bleek dat detail ingrepen in die wederopbouwwijken de stedenbouwkundige 
wederopbouwfilosofie geweld konden aandoen. 
 

 “t Ven 
De woningen in het plan ’t Ven in Strijp worden door de corporatie gerenoveerd. 
Met de corporatie ‘tHuis en de architect De Loods is goed overleg geweest. 
De Stichting heeft haar zienswijze ic haar bezwaren kenbaar gemaakt aan de corporatie. 
 

 
Voor de renovatie      na de renovatie 
 

Lakerlopen 
Lakerlopen is een wederopbouwwijk. De woningen worden verduurzaamd. 
De architect heeft het plan aan de Stichting toegelicht 
 

Lievendaal 
Corporatie Woonbedrijf wil de Aireywoningen in de wijk Lievendaal renoveren en 
verduurzamen. 
De Stichting is uitgenodigd om met woonbedrijf van gedachte te wisselen. 
In 2018 gaat het om de renovatie van het interieur van de woningen. In 2019 zal de schil 
aan de orde komen. 
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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 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 ontwikkeling van TY, het voormalige glaslaboratorium, is in onderzoek. 
De Stichting wordt periodiek geïnformeerd door de eigenaar Geva bv. 
 

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 Stichting heeft in het verleden het belang van de gebouwen op het Campinaterrein 
aangegeven. Een belangrijk industriegebied uit wederopbouwtijd. Constructies van die 
gebouwen zijn typisch uit de wederopbouwtijd en worden niet meer toegepast. 
Zowel de gemeente als de eigenaar hebben het belang onderkend. De Stichting wordt 
regelmatig door de ontwikkelaar geïnformeerd. 
 

VDMA 
De Stichting heeft regelmatig aan de gemeente gemeld dat de Zustersflat moet worden 
behouden. 
De gemeente heeft dit toegezegd. De in aanmerking komende  ontwikkelaars moeten er 
rekening mee houden en overleggen met de Stichting.  
De Stichting wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken. 
 
Panden 
 

Station. 
Met de aanpassingen van het gehele stations complex aan de huidige eisen is in 2016 
gestart. De aanpassingen volgen de uitgangspunten van architect Koen van der Gaast 
De Stichting was daarover verheugd. 
Het perrongebouw met de nieuwe tunnel 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. 
In 2018 is de renovatie gereed gekomen tot volle tevredenheid van de Stichting.  
 

Paviljoen TU/e 
De Stichting heeft de gemeente voorgesteld het paviljoen op de monumentenlijst te 
plaatsen. Ook in 2018 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. 
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Ingang Paviljoen      Originele  
 

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.  De voorstellen zijn besproken met de Stichting 
 

 
Bunker       Bunker 
 
Polynorm 
De Stichting heeft zich ingezet voor het behoud en eventuele herplaatsing van een 
woning. Deze stonden in het verleden in Strijp. Een van de laatste voorbeelden was 
herbouwd op het TU-terrein. Deze woning (het skelet) is gedemonteerd en elders 
opgeslagen. De Stichting werkt samen met de TUe en een architectenbureau aan een 
plan om de woning op complex Strijp T te herbouwen.  voor behoud, plaatsing en gebruik 
van de woning. 
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Polynorm      Polynorm 
 

C&A 
Het pand C&A aan het 18 septemberplein was toe aan een “renovatie” en mogelijk een 
herindeling van de ruimten. Daarnaast wordt bezien of aan de achterzijde, het voormalig 
expeditiehof, een uitbreiding kan plaatsvinden om het voor 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 geweest om sloop van deze wederopbouw panden te voorkomen. 
Van de zijde van de aannemer is vernomen dat voor hen sloop van de gevel van Demer 3 
wenselijk was. 
De Stichting heeft medegedeeld dat handhaven van die gevel een strenge voorwaarde 
was.  
 

Wal 15 
Wal 15 is gelegen in het gebied dat in ontwikkeling komt. Het plan CityWall. 
De Stichting pleit al jaren voor behoud van dit pand. 
De ontwikkelaar houdt rekening met het standpunt van de Stichting. 
 

 
Foto Eindhoven in Beeld     Foto Heemschut 
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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. 
 

Stadhuis 
Het verbouwingsplan van het Stadhuis is door de Stichting afgewezen. De ontwikkelingen 
waren in een ver gevorderd stadium zodat wijzigingen niet meer konden worden 
aangebracht. 
Daarna is het verzoek aan de Stichting gericht om zonnepanelen aan te brengen op het 
stadhuis. 
Het voorliggende voorstel is afgewezen. 
 

School Mendelsohnlaan 
De basisschool aan de Mendelsohnlaan 3 is op verzoek van de gemeente door de 
Stichting bezocht en gewaardeerd 
 

Chr. Huygenscollege 
Het bestuur van het Christian Huygenscollege aan de Rachmaninovlaan heeft bij de 
gemeente gemeld dat zij hetschoolgebouw aldaar wil vervangen door nieuwbouw. 
De Stichting heeft op verzoek van de gemeente het schoolgebouw beoordeeld. 
In 2019 zullen verdere afspraken worden gemaakt. 
 

  
Huijgenscollege    Centrale hal met ruimtevakwerk 
 
Grafische School 
De Grafische School aan de Karel de Grotelaan werd met sloop bedreigd. 
De Stichting heeft samen met Woonbedrijf het pand onderzocht. Vanwege de 
aanwezigheid van het vele asbest is aan slopen niet te ontkomen.  
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Voormalige Grafische school 

* 
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 bestemmingsplannen die ter inzage hebben gelegen zijn door de Stichting 
ingezien en heeft zij haar zienswijze kenbaar gemaakt aan de gemeente: 

- Bestemmingsplan 2de uitwerking Woensel West 2013 
- Bestemmingsplan Gestel buiten de ring 
- Vast gesteld bestemmingsplan I Limbeek-Woenselse Watermolen 2007 
- Bestemmingsplan Oude Gracht 2017 
- Bestemmingsplan Bedrijventerrein De Hurk-Croy 2017 
- Bestemmingplan Strijp S 
- Bestemmingsplan I Binnenstad (Marienhage)  
- Bestemmingsplan XIV Gestel buiten de Ring 
- Bestemmingsplan II Stratum buiten de Ring 
- Ontwerp bestemmingsplan V De Bergen 
- Bestemmingsplan Woensel Noord 2019 
- Bestemmingsplan Forum zuid 2017 
- Bestemmingsplan VI Woensel buiten de ring II 2016 
- Bestemmingsplan Waterrijk 
- Bestemmingsplan Genneper Parken 
- I Philipsdorp 2013 
- II Stratum buiten de Ring 
- VI De Bergen 
- Ontwerp Bestemmingsplan I Puttensedreef Oost (Rielsedijk) 

 
Zienswijze 
De Stichting heeft op verzoek van de gemeente voor 10 bouwplannen haar zienswijze 
kunnen geven vóórdat een vergunning werd afgegeven, zoals 

- Bouwplan Limburglaan 32-36.  Het betrof een negatieve zienswijze. 
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- Verzoek om zonnepanelen te plaatsen op het stadhuis. Het voorgestelde plan is 
door de Stichting negatief beoordeeld. 

- Bouw Limburglaan   
- Bouwplan Paradijslaan 42.  Geen wederopbouw; wel panden met uitgewassen 

grindelementen 
- Kleine Berg 51 
- Hermanus Boexstraat 36 
- Keizersgracht 15a 
- Demer 46 
- Rachmaninovlaan Chr. Huygenscollege. 
- Mendelsohnlaan 3 

 
Vergunningen 
De Stichting heeft de volgende bouwplannen die ter inzage lagen op een 
bezwaarmogelijkheid getoetst: 

- Luxemburglaan 103 
- Demer 31 
- Boutenslaan 195 
- Piuslaan 93  
- Boutenslaan 195 
- Hessen Kasselstraat 3 
- Demer 5 
- Piazza 64 
- President Reitzlaan 15 
- Nieuwe Emmasingel 53 
- 18 septemberplein 22 
- Jan van Riebeeklaan 7 
- Demer 8 
- Hermanus Boexstraat 32-34-36 
- Kruisstraat  95a 
- Piuslaan 125 
- Tivolilaan 6 
- Aalsterweg 262 
- Achtseweg Zuid 151 
- Wal 15 
- Jeroen Boschlaan 275a 
- Van Thienenlaan 5a 
- Hendrik Staetslaan 46 
- Deken van Sommerenlaan 2 
- Paradijslaan 42 
- Oude Bosschebaan 54 
- Keizersgracht 15 a 
- Achtseweg Zuid 161 
- De Beukenlaan/Achtseweg Zuid 
- Stadhuisplein 1 
- Rechtestraat 65 
- Stratumseind 33 
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Bezwaarschriften 
 
De Stichting heeft in 2018 8 bezwaarschriften ingediend. 
Het betreft: 

- Piuslaan 93: reclamezuilen. 
- Bestemmingsplan Hurk-Croy 2017 
- Aalsterweg 133:  Er is nader overleg geweest met de gemeente  
- Bouwplan Hermanus Boexstraat 20-22 
- Bouwplan Kruisstraat 86 
- Deken van Somerenstraat 2 
- Oude Bosschebaan 54 
- Paradijslaan 42 

 
 
 
Correspondentie 
 
De Stichting heeft over de volgende onderwerpen met de genoemde anderen 
gecorrespondeerd, met brief en of mail: 

- Stichting leden   Werkzaamheden. 
- Gemeente Eindhoven  Zienswijze 21 bestemmingsplannen 
- Gemeente Eindhoven  3 bezwaarschriften.  
- Hurks     Project Augustus 
- Burger van Eindhoven  C&A 
- Gemeente Eindhoven  Zienswijze bouwplan Limburglaan 
- Gemeente Eindhoven  Pand basic fit limburglaan 
- Dienst Huisvesting TUe  Paviljoen en polynorm 
- Gemeente Eindhoven  Demer 5 
- Waardering 3 scholen  o.a. Mendelsohnlaan 
- Geva Vastgoed   Strijp T;  gebouw TQ 
- Gemeente Eindhoven  Aalsterweg 133 
- Gemeente eindhoven  Zienswijze De Bergen 
- Gemeente Eindhoven  Pastorie Vincentiuskerk 
- Gemeente Eindhoven  Grafische School 
- Gemeente Eindhoven  Stadhuis 
- Gemeente Eindhoven  Paradijslaan 42 zienswijze 
- Rechtbank    Hermanus Boexstraat 20-22 
- Gemeente Eindhoven  Afscheid Seuren 
- Gemeente Eindhoven  Augustus zienswijze 
- Gemeente Eindhoven  Hermnus Boexstraat 22 intrekking   
- De Poorter    Condoleance 
- Bisdom    Clarissenklooster 
- Gemeente Eindhoven   Deken van Somerenstraat 2 
- Gemeente Eindhoven  Lijst verpaupering 
- Gemeente Eindhoven  Plan van aanpak\ 
- Parochie St Petrus   St Janskerk 
- Jn de Jongstichting   Vincentiuskerk 
- ‘tHuis     ’t Ven 
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Vertegenwoordiging 
De Stichting was aanwezig bij: 

- Hurks inzake het project  Augustus 
- Visie door Trefpunt Groen 
- Bijeenkomst VDMA door de gemeente 
- Lezing over kerken door Remon Aarts 
- ACE: Campina 
- Informatieavond ontwikkeling Bunker 
- Informatieavond District E 
- Cultuur Manifest 
- Informatieavond ontwikkeling Deken van Somerenstraat. 
- Impuls Krachtvoer/ gemeente Eindhoven 
- ACE: Philipserfgoed 

 
 
 

Geplande activiteiten 2019 
 

• 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.  
• De uitgave “150 jaar Leven in Eindhoven” (wederopbouw) verzorgen. 
• Project Polynorm-woning 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 
• In het kader van 100 jaar Eindhoven een project stimuleren met als doel  

“ verdichten van de wederopbouw wijken in Woensel” of anders gezegd “hoe zou 
Woensel er over 50 jaar moeten uitzien”. 
 

Vaststelling 
Het jaarverslag is vastgesteld in de vergadering van 1 juli  2019 
 
 
Eindhoven  
 
 
 
 
ir. H. van Helmond, voorzitter    Ing.H.G.F.E. van Buul, secretaris.  
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Financieel verslag 
2018 
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