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herbestemming Mariënhage, Paterskerk en Augustinianum

Geachte heer E. Doeve,
Door uw projectleider en die van de gemeente Eindhoven is de Henri van Abbe Stichting
geinformeerd over de plannen met het complex Mariënhage, die namens uw organisatie
worden uitgewerkt.
Wij zijn positief over de nieuwe bestemmingen die u in het complex wil realiseren,
evenals over de kwaliteit van de door u ingeschakelde architecten.
Toch hebben we op een paar punten onze zorgen.
Deze zorgen zijn voor een belangrijk deel vervat in onze brief van 22 december 2016
aan de beide projectleiders.
Naar aanleiding van deze brief is er binnen onze stichting een intensieve discussie
gevoerd over het verdwijnen van de inrichting van de kerk.
Deze, door het atelier van de Eindhovense beeldhouwer Jan Custers vervaardigde
inrichting, is opgenomen in de redengevende beschrijving van het monument en kan
derhalve niet zomaar verwijderd worden.
Zoals in onze brief is weergegeven hebben wij echter ook begrip voor uw wens om de
ruimte met de nieuwe functie meer neutraal te maken.
Omtrent dit dilemma hebben wij inmiddels ons standpunt bepaald.
Voorop gesteld: wij zien oplossingen, die enerzijds recht doen aan het belang van de
verschillende elementen van het kerkelijke monument en anderzijds aan de wens om
het gebouw een nieuw leven te geven als een neutrale plek voor viering en bezinning.
Toch zijn we op dit punt zeker nog niet gerust.

De Henri van Abbe Stichting heeft ten doel: de bevordering, bescherming en instandhouding van die zaken, die naar
het oordeel van het stichtingsbestuur in het belang van de cultuurhistorie, de architectuurhistorische waarde of hun
schoonheid voor de toekomst dienen te worden bewaard, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de monumentenzorg.
De Stichting is actief binnen de gemeentegrenzen van Eindhoven en in de gemeenten van de regio Zuid-oost Brabant.

Een tweede punt van zorg betreft het omgevingsplan, dat zorgt voor de inbedding
van het complex in de omgeving. Ook hier ontstaat weerr een spanningsveld tussen
het tonen van de historische betekenis, het toevoegen van interessante openbare
ruimte aan de stad en beheer(s)baarheid.
Overige punten zijn, in onze reeds eerder genoemde brief, als bijlage toegevoegd.
Graag bieden wij aan om op korte termijn in een gesprek met uw organisatie en de
betrokken architecten mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken.
Met vriendelijke groet,
namens de Henri van Abbe Stichting,
P.M.J. van den Baar, voorzitter
R.J.L. van de Leur, secretaris

Contactpersonen Werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit, Henri van Abbe Stichting:
Jan van de Sande, Fred Hund, Liz Dewitte, Fons Spijkers
en Hans van Voorene.
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