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Eindhoven, 11 augustus 2017  
  
Onderwerp: Voorgenomen sloop Sint Petrus’ Bandenkerk 
 
 
Geacht college en geachte leden van de gemeenteraad, 
 
De Henri van Abbe Stichting heeft kennis kunnen nemen van het feit dat recentelijk 
een voorlopige koopakte is getekend, waarin is geregeld dat de gemeente de grond 
onder de Sint Petrus’ Bandenkerk aankoopt.  
De levering daarvan zal uiterlijk per 1 februari 2018 plaats vinden nadat de kerk tot  
op vloerniveau is gesloopt.  
Naar wij hebben vernomen koopt uw gemeente de ondergrond van de te slopen kerk 
van Sint Petrus’ Banden aan voor de bouw van een multifunctionele accommodatie  
in combinatie met een Brede School. 
 
De Henri van Abbe Stichting betreurt uw besluit ten zeerste omdat dit onherroepelijk  
zal leiden tot de vernietiging van een uniek en bijzonder wederopbouw-monument. 
De monumentencommissie van uw gemeente Son en Breugel heeft in het verleden  
positief geadviseerd over het aanwijzen van de Sint Petrus’ Bandenkerk als monument.  
Voor zover ons bekend wordt dit advies door de huidige monumentencommissie nog  
steeds gesteund. 
 
De Sint Petrus’ Bandenkerk betreft een moderne kerk die werd gebouwd nabij de toren 
van haar voorganger, nadat de oude kerk 28 december 1958 door brand verloren ging. 
Het kerkgebouw kent een bijzondere constructie, is hoog, licht en ruim. De architectuur  
is uitgevoerd door het Eindhovense architectenbureau Geenen en Oskam.  
De kerk bezit meerdere kunstwerken, zoals een reliëf en een gepolychromeerd beeld,  
die betrekking hebben op de heilige Cornelius.  
De voorgevel toont baksteenreliëfs, vervaardigd door Leo Geurtjens, die vijf episoden  
uit het leven van de kerkpatroon Sint Petrus voorstellen. 
 
 
 
 
 
 
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. 

 



Enkele bijzondere voorwerpen uit de oude kerk zijn: een piëta door Jan Custers uit 1917,  
dat uit de puinhopen kon worden gered; twee grafstenen, afkomstig uit de oude kerk uit  
1563 en 1603 bevinden zich momenteel achter in de Sint Petrus’ Bandenkerk.  
Is er over nagedacht, wat er met deze twee zerken gaat gebeuren, mocht de kerk toch 
worden gesloopt ? Ook de meeste kruiswegstaties zijn uit de oude kerk afkomstig, deze 
dateren uit 1921 – 1923. 
 
De Henri van Abbe Stichting is van mening dat sloop van dit unieke wederopbouw 
monument met haar bijzondere architectonische kwaliteiten beslist niet nodig is. 
Sterker nog, het gemeentebestuur distantieert zich van zijn eigen geschiedenis als dit 
gebouw met monumentale waarde zou worden gesloopt. 
Het kerkgebouw leent zich uitstekend voor nieuwe functies.  
Een ter zake deskundig en ingevoerd architect zal in staat zijn het gebouw, met behoud  
van zijn waardevolle en unieke bouwelementen, om te vormen tot een multifunctionele 
accommodatie en schoolvoorziening. 
 
De Henri van Abbe Stichting verzoekt uw college en uw gemeenteraad nadrukkelijk om  
uw besluit en daarmee de sloop van de Sint Petrus’ Bandenkerk te heroverwegen.  
En alle mogelijke actie te ondernemen dit uniek en bijzonder wederopbouw-monument  
te behoeden voor sloop, te behouden vanuit het oogpunt van de architectuurhistorische  
waarde en voor uw burgers in te zetten op de herontwikkeling van dit kerkgebouw.  
Dit gebouw met een hoge herinneringswaarde is immers een zichtbaar overblijfsel uit  
de geschiedenis van de gemeente Son en Breugel. 
 
In afwachting van uw reactie,  
 
namens de Henri van Abbe Stichting, 
 
hoogachtend, 
 
P.M.J. van den Baar, voorzitter 
 
R.J.L. van de Leur, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.a.a.: Burgemeester de heer drs. J.F.M. Gaillard 
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