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1. Doelstelling van de stichting 
 
De Henri van Abbe Stichting is voortgekomen uit een protestactie 
van enkele (oud)leden in 1992 en is formeel opgericht in 1993 en 
gevestigd te Eindhoven. 
 
De Stichting zet zich, onder meer, in voor de bevordering, bescher-
ming en instandhouding van zaken van cultuurhistorisch belang, 
zaken van architectonische waarde, of zaken die om hun schoonheid 
of hun beeldbepalende betekenis voor de toekomst bewaard dienen 
te worden, in het bijzonder voor de monumentenzorg. Ook wil de 

Stichting meedenken over de ontwikkeling van de stad met aan-
dacht voor de ruimtelijke kwaliteit. 
Bovendien ondersteunt de stichting particulieren en organisaties bij 
het overwinnen van bestuurlijke en juridische drempels. Dikwijls 
neemt de stichting zelf initiatief. De Henri van Abbe Stichting mani-
festeert zich als een onafhankelijke stichting. 
De stichting is actief binnen de Eindhovense gemeentegrenzen en in 
de gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant.
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2. Het bestuur 
 
Het dagelijks bestuur werd gedurende het verslagjaar 2016 gevormd door: 
 
P.M.J. van den Baar, voorzitter 
Drs. M.H.P. van Abbe, vice-voorzitter 
J.H. Grote, extern secretaris 
R.J.L. van de Leur, intern secretaris 
J.F.M. Hüsken, penningmeester 
Mr. W.A.A. Wernink, erevoorzitter 
J.H.M.E. van Schagen en E.S.A.M. Goudsmit, communicatie 
J.A.J. Vogels, algemeen 
 
De deelnemersvergadering bestond in 2016 verder uit de volgende personen: 
 
Drs. L. Bertels 
Drs. M.C.T. Bolder 
E.H. Brakke 
C.H. Brink 
Ing. H.G.F.E. van Buul 
V.M.T. Delmee 
E. Dewitte, MS arch. 
T. van den Eijnden 
P.J.C. van der Grinten 
C.H. Hinnen 
Mr. J.F.H. Hulshuizen 
F. Hund 
B. Hüsken 
Mr. dr. H.G.F.M. de Kok 

R.C.B. van Luttervelt 
G.J.M.H. Martens 
F.A.M. van der Meulen 
A. Meulensteen 
Mr. M.N. Mignot 
Ing. P.A. Mulder 
R. Nordt 
Mr. M.J.J. van Oorschot 
G.R. Peppelenbos 
J.B.W.M. Peters 
Dr. A.H.J. van de Rijdt 
A.M.M. de Rooij-van Abbe 
N.C. Sabau 
J.A.J. van de Sande 

Drs. ir. S.P.J. van Schooten 
E.M. Sesink 
Ir. F.W.T.P.N. Snep 
J. Spoorenberg 
H.A.A.J. Staals  
N.H. Stoevelaar 
Drs. P. Thoben 
Ir K. Verhoeckx 
F.P.W.M. van der Vleuten 
H. van Voorene 

T. Vossen † 
A.C.M. de Vries-van Abbe 
 

 
 
Het bestuur kwam in het verslagjaar negen keer bijeen. Deze deelnemersvergaderingen vonden plaats in het gebouw De Oase van de Broeders 
van Liefde op Eikenburg in Eindhoven. 
 
Dit jaarverslag over 2016 werd in de plenaire vergadering van de Stichting, gehouden op 07-06-2017, vastgesteld. 
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3. Structuur en werkwijze van de stichting en 
opzet van dit jaarverslag 
 
Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Stichting naar buiten. 
 
De structuur en werkwijze van de stichting is op opgebouwd van-
uit de vijf doelstellingen van de stichting. Binnen de thema’s 
functioneren werkgroepen, die elk uit deskundige en bevlogen 
leden zijn samengesteld. De activiteiten in de groep worden ge-
coördineerd door een voorzitter. 
Elke werkgroep heeft gedurende het jaar meerdere bijeenkom-
sten en activiteiten gehouden op diverse locaties. Indien nodig of 
gewenst worden externe personen in dit overleg betrokken. Om-
dat elke werkgroep onafhankelijk van de andere werkt, kan het 
aantal vergaderingen tussen die groepen dan ook sterk verschil-
len. Mocht de expertise van een mede-bestuurslid uit een andere 
werkgroep gewenst zijn tijdens een bijeenkomst, dan zal deze 
gevraagd worden om tijdens een of meer besprekingen aanwezig 
te zijn. De secretaris van elke werkgroep maakt verslagen van 
deze vergaderingen en bijeenkomsten. 
 

 
 
In de plenaire deelnemersvergadering, die globaal om de zes we-
ken wordt gehouden, geven de voorzitters van de werkgroepen 
of een van hun leden een overzicht van de activiteiten in de 
voorbije periode. Unanieme standpuntbepaling, vragen die door 
de leden van de stichting gezamenlijk dienen te worden beant-
woord en ook problemen, waar de werkgroep mee worstelt, wor-
den hier besproken. Deze vergaderingen worden standaard ge-
houden in gebouw ”De Oase” op Eikenburg. 
 
Hierna volgt het overzicht van de ondersteunen de taken in de 
stichting en daarna een overzicht van de vijf themagroepen. Per 
themagroep is de samenstelling van de verschillende werkgroe-
pen vermeld. De voorzitter ervan is bold weergegeven. 
Eveneens is een overzicht gegeven van de projecten waarmee 
deze werkgroepen zich in 2016 in meer of mindere mate hebben 
bezig gehouden. 
Daarna volgt een beknopte beschrijving van de activiteiten en 
problemen waarmee de werkgroepen zich gedurende het jaar 
hebben bezig gehouden en de resultaten die zijn bereikt. 

 
Ondersteunende activitei-

ten 
1. Juridische ondersteuning H. Hulshuizen, H. de Kok, M. van Oorschot, 

W. Wernink 
 2. Secretariaat R. van de Leur, H. Grote, B. Hüsken 
 3. Notulen deelnemersvergadering J. Spoorenberg, J. Hüsken 
 4. Financiën J. Hüsken 

 5. Post B. Hüsken 

 6. Archief, jaarverslag / overzicht activiteiten J. Hüsken, B. Hüsken, J. van Schagen 
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4 Themagroep I 
 
Thema Werkgroep Samenstelling en voorzitter Actuele projecten tijdens verslagjaar 2016 

 
Monumentale ge-

bouwen en com-

plexen 

 

-archeologie 

 

-cultureel en religi-

eus erfgoed 

1. Monumentale 
    gebouwen en 
    complexen. 
    Wederopbouw 

J. Hüsken, M. van Abbe, 
M. Bolder, T. v.d. Eijnden, 
B. Hüsken, R. van de Leur, J. 
Spoorenberg 

008 - Marechausseekazerne Grote Berg 
009 - Steentjeskerk en pastorie 
035 - Complex De Burgh  
044 - Vrijstraat 26-28 (i.c. Vrijstraat 28)  
069 - De Bergen (i.c. Willemstraat 21-23, 45) 
085 - Lintbebouwing Tongelresestraat  
103 - Oude boerderijen (i.c. Jeroen Boschlaan 1) 
119 -Verpleegstersflat Vestdijk 
132 - Boerderij De Kronehoef  
149 - Pensionaat Eikenburg 
153 - Bokt 18 en 19 (i.c. Bokt 18) 
151 - Parkeergarage in oude luciferfabriek Vestdijk 
155 - Villa Eikenoord, Aalsterweg 310 
156 - Fliegerhorst Beatrixoord 
162 - Wilhelminaplein (i.c. Wilhelminaplein 10-13)  
168 - Philips-fontein “Panta Rhei” 
172 - Herbestemming Mariënhage 
176 - Van der Meulen-Ansems terrein  
178 - Kunst Labrehuis (i.s.m. Kunst en design) 
180 - Vooroorlogse panden Kloosterdreef 
181 - Prijtkerkje Philipsdorp 
182 - Koetshuis Fens 
187 - Kapel Kloosterdreef  

 2. Archeologie en 
cultureel erfgoed 

T. van de Rijdt, T. van den 
Eijnden, B. Hüsken, J. Hüsken 
 

139 - Geschiedenis op en onder de straat 
177 - Erfgoed-app (i.s.m. Social media) 

 3. Religieus Erfgoed V. Delmee, M. Bolder, L. De-
witte, P.v.d. Grinten, J. 
Hüsken, F. Snep 

009 -Steentjeskerk en pastorie 
116 -Onroerend religieus erfgoed 
159 -Cultureel en roerend religieus erfgoed 
172 -Herbestemming Paterskerk en Augustinianum  
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Algemeen: 

 

Dubbelbestemming 

De mogelijkheid blijft bestaan dat bestaande panden die niet op de 
monumentenlijst staan na een eenvoudige sloopmelding worden af-
gebroken. Toestemming is daar niet voor nodig. Om ongelukken te 
voorkomen zullen meer panden in de binnenstad een zg. dubbel-   

bestemming moeten krijgen. Nu is dat alleen het geval op de Demer 
en in de Hermanus Boexstraat. 
 
Monumentenschouw 

De werkgroep heeft zich beraden op de manier waarop we de mo-
numentenlijst weer flexibel kunnen maken en waardevolle panden 
een vorm van bescherming kunnen geven. Ons voorstel voor een 
door onze stichting georganiseerde monumentenschouw. Dit initia-
tief is door alle genodigde partijen positief ervaren en werd gezien 
als een welkome informatie-uitwisseling. De voormalige tabaksfa-
briek van Schröder aan de Vestdijk is onder de aandacht gebracht 
van de wethouder. Inmiddels heeft zij positief gereageerd op ons 
verzoek om dit pand op de monumentenlijst te zetten. Daar is ver-
der nog geen actie op gevolgd. 
 
Erfgoedkaart 

Aan een gemeentelijke erfgoedkaart wordt nog steeds door ge-
werkt. Onze stichting is daarbij betrokken. Het project loopt nog. 
 
Fiches Bouwvergunningen/ monumentendossiers 

Het inzien van (oude) bouwdossiers is in samenspraak geregeld. Wij 
kunnen op de afdeling waar de fiches zijn opgeslagen, de oude dos-
siers inzien. Kopiëren is helaas niet mogelijk. Het digitaliseren van 
deze dossiers is gevorderd tot 1952, de nieuwere projecten moeten 
nog steeds via de fiches worden ingezien. 
 
Vergunningen 

In het verslagjaar heeft de werkgroep 37 bestanden met de gepu-
bliceerde bouwvergunningen ingezien. Daarop is herhaaldelijk aan-
vullende informatie gevraagd en zijn schriftelijke vragen gesteld. 
 
 

 
Betrekken van de bewoners van Eindhoven 

Er is een voorstel in de AB-vergadering gedaan om tot een (elektro-
nisch) vragenloket te komen. Belangrijk is het, dat vragen die bin-
nenkomen, binnen enkele dagen door de deskundigen worden be-
antwoord. Tot uitvoering is het nog niet gekomen. 
 
Rondleiding 

Tom van Tuijn, ambtenaar van de gemeente heeft samen met Jos 
en Bauke Hüsken een rondleiding gehouden op het NRE-terrein. 
Daar werd ingegaan op de geschiedenis van het terrein en zijn ge-
bouwen alsook op de toekomstige plannen. 
 

4.1. monumentale gebouwen en complexen 
Voor de volgende projecten en onderwerpen heeft de werkgroep 
zich in het jaar 2016 in het bijzonder ingezet. 
 
Steentjeskerk en pastorie 
Communicatie met zowel ambtenaren als de potentiële koper. Wij 
zullen aantasting van dit monument tegenhouden. Geen muurdoor-
braken aan de stadszijde. 
 
Complex De Burgh 

Wij hebben een adhesie-brief verzonden aan de beheerder 
van huize De Burgh. Die wil een zg. knechtenwoning op het 
terrein bouwen. Dit zou een kopie worden van de woning, die na de 
oorlog is afgebroken in verband met het verleggen van de Geldrop-
seweg. De gemeente is op de hoogte van onze sympathiebetuiging. 
 
Vrijstraat 28 

Wij hebben herhaaldelijk onze zorgen uitgesproken over mogelijke 
plannen van de eigenaar om de kap van het 16e-eeuwse huis te 
verhogen om zo een extra etage te realiseren. 
 
De Bergen 

De bouwplannen voor Willemstraat 21-23 zijn jarenlang tegen ge-
houden door gemeentelijke en provinciale regels en recentelijk ook  
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door een aantal buurtbewoners. We hebben aangedrongen op door 
tastendheid. De gevels aan de Willem-straat zullen worden doorbro-
ken tgv een doorgang. Wij kunnen daarmee leven. Op verzoek van 
de buurtbewoners en de CRK zijn de plannen aan de achterzijde van 
het gebouw aangepast. 
Kleine Berg 45, het Van der Schootpand is herhaaldelijk onderwerp 
van gesprek geweest. De huurder heeft zonder medeweten van de 
afdeling monumenten de vloer op de begane grond verwijderd. De 
gemeente zal hier handhavend optreden, de vloer moet hersteld 
worden. 
 

 
(Tongelresestraat 498-500. Foto J. en B. Hüsken.) 

 
Lintbebouwing Tongelresestraat 

In een overleg met ambtenaren is gebleken, dat niets wordt gedaan 
met ons rapport met betrekking tot de lintbebouwing (Tongelre-
sestraat, Hoogstraat etc.). De twee pandjes (498-500) zullen voor-
alsnog niet worden gesloopt. Aan de ondernemer, die plannen had 

op die plaats, zijn door de gemeente alternatieve locaties aangebo-
den. Voorlopig zijn de pandjes veilig. 
 
Pensionaat Eikenburg 

Onze stichting heeft veelvuldig contact gehad met St. Trudo over de 
verbouwing van dit Rijksmonument. Het uiterlijk van het gebouw zal 
drastisch wijzigen, dit is echter niet zichtbaar aan de zijde van de 
ingang aan de Aalsterweg. De bebouwing aan de oostelijke achter-
zijde krijgt een extra etage, waardoor vloeren moeten worden ver-
wijderd en nieuw gestort. De zijvleugel aan de zuidzijde krijgt bal-
kons. Om het gebouw leefbaar te houden hebben we hier na enige 
discussie mee ingestemd. 
 
Bokt 18 

Het boerderijtje, (waarachter Falconcrest is gevestigd) is op aan-
dringen van onze stichting voorzien van een nooddak. In een 
RaadsInformatieBrief heeft de gemeente toegezegd, de restauratie 
van het pand in de loop van 2017 te willen uitvoeren. Via enkele 
raadsleden worden wij steeds op de hoogte gehouden. 
 
Airco op pand Markt 23b 

In de loop van 2016 is de ontsierende airco op het dak verplaatst en 
momenteel zo goed als onzichtbaar. De monumentenafdeling moest 
door ons worden ingelicht over dit feit. 
 
Vooroorlogse panden aan de Kloosterdreef 

Kloosterdreef 34-44: Wij hebben bezwaar aangetekend tegen de 
sloop en nieuwbouw van de lage pandjes tussen de Robbenstraat en 
Fluwijnstraat. Tijdens de druk bezochte avond, waar de bezwaar-
makers hun brieven konden toelichten, bleek dat wij geen mogelijk-
heid kregen om onze bezwaren uit te leggen. De sloopvergunning 
(uit het jaar 2000!!) was definitief en het bestemmingsplan is in 
2012 onherroepelijk geworden. Het feit, dat de pandjes aan een his-
torisch lint vermeld worden op de cultuurhistorische waardenkaart, 
speelt vervolgens geen rol meer. Noodgedwongen hebben wij dit 
bezwaar laten rusten. 
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Prijtkerkje Philipsdorp 

Wij schreven een brief aan de gemeente, waarin we aangeven te 
hebben gehoord en gelezen, dat een studentensociëteit wél subsidie 
krijgt voor een verbouwing. Waarom het Prijtkerkje niet? De ge-
meente ontkent, dat zij de studenten subsidieert. 
Via de gemeenteraad hebben wij B&W gevraagd om het kerkje, dat 
tenslotte in een volledig gerenoveerd beschermd stadsgezicht ligt, 
te laten opknappen. 
 
Koetshuis Fens 

Op ons bezwaarschrift tegen de verbouwing van de stalgedeelten 
van koetshuis Fens werd zowel positief als negatief gereageerd. 
Enerzijds zal in de toekomst rekening worden gehouden met de pu-
blicatietermijnen. Anderzijds is het instandhouden (achter niet toe-
gankelijke ruimtes) van de drink- en voederbakken geen reden om 
de vergunning in te trekken. 
 
Kapel Kloosterdreef 

Kapel aan de Kloosterdreef: deze behoorde in het verleden bij het 
klooster van de nonnen en is later verenigd met het verzorgingste-
huis. Er gaan geruchten dat de kapel zou worden gesloopt. Overleg 
met de afdeling monumenten levert nog geen duidelijkheid. Wij 
hebben gevraagd de zaak in de gaten te houden. 
 
Overige activiteiten 
Wij hebben op verzoek van de eigenaars/bewoners een bezoek ge-
bracht aan: 
-architectenbureau die nieuwbouw voor het te slopen hoekpand aan 
de Jacob Catslaan ontwerpt. Het plan is o.i. redelijk, maar zou op 
details verbeterd kunnen worden. De kenmerkende pelikaan zou 
volgens ons aan de buitenzijde terug moeten komen. 
-pand Eikenoord aan de Aalsterweg, dat genomineerd zal worden 
voor de Henri van Abbeprijs. 
-Keizersgracht 17, de verbouwde studentensoos. 
-De Bunker aan de Kennedylaan. De informatie-avond van de TUe 
en gemeente bijgewoond. 
-Paradijslaan 10. Op verzoek van de bewoner gekeken naar de mo-
numentale waarde van het huis. Dit in verband met eventuele 
nieuwbouwplannen. 

 
(Ansichtkaart uit 1910 met de kapel aan de Kloosterdreef.  
Foto Eindhoven in Beeld.) 
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4.2. Archeologie 
 
De werkgroep heeft zich in 2016 vooral ingezet voor het komen tot 
één erfgoed-app in Eindhoven. Nu bestaan er diverse apps, die door 
verschillende instanties worden ontwikkeld en op internet zijn te 
raadplegen. Het erfgoedhuis, de AVKP (Archeologische Vereniging 
Kempen- en Peelland) en de Henri van Abbestichting werken hierin 
samen. 
 

 
(Schoolproject met tekening van kaart van Jacob van Deventer op de Markt. 
Foto L. Mulkens.) 

 
 

 
 
De Henri van Abbestichting zet zich in om de plattegrond, die Jacob 
van Deventer ca. 1565 heeft getekend van de stad, onder de aan-
dacht van de gemeente te brengen. Doel is, om deze tekening evt. 
in mozaïek na de toekomstige vernieuwing van het binnenstadweg-
dek zichtbaar te maken in het plaveisel, dat op de Markt komt te 
liggen. 
 

4.3. Religieus erfgoed 
 
De werkgroep heeft zich in de loop van 2016 enkele keren gebogen 
over de problematiek van de leegstaande kerken en het religieus 
erfgoed in het algemeen. Er bestaan volledige inventarisaties van de 
betreffende gebouwen, maar welke actie onze werkgroep moet on-
dernemen en voor welke objecten, was onduidelijk. 
Daarom is besloten de werkgroep nieuw leven in te blazen door de 
aandacht te gaan vestigen op enkele concrete objecten. Meest ur-
gent is nu: de Paterskerk en het klooster Mariënhage. 
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5 Themagroep II 

 
Thema Werkgroep Samenstelling en voorzitter Actuele projecten tijdens verslagjaar 2016 

 
Natuur en land-

schappen 
1. Groen J. Peters, P. van den Baar, 

E. Brakke, L. Eekhout, H. Hulshui-
zen, S. van Schooten, N. Stoeve-
laar, J. Vogels 

015 -Genneper Parken 
086 -Philipsboulevard en Groene Corridor 
149 -Pensionaat Eikenburg 
169 -Overleg Stichting Gedenkbomen 
170 -Uitbreiding woonwagenlocatie Orpheuslaan 

 2. HOV  P. van den Baar, F. Hund,  
J. Hüsken  

152 -HOV-lijnen door Eindhoven  

 3. Brainport Innovation 
Campus (BIC) 

N. Stoevelaar, P. van den Baar 
T. Meulensteen 

174 -Brainport Innovation Campus  

 
 

5.1. Groen 

 
De Werkgroep bestond in 2016 uit: 
Jos Peters, voorzitter, Peter van den Baar Simon van Schooten, 
Henk Hulshuizen,Ed Brakke, Toon Meulensteen, Nico Stoevelaar en 
Jan Vogels. 
De vergaderingen werden regelmatig bijgewoond door Joop van 
Hout en zijn assistenten van Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) 
Eind 2016 is Paul Mulder teruggekeerd in de Werkgroep. 
 
De werkgroep vergaderde met vaste agendapunten. 
 
1- Beleid; 
Hierbij zijn behandeld: 
a- Het nieuwe groenbeleidsplan van de Gemeente Eindhoven. 
Samen met TGE hebben leden van de werkgroep geparticipeerd in 
het overleg over dit plan, dat inmiddels door de gemeenteraad is 
vastgesteld; 
 
b- De werkgroep krijgt in een vroegtijdig stadium via TGE de be-
schikking over nieuwe bestemmingsplannen, zodat voordat de plan-
nen in procedure komen al een mening kan worden gegeven. 
 

 

 

2- Genneper Parken. 
Leden van de werkgroep maken deel uit van de Klankbordgroep 
Genneper Parken.  
Zij zijn aldus betrokken geweest bij de ontwikkelingen van de Gen-
neper Hoeve, het IJssportcentrum en Zwembad de Tongelreep. 
Vanuit de werkgroep is zoveel als mogelijk was ondersteuning ge-
geven aan de Genneper Hoeve bij de uitvoering van de plannen om 
tot een verantwoorde exploitatie te komen. 
 
3- Natuurgebieden en overige gebieden met grootschalig 

groen; · 
Gloeilampenpark. Werkgroep heeft samen met TGE de ontwikkelin-
gen van dit park nauwlettend gevolgd. De werkgroep heeft zich in-
gespannen om de bestemming Groen van dit park te behouden.. 
Leden van de werkgroep hebben nauwlettend toegezien of de regels 
met betrekking tot het kappen van bomen werden nageleefd. Een 
enkele maal is melding gemaakt van illegale bomenkap. Dit heeft 
soms tot actie van de gemeente geleid. 
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4- Openbare ruimte; 
De werkgroep heeft regelmatig zich bezig gehouden met de ontwik-
kelingen op het Catharinaplein ·. 
 
5- Water; 
Dit onderwerp is niet of nauwelijks aan de orde geweest in 2016. 
 
6- Overige onderwerpen. 
De werkgroep houdt haar vergaderingen in het kantoor van Trudo 
op het landgoed Eikenburg. 
Daardoor is de werkgroep ook nauw betrokken bij de ontwikkelin-
gen aldaar. 

 
5.2. HOV 

 

Zowel de werkzaamheden aan de Aalsterweg als aan de Hui-
zingalaan en de Montgomerylaan/Churchilllaan zijn in 2016 afge-
rond. Een en ander is gepaard gegaan met het kappen van bomen, 
die naar onze mening hadden kunnen blijven staan. 
 
 

 
(Brainport Innovation Parc Strijp. Afbeelding Gemeente Eindhoven.) 

 
 

In een laatste bijeenkomst werd de groep van betrokkenen van de 
HOV-lijn Aalsterweg formeel ontbonden. 
De afrondende werkzaamheden voor het busstation bij het Winkel-
centrum Woensel moeten nog worden beëíndigd. 
 

5.3. Brainpark Innovation Campus (BIC) 

 

Het bestemmingsplan Brainport Industrie Campus BIC. 
Samen met enkele bij TGE aangesloten organisaties zijn zienswijzen 
ingediend. 
Omdat bij vaststelling van het bestemmingsplan niet voldoende aan 
de zienswijzen was voldaan is beroep ingesteld bij de Raad van Sta-
te. Nadat door de gemeente alsnog grotendeels aan de zienswijzen 
is voldaan, is het beroep ingetrokken. 
 
Een van de zaken die is bereikt is de vorming van de Klankbord-
groep Brainport Park. Leden van de werkgroep zijn betrokken bij 
deze klankbordgroep, die de uitvoering van de plannen blijft volgen. 
Op deze wijze is ook betrokkenheid verzekerd bij de vaststelling van 
het plan Challenge variant en de verdere ontwikkeling van Brainport 
Park. 
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6 Themagroep III 

 
Thema Werkgroep Samenstelling en voorzitter Actuele projecten tijdens verslagjaar 2016 

 
Openbare ruimte en 

kunst 
1. Ruimtelijke kwali-
teit 

J. van de Sande, P. van den 
Baar, H. van Buul, L. Dewitte, 
F. Hund, H. de Kok, R. Nordt, 
R. Peppelenbos, H. van Voorene 

009 -Steentjeskerk en pastorie 
099 -Omgeving NS-station 
147 -Eindhovense radialen 
154 -Voornemen afschaffen welstand in Eindhoven 
157 -Marconiplein 
164 -Rabobank Fellenoord 
173 -Nieuwbouw hoek Alberdingk Thijmlaan-Boutens- 
        laan 

 2. Kunst en design T. Vossen, E. Sesink, P. Thoben, 
O. de Vries-van Abbe 

104 - Onderhoud en herplaatsing kunst in de openbare 
         ruimte 
116 - Cultureel en roerend religieus erfgoed 
127 - Onderhoud kunst Stadswandelpark 
168 - Philips-fontein "Panta Rhei" 

 
 
6.1. Ruimtelijke kwaliteit 
 
1- Beleid 

 
Modernisering Welstandbeleid 
De gebiedsrapportages van de wijken Hanevoet en Geestenberg zijn 
in het voorjaar van 2016 voltooid en aan de gemeente aangeboden. 
De rapportages dienen om de inwoners inzicht te verschaffen in de 
waardevolle architectuur en structuren van hun wijk.  
 

Dubbelbestemmingen 
Ondanks vele inspanningen is het de Stichting Bescherming Weder-
opbouwerfgoed Eindhoven en ons niet gelukt de gemeente enthou-
siast te krijgen om samen een landelijk symposium te organiseren 
over de “dubbelbestemming” als instrument in het bestemmingsplan 
ter bescherming van cultuurhistorisch waardevolle panden of gebie-
den. 
 

 

 

 

Binnenstadsvisie 
Namens de Henri van Abbestichting heeft de werkgroep commen-
taar geleverd op de door de gemeente opgestelde en in september 
vastgestelde Binnenstadsvisie. 
 
2- Overleg/kennismaking 

Op 18 maart heeft een delegatie van onze werkgroep deelgenomen 
aan een kennismakingsgesprek van de Henri van Abbestichting met 
Wilbert Seuren, de nieuwe wethouder van Ruimtelijke Ordening en 
Financiën. 
Ook in 2016 heeft regulier overleg plaatsgevonden van vertegen-
woordigers van o.a. onze werkgroep met de gemeente (ambtelijk) 
op 10 maart, 23 juni, 8 september en 8 december. 
Namens onze werkgroep hebben enkele leden deelgenomen aan het 
kennismakingsgesprek van de Henri van AbbeStichting met de 
nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op 21 september. 
 
             13  



 

Jaarverslag Henri van Abbe Stichting 2016 

3- Projecten 

In 2016 hebben vertegenwoordigers van de werkgroep overleggen 
bijgewoond en of geadviseerd over een groot aantal projecten die in 
het navolgende met steekwoorden zijn aangeduid. 
-Gemeentelijke workshop over ontwikkeling Stationsplein en omge- 

 ving 

-Bunker TU/e 

-TD-gebouw 

-Panden Tongelresestraat 498-500 

-Philips Bedrijfsschool (Summa) 

-Kloosterdreef 

-Sportfondsenbad 

-Den Elzent (bouwplannen Dr. Schaepmanlaan) 

-StrijpT/Gloeilampplantsoen 

-DOK40 (Tapijtcentrum Kanaaldijk) 

-Campinaterrein 

-Tivoli 

-Deken van Somerenstraat 

-Mariënhage 

 
4- Bestemmingsplannen 

In het kader van de aan de stichting geboden mogelijkheden voor 
commentaar in vooroverlegfase, zienswijzen en bezwaren heeft de 
werkgroep zich beziggehouden met o.a. de volgende plannen. 
Bestemmingsplan Stratum buiten de Ring I en II 

Bestemmingsplan Willemstraat/Heilige Geeststraat 

Voorontwerp Bestemmingsplan I Emmasingelkwadrant/Fellenoord 

2013 (Philips Lighting) 

Bestemmingsplan Aalsterweg 241 

Bestemmingsplan Tongelre buiten de Ring (IJzeren Man) 

Bestemmingsplan Vredeoord 

NRE-terrein 

 

 
 
 

5- Samenstelling Werkgroep 

Piet Beekman heeft zich teruggetrokken uit de Henri van Abbestich-
ting maar hij is als adviseur verbonden gebleven aan de werkgroep. 
In januari is Fons Spijkers (eveneens als adviseur) toegetreden. 
De werkgroep bestaat nu uit Hein van Buul, Piet Beekman (advi-
seur), Liz Dewitte, Fred Hund (secretaris), Ruud Nordt, Ruud Peppe-
lenbos, Jan van de Sande (voorzitter), Fons Spijkers (adviseur) en 
Hans van Voorene. 
 
 
 
 

 
(Luchtopname van de Campinafabriek in 1967. Foto DSOB gemeente Eindhoven.) 
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6.2. Kunst en design 
 
1- Kunst in de openbare ruimte 

 
Met name de kunst in de openbare ruimte heeft aandacht gekregen. 
Zo heeft de werkgroep zich ingezet om de beschadigde keramische 
omlijstingen rondom de deuren van de voormalige zusterflat aan de 
Vestdijk hersteld te krijgen. In 1958 zijn de reliëfs door Hugo Brou-
wer (1913-1986) vervaardigd en uitgevoerd bij Atelier Sint-Joris te 
Beesel. De foto’s van de beschadigingen en afbrokkelingen zijn op-
gestuurd naar Johan van den Boomen, beheerder van objecten in 
de openbare ruimte in Eindhoven. Hij heeft een offerte aangevraagd 
bij Kunstwacht, een landelijk bekend onderhoud- en restauratiebe-
drijf. Na opdrachtverlening zijn de kunstwerken in oktober gerestau-
reerd. 
De werkgroep is bij het te slopen Labrehuis betrokken geweest om 
met Neos mee te denken over de herplaatsing van onroerende en 
roerende kunstwerken. Overleg daarover heeft op 20 oktober 2016 
plaats gebonden. 
Het granieten beeld uit 1975 van Henk Oddens in het Anne Frank-
plantsoen is begin november met rode verf beklad met een haken-
kruis, tekeningen en woorden. Hier is melding van gemaakt bij Jo-
han van den Boomen, die het beeld onmiddellijk heeft laten 
schoonmaken. 
Met grote schrik heeft de werkgroep moeten constateren, dat de 
keramische fontein uit 1992 van Jacques Slegers (1936-2000) voor 
de ingang van de Heuvel Galerie op 29 november ‘s-morgens werd 
gesloopt zonder dat dit (algemeen) bekend was. Er is navraag ge-
daan of er geen sloopvergunning nodig was en zo ja, of die zonder 
enige ruchtbaarheid is verleend. Het kunstwerk bleek eigendom van 
de Heuvel Galerie te zijn, is geen monument en er bestaat dus al-
leen een meldingsplicht voor sloop. De door Heuvelgalerie opgege-
ven redenen voor sloop waren: de losse tegels en het waterwerk 
dat niet goed meer werkte c.q. defect was. 
De indruk bestond dat de eigenaar jarenlang weinig onderhoud had 
gepleegd. Het is stuitend dat de speciaal voor het ingangsplein ont-
worpen en bij Atelier Sint-Joris in Beesel vervaardigde fontein zo 
maar kan verdwijnen. 
 

 
 
2- Samenstelling van de werkgroep 

 
De werkgroep, die eind 2015 uit drie leden bestaat te weten Olly de 
Vries-van Abbe, Thijs Vossen en Peter Thoben, is met ingang van 
januari 2016 uitgebreid met Everie Sesink. Voorzitter van de werk-
groep Thijs Vossen overleed op 26 augustus 2016. 
In december 2016 is een gesprek gevoerd met een potentieel lid, 
namelijk beeldend kunstenaar en schrijver Harm Brink. Hij heeft 
inmiddels te kennen gegeven tot de Van Abbestichting c.q. tot de 
werkgroep te willen toetreden. 
 

 
(Mozaïek door Hugo Brouwer aan de Verpleegstersflat Vestdijk. Foto E. Sesink.) 
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7 Themagroep IV 

 
Thema Werkgroep Samenstelling en voorzitter Actuele projecten tijdens verslagjaar 2016 

 
Stedenbouwkundige 

dragers 

 

1. Strijp-S en -T P. van den Baar, M. van Abbe, 
H. van Buul, H. Grote, C. Hinnen, 
R. van de Leur, R. Nordt, 
R. Peppelenbos, J. Peters, 
J. van de Sande, W. Wernink 

013 -Complex Strijp-S 
042 -Oude NatLab-gebouw 
086 -Philipsboulevard 
133 -Ketelhuis Essentcentrale Strijp-T 

 2. NRE-terrein J. Peters, P. van den Baar, 
J. Hüsken, R. van de Leur, 
J. van de Sande, F. Snep, 

046 -Complex oude gasfabriek Nachtegaallaan 
 

 3. Eikenburg P. v.d. Baar, J. Hüsken, R. v.d. 
Leur, F. Snep 

149 -Pensionaat Eikenburg 

 
 

Stedenbouwkundige dragers 
 
Overzicht van de activiteiten waarmee de werkgroep ”Stedenbouw-
kundige dragers” zich in 201 heeft ingelaten. 
 

7.1. Strijp-S en -T 

 
-De werkgroep Strijp-S en -T is in 2016 een zestal keren bij elkaar 
geweest, waarvan er eenmaal een Special was voor Strijp-T. Tus-
sendoor was er natuurlijk veel meer onderling contact. Bovendien 
waren er nog diverse werkbezoeken door leden van de commissie 
aan bv. architectenbureaus en projectontwikkelaars. 
-Er vond een rondleiding plaats op Strijp-R voor de werkgroepen 
Strijp-S/T/R en Ruimtelijke Kwaliteit. 
-Op verzoek van Goevaers is meegedaan aan 2 door hem georgani-
seerde Brainstormsessies over het gebied Strijp-T. Hein van Buul, 
Ruud Nordt en Ruud van de Leur namen deel, naast vertegenwoor-
digers van de Gemeente, enige architecten en Adriaan Geuze. Be-
sloten werd om deze werkwijze een vervolg te geven. 
 
 

 

1- Stootblok 

Tijdens een vergadering met vastgoedondernemer Piet Goevaers 
over de gebruiksmogelijkheden van dat deel van Strijp-T dat in zijn 
bezit is, werd ons, tot onze grote verrassing, een stootblok aange-
boden ter plaatsing op Strijp-S. Het stootblok staat in een gebouw 
aan de Achtseweg Noord dat afgebroken gaat worden. Ook het 
transport naar Strijp-S zal door Goevaers uitgevoerd worden. Het 
stootblok werd door onze werkgroep vermeld in de “Nota Histori-
sche Objecten”, die nog toegevoegd zouden kunnen worden aan 
Strijp-S. Er wordt in goed overleg met de gemeente naar een ge-
schikte plaats gezocht. De plaatsing is gepland in de eerste maan-
den van 2017. 

 
2- Glaspoortmonument 

Aan de spoorzijde van industriegebied Strijp-S stond in het verleden 
een toegangspoort, waardoor vele duizenden werknemers van Phi-
lips dagelijks naar hun werkplek gingen. In de hiervoor al genoemde 
“Nota Historische Objecten” werd de wens uitgesproken om die 
“Glaspoort” op een of andere manier terug te brengen. Op initiatief  
van de Henri van AbbeStichting werd een prijsvraag uitgeschreven 
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om een “Glaspootmonument” te ontwerpen. Uiteindelijk werd het 
ontwerp van Rens Vos, student aan de SintLucasschool uitgekozen. 
Met financiële steun van de gemeente Eindhoven, een aantal daar 
gevestigde bedrijven en de SintLucasschool is een Stichting Glas-
poortmonument opgericht. Die zal de financiële zaken behartigen, 
die nodig zijn voor de vervaardiging van het kunstwerk en verder 
met alle betrokkenen overleg voert over de plaatsing ervan. 
Onder grote belangstelling van publiek en plaatselijke pers (TV en 
ED) is het Glaspoortmonument in oktober op het plantsoen aan de 
PSV-laan onthuld. 
 

 
(Rens Vos bij de plaatsing van het Glaspoortmonument. Foto J. en B. Hüsken.) 

 

3- Het Gloeilampplantsoen 

in tegenstelling tot het voorgaande is het “Gloeilampplantsoen”, het 
groengebied op de hoek van de Beukenlaan en de Achtseweg Zuid, 
een “crime”, zowel overdrachtelijk als letterlijk. De Chinese eigenaar 
is bezig om alle afspraken rond de voortgang met voeten te treden. 
Wordt vervolgd.  
 

4- Essentcentrale 

De Energiecentrale langs de Beukenlaan wordt gerenoveerd ten be-
hoeve van het aldaar te vestigen Ontwerpbureau VanBerlo en enke-
le andere bedrijven uit de innovatieve maaksector. Daarvoor is een 
kleine metamorfose aan de zijde van de Beukenlaan noodzakelijk. 
Die verbouwing kan echter onze goedkeuring dragen. We worden op 
de hoogte gehouden van toekomstige plannen. 

 
5- Gebouw TQ 

Ook het eerder in bezit van Lips zijnde gebouw TQ is inmiddels door 
de al genoemde Piet Goevaers verworven. Hij stelt in beginsel prijs 
op onze adviezen rond dat gebouw en omgeving. In het gebouw is 
veel kunst in diverse vormen opgenomen; die kunst is geïntegreerd 
in het gebouw. 

 
6- Skatehal 

In dit jaar hebben we een aantal keren met Jack Hock gesproken 
over de activiteiten van Sint Trudo op complex Strijp-S, zoals over 
de handhaving van de Skatehal door een ontwerp te maken door 
over de Skatehal heen te gaan bouwen, “Haasje-over” genaamd. 
 
7- Chinees Paviljoen 

Omdat Architectenbureau van Aken failliet ging, vonden er in 2016 
geen directe activiteiten meer plaats met betrekking tot de bouw en 
plaatsing van het Chinees Paviljoen. 
 
 

7.2. NRE-terrein 

 

De beschrijvingen voor het industrieel erfgoed op het NRE-terrein 
zijn nu volledig, (gemaakt door Bureau Hüsken en Zoon). In de loop 
van het jaar hebben enkele bijeenkomsten plaats gevonden, geor-
ganiseerd door de gemeente. De bezoekersgroep bestond uit voor-
namelijk buurtbewoners en betrokken erfgoedverenigingen, waar-
onder de Henri van Abbe Stichting. 
De toekomstige bewoners van het NRE-gebied stelden zich tijdens  
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een van die bijeenkomsten op in hun nieuwe woning (Van Duuren) 
of bij de plaats waar hun bouwproject ging plaats vinden. Al met al 
een geslaagde meeting. 
De bouw van de diverse projecten wordt nog steeds tegengehouden 
door enkele buurtbewoners en een groep die veel bezwaren heeft 
tegen onderdelen van het project. Ook zijn zij bezorgd om de kwali-
teit van de ondergrond van het terrein. De gemeente zegde in eer-
ste instantie toe om kleine delen van de ondergrond te reinigen, 
door de vele protesten werd echter bereikt, dat het terrein integraal 
zal worden gereinigd. 
De Henri van Abbe Stichting heeft zich niet actief met deze protes-
ten bezig gehouden. Wij hadden na intern overleg al vooraf bespro-
ken, dat wij ons alleen voor de industriële gebouwen en een nog te 
beschrijven bestemmingsplan zouden inzetten. 
 
 

7.3. Eikenburg 

 

Woningcorporatie St. Trudo heeft Eikenburg, zowel het gebouw als 
de terreinen, gepacht van de eigenaren, de broeders van Liefde. 
 
De verbouwingen van Eikenburg waren in 2016 al in volle gang. 
In de loop van het jaar hebben we daar enkele keren informatie uit-
gewisseld met de verantwoordelijke projectleider, een medewerker 
van woningcorporatie St. Trudo. Tijdens die gesprekken werd onze 
mening gevraagd over bepaalde te verbouwen zaken. Die hadden 
vooral betrekking op het creëren van een extra verdieping, het ver-
hogen van het dak en het aanbrengen van balkons en dakramen. 
Hoewel we niet enthousiast zijn over die zaken, beseffen wij, dat 
bewoning van het gebouw een van de belangrijkste voorwaarden is, 
om het monument voort te laten bestaan. 
Inmiddels heeft de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
groen licht gegeven voor de bouwplannen. 
 

 
(De verbouwing van Pensionaat Eikenburg in december 2016 in volle gang. 
Foto R. van de Leur.) 
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8 Themagroep V 

 
Thema Werkgroep Samenstelling en voorzitter Actuele projecten tijdens verslagjaar 2016 

 
V. Communicatie  1. Communicatie en 

Website 
E. Goudsmit, J. van Schagen, 
M. van Abbe, T. van den Eijn-
den, B. Hüsken, R. van de Leur, 
R. van Luttervelt  

177 - Erfgoed-app 
188 - Nieuwe website 
189 - Gebruik van social media  

 2. met de gemeen-
te/provincie/ 
Rijk 

P. van den Baar, M. van Abbe, 
P. van der Grinten, B. Hüsken, 
J. Hüsken, R. van de Leur, 
J. van de Sande 

073 - Overleg Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
111 - Overleg Open Monumentendag 
142 - Overleg met B&W, raadsfracties en 
         gemeentesecretaris 
143 - Overleg monumentenzaken en afdeling 
         Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
154 - Voornemen afschaffen welstand in Eindhoven 
         (i.s.m. Ruimtelijke kwaliteit) 

 4. met overige instan-
ties: 
-Bescherming Wedeop-
bouwerfgoed Eindhoven 
-Stadsherstel/Nicolaas 
Clopper Stichting 

M. van Abbe, P. van den Baar, 
J. van de Sande. H. van Buul, 
J. Hüsken, J. van de Sande 

114 - Overleg Stadsherstel/Nicolaas Clopper Stichting 
135 - Overleg Stichting Bescherming Wederopbouwerf 
         goed Eindhoven 

 
 
8.1. Communicatie 
 
Jaar na jaar komt de Henri van Abbe Stichting in de media meer en 
meer in beeld als de erfgoedwaakhond van Eindhoven. Steeds vaker 
wordt die functie vermeld als het om de Henri van Abbe Stichting 
gaat. De stichting heeft een zekere status bereikt en die wordt alom 
erkend. In het algemeen doet het deugd dat de belangstelling voor 
het bewaren van het Eindhovens cultuurgoed toeneemt, al blijkt dat 
nog niet uit een toenemende zorg voor wat in de stad aan moois is  
overgebleven. 
 
 
 
 

 
 
-De werkgroep communicatie heeft zich in 2016 bezig gehouden 
met de eisen en wensen voor het ontwikkelen van een nieuwe web-
site. De implementatie van de website zal in 2017 door bureau “De 
Heren Van Vonder” technisch worden uitgevoerd. 
-Op advies van de werkgroep is besloten om behalve van een web-
site ook gebruik te maken van facebook, echter niet van twitter. 
 
-Zoals eerder is geschreven, wordt samen met de gemeente en en-
kele andere erfgoedorganisaties onderzocht, op welke manier en 
met welke technieken een voor iedere Eindhovenaar beschikbare 
applicatie kan worden ontwikkeld. Wellicht is het mogelijk aan te 
sluiten aan al bestaande toepassingen. Deze overlegsessies duren 
nog voort.            19 
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-De werkgroep houdt zich bezig met de interne communicatie; hoe 
kan deze op een zo efficiënt mogelijke manier door alle leden en 
door alle werkgroepen worden ingezet. Maar het is niet de bedoeling 
om een ambtelijke organisatie in te richten, we zijn tenslotte een 
verzameling van vrijwilligers. 

 
8.2. Overleg met de gemeente/provincie/Rijk 
 

Overleg wethouders: 

In maart heeft een overleg plaats gevonden met wethouder Seuren. 
Daar is gesproken over de prioriteitennota, de moernisering van het 
welstandbeleid en het probleem van de dubbelbestemming. 
 
Overleg raadsfracties: 

-Het begrip “dubbelbestemming”, zoals dat in de bestemmingsplan-
nen wordt opgevoerd, is in de praktijk bij de ambtenaren niet of 
nauwelijks bekend. 
-aantal woningen/gebouwen in de binnenstad is niet voldoende be-
schermd en zou als “Kenmerkend”, “karakteristiek” of via een dub-
belbestemming meer status moeten krijgen. Een sloopmelding is 
dan niet meer voldoende. 
-De onderbezetting bij de afdeling monumenten door het vertrek 
van 3 ambtenaren die zich met die materie hebben bezig gehouden. 
 
Overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Onze Stichting heeft in het lopende jaar één keer overleg gevoerd 
met de (vernieuwde) CRK. 
Daarbij zijn de volgende zaken aan de orde gesteld: 
-De relatie met onze Stichting, zoals de commissie die ziet én zoals 
wij die zien. 
-Rol en werkwijze van de Gemeentelijke Cie. RK. 
-Advisering inzake verbouw / aanbouw / nieuwbouw in beschermde 
stadsgezichten, met als voorbeeldcasus: Den Elzent (recente brief-
wisseling tussen de Cie. R.K. en de H.v.A. Stichting). 
-Modernisering van het welstandsbeleid (concreet: is de Cie. bekend 
met de gebiedsrapportages van onze stichting betreffende Hanevoet 
en Geestenberg? 
Problemen die zich in de praktijk voordoen bij zogeheten dubbelbe-
stemmingen? 

-Dossier/procedure betreffende de omgevingsvergunning inzake het 
renoveren van Koetshuis Fens. 
 

Overleg monumentenzaken en afdeling Vergunningen, Toe-

zicht en Handhaving 

Na een aarzelend begin zijn de gesprekken, die uitsluitend betrek-
king hebben op concrete monumentenzaken, vanaf september op-
nieuw opgestart. Daaraan wordt deelgenomen door 2 ambtenaren 
van de gemeente en 3 of 4 leden van onze stichting.  
 

Overleg met cultuurhistorische instellingen 

Met diverse culturele instellingen (Henri van Abbe Stichting, Stich-
ting Bescherming Erfgoed Wederopbouw, Clopperstichting, BNA) 
wordt periodiek gepraat met enkele ambtenaren van de afdeling 
monumentenzaken, vergunningen en beheer over diverse proble-
men en vragen, die een algemeen en beleidsmatig karakter hebben. 
In 2016 heeft dit overleg in maart, september en december plaats 
gevonden. 
Aanwezig waren het hoofd van de afdeling, W. Canninga en de he-
ren J. van Zeeland H. Wensing R. Geelen, R. Aarts en mevrouw T. 
van Lokven. 
Over enkele onderwerpen werd uitgebreid informatie gegeven. Dat 
betrof: Het Campinaterrein, het Karregat, en de Deken van Some-
renstraat. 
Wij hebben een dossier afgegeven aan H. Wensing, waarin wij heb-
ben vermeld welke panden naar onze mening een cultuurhistorische 
en/of karakteristieke waarde bezitten. 
 

Overleg en aktiviteiten Open Monumentendag 

Namens de stichting nemen Paul van de Grinten, Jos Hüsken en Pe-
ter Thoben deel aan de vergaderingen en de uitvoering van de Open 
Monumentendag, die jaarlijks in september plaats vindt. 
In 2016 werden monumentale gebouwen in het kader van het the-
ma: “Iconen en Symbolen” beschreven en bekeken. De organisatie 
ligt bij het Architectuur Centrum Eindhoven (ACE). 
De informatiebrochure werd voor een deel gevuld met een artikel 
van Peter Thoben, die ook een (goed bezochte) lezing gaf in de St. 
Petruskerk aan de Kloosterdreef. 
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8.4. Overleg met overige instanties 
 
Overleg met de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed 

Eindhoven (SBWE) 
 
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 nadere met andere 
partijen te overleggen en aandacht te vragen voor dit erfgoed. 

Omdat de Henri van Abbe Stichting zich eveneens inzet voor de ste-
denbouwkundige kwaliteit van geheel Eindhoven is overleg en uit-
wisseling noodzakelijk. In die zin wil zij ook bij de Henri van Abbe 
Stichting daarvoor aandacht vragen en zo nodig gezamenlijk daarin 
optrekken, ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. Leden van 
de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven zijn 
deelnemer van algemene vergadering van de Henri van Abbe Stich-
ting, en zijn vertegenwoordigd in de werkgroepen van die Stichting. 
In die zin wordt wederzijds informatie uitgewisseld. 

De volgende zaken zijn in 2016 samen met /in overleg met de 
SBWE opgepakt: 

-De voorgenomen verkoop van het Campina-terrein en de gebou-
wen uit de wederopbouwtijd. 
-De toekomst van De Bunker en de presentatie van de bouwplannen 
aan de J.F. Kennedylaan. 
-De problematiek van de dubbelbestemmingen in de binnenstad, 
met name de Demer en Hermanus Boexstraat. 
-De Essent-centrale op Strijp T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolaas Clopper Stichting 

Deze stichting zet zich in om Eindhovens erfgoed, meestal leeg-
staande gemeentelijke of Rijksmonumenten die in een slechte staat 
verkeren, te herbestemmen en op die manier een nieuw leven in te 
blazen (zie www.nicolaasclopper.com). De stichting is ontstaan na 
veel overleg tussen de Henri van AbbeStichting en de gemeente 
Eindhoven om te komen tot een zogenaamd “Revolving Fund”. Tij-
dens het jaarlijks overleg wordt met een delegatie uit ons bestuur 
gesproken over de lopende zaken en wordt waar nodig informatie 
onzerzijds gegeven. 
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9. De Henri van Abbeprijs en -lezing 

 

 

Van Abbeprijs 

 

Periodiek verleent de Stichting aan een persoon of instelling die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de monumentenzorg in 
de stad Eindhoven de 'Eindhovense monumentenprijs'. Aan deze prijs 
is de Henri van Abbepenning verbonden, beschikbaar gesteld door on-
ze stichting. 

De prijs is in 2012 uitgereikt aan de Kerkelijke Instelling Erfgoed Glo-
rieux, vanwege de voortreffelijke wijze waarop deze instelling de res-
tauratie van huize 'De Burgh' aan de Geldropseweg in Eindhoven heeft 
gerealiseerd. In 2014 is de penning uitgereikt aan de weduwe van Jan  
Luyten. Deze architect, tevens bestuurslid van onze stichting, was een 
van de vooraanstaande architecten die Eindhoven vanaf 1960 op een 
verantwoorde en ambachtelijke wijze heeft vormgegeven. 
 
De penning werd in 2016 uitgereikt aan de eigenaar van villa Eiken-
oord aan de Aalsterweg. Dit pand stond een jaar geleden nog op de 
nominatie om te worden gesloopt, maar werd dank zij onze inzet van 
de slopershanden gered. Een delegatie van het bestuur heeft een be-
zoek gebracht aan het inmiddels volledig gerestaureerde pand en was 
onder de indruk van het resultaat. Eigenaresse mevrouw Slaats werd 
in de bloemetjes gezet en ontving de penning uit handen van vice-
voorzitter Marc van Abbe. 
 

 

Van Abbelezing 

Besloten is om jaarlijks of om het jaar een ”Henri van Abbelezing” te 
organiseren. 
Op 10 december 2015 vond de lezing: “Het gaat om Eindhoven” plaats 
in de Merckthoeve in Tongelre. De lezing werd gegeven door prof.dr.ir 
Joks Janssen, bijzonder hoogleraar Ruimtelijke Planning en Erfgoed 
aan de Universiteit Wageningen. 
In 2016 heeft onze Stichting geen lezing georganiseerd. 
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Bijlage I 

De website 
Onder de naam www.vanabbestichting.nl is de website van de Stichting sinds 
enkele jaren operationeel. De informatie die op de website wordt aangeboden en 
voortdurend wordt geactualiseerd door B. Hüsken, is deels vrij toegankelijk voor ge-
interesseerden en deels via een wachtwoord voor de bestuursleden. Op de openbare 
site is elke activiteit van onze stichting te volgen. De ledensite bevat informatie over  
onder andere de statuten, de KvK-informatie, adressen van de leden, een foto-
archief en de agenda en de notulen van de vergaderingen en de uitgegane corres-
pondentie. 
 
In 2015 is een begin gemaakt met de vernieuwing van de website en is verder nage-
dacht over de manier waarop onze stichting zich met social media (zoals facebook en 
twitter) breder kan profileren naar de Eindhovense bevolking. In 2017 zal de ver-
nieuwde website operationeel zijn. 
 
De website is in het verslagjaar 50.572 keer bezocht. Dat is een stijging van 22% ten 
opzichte van 2015. Ten opzichte van 2011 een stijging van ruim 36%! 
Het aantal bezoeken van 2011 tot 2016 kan als volgt per maand gespecificeerd wor-
den: 

 

 
2011 2012 2013 2014  2015  2016 

januari - - - 3.411 januari - - - 3.708 januari - - - 2.755 januari - - - 2.641 januari - - - -2.914 januari - - - -4.213 
februari - - -3.204 februari - - -2.828 februari - - -2.053 februari - - -2.284 februari - - - 2.508 februari - - - 4.443 
maart - - - -2.928 maart - - - -3.337 maart - - - -2.461 maart - - - -2.620 maart - - - - 2.973 maart - - - - 4.233 
april - - - - -2.754 april - - -- - 3.134 april - - - - -2.301 april - - - - -2.702 april - - - - - 2.930 april - - - - - 4.031 
mei - - - - - 2.739 mei - - -- - -3.476 mei - - - - - 2.399 mei - - - - - 2.538 mei - - - - - -3.286 mei - - - - - -4.093 
juni - - - - - 3.455 juni - - -- - -3.445 juni - - - - - 2.381 juni - - - - - 2.357 juni - - - - - -3.204 juni - - - - - -4.038 
juli - - - - - -3.105 juli - - -- - - 3.651 juli - - - - - -1.689 juli - - - - - -2.716 juli - - - - - - 3.436 juli - - - - - - 3.970 
augustus - -3.078 augustus - -3.644 augustus - -2.033 augustus - -2.627 augustus - - 4.028 augustus - - 4.085 
september -2.612 september -3.456 september -2.066 september -2.770 september - 4.107 september - 3.818 
oktober - - -3.005 oktober - - -2.877 oktober - - -2.198 oktober - - -2.789 oktober - - - 3.931 oktober - - - 3.978 
november - 3.260 november - 3.543 november - 2.408 november - 3.124 november - -3.810 november - -4.220 
december - 3.484 december  -2.682 december - 2.450 december - 3.070 december - -4.432 december - -5.450 
------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ ----------------------- ----------------------- 
totaal      37.035 totaal      39.781 totaal      27.194 totaal      32.238 totaal       41.559 totaal       50.572 
(+ 38 %) (+ 7 %) (- 32 %) (+ 19 %) (+ 29%) (+ 22%) 
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Bijlage II 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 
De financiële middelen van de Stichting zijn afkomstig van donaties van bestuursleden en van Eindhovenaren, die het doel van de Stichting een 
warm hart toedragen. Bestuursleden worden niet betaald voor hun werkzaamheden. 

Resultatenrekening 

 Ontvangsten 2016   2015 Uitgaven 2016   2015 

Donaties 725 

 

125 

 

Projectgroepen 157 

 

571 

Schenkingen 5.214 

 

5.432 

 

Bankkosten 183 

 

168 

Bijdragen 3.717 

 

3.664 

 

Postbus 224 

 

212 

Rente  21 

 

70 

 

Lezing Abbepenning 756 

 

818 

Opbrengst boeken 

 

Secretariaat 20 

 

35 

 

Vergaderkosten 2.026 

 

1.805 

 

Kosten algemeen en PR 217 

 

115 

 

Uren vergaderen 1.328 

 

720 

 

Voorbereiden vergaderingen 2.008 

 

1.116 

 

contributievergoeding 300 

 

300 

 

Uren overleg projecten 894 

 

2.646 

 

Kosten materialen 400 

 

550 

 

Reiskosten 284 

 

100 

          voordelig 790   135 

 

9.677 

 

9.291 

 

9.677 

 

9.291 

 

Balans 

 Activa 1-1-2017 1-1-2016 Passiva 1-1-2017 1-1-2016 

ING 822 

 

1.070 

 

Eigen vermogen 9.843 

 

9.052 

Spaarrekening 10.000 

 

9.089 

 

Te betalen bankkosten 33 

 

36 

Te ontvangen rente 21 

 

41 

 

Te betalen vergaderkosten 240 

 

449 

 

Te betalen factuur le-

zing/penning 727 

 

313 

 

Te betalen websitekosten 

 

250 

 

Vooruit ontvangen bijdrage 

 

100 

 

10.843 

 

10.200 

 

10.843 

 

10.200 
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