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Leden van de Raad 

   

 

    

 

Betreft Erfgoedbordjes

 

 
 
Geachte leden van de raad, 

 

 

Kort geleden is de laatste van vijf erfgoedbordjes - Oude Toren, Woenselse Watermolen, 

Oude Sint-Joriskerk, Luihuis in Strijp, ’t Hofke – geplaatst nadat in 2014 tien 

erfgoedtegels (Woenselse Poort, Demer, Schuilkelder Markt, Kasteel Eindhoven, 

Middeleeuws Klooster, Het Stenen huis, De oude Rechtbank, Catharinakerk, De Ketel, 

Kogelgaten in gevel) waren gelegd.  

Bijgevoegd vindt u de informatie van de vijf informatiebordjes. 

 

In 2017 gaan we dit uitbreiden met als doel verdwenen en vergeten historie en erfgoed 

weer onder de aandacht te brengen in de openbare ruimte. 

 

Eindhoven kenmerkt zich door een unieke en veelzijdige geschiedenisontwikkeling. De 

vooroorlogse stad had een totaal ander aangezicht dan nu in de bebouwing zichtbaar is. 

Veel is verdwenen en een deel is vergeten: 

 De Middeleeuwse oorsprong van de stad uit 1232 en de gehuchten en oude 

dorpskernen.  

 De bijzondere, unieke structuur tussen de kleine centrumstad (het gebied in de 

binnenring) en de ligging van de omliggende dorpen ingegeven door het historische 

landschap van dekzandruggen en beekdalen. 

 De veelzijdige industriële ontwikkeling: vanaf de 19e eeuw komen de textiel- en 

sigarenindustrie in opbloei, later gevolgd door de hout(verwerkende) industrie. In het 

kielzog van Philips en Daf ontwikkelen andere industrieën zich tot grote bedrijven en 

belangrijke werkgevers voor stad en regio. 

 De bijzondere ontwikkeling van religie waar aanvankelijk het katholieke geloof 

domineerde in het openbare en gemeenschapsleven en later, mede door de komst 

van Philipsmedewerkers uit den lande, ook een grote diversiteit aan protestantse 

stromingen opkwam. 
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Locaties 2017 

Voor dit jaar worden vijf nieuwe locaties uitgewerkt. Dit gebeurt in samenwerking met de 

Henri van Abbestichting. Na een brainstorm zijn de volgende locaties naar voren 

gekomen: Broekseweg/Het Broek, schuilkerken, het Spoorhuisje Gestel, Gasfabriek 

NRE-terrein, Sint Josephziekenhuis, Kasteelhoeve Gagelbosch, Oude Linnenfabriek 

Elias en Woenselse Poort. Uit deze lijst worden naar verwachting de volgende 5 locaties 

gekozen worden. 

 

 

Burgemeester en wethouder, 

 

 

 

 

Dr. M.L. Wilke, gemeentesecretaris 

 

 

Bijlage 1 Informatie gedenkbordje Joriskerk 

Bijlage 2 Informatie gedenkbordje Strijp 

Bijlage 3 Informatie gedenkbordje Woenselse Watermolen 

Bijlage 4 Informatie gedenkbordje Oude Toren 

Bijlage 5 Informatie gedenkbordje ‘t Hofke 

 

 

 

 


