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Eindhoven, 14 januari 2017

Onderwerp: plannen Tivoli

Geachte mevrouw van den Wijngaard en heer van der Heijden,
Zoals afgesproken tijdens het overleg van 28 november 2016 met Hans van Voorene
en Fred Hund van de werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit van de Henri van Abbe Stichting,
koppelen wij hierbij onze standpunten naar u terug.
In de eerste plaats onze dank, dat u ons in de gelegenheid hebt gesteld kennis te nemen
van de plannen die uw organisatie ontwikkelt voor de wijk Tivoli.
De cultuur-historische scan die u medio december 2014 van de wijk heeft laten maken
waarderen wij zeer. Wij betreuren het echter zonder meer dat juist een gedeelte van de
hoogstgewaardeerde oorspronkelijke bebouwing wordt vervangen.
U deelde ons mee dat dit zowel in technisch als programmatisch opzicht noodzakelijk was
en inmiddels een voldongen feit is.
Het is goed dat bij de vervangende nieuwbouw nadrukkelijk wordt gekeken naar de
cultuurhistorische waarden van het oorspronkelijke Tivoli.
Dit moet naar onze mening niet leiden tot imitatie, maar mag een eigentijdse vertaling zijn,
waarbij de stedenbouwkundige uitgangspunten en de architectonische ontwerpprincipes
worden gevolgd. In het door u getoonde schetsontwerp zien we dit zeker terug in de
buitenring.

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.

Bij het uitwerken daarvan zien wij graag dat in materiaalkeuze en detaillering is af te lezen
dat het om een hedendaagse uitbreiding gaat. We refereren hier o.m. aan de gerealiseerde
nieuwbouw in De Barrier, Lakerlopen en Drents Dorp, die gedeeltelijk ook in de presentatie
als mogelijke referentie zijn opgenomen.
We hebben er begrip voor dat op het binnenterrein bouwvolume wordt toegevoegd, al vragen
we ons af of een solitair, alzijdig vormgegeven gebouw hier niet meer op zijn plaats zou zijn.
In elk geval vraagt de gekozen bouwwijze een zorgvuldige oplossing voor het combineren
van voor- en achterkanten aan dezelfde publieke ruimte. Ook hier zien we aan de referenties
dat het thema onderkend is.
Wij wensen u succes met de verdere uitwerking en zijn benieuwd naar het resultaat.
Met vriendelijke groet,
namens de Henri van Abbe Stichting,
P.M.J. van den Baar, voorzitter
R.J.L. van de Leur, secretaris
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