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Onderwerp:

Fliegerhorst - Brainportpark

Geachte leden van de gemeenteraad Eindhoven,
De Duitsers bouwden in de eerste oorlogsmaanden een “Fliegerhorst” (pilotendorp)
aan de Oirschotsedijk, dat vermomd werd als boerendorp.
Dat dorp, dat in 2012 nog grotendeels intact was en gebruikt werd als kazerne en
later als vluchtelingenopvang is vier jaar geleden bijna geheel gesloopt.
Omdat de Henri van Abbe Stichting deze herinnering aan andere tijden als erfgoed
beschouwt voor Eindhoven hebben wij (na felle strijd) één gebouw weten te redden
voor de sloop. Het zogenoemde ‘nepkerkje’ eigenlijk een parachutevouwloods in de
vorm van een Brabantse dorpskerk. De gemeente wilde de zorg voor dit historische
gebouw niet op zich nemen en bood het de Nicolaas Clopper Stichting aan, die het
voor 1 Euro verwierf.
Het gebouw mag niet bewoond worden, maar sinds de Clopperstichting het gebouw
tracht te beheren, mag er helemaal niets. Geen gebruik betekent voor een dergelijk
afgelegen pand bijna zeker het doodvonnis.
Keer op keer werden er door de Henri van Abbe Stichting, tal van particulieren en de
eigenaar suggesties voor gebruik gedaan. Keer op keer werden deze ideeën van de
hand gewezen door een gemeente die het pand liever in eerste instantie al gesloopt
had.
Het is u bekend dat het kerkje ligt in het gebied waar het nieuwe BIC industrieterrein
gerealiseerd gaat worden. Het ligt ook in de Groene Corridor.

De Henri van Abbestichting 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.

Nog steeds achten wij het mogelijk en wenselijk een historisch pand te bewaren en
tevens op hetzelfde terrein, moderne industriële activiteiten te bedrijven.
Concreet hebben wij de vraag van een schaapsherder, die er zijn dieren wil laten grazen
en hooi op wil slaan. Graag zouden wij zien dat het kerkje door hem gebruikt gaat worden.
Ook Trefpunt Groen, Beheer Brainportpark en Brabants Landschap zien een dergelijk
gebruik wel zitten.
Wij verwachten dat de gemeenteraad de waarde van dit jonge erfgoed erkent en enig
gebruik mogelijk maakt zodat het pand voor het nageslacht bewaard blijft.
Dat brengt geen verdere kosten mee, enkel goede wil………………..
Wij zijn benieuwd naar uw opstelling en in afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
werkgroep Brainportpark, P. Mulder, N. Stoevelaar, E. Brakke, T. Meulensteen
namens het bestuur van de Henri van Abbe Stichting,
P.M.J. van den Baar, voorzitter
R.J.L. van de Leur, secretaris
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