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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, bescherming 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 aandacht 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 manifesteert 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 2017 gevormd door: 
 
P.M.J. van den Baar, voorzitter 
Drs. M.H.P. van Abbe, vice-voorzitter 
R.J.L. van de Leur, intern secretaris 
J.F.M. Hüsken, penningmeester 
Mr. W.A.A. Wernink, erevoorzitter †12-5-2017 
J.H.M.E. van Schagen communicatie 
E.S.A.M. Goudsmit*, communicatie 
J.A.J. Vogels, algemeen 
 
De deelnemersvergadering bestond in 2017 verder uit de volgende personen: 

 
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. 
ir. M.W. van Dijk (adv) 
T.G.J. van den Eijnden 
P.J.C. van der Grinten 
J.H. Grote 
C.H. Hinnen 
S. van der Horst* 
mr. J.F.H. Hulshuizen 
drs. F. Hund 
B. Hüsken 

H. Kok (adv) 
mr. dr. H.G.F.M.de Kok 
R.C.B. van Luttervelt 
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 
ir. K. Rem** 
dr. A.H.J. van de Rijdt 
A.M.M. de Rooij-van Abbe 
N.C. Sabau 
J.A.J. van de Sande 

N.C. Sabau 
drs.ing. S.P.J.van Schooten 
E.M. Sesink* 
ir. F.W.T.P.N. Snep 
J. Spoorenberg 
mr. A.P.A.M. Spijkers (adv) 
H.A.A.J. Staals  
N.H. Stoevelaar 
drs. P. Thoben 
ir. K. Verhoeckx 
F.P.W.M. van der Vleuten* 
ir. H. van Voorene 
A.C.M.de Vries-van Abbe**

 

* tijdens het verslagjaar toegetreden 
** gedurende het verslagjaar lidmaatschap beëindigd 
 
 
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. 
In april vond de vergadering plaats in het kantoor van Sint Trudo op Strijp S. In december 
werd de vergadering gehouden in het Innovation Powerhouse bij het Designbureau Van Berlo. 

 
Dit jaarverslag over 2017 werd in de plenaire vergadering van de Stichting, gehouden op 18 
juli 2018 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 opgebouwd vanuit 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 gecoördineerd door 
een voorzitter. 
Elke werkgroep heeft gedurende het jaar meerdere bijeenkomsten en activiteiten 
gehouden op diverse locaties. Indien nodig of gewenst worden externe personen in dit 
overleg betrokken. Omdat elke werkgroep onafhankelijk van de andere werkt, kan het 
aantal vergaderingen tussen die groepen dan ook sterk verschillen. 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 weken 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 beantwoord en ook problemen, 
waar de werkgroep mee worstelt, worden hier besproken. Deze vergaderingen worden 
standaard gehouden 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 werkgroepen vermeld. De voorzitter ervan is bold weergegeven. 
Eveneens is een overzicht gegeven van de projecten waarmee deze werkgroepen zich in 
2017 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 

activiteiten 
1. Juridische ondersteuning 

H. Hulshuizen, 

H. de Kok 

  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's  Werkgroepen  Samenstelling 

met voorzitter 

en secretaris  

Actuele projecten (i.a.m.: in afstemming met)  

I. Monumentale 

gebouwen en 

complexen, 

archeologie en 

cultureel en 

religieus 

erfgoed 

1. 

Monumentale 

gebouwen en 

complexen 

J. Hüsken, 

M. van Abbe, 

M. Bolder, 

S. van der 

Horst, 

B. Hüsken, 

R. van de Leur, 

J. Spoorenberg  

- Actualiseren erfgoedwaardenbestand / 

  Monumentenschouw (i.a.m. Wederopbouw) 

 -Complex De Burgh (i.a.m. Groen) (o.a. 

   Tuinmanswoning) 

 -De Bergen (o.a. Wilhelminaplein 10-13,  

  Willemstraat 21-23, Kleine Berg 3, Kleine Berg 49- 

  51, Van der Schootpand, Marechausseekazerne  

  Grote Berg) 

 -Erfgoed oude binnenstad (o.a. Armenhuisje Jan  

  van Lieshoutstraat, Vrijstraat 21, Revitalisering  

  Stratumseind) 

 -GGD-gebouw Geldrop 

 -Lintbebouwing Tongelresestraat (i.a.m.  

  Ruimtelijke Kwaliteit) (o.a. Tongelresestraat 445,  

  498 en 500) 

 -Boerderijen (o.a. Jeroen Boschlaan 1, Falconcrest/ 

  Bokt 18, De Kronehoef) 

 -Philips Bedrijfsschool, M.T.S. en Philips-fontein  

  "Panta Rhei" (i.a.m. Ruimtelijke kwaliteit) 

 -Pilot ingekomen omgevingsvergunningen (i.a.m.  

  Groen en Wederopbouw) 

-Problematiek terminologie erfgoedwaarderingen  

  (i.a.m. Wederopbouw) (o.a. Term  

  "dubbelbestemming") 

 -Steentjeskerk en pastorie (i.a.m. Religieus  

  erfgoed) 

 -TAC / Emmasingelkwadrant (i.a.m. Ruimtelijke  

  kwaliteit) 

 -Van der Meulen-Ansems terrein (i.a.m.  

  Wederopbouw en Ruimtelijke kwaliteit) 

 -Vooroorlogse schoolgebouwen (i.a.m. Ruimtelijke  

  kwaliteit) (o.a. Barrierweg, Alard du Hamelstraat,  

  Tongelresestraat, Koenraadlaan en Koot- 

  wijkstraat)  

 
Algemeen: 
De werkgroep Monumenten is in het verslagjaar 7 keer bijeen geweest. 
Omdat wij overal in de stad ogen en oren hebben, signaleerden wij met regelmaat 
problemen op het gebied van sloop, vergunningen en verbouwingen van monumenten en 
kenmerkende/beeldbepalende panden. Tijdens onze vergaderingen werden die 
probleemgevallen besproken. Wat was daarvan de stand van zaken en welke akties 
dienden wij te nemen? 
 
Website: 
Gedurende het jaar werden regelmatig vragen gesteld op onze website. Deze varieerden 
van de constatering van sloop of verbouwingswerkzaaamheden waarvan niet bekend 
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was, of deze werkzaamheden legaal waren. Ook werden vragen gesteld die waren 
ingegeven door angst om het voortbestaan van woningen en industriële panden. 
Overleg met de gemeente: 
Verder werden de actuele zaken besproken die tijdens de diverse overleguren met een of 
meer medewerkers van de gemeentelijke afdeling Monumenten moesten worden 
behandeld. Dat kon betrekking hebben op diverse panden of complexten maar ook op de 
bestaande of nieuwe wetgeving. Door uitbreiding van de gemeentelijke dienst die zich 
met monumenten bezig houdt, is de communicatie tussen onze stichting en de gemeente 
verbeterd. 
Herhaaldelijk is er met de ambtenaren van handhaving en vergunningen gesproken om 
problemen aan te kaarten of oplossingen te zoeken. 
 
Overleg met ontwikkelaars: 
Met een groot aantal ontwikkelaars werd gepraat over toekomstige bouwplannen. 
Woningcorporatie Sint-Trudo is veel overleg gevoerd over klooster Eikenburg. Ook over 
het “kerkje van Prijt” in Strijp is herhaaldelijk overleg gevoerd met zowel de gemeente 
als met de ontwikkelaar, die na de brand een nieuw bouwplan zal maken. 
Met de projectbegeleider van klooster Mariënhage en de belendende gebouwen (kerk, 
school en kapel) is herhaaldelijk overleg gevoerd om onze zorgen over verbouwingen 
kenbaar te maken. 
 

 
(Afbeelding R. van de Leur) 

 
Tegen de sloop- en nieuwbouwplannen van de woningen aan Kloosterdreef 34-44 hebben 
we bezwaar ingediend. Tijdens een hoorzitting bleek dat de sloopvergunning al in 2000 
was afgegeven. 
Met de eigenaar is door ons gepraat over de bouwplannen die gemaakt zijn voor de 
panden Kleine Berg 49-51. De eigenaar wil rechts een onderdoorgang creëren, achter 49 
een aantal appartementen en hij wil de beide woningen (rechts alleen boven) renoveren. 
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I 2. Archeologie 

en cultureel 

erfgoed  

T. van de 

Rijdt, 

B. Hüsken, 

J. Hüsken  

- Erfgoed-app (o.a. Izi-Travelwandelingen) 

 - Geschiedenis op en onder de straat (o.a. Erf- 

   goedbordjes en plattegrond Jacob van Deventer 

   in plaveisel Markt)  
 
Met de gemeente is in een projectgroep gepraat over een voortzetting van de 
“erfgoedtegels”.  Die liggen nu op 10 verschillende plaatsen in de binnenstad en attenderen 
de bezoekers op een bijzonderheid op die plaats. Inmiddels betreft dit:  
-De Woenselse poort 
-Bombardement van de Demer in 1942 
-Schuilkelder op de Markt 
-Het kasteel op het terrein van Ravensdonck 
-Klooster Mariënhage 
-Het stenen huis aan de Stratumsedijk 
-Stratumseind 32, de rechtbank 
-De Catharinakerk 
-Woonhuis “de Ketel” Rechtestraat 49 
-Oorlogsschade in een pand aan de Hooghuisstraat 
Als vervolg op dit project zullen borden met afbeeldingen en teksten worden gemaakt, die 
verspreid over de hele stad worden geplaatst bij bijzondere objecten. 
 
Wij worden door de gemeente betrokken bij de herinrichting van de stad met betrekking tot 
de openbare ruimte. 
 

 
          (Afbeelding gemeente Eindhoven) 
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 3. Religieus 

erfgoed 

F. Snep 

S. van der 

Horst,  

V. Delmee, 

M. Bolder, 

L. Dewitte, 

P. van der 

Grinten, 

J. Hüsken, 

 

- Clarissenklooster 

 - Cultureel en roerend religieus erfgoed (i.a.m. 

    Kunst) 

 - Inventarisatie roerend religieus erfgoed 

 - Onroerend religieus erfgoed 

 - Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk 

 - Sint-Gerardus Majellakerk (i.a.m. Monumenten) 

 - Steentjeskerk en pastorie (i.a.m. Monumenten) 

 - Vincentius à Paulokerk  

 
De werkgroep heeft zich in het verslagjaar bezig gehouden met het religieus erfgoed in 
de gemeente. Er is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de aanwezige kerken. 
Een delegatie van de werkgroep zal overleg voeren met het parochiebestuur van de 
parochie “Noord” en de parochie “Zuid”. Indien nodig zal contact worden opgenomen met 
het bisdom. 
 
 
 
 

 
(Afbeelding D.van der Gevel) 
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I 4. Projectgroep 

Mariënhage  

H. van 

Voorene, 

 J. Hüsken, 

M. van Abbe, 

V. Delmee, 

S. van der 

Horst 

- Herbestemming Mariënhage, Paterskerk en  

  Augustinianum (o.a. Beroepsschrift Raad van 

   State)  

 
De werkgroep is samengesteld uit een vertegenwoordiging van meerdere onderdelen van 
onze stichting. Dit betreft de werkgroepen : monumenten, ruimtelijk kwaliteit, groen en 
kunst. 
In de loop van dit verslagjaar is enkele keren met de directeur van bureau Franken 
gepraat over de voorgenomen bouwplannen. 
 

 
(Afbeelding: auteur onbekend)
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Themagroep II 
 

II. Natuur en 

landschappen 

1. Groen  P. Mulder 

H. Hulshuizen, 

P. van den Baar, 

E. Brakke, 

T. Meulensteen, 

J. Peters, 

S. van Schooten, 

N. Stoevelaar, 

J. Vogels  

- Complex De Burgh (i.a.m. 

Monumenten)  

- Genneper Parken (i.a.m. 

Klankbordgroep Genneper Parken en 

Trefpunt Groen) 

- Pilot ingekomen 

omgevingsvergunningen (i.a.m. 

Monumenten en Wederopbouw)  

 2. Projectgroep 

Brainport Park  

N. Stoevelaar, E. 

Brakke, T. 

Meulensteen 

- Brainport Industries Campus (i.a.m. 

Groen) - Brainport Park  

 
De vergaderingen werden regelmatig bijgewoond door een of twee medewerkers van 
Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) 
 
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 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 State. 
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 Klankbordgroep 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. 
 
c Trefpunt Groen Eindhoven en HvA, daardoor ook de Werkgroep krijgen in een 
vroegtijdig stadium  de beschikking over nieuwe bestemmingsplannen, zodat voordat 
de plannen in procedure komen door TGE en HvA een mening kan worden gegeven. 
De concept bestemmingsplannen worden altijd besproken tijdens de vergaderingen 
van de werkgroep. Hierin stemmen we de aard van de reactie af (positief, negatief, 
voorwaarden, opmerkingen). Het uiteindelijke advies van TGE wordt altijd gedeeld 
met de werkgroep groen zodat de HVA in haar reactie kan verwijzen naar de reactie 
van TGE en/of daar op kan aanhaken 
 

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 Genneper Hoeve, de 
Genneper Watermolen, het IJssportcentrum en Zwembad de Tongelreep 
Vanuit de werkgroep is zoveel als mogelijk was ondersteuning gegeven aan de 
Genneper Hoeve bij de uitvoering van de plannen om tot een verantwoorde exploitatie 
te komen. 
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De werkgroep heeft zich ook diverse malen bezig gehouden met de Park&Ride Op de 
velden van RPC. Daarbij werd vooral gekeken naar de in het verleden 
overeengekomen groencompensatie in de vorm van het teruggeven aan de natuur van 
de grote parkeerplaats. Omdat deze toezegging niet werden geeffectueerd is nu 
doorgegeven aan de projectleider dat de Henri van Abbestichting niet met de plannen 
akkoord gaat tenzij het in de plannen vastgelegd wordt en dat daar de benodigde 
gelden voor worden gereserveerd. 
Mede dankzij de inbreng van de HvA heeft de Genneper Watermolen z’n 
oorspronkelijke functie teruggekregen. I.p.v. de winkelier wordt de molen nu weer 
beheerd door een –vrijwillige- molenaar met z’n echtgenote die deze molen op drie 
dagen per week voor het publiek open stelt en daar ook weer graan vermaalt tot 
meel.  
 

 

 
(Afbeelding gemeente Eindhoven) 
 

3 Natuurgebieden en overige gebieden met grootschalig groen 

 
Gloeilampenpark.  

Werkgroep heeft samen met TGE de ontwikkelingen van dit park nauwlettend 
gevolgd. De werkgroep heeft zich ingespannen 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. 
Verder is voortdurend gekeken naar de ontwikkelingen op het landgoed De 
Wielewaal, waar illegale kap heeft plaatsgevonden. De geplande verkoop van het 
landgoed wordt nauwlettend gevolgd. 
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4 Bestemmingsplannen 

 

-Het plan Mariënhage. 

-Hierbij is samengewerkt met andere projectgroepen. 
-Eikenburg. 
-Leden van de werkgroep zijn steeds betrokken geweest bij de uitvoering van 
 het project van Trudo. 
-Bestemmingsplannen, die in de ontwikkelingsfase voor advies worden 
 voorgelegd, worden door de werkgroep op het aspect groen samen met o.a. 
-Trefpunt Groen Eindhoven bekeken. 

 

5 Openbare ruimte 

 
De werkgroep blijft alert op ontwikkelingen in de openbare ruimte. 
 

6 Water 

 
Dit onderwerp is niet of nauwelijks aan de orde geweest in 2017. 
 

7 Overige onderwerpen 
 
De werkgroep houdt haar vergaderingen in het kantoor van Sint Trudo op het 
landgoed Eikenburg. 
 

 
    (Afbeelding R. van de Leur) 
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Themagroep III 
 

III. Openbare 

ruimte en kunst

1. Ruimtelijke 

  kwaliteit 

J. van de Sande 

F. Hund,  

H. van Buul, 

R. Nordt, 

H. van Voorene, 

M. van Dijk 

 (adviseur), 

F. Spijkers 

  (adviseur)  

- Ad-hoc adviezen (o.a. plan Augustus, Van de Ven 

  & Co. terrein en Vogelzangterrein) 

- Beoordelen van bestemmingsplannen (i.a.m. alle 

   overige werkgroepen) 

- Binnenstad (o.a. Stadhuisplein/Wal) 

- Campina-terrein (i.a.m. Wederopbouw) 

- Complex Strijp S (i.a.m. Strijp S en T) (o.a. Nieuw- 

  bouw en hoogbouw) 

- Eindhovense radialen (o.a. Tongelresestraat  

  445, 498 en 500) 

- Herijking Cultuurhistorische waardenkaart 

- Herinrichting binnenstad 

- Hoogbouwvisie 

- Marconiplein (o.a. hoogbouwproject De Bakermat) 

- Omgeving NS-station (i.a.m. Wederopbouw) (o.a. 

  hoogbouwproject District E) 

- Philips Bedrijfsschool, M.T.S. en Philips-fontein 

  "Panta Rhei" (i.a.m. Monumenten) 

- Plan Tivolikerk 

- Prijtkerkje Philipsdorp (o.a. beoordelen nieuwbouw- 

  plannen) 

- Proef met welstandsvrije wijken (i.a.m. Wederop- 

  bouw) 

- TAC / Emmasingelkwadrant (i.a.m. Monumenten) 

- Transformatie Deken van Somerenstraat (i.a.m.  

  Kunst) 

- TU/e-terrein en Structuurschets (i.a.m. Weder- 

  opbouw) (o.a. hoogbouwproject De Bunker) 

- Van der Meulen-Ansems terrein (i.a.m. Monu- 

  menten en Wederopbouw) 

- Vooroorlogse schoolgebouwen (i.a.m. Monumenten)

  (o.a. Barrierweg, Alard du Hamelstraat, Tongelrese- 

  straat, Koenraadlaan en Kootwijkstraat)  

 
 
1 Overleg/kennismaking 

 

Ook in 2017 heeft in maart, juni, september en december, regulier overleg 
plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van o.a. onze werkgroep met de 
gemeente (ambtelijk). 
 
Vanuit onze werkgroep is deelgenomen aan het reguliere overleg van de Henri van 
Abbe Stichting met de wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente. 
 
Ook is vanuit onze werkgroep deelgenomen aan de rondgang van de Henri van Abbe 
Stichting langs de politieke fracties van de gemeenteraad. 
Eind 2017 is samen met de gemeente een pilot gestart m.b.t. het omgaan met 
omgevingsvergunningen waardoor wij in een zo vroeg mogelijke fase onze mening 
kunnen inbrengen. Medio 2018 zal deze pilot geëvalueerd worden. 
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2 Beleid 

 
Modernisering Welstandbeleid 
De in 2016 door de Stichting aan de gemeente aangeboden gebiedsrapportages van 
de wijken Hanevoet en Geestenberg hebben in 2017 niet tot een vervolg geleid. 

 
3 Projecten 

In 2017 hebben vertegenwoordigers van de werkgroep overleggen bijgewoond en of 
geadviseerd over een groot aantal projecten die in het navolgende met steekwoorden 
zijn aangeduid. 
 Ontwikkeling Stationsplein en omgeving 

 Bilderdijklaan 

 Willemstraat 

 De Bakermat (Marconiplein) 

 Floraplein 

 Panden Tongelresestraat 498-500 

 Philips Bedrijfsschool (Summa) 

 StrijpT/Gloeilampplantsoen 

 DOK40 (Tapijtcentrum Kanaaldijk) 

 Campinaterrein 

 Tivoli 

 Deken van Somerenstraat 

 Mariënhage 

 Prijtkerkje 

 Wal/Stadhuisplein 

 Herinrichting winkelgebied centrum 

 Emmasingelkwadrant 

 

 
         (Campinafabriek, interieur. Afbeelding J. Hüsken) 

 

De meeste van de hier genoemde projecten lopen door in 2018. 

Vooral de projecten Mariënhage en Emmasingelkwadrant hebben veel capaciteit in 
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beslag genomen.  

Bij het Emmasingelkwadrant heeft de werkgroep zich sterk gemaakt voor handhaving 

van (in elk geval belangrijke delen van) het TAC en het herkenbaar houden van het 

verloop van de Gagelstraat. 

Bij de plannen voor Mariënhage is onvoldoende gehoor gegeven aan onze wensen. Dit 

heeft geleid tot een formeel bezwaar tegen het bestemmingsplan Mariënhage. Eén van 

de belangrijkste bezwaarpunten vormt het voornemen om de biechtstoelen aan de 

zijde van de Kanaalstraat open te zagen en te voorzien van glazen puien. Ons 

bezwaarschrift wordt behandeld door de Raad van State en de uitkomst wordt in 2018 

verwacht. 

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. 
 Oude Gracht 

 Woensel buiten de Ring I  2017 

 Vredeoord 

 VII Woensel buiten de Ring II  2006 

 II Limbeek-Woenselse Watermolen 

 Tongelre binnen de Ring 

 Strijp-S 

 Strijp-T 

 Elburglaan 

 De Hurk-Croy 

 5e Uitwerking Waterrijk 

 II Stratum buiten de Ring 

 XIV Gestel buiten de Ring 2005 

 
(Bestemmingsplan Limbeek Woenselse Watermolen - verbeelding gemeente Eindhoven) 
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Vooral het bestemmingsplan Strijp-S heeft veel aandacht en capaciteit gevergd, 

waarbij wij o.a. aandacht hebben gevraagd voor de relaties van dit gebied met de 

aangrenzende gebieden zoals Limbeek. 

 

5 Samenstelling Werkgroep Ruimtelijke kwaliteit 

De samenstelling van de werkgroep is hierboven vermeld. 

Liz Dewitte heeft zich wegens drukke werkzaamheden gedurende het verslagjaar uit 
de werkgroep teruggetrokken. 
Marcel van Dijk is na afwezigheid van enkele jaren opnieuw tot de werkgroep 
toegetreden. Hij zal zich voorlopig als adviseur opstellen. 
 
 
 

III 

 

2. kunst en 

 design 

H.Brink 

E.Sesink 

P. Thoben 

- Collectie Museum Kempenland 

- Cultureel en roerend religieus 

erfgoed (i.a.m.  

  Religieus erfgoed) 

- Kunst Labrehuis 

- Kunst Van der Puttlyceum 

- Onderhoud en herplaatsing kunst 

in de openbare 

   ruimte 

- Transformatie Deken van 

Somerenstraat (i.a.m.  

  Ruimtelijke kwaliteit)  

 
De voltallige werkgroep kwam in 2017 vier keer bijeen voor overleg. Everie Sesink trad 
op als woordvoerder, coördinator en beheerde de in- en externe correspondentie. 

 
De volgende projecten zijn in 2017 in behandeling genomen en of geweest / met 
opgave van acties: 
 

-Fonteintje Jacques Sleegers in de Heuvelgalerie is opgeruimd (overloop 2016) 

/ inhoudelijke discussie, geen actie op ondernomen. 

-Kunst in het Labrehuis (overloop 2016): overleg herbestemming, overloop 

naar 2018. 

-Kunstwerken in en om het Van der Puttlyceum: De voltallige werkgroep heeft 

ter plaatse een onderzoek ingesteld. Er werd een brochure gepubliceerd met de 

beschrijving van alle kunstwerken: oorsprong, bestaande kwaliteit en 

mogelijkheden van behoud. 

-Kunst in de Gerarduskerk:  alleen de semi, niet religieuze kunst van Troost 

werd onderzocht. Er werd hierover gerapporteerd. Een verdere actie was niet 

nodig. 

-De Rode Loper: overloop van 2016. Contact over betrokkenheid renovatie. We 

wachten op actie; overloop naar 2018. 

-Abri van Rietveld (naast het Stadhuis): er was een inhoudelijke discussie, brief 

statement naar B&W.  

-Beeld van Jan Wils, Deken van Somerenstraat: inhoudelijke discussie, geen 

actie. 

-Kunst van Peter Struycken in Eindhoven, overloop van 2016: er zijn meerdere 

onderzoeken ter plaatse gedaan. (vier locaties), overloop naar 2018. Het 

wachten is op het vrijgeven na de  renovatie stadhuistoren.  
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-Kunst in het gebied rondom het Van Abbemuseum. Er vinden meerdere 

onderzoeken plaats  op die locatie. Rode Loper is een onderdeel. Overloop naar 

2018 

-Kunst in en rondom het Stadhuis. Onderzoek ter plaatse, overloop naar 2018. 

 
Begin 2018 heeft Everie Sesink afscheid genomen van de Henri van Abbestichting. 

Haar functie binnen de werkgroep is overgenomen door Harm Brink. 

 

 
        (Toegangspartij kunstwerk Hugo Brouwer Vestdijk. Foto E. Sesink) 
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Themagroep IV 

 

IV. 

Stedenbouw-

kundige  

dragers  

1. Strijp S en T P. van den Baar, J. Peters, 

M. van Abbe, H. van Buul, 

C. Hinnen, R. van de Leur,  

R. Nordt, R. Peppelenbos,   

J. van de Sande, H. Kok 

(notulist)  

Complex Strijp S (i.a.m. 

Ruimtelijke kwaliteit) 

(o.a. nieuwbouw, hoog-

bouw en historische 

relicten)  Complex 

Strijp T  

  2.Projectgroep     

Evoluon  

P. van den Baar,                 

M. van Abbe, H. van Buul,  

H. Grote, C. Hinnen,             

J. Hüsken, T. Meulensteen, 

R. Nordt, R. Peppelenbos,  

T. Aussems (adviseur),        

B. Kamerling (adviseur),     

R. van de Leur (adviseur),  

P. Notten (adviseur),           

F. Spijkers (adviseur)  

- Evoluon en omgeving  

 

 

De projectgroep is vanaf het begin van de ontwikkelingen op dit oude industiegebied 

van Philips op Strijp S direct betrokken bij de verdere ontwikkelingen die momenteel 

gaande zijn en die nog komen. 

Door periodiek contact met Park Strijp Beheer zorgen we ervoor dat we bij alle 

ontwikkelingen in een vroeg stadium kunnen overleggen. 

Dat vroegtijdig overleg voeren we ook met Woningcorporatie Sint Trudo, een zeer 

belangrijke organisatie, die bij de transitie van de monumentale panden het voortouw 

heeft genomen. Te denken valt aan de Driehoek, de Hoge Rug, het Veemgebouw e.d . 

Via het overleg zijn wij in staat adviezen te geven. 

 

De relatie met Spoorzone NV verliep in het verslagjaar moeizaam. Ons werd 

bijvoorbeeld gevraagd om te reageren op een ontwerp voor een woongebouw in de 

spoorzone. Achteraf bleek, dat de NV de plannen al eerder , via de Frits, naar buiten 

had gebracht. 

De communicatie verloopt momenteel beter. 

 

Enkele leden van onze stichting zijn betrokken geweest bij de opzet en invulling van 

de unieke tentoonstelling, geinitieerd door Thom Aussems van woningcorporatie Sint 

Trudo. Deze expositie werd in het Veemgebouw gehouden en handelde over de 

geschiedenis van onze stad in de periode tussen 1800 tot 2018. 
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Steeds minder weten nog 

dat Philips op Strijp een van 

de grootste glasfabrieken 

van ons land had. Onze 

stichting heeft zich ingezet 

om die herinnering levend te 

houden. 

Wij hebben, door middel van 

een speciaal daarvoor 

opgerichte Stichting, een 

doorslaggevende rol 

gespeeld bij de tot 

standkomimg van het 

glaspoortmonument. 

 

De inbreng van de 

werkgroep Strijp S en T 

heeft, samen met de 

werkgroep Ruimtelijke 

Kwaliteit, vragen gestel en 

opmerkingen geplaatst in 

verband met de 

voorgenomen wijziging van 

het bestemmingsplan Strijp 

S. Onze inbreng heeft geleid 

tot belangrijke wijzigingen. 

 

 

 

 

 

(Onthulling van het Glaspoortmonument door oud Philips- 

medewerkers , foto J. Hüsken)      

 

Samen met de werkgroep monumenten zijn we betrokken geweest bij de plannen 

voor de transitie van de oude Philips-schoolgebouwen tot woningen. Dit project is in 

handen van Foolen & Reijs Vastgoed. Ook die monumentale gebouwen krijgen nu een 

tweede leven. 
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Ook de ontwikkelingen op strijp T hebben onze aandacht gekregen. Er vindt periodiek, 

tot tevredenheid van beide partijen, overleg plaats met de fam Goevaers over diverse 

plannen. 

 

De oude eclektriciteitscentrale op Strijp T heeft een unieke invulling gekregen. Het 

Innovation Powerhouse is nu in het gebouw aan het Strijps Bultje gevestigd. Al eerder 

hadden wij goede contacten met Van Berlo, die onz mening vroeg over zijn 

bouwplannen. Dat heeft ook geleid tot een persoonlijke rondleiding in de verbouwde 

centrale door Ad van Berlo, waar ook onze deelnemersvergadering werd gehouden. 

 

De werkgroep is nog lang niet klaar. We hebben de intentie om het oude Philipsterrein 

te laten herleven door het zichtbaar maken van de geschiedenis: de Philips spoorlijn is 

zichtbaar via rails, een stootblok, wagons en perrons. Ook de leidingstraten, die 

voorheen van groot belang waren voor het voortbestaan van de onderneming, moeten 

zichtbaar blijven. 

 

 
(Strijp S, plaatsing van rails en een stootblok. foto H. Nordt) 
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Themagroep V 

V 

Overleg 

met 

externe 

partners 

-Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven 

-Klankbordgroep Genneper Parken 

-Trefpunt Groen 

-Overheid: gemeenteraad, B&W, ambtenaren 

monumentenzaken 

-Samenwerking Open monumentendag 

-Nicolaas Clopperstichting 

 
 
Gedurende het verslagjaar hebben groepen van verschillende samenstelling gesprekken 
gevoerd met externe organisaties en instanties  
 
-Zowel formeel als informeel voeren wij regelmatig overleg met de Stichting Bescherming 
Wederopbouw Erfgoed Eindhoven (SBWEE). Uiteraard worden in dergelijke gevallen onze 
belangen op elkaar afgestemd. Meerdere keren betuigde onze stichting adhesie voor 
brieven, die de SBWEE aan derden had verzonden. Uiteraard bleek in dergelijke gevallen 
een gezamenlijk belang. 
 
-Met de Klankbordgroep Genneper Parken wordt regelmatig overleg gepleegd en de 
vergaderingen van deze groep worden bijgewoond. 
 
-Ook met Trefpunt Groen vindt regelmatig overleg plaats. Onze stichting is ook 
deelnemer aan deze organisatie. Twee medewrkerks van de stichting Trefpunt Groen 
bezoeken onze vergaderingen met grote regelmaat. 
 
-Met diverse gemeentelijke afdelingen vindt regelmatig overleg plaats. Daarbij worden 
onze standpunten uitgewisseld.  
In een breed erfgoedoverleg praten wij met ambtenaren van diverse disciplines om onze 
zorgen te uiten, om informatie te krijgen over de beleidsstandpunten van de gemeente, 
om regelmatig gesignaleerde problemen te bespreken en zo mogelijk op te lossen. 
Onze stichting wil graag minimaal een keer per jaar overleg hebben met zowel de 
wethouders als met de diverse gemeentefracties. In het verslagjaar zijn bijna alle fracties 
bezocht en hebben we met meerdere wethouders gesproken. 
 

-De jaarlijkse open monumentendag (in september) wordt door het Architectuurcentrum 
Eindhoven (ACE) georganiseerd. Onze stichting is elk jaar aktief tijdens de 
vergaderingen, waar de activiteiten worden bedacht en tijdens de open monumentendag 
in september. Samen met meer organisaties zijn deelnemers van onze stichting zijn op 
die dag in touw, om de dag goed te laten verlopen. 
 
-De Nicolaas Clopperstichting in Eindhoven zet zich in om Eindhovense 
Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden die in 
eigendom van de gemeente zijn, via hun bemiddeling te laten hergebruiken, 
herbestemmen of in stand te houden. 
Uiteraard hebben onze beide stichtingen een gemeenschappelijke belang. Hierover 
spreken wij een of twee keer per jaar. 
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4. Henri van Abbepenning, de Henri van Abbelezing en vrijwilligerspenningen 

 

De H.v.A. stg. organiseert het ene jaar een lezing en het andere 
jaar reikt zij de penning uit: In 2015 vond een lezing plaats, de penning is in 2016 
uitgereikt. 
 

Henri 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 onze 
stichting. 
De prijs is in 2012 uitgereikt aan de Kerkelijke 
Instelling Erfgoed Glorieux, vanwege de 
voortreffelijke wijze waarop deze instelling de 
restauratie 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 Eikenoord 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 bezoek 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. 
Aan wie de penning in 2018 zal worden uitgereikt, is uiteraard nog niet bekend. 
 

Henri Van Abbelezing 

Besloten is om minimaal eens per twee 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. 
De volgende lezing zal 
werd in 2017 gegeven 
door Adriaan Geuze, 
stadsarchitect van 
Eindhoven. De lezing 
was zoals altijd 
openbaar en werd 
gehouden in de kapel 
van landgoed 
Glorieux. Directeur 
Smolders van het 
landgoed stelde de 
zaal voor niet 
beschikbaar. 
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Vrijwilligerspenningen 

In november 2017 werd gevierd, dat de Henri van Abbestichting al gedurende 25 jaar in 
Eindhoven actief was op het gebied van het Eindhovense erfgoed. 
Onze stichting zet zich zich al jarenlang in om de kwaliteit van zowel de stedelijke 
bebouwing als het groen en de ruimtelijke kwaliteit op niveau te houden. Ter gelegenheid 
van dit jubileum werd een receptie gehouden in de sfeervolle uitgaansgelegenheid van 
Het Wasven. 
 
Dit was meteen een mooie gelegenheid voor wethouder Mary-Anne Schreurs om een 
viertal deelnemers van onze stichting in het zonnetje te zetten. Op grond van hun 
jarenlange verdiensten deelde zij vrijwilligerspenningen uit aan secretaris Henny Grote, 
de grote organisator, die al vanaf 1993 bij de stichting betrokken is. Jan Spoorenberg is 
al vanaf het midden van de jaren ’90, is de historiedeskundige bij uitstek, is lid van de 
monumentenwerkgroep en stelt ook de notulen van de algemene vergaderingen op. 
Groenspecialist Simon van Schooten houd zich sinds 2001 voor onze stichting bezig met 
het wel en wee van de Genneper Parken. Bauke Hüsken is een spin in het web, die alle 
deelnemers van informatie voorziet via onze website. Hij blinkt uit in kennis van de 
Eindhovense monumenten en is aktief in de monumentenwerkgroep. 
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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 
geïnteresseerden 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 correspondentie. 
 
In 2015 is een begin gemaakt met de vernieuwing van de website en is verder nagedacht 
over de manier waarop onze stichting zich met social media (zoals facebook en twitter) 
breder kan profileren naar de Eindhovense bevolking. In 2017 is de vernieuwde website 
operationeel, wat heeft geleid tot een aanmerkelijke stijging van het aantal views. 
 
De website is in het verslagjaar 83.094 keer bezocht. Dat is een stijging van 64% ten 
opzichte van 2016. Ten opzichte van 2014 een stijging van zo’n 250%! 
Het aantal bezoeken van 2014 tot 2017 kan als volgt per maand gespecificeerd worden: 
 

2014  2015  2016  2017 

januari - - - 2.641 januari - - - -2.914 januari - - - -4.213 januari - - - -6.671 
februari - - -2.284 februari - - - 2.508 februari - - - 4.443 februari - - - 6.430 
maart - - - -2.620 maart - - - - 2.973 maart - - - - 4.233 maart - - - - 7.387 
april - - - - -2.702 april - - - - - 2.930 april - - - - - 4.031 april - - - - - 6.676 
mei - - - - - 2.538 mei - - - - - -3.286 mei - - - - - -4.093 mei - - - - - -6.096 
juni - - - - - 2.357 juni - - - - - -3.204 juni - - - - - -4.038 juni - - - - - -6.727 
juli - - - - - -2.716 juli - - - - - - 3.436 juli - - - - - - 3.970 juli - - - - - - 9.218 
augustus - -2.627 augustus - - 4.028 augustus - - 4.085 augustus - - 8.878 
september -2.770 september - 4.107 september - 3.818 september - 6.101 
oktober - - -2.789 oktober - - - 3.931 oktober - - - 3.978 oktober - - - 6.163 
november - 3.124 november - -3.810 november - -4.220 november - -6.127 
december - 3.070 december - -4.432 december - -5.450 december - -6.620 
------------------------ ------------------------ ------------------------ ----------------------- 
totaal 
               32.238 totaal        41.559 totaal        50.572 totaal        83.094 
  (+ 19 %)   (+ 29%)         (+ 22%)   (+ 64%) 
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Bijlage II 

Financieel jaarverslag 
 

Resultatenrekening 

Ontvangsten 2017   2016 Uitgaven 2017   2016 

Donaties 3.667,50 

 

725,00 

 

Projectgroepen 333,00 

 

106,56 

Schenkingen 6.834,75 

 

5.213,75 

 

Website 3.195,95 

 

49,95 

Bijdragen 4.100,00 

 

3.717,00 

 

Bankkosten 127,66 

 

182,66 

Rente  8,27 

 

20,83 

 

Postbus 235,95 

 

223,85 

 

Lustrum Lezing 

Abbepenning 2.214,23 

 

755,58 

 

Secretariaat 96,85 

 

19,90 

 

Vergaderkosten 1.761,00 

 

2.026,55 

 

Excursiekosten 0,00 

 

195,00 

 

Kosten algemeen en PR 585,47 

 

112,49 

 

Uren vergaderen 1.024,00 

 

1.328,00 

 

Voorbereiden 

vergaderingen 2.206,75 

 

2.008,00 

 

Contributievergoeding 400,00 

 

300,00 

 

Uren overleg projecten 2.468,00 

 

894,00 

 

Kosten materialen 480,00 

 

400,00 

 

Reiskosten 256,00 

 

283,75 

Nadelig 

resultaat 774,34       Voordelig resultaat 0,00   790,29 

 

15.384,86 

 

9.676,58 

 

15.384,86 

 

9.676,58 

 
 

Balans 

Activa 1-1-2018 1-1-2017 Passiva 1-1-2018 1-1-2017 

ING 942,86 

 

822,50 

 

Eigen vermogen 9.068,16 

 

9.842,50 

Spaarrekening 10.120,91 

 

10.000,08 

 

Te betalen bankkosten 32,88 

 

33,33 

Te ontvangen 

rente 8,27 

 

20,83 

 

Te betalen 

vergaderkosten 498,00 

 

240,00 

Te ontvangen 

bijdrage 200,00 

 

Te betalen factuur o.a. 

lezing 642,50 

 

727,58 

Te ontvangen 

donatie 642,50 

 

Te betalen websitekosten 1.573,00 

 Vooruitontvangen 

bijdrage 100,00 

           

 

    

 

11.914,54 

 

10.843,41 

 

11.914,54 

 

10.843,41 

 


