
 

  
Postbus 9657 

                    5602 LR Eindhoven    

 
Aan:   de heer S. Reijers 
   (Rehoma) Stein 
   Reitscheweg 3 
   5232 BX ‘s-Hertogenbosch 
    
   
    
 
 
Datum: 25 mei 2020 
 
 
Onderwerp:  Reactie Plan De Nieuwe Eindhoven 
 
 
 
Geachte heer Reijers, 
 
 
 
Naar aanleiding van publikaties over de bouwplannen voor de lege plek op de hoek van de 
Vestdijk met de Raiffeisenstraat naast Hotel The Little Grand en de verbeelding van die 
plannen op de website van Stein willen wij u deelgenoot maken van onze bezorgdheid over 
die plannen. 
Onze reactie hebben wij bij deze mail gevoegd. 
Graag zien wij uw reactie tegemoet. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Namens de Henri van Abbe Stichting, 
 
M.H.P. van Abbe, vicevoorzitter 
 
G.R. Peppelenbos, secretaris 
 
 
 
 
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. 



reactie De Nieuwe Eindhoven 

Aan: sjon@rehoma.com


c.c.: j.van.zeeland@eindhoven.nl


Geachte heer Reijers,


Op 27 augustus 2018 hadden we een gesprek met uw firma Rehoma in Den Bosch. Daar werd 
een plan getoond van Paul Diederen voor de lege plek naast hotel The Little Grand aan de 
Vestdijk. 

Wij vonden dat toen een gedurfd ontwerp dat een bijzondere betekenis geeft aan de bewuste 
plek. Het geeft vorm aan de schaalsprong die Eindhoven doormaakt, terwijl tegelijk respectvol 
wordt gereageerd op het naastgelegen erfgoed (in casu het genoemde hotel). Met name de 
onderkant van de toren met de “negatieve” puntdaken vonden we erg sterk. Daarmee wordt het 
een typisch Eindhovense toren.


Via een post van de groep EHVXL op LinkedIn werden we recent gewezen op bijgaande 3 
varianten van deze toren, waarbij toren 3 het eerder besproken ontwerp betreft.


toren 1


toren 2
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toren 3


Op de site van Rehoma, dat tegenwoordig kennelijk Stein heet (www.stein.nl) is alleen nog maar 
het ontwerp voor toren 1 te zien, dat op het niveau van de “Eindhovenlaag”, zoals Winnie Maas 
dat noemt, veel minder kwaliteit laat zien.

De ons gepresenteerde toren 3 is slechts terug te vinden in een afgedrukte kopie van een artikel in 
het ED.


Hoewel aan het ontwerp van toren 3 zelf best nog wat geschaafd zou mogen worden zijn wij van 
mening dat de kwaliteit van het onderste gedeelte van toren 3 met kop en schouders boven de 
andere modellen uitsteekt. De “Eindhovenlaag” is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de 
openbare ruimte en de beleving van de stad.


Wij dringen er dan ook bij Stein op aan om het ontwerp op basis van toren 3 verder te 
ontwikkelen. Tegen de andere ontwerpen zullen wij ons nadrukkelijk verzetten.


Tenslotte willen we benadrukken dat we er veel waarde aan hechten om bij belangrijke 
ontwikkelingen tijdig te worden geïnformeerd. Het is voor alle partijen beter om in een vroeg 
stadium met elkaar in overleg te zijn, dan te strijden over min of meer definitieve plannen. 


Uiteraard zijn wij graag bereid om ons standpunt in nader overleg te verduidelijken.


Met vriendelijke groet,

Henri van Abbestichting


http://www.stein.nl

