
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan:   De leden van de gemeenteraad Eindhoven 

 

 

Eindhoven,  4 maart 2022 

 

 

Onderwerp: Verwerving Duitse woningen door BioArt Labs 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft u door middel van een 

raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken rond de verwerving van de 

Duitse woningen door BioArt Labs. De inhoud van deze brief baart ons grote zorgen. Eerder 

al, met onze brief van 20 september 2021 uitte de Van Abbestichting haar zorg over de eisen 

die de gemeente stalde aan de restauratie. De kosten die daardoor ontstaan zijn ons inziens 

buiten proportie en zodanig kostenverhogend dat een verantwoorde koop zeer wordt 

bemoeilijkt. Inmiddels blijkt uit advies van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, dat de 

plannen de toets der kritiek kunnen doorstaan. 

 

Ook bereikt ons van meerdere kanten de informatie, dat ondanks toezeggingen dat ‘het 

allemaal goedkomt’, er weinig of geen beweging zit in de houding van de gemeente. 

Daarmee is het risico levensgroot geworden dat de verwerving strandt en de restauratie van 

dit monument op de lange baan gaat. En dat terwijl er al veel achterstallig onderhoud is uit 

de tijd dat de gemeente eigenaar is. Bovendien dreigt een nationaal en internationaal 

kroonjuweel van Brainport, BioArt Laboratories, te stranden. Dat laatste valt weliswaar buiten 

onze competentie, maar het is wel iets dat iedereen in deze regio wil voorkomen. 

 

De Henri van Abbestichting dringt u er bij u als gemeenteraad op aan, om u grondig te laten 

informeren over deze kwestie en u in te spannen dat de betrokkenen opnieuw om tafel gaan, 

zo mogelijk door een onafhankelijke derde ondersteund, om tot een werkbare en voor alle 

partijen acceptabele verkoop te komen aan BioArt. 

 

Bijgaand sturen we u in de bijlagen bij deze brief onze eerdere brief van 20 september j.l. 

evenals het zeer recente rapport van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Hoogachtend, 

 

De Henri van Abbestichting, 

 

 
      

   
  



 

 

Wilbert Seuren, voorzitter 

 

Ria Hermanussen, secretaris 



                

 

 

 
 
 
 

Aan 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Eindhoven 

Postbus 90150 

5600 RB Eindhoven 

 

 

 

 

Eindhoven:  20 september 2021 

Document:  2021.09.20.duitse.won.wo.hva 

Betreft:  Duitse woningen Oirschotsedijk 

 

 

 

 

Geacht college, 

 
 

Onlangs bezochten onze organisaties het complex “Duitse woningen” achter de Internati-

onale school aan de Oirschotsedijk. De panden zijn door U op de Gemeentelijke Monu-

mentenlijst gezet en ook in uw bezit. 

Wij zijn erg geschrokken van de zeer verloederde staat waarin de panden verkeren. Ken-

nelijk is hier jarenlang door u geen of nauwelijks onderhoud gepleegd. Wij begrijpen dat 

nu het voornemen is dit complex te verkopen aan de huidige huurder Bio Art Lab. 

Daarbij worden als voorwaarden een groot aantal eisen gesteld waarbij enkelen een 

kanttekening van ons behoeven.  

Deze monumenten uit 1940 zouden volgens de verkoopvoorwaarden omgebouwd moeten 

worden tot moderne woningen. Dat bevreemd ons zeer met name omdat dit niet in het 

belang is van de monumenten. De Rijksdienst, onze stichtingen en wellicht ook uw afde-

ling Erfgoed en de CRK hebben de mening dat dit in veel gevallen juist een aanslag is op 

de kenmerken die deze gebouwen juist tot monument maken. Moderne bouweisen zijn nl 

vaak een inbreuk op het monumentale en U kunt ook niet eisen dat een toekomstige ei-

genaar daaraan voldoet: bij monumenten is er juist de wettelijke mogelijkheid om daar-

aan niet te voldoen. Het door de gemeente gehanteerde argument dat deze voorwaarden 

standaard gemeentelijke procedures zijn kan niet waar zijn: wij kennen ze niet in de 

praktijk en we vragen ons af bij wie deze voorwaarden in het verleden zijn opgelegd.  

Hierbij Waarom worden deze buitensporige en vreemde voorwaarden aan een maat-

schappelijk organisatie opgelegd?  

Iets anders is een restauratieplicht bij verkoop. De huidige huurder heeft ook de wil en 

de financiële middelen om de panden zo te restaureren, dat ze vanaf nu nog jaren mee-

kunnen zonder aan het monument veel te veranderen. 

Dat herstel is, zoals gezegd, ook heel hard nodig. Een van de panden is zo verkrot dat 

het waarschijnlijk als verloren beschouwd moet worden.  

 

Wat wij van u vragen: 

Is U de slechte situatie van de panden bekend? Weet U dat de huurder de wil en het geld 

heeft de panden bouwkundig in ordentelijke staat te brengen met respect voor de monu-

mentale kwaliteiten?  



                

 

 

 
 
 
 

Waarom worden er voorwaarden gesteld die niet bouwkundig of wettelijk onderbouwd 

zijn en die zeker geen gemeentelijke standaardprocedures zijn? 

Bent u van plan desondanks de niet alleen uitzonderlijk zware maar ook monumentvijan-

dige voorwaarden voor verkoop te handhaven? Zijn er nog andere plannen met het com-

plex, mocht de verkoop niet doorgaan en zijn de randvoorwaarden daardoor ingegeven? 

 

Met vriendelijk groet namens 

de Henri van Abbestichting en de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven  

 

 

Ing. H.G.F.E. van Buul, secretaris van de Stichting Wederopbouw Eindhoven            



-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:advies bouwplan 'Duitse' woningen Oirschotsedijk Eindhoven

Datum:Fri, 25 Feb 2022 11:53:22 +0000

Van:Uriot, Emil <E.Uriot@cultureelerfgoed.nl>

Aan:Jalila Essaidi <jalila.essaidi@bioartlab.com>

CC:G.J. van Trier <gjvantrier@gmail.com>, 'IDEN Architecten' <info@iden.eu>

Beste mensen,

Er is kennis genomen van de documenten (bouwhistorische waardestelling en ontwerpen). Deze
zijn mij aangeboden op 8 februari 2022 door Iden architecten op verzoek van de initiatiefnemer.
Het betreft de herbestemming en restauratie/consolidatie en gedeeltelijke verbouwing van de
voormalige militaire woningen aan de Oirschotsedijk 14-10 te Eindhoven. De aanvraag spitst zich
toe op de wijziging en verbouwing van het interieur en enkele wijzigingen aan het exterieur. De
initiatiefnemer heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevraagd om een inhoudelijk
advies w.b. de documenten en plan. I.v.m. de bijzondere status van het ensemble (onderdeel van
het militair erfgoed van de Constant Rebecqkazerne (rijksmonument) en de militaire luchthaven)
en de erkenning van het huidige onderneming BioART Laboratories door het Ministerie van OCW,
heeft een locatiebezoek plaats gevonden op 27 januari 2022

Advies
Centrale vraag is of het plan voldoende rekening houdt met de cultuurhistorische waarden van het
ensemble, de verschillende panden en de aanpalende omgeving. Bij de beoordeling zijn de
bouwtekeningen betrokken alsmede het Historisch waardestellend onderzoek Duitse woningen
(februari 2022).

Naar aanleiding van de planstukken luidt het advies positief. Hieronder wordt het advies
toegelicht.

1. Het monument en het nieuwe programma: een geslaagde match
Het plan beoogt de nieuwe functie (bedrijfsactiviteiten) te paren aan de cultuurhistorische 
en bouwkundige waarden. Gezien  de omvang, inhoud en aard van panden, de onderlinge 
samenhang en de aard van de bedrijvigheid is dat in basis zeer goed voorstelbaar en 
uitvoerbaar. De eerder uitgevoerde renovatie en herstelwerkzaamheden geven een goed 
beeld van hetgeen men beoogd en wenst. De optelsom van hiërarchie in ruimtes, logistiek, 
interieur en decoratie en licht en lucht geeft ruim voldoende basis en richting aan het plan. 
Dit blijkt ook uit de ontwerptekeningen. Het op onderdelen geactualiseerde interieur volgt 
in hoofdlijnen de structuur van het historische interieur en exterieur en versterkt daar waar 
noodzakelijk of gewenst. De bescheiden en terughoudende aanpak sluit zogezegd aan bij 
het karakter van het ensemble en de individuele gebouwen. In die zin is er eerder sprake 
van een restauratie en gedeeltelijke renovatie, minder van een ontwikkelplan met grote 
nieuwe ingrepen en/of wijzigingen.  

2. Duurzaamheid dak gebouw L: Een gefaseerde aanpak
De initiatiefnemer kiest voor een gefaseerde aanpak. Concreet betekent dit dat sommige
onderdelen nog niet uitgevoerd worden of geparkeerd worden. Men beoogd met de aanpak
de kosten te spreiden over een langere termijn. Daarnaast wil men materiaal dat nog in
goede condities verkeerd, sparen en vooralsnog behouden. Een voorbeeld van de aanpak is
de renovatie van het dak van gebouw L. Er is geen bouwkundige noodzaak of wettelijke
verplichting om het asbestdakbeschot te saneren en het volledige dak te vervangen
waarvan de dakpannen zeker nog 70 jaar meegaan en het merendeel van de dakpannen
vastgecement zijn. De voorgestelde sanering van het dakbeschot via een asbest
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beheersplan garandeert minimale afbreuk aan cultuurhistorische waarden van het gebouw.

3. Terugplaatsen of opnieuw maken van de ijzeren luiken
De ambitie om de stalen luiken voor zover als mogelijk te herplaatsen of terug te brengen
past bijzonder goed bij de ‘look and feel’ van de kloeke traditionele gebouwen. Bovendien
draagt het bij aan het verhaal van de oorspronkelijke functie van de plek en gebouwen.

 

4. Verduurzaming gevelopeningen
De details voor de gevelopeningen overtuigen (ramen en isolatievoorstellen). De voorstellen
zijn conform de door de RCE opgestelde brochure. De vraag is of met het toepassen van
isolatie aan de binnenzijde scheurvorming kan optreden (de betonvloer steekt door de
isolatieschil heen). Dit lijkt ons onwaarschijnlijk. De dikte van de metselwerkconstructie is
aanzienlijk en bijzonder robuust. Er is natuurlijk wel een koudebrug, dus de kans op
condens op de vloer is aanwezig. De aanwezige betonvloeren kunnen daar overigens goed
tegen. De houtenconstructie vloeren vragen hierin aandacht.
 

5. Enkele aanbevelingen en/of opmerkingen:
a. Het is bij het raamwerk, deuren en luiken aan te bevelen zo dicht mogelijk bij het

oorspronkelijke kleurenpallet te blijven.
b. De aanbeveling is, voor zover niet aanwezig, een omschrijving en verbeelding van de

werkzaamheden toe te voegen per gebouw.
c. Het plan wint aan kracht door een samenhangend erfinrichtingsplan toe te voegen

(mogelijk al aanwezig). Gezien de grote samenhang van de verschillende gebouwen, de
unificerende architectuur, schaal en maat en de gedachte om een ‘boerenensemble’ te
suggereren vragen om een goed doordacht plan. Eenvoud en eenduidigheid zijn hierin
belangrijke sleutels.

d. Ofschoon het ensemble nauw samenhangt met de naastgelegen kazerne en het
nabijgelegen vliegveld, er zeker sprake is van een aansprekende monumentaliteit en
authenticiteit van het ensemble zelf en het totaal zeker bijdraagt aan het verhaal van
militair Nederland, is er vooralsnog geen aanleiding het ensemble aan te wijzen als
rijksmonument.  

 

Conclusie
Gelet op het voorgaande is de conclusie dat het bouwplan geen afbreuk doet aan de
cultuurhistorische waarden van het gebouw. Het plan toont zich schatplichtig aan de wensen van
de opdrachtgever en de bestaande situatie en is in de voorstellen bescheiden en doeltreffend.

Uitgangspunten
Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van monumenten kunt u
onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene
rijksmonumenten’ op
www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Met vriendelijke groet,

Emil Uriot
Regio-adviseur RCE, Regio Midden Zuid, Brabant-oost

Verzonden vanuit Mail voor Windows
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