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Geacht college en raad,  

 

Stichting het Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Bond Heemschut dienen hierbij een zienswijze in tegen het 

ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning herontwikkeling Mariënhage. Het betreft een verzoek van DELAmondo 

Vastgoed B.V. tot herbestemmen van het Augustianum en Paterskerk tot hotel/congres/ceremonieruimte en het plaatsen 

van een nieuwe aanbouw aan de Kanaalstraat 4 t/m 8 en Tramstraat 37 te Eindhoven. De omgevingsvergunning maakt 

het mogelijk om een aanbouw aan de Paterskerk te realiseren, de kerk te transformeren naar een ceremoniehuis en in de 

overige gebouwen onder andere een hotel en restaurant toe te staan (zaaknummer V17/28609). Het ontwerpbesluit ligt 

van 29 juni t/m 9 augustus 2017 ter inzage om een ieder gelegenheid te geven om zienswijzen in te dienen gedurende de 

periode van ter inzagelegging.  

 

De Stichting het Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Bond Heemschut hebben kennisgenomen van de plannen 

voor herbestemming van het klooster Mariënhage en de Paterskerk te Eindhoven, zowel bij de planpresentatie op 23 

juni j.l. als door inzage van de stukken behorende bij het ontwerpbesluit, ter visie gelegd op het Inwonersplein in het 

Stadskantoor. Helaas bleek dat het dossier incompleet was – het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) waarnaar verwezen wordt in het ontwerpbesluit, ontbrak in het dossier dat ter inzage lag. Eveneens ontbrak in 

het dossier het rapport, dat is opgesteld door dr. B. van Hellenberg Hubar in opdracht van DELAmondo, dat door de 

gemeente is gebruikt in het besluitvormingsproces. Herhaaldelijk bellen naar de gemeente heeft helaas in eerste 

instantie niet geleid tot inzage in deze stukken en ook de mail die wij stuurden naar de gemeente is, wegens vakantie 

van de behandelend ambtenaar, pas op 2 augustus j.l. beantwoord. Hierdoor is het voor Cuypersgenootschap en 

Heemschut nog niet goed mogelijk om een volledig afgewogen zienswijze in een week tijd in te dienen. Wij behouden 

ons het recht om nog aanvullende stukken doen toekomen. 

 

We zijn verheugd dat er een goede herbestemming komt voor het kloostercomplex Mariënhage en de Paterskerk nadat 

het complex is verlaten door de paters Augustijnen. Zo wordt ongewenste leegstand en verval voor dit monumentale 

complex voorkomen. Onze zienswijze betreft in hoofdzaak de plannen tot herbestemming en herinrichting van de 

Paterskerk. Over de plannen van het Augustianum met vleugel en kapel aan de Kanaalstraat zullen wij geen zienswijzen 

indienen.   

 

Wat de ingrepen aan de kerk betreft moet allereerst het volgende opgemerkt worden. Het is laakbaar dat de vaste 

kerkbanken en de kruiswegstaties, vanuit hun gebruik aard- en nagelvaste interieuronderdelen, vooruitlopend op de 

vergunningverlening, uit de kerk verwijderd zijn. Wij constateren dat is gehandeld in strijd met artikel 2.1.lid 1 onder f 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarin het slopen, verstoren, verplaatsen, of in enig opzicht wijzigen 

van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een 

wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, verboden is. Het is duidelijk dat de gemeente Eindhoven de 

vorige en de huidige eigenaar ter wille wil zijn in de transformatie van de kerk, maar dat laat onverlet dat een dergelijke 
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handelwijze niet toegestaan is. Wij verzoeken uw college dan ook om – in ieder geval wat de kruisweg betreft – 

handhavend op te treden tegen de illegale verwijdering van deze interieuronderdelen.  

 

Cuypersgenootschap en Heemschut kunnen voorts niet instemmen met het grotendeels verwijderen van de 

oorspronkelijke neogotische inventaris. In de redengevende beschrijving van de RCE wordt nadrukkelijk gewezen op de 

waardevolle samenhang tussen architectuur en inrichting van het gebouw. Dr. Bernadette van Hellenberg Hubar wijst in 

haar waardenstelling op de bijzondere iconografische samenhang van interieur en exterieur van de kerk, de 

iconografische samenhang van de afzonderlijke onderdelen van het gebouw en de instrumentalisering van dit 

programma door de Paters Augustijnen om zich te positioneren als de historische voorlopers van de Heilig Hartdevotie 

die zich in de kerk op ieder niveau beeldend manifesteert. Door de voorgenomen verwijdering van de belangrijkste 

interieuronderdelen treedt niet slechts een onacceptabel verlies van kunst- en cultuurhistorische waarden op, maar 

verliest het monument bovendien zijn essentie, zoals ook omschreven in de redengevende beschrijving van de RCE. Het 

verwijderen van het hoogaltaar, de kruisweg, onderdelen van de communiebank, preekstoel en biechtstoelen vormt een 

ernstige aantasting van het gave ensemble. Verplaatsing van de marmeren altaartombe zal, zelfs indien met de uiterste 

voorzichtigheid en expertise uitgevoerd, naar alle waarschijnlijkheid onomkeerbare schade aan dit interieuronderdeel 

veroorzaken. Dat een gedeelte van de inventaris elders in het gewezen kloostercomplex een nieuwe bestemming krijgt 

(in het restauratieplan wordt gesproken van ‘vervreemden’) doet daar niets aan af.  

 

Bijzonder schrijnend is de voorgenomen verwijdering van het orgel uit de Paterskerk – dat niet alleen qua ontwerp van 

de orgelkas maar ook voor wat betreft de klankkleur speciaal op de architectonische ruimte van de Paterskerk is 

afgestemd. Het argument van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) dat het nieuwe binnenklimaat een nadelige 

uitwerking zou hebben op het instrument snijdt geen hout en wordt door orgeldeskundigen tegengesproken. Het 

Maarschalkerweerd-orgel is een pneumatisch orgel dat beter bestand is tegen overmatig stoken dan een ‘ouderwets’ 

orgel met sleepladen. Uitbreken en herplaatsen is per definitie schadelijker dan behoud in situ, al was het maar omdat 

het niet waarschijnlijk is dat er (snel) een nieuwe bestemming gevonden zal worden waar het orgel in de huidige vorm 

zal kunnen herplaatst worden. Legio zijn de voorbeelden van orgels waarvan de behuizingen in meerdere of mindere 

mate verzaagd moesten worden om op een nieuwe locatie ingebouwd te kunnen worden. Bovendien zal het instrument 

op een nieuwe locatie ook een andere klank krijgen dan op de oorspronkelijke plek. Tenslotte is Eindhoven niet rijk aan 

historisch waardevolle orgels - het verdwijnen van één van de weinige belangrijke, vroeg 20-eeuwse orgels uit de stad is 

derhalve een groot verlies.  

 

Vanuit het toekomstige gebruik als ceremoniecentrum is het bovendien onbegrijpelijk dat de opdrachtgever ervoor kiest 

om genoemde onderdelen uit de kerk te verwijderen. Het orgel zou juist ingezet kunnen worden tijdens bijvoorbeeld 

uitvaartdiensten. Bovendien: zoals ook de gebrandschilderde glas-in-loodramen achter voorzetramen verborgen zullen 

worden (hoewel functioneel en technisch gemotiveerd, toch ook discutabel: zie hieronder), kan ook het hoogaltaar 

achter (verplaatsbare) voorzetwand of gordijn aan het zicht onttrokken worden al naar gelang het gebruik van de ruimte. 

Dat de kerkbanken inmiddels verdwenen zijn is weliswaar jammer, maar gezien het nieuwe gebruik verdedigbaar – al is 

het wenselijk enkele banken opnieuw een plaats te geven (in de kerk of in het complex) als herinnering aan de oude 

situatie en vanwege de hoge waarde binnen de totale uitmonstering van het interieur.  

 

Het negatieve advies van de RCE is overtuigend gemotiveerd: biechtstoelen, entreepartij aan de Kanaalstraat, 

hoogaltaar, preekstoel en orgel dienen naar het oordeel van de RCE in situ behouden te blijven. Gewezen wordt op de 

typologische zeldzaamheid van de uitgebouwde biechtstoelen, die in het interieur bovendien als ensemble met de 

paarsgewijs daarnaast bevestigde kruiswegstaties gepresenteerd worden. Deze biechtstoelen getuigen bovendien van de 

voornaamste functie van de kerk als biechtkerk – verwijdering van alle biechtstoelen leidt daarom tot verlies van 

belangrijke cultuurhistorische waarden. Cuypersgenootschap en Heemschut steunen dan ook het minderheidsstandpunt 

dat in de CRK is ingenomen door de deskundigen monumentenzorg. De wens om de kerk naar buiten toe te openen ‘als 

krachtige uiting van de transformatie’ is niet meer dan een holle frase die op geen enkele wijze als functionele 

rechtvaardiging kan dienen voor het verwijderen van deze waardevolle en zeldzame onderdelen van het gebouw. 

Anders is dit uiteraard aan de noordzijde, waar zij moeten plaats maken voor de geprojecteerde aansluiting op De 

Knoop – al dient ons inziens daar ook de door Custers ontworpen omlijsting met de Kruisweg behouden te blijven. 

Voor het verwijderen van beide uitgebouwde toegangsportalen in de transeptarmen geldt hetzelfde: de ingreep kent 

geen functionele rechtvaardiging en dient daarom achterwege te blijven – ook in de noordgevel, omdat met de te 

realiseren vier openingen ter plaatse van de te slopen biechtstoelen voldoende verbindingen tussen kerk en De Knoop 

gerealiseerd worden. In het ontwerpbesluit wordt ter onderbouwing van het besluit gesteld dat ‘de nieuwe functie […] 

vraagt om meer openheid om een relatie te kunnen leggen met de directe omgeving en de stad. Afgezien van het feit dat 

dit verder niet onderbouwd wordt, is er aan de noordzijde van de kerk door de aanbouw van De Knoop al sprake van 

opening en verknoping aan de omliggende omgeving en de stad. Dat de geopende gevel aan de Kanaalstraat aan deze 
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straat tot opwaardering van de straat en tot een fraai en uitnodigend verblijfsgebied zal leiden is, gezien de aard van de 

straat als doorgaande verkeersweg, bovendien hoogst discutabel. 

 

In de presentatie van 23 juni j.l. aan het Cuypersgenootschap en de Henri van Abbestichting werden enkele 

referentiebeelden getoond van kerken die herbestemd zijn. Het is in de context van het herbestemmingsplan van de 

Paterskerk bijzonder relevant om dieper in te gaan op een van de getoonde voorbeelden, namelijk de rooms-katholieke 

kerk ‘De Duif’ in Amsterdam. Deze kerk, in bezit van de N.V. Stadsherstel te Amsterdam, wordt namelijk op 

succesvolle wijze geëxploiteerd als multifunctioneel centrum. Ook deze kerk is een rijksmonument – waarvan het 

voortbestaan lange tijd aan een zijden draadje heeft gehangen. Ook ‘De Duif’ is in het bezit van een waardevolle, 

oorspronkelijke inventaris, die echter niet, zoals bij de Paterskerk het geval is, als een belemmering voor het nieuwe 

gebruik wordt gezien. De kerk bezit nog altijd enkele monumentale gebrandschilderde glas-in-loodramen, een 

hoogaltaar, een drietal zij-altaren, een rijkgesneden preekstoel, een bijzondere na-oorlogse kruisweg, en een klein aantal 

van de oorspronkelijke, rijkgesneden kerkbanken – deze zijn in die zin aangepast dat ze eenvoudig te verplaatsen zijn, 

al hebben ze vooral een decoratieve functie. Tenslotte moet ook het monumentale orgel (1863, 1883) van de Brabantse 

(!) orgelbouwer Smits genoemd worden, dat in de zomermaanden bespeeld wordt. Deze kerk wordt – evenals men bij 

de Paterskerk van Plan is, gebruikt voor huwelijken, uitvaartdiensten (bijvoorbeeld van Jos Brink), concerten, lezingen 

en andere bijzondere gelegenheden. In een andere Amsterdamse kerk van Stadsherstel, ‘De Posthoorn’ van P.J.H. 

Cuypers, zijn de oorspronkelijke beglazing, doopvont, kruiswegstaties en enkele kleinere inventarisstukken alsmede 

diverse religieuze schilderingen nog in de kerk aanwezig. Ook deze worden gekoesterd en beetje bij beetje 

gerestaureerd danwel teruggeplaatst. Hetgeen in Amsterdam mogelijk is zou ons inziens ook in Eindhoven tot de 

mogelijkheden moeten behoren. De door DELAmondo aangevoerde argumenten om te pleiten voor verwijdering van de 

inventaris (‘iedereen moet zich thuis kunnen voelen in het ceremoniehuis’) zijn naar onze overtuiging niet steekhoudend 

en de gemeente Eindhoven zou daarom haar medewerking aan de uitvoering daarvan niet mogen verlenen.  

 

In het Perspectief, eveneens opgesteld door dr. Van Hellenberg Hubar, wordt de aanbeveling gedaan om, teneinde de 

consequenties van de beoogde functieveranderingen op het interieur in beeld te brengen een selectieladder toe te passen, 

in lijn van het door de RCE ontwikkelde Stappenplan voor behoud van monumentale kunst (2013). Van Hellenberg 

Hubar toont op overtuigende wijze aan dat behoud van grote delen van het interieur mogelijk is op basis van deze 

criteria. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Eindhoven bij de voorgenomen vergunningverlening hier niets mee heeft 

gedaan. De wens van DELAmondo om een ‘serene en neutrale ruimte’ te scheppen kan immers ook gerealiseerd 

worden zonder ingrijpende aantastingen van het interieur. 

 

Dat de Paterskerk een kerk van een kloosterorde is schiep mogelijkheden voor optimaal behoud van het interieur, omdat 

deze, anders dan kerken die onder een Bisdom vallen, voorafgaand aan een profane herbestemming niet ontwijd en van 

alle religieuze symboliek ontdaan hoeven te worden. Het is ook om die reden betreurenswaardig dat men er bij de 

Paterskerk toch voor kiest om tot grootschalige onttakeling van het interieur over te gaan. 

 

Cuypersgenootschap en Heemschut doen bij uw gemeentebestuur het dringende oproep tot behoud en handhaving van 

de zeldzame neogotische interieuronderdelen in situ van de Paterskerk en verzoeken dan ook onze zienswijze te 

verwerken in de definitieve omgevingsvergunning.  

 

Wij wachten uw verdere berichtgeving af en zien de definitieve omgevingsvergunning tegemoet.  

 

 

 

Hoogachtend,  

De besturen van het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut, 

namens deze, 

 

 

 

L.W. Dubbelaar, secretaris Stichting het Cuypersgenootschap 

 


