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Onderwerp
Reactie op het idee om de Catherinakerk op te hogen.

EHVXL is een voorstander van het verdichten van de Eindhovense 
binnenstad en het zorgvuldig toevoegen van hoogbouw op de locaties 
aangewezen in de nieuwe verdichtingsvisie.

De uitspraak van het CDA in het Eindhovens Dagblad van 15-08-2020, 
waarin gesteld wordt dat alle geplande hoogbouw ernstige schade aan de 
historische binnenstad kan aanbrengen, vinden wij te eenzijdig. Hoogbouw 
kan door middel van het contrast met de historische laagbouw juist het 
Eindhovense karakter beter uitlichten en versterken. Zo vormen de 
Philipsfabrieken net achter de winkelstraten een bijzonder ensemble die 
uniek is in Nederland, en is ook het contrast tussen de fabrieken op Strijp-S 
en het achterliggende Philipsdorp bijzonder te noemen.

Voorstanders binnen onze vereniging zien kansen om met dit idee een 
icoon voor Eindhoven te creëren van wereldniveau; iets waar de stad en 
Brainport recht op heeft. Door de kerk op te tillen wordt de kerk op een 
voetstuk geplaatst waardoor de verhouding met de toekomstige 
hoogbouw evenwichtiger zal zijn, is de gedachte. Verder past het 
transformeren van de huidige kerk door deze op te tillen in de traditie van 
de Catharinakerk. De middeleeuwse kerk die voorheen op deze locatie 
stond is namelijk afgebroken en geheroriënteerd om optimaal in het 
beschikbare perceel en het stedelijk weefsel te passen.



Middeleeuwse kerk heeft plaatsgemaakt voor het de huidige kerk. 
(Bron: Eindhoven in Beeld)

Tegelijkertijd begrijpen wij de reactie van het CDA heel goed: er zijn nog 
veel vraagtekens rondom het idee. Met een monument dient met de 
uiterste zorg te worden omgegaan. Er ligt een serieus risico op de loer als 
we terugkijken op het vele vernietigde erfgoed door het verkeerd handelen
van voorgaande gemeentebesturen. De kerk in haar eigen waarde laten en 
een contrast laten vormen met toekomstige hoogbouw zou een goede en 
veilige afweging kunnen zijn.

Een eenduidige reactie op dit uitdagende en prikkelende plan is moeilijk te 
geven, gezien de vragen die het oproept. We kunnen in ieder geval 
voorstander zijn van het lopende onderzoek. Zolang er geen gedetailleerd 
plan ligt en de kosten en baten nog niet inzichtelijk zijn, blijft de grootste 
vraag of we als stad het erop durven wagen. Misschien.

Met vriendelijke groet,
Bestuur EHVXL.


