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Eindhoven

en omgeving

Kloostercomplex Mariënhage krijgt hotel, congresruimte en restaurant

Parel krijgt nieuwe glans
Eindhoven krijgt alsnog ook een
historisch centrum, nu kloostercomplex
Mariënhage wordt gerestaureerd en een
meer open en ‘werelds’ karakter krijgt.
Vanda van der Kooi
v.vdkooi@ed.nl
Eindhoven

Een deel van het Eindhovense kloostercomplex Mariënhage wordt omgebouwd tot hotel, congresruimte en
restaurant. De Paterskerk wordt een
‘ceremonieruimte’ (net als de bovenverdieping van de kapel). Ook als de
paters weg zijn, zullen hier bruiloften en uitvaartdiensten worden gehouden. Maar dan zonder priester:
de band met religie valt weg. „Dit is

uniek in Nederland. Ik hoop dat dit
navolging krijgt”, zegt Edzo Doeve,
directievoorzitter van uitvaartcoöperatie Dela. „Dat veel mensen niet
meer naar de kerk gaan, betekent
niet dat ze minder spiritueel zijn.
Hier kunnen we hen straks een plek
bieden om te rouwen en te trouwen,
met de uitstraling van de kerk als
icoon, zonder ballast van de kerk.”
Gisteren
presenteerde
Doeve
samen met cultuurwethouder MaryAnn Schreurs, gedeputeerde Henri
Swinkels en vicaris provinciaal Louis

Collectie 70 eetkamerfauteuils
Model Rikki,
in leer vanaf € 290,-

 Kloostercomplex

Mariënhage met op
de voorgrond een
impressie van de
herontwikkeling.
Het witte deel valt
hierbuiten. De kapel (rechts in oranje) wordt ceremonieruimte. De gebouwen tussen
Paterskerk en
kapel worden verbouwd tot hotel en
congresruimten.
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Mulder van de Augustijnen het plan
voor de herontwikkeling. Op de begane grond van de kapel komt een restaurant, de gebouwen tussen kapel
en Paterskerkworden omgebouwd
tot hotel met 66 kamers en congresruimte. Binnenkort maakt Dela bekend wie de exploitant wordt.
Direct naast de achterkant van de
kerk aan de Kanaalstraat komt een glazen entree. Daar kunnen alle Eindhovenaren straks het kloosterterrein op,
inclusief de nu nog besloten kloostertuin aan de Dommel. De Paterskerk
zelf krijgt volgens het (voorlopig) ontwerp van de Eindhovense architecten
Bert Dirrix en Arie van Rangelrooy
aan de noordzijde een glazen aanbouw. De kerkmuren worden op een
aantal plekken vervangen door glas.
Altaar, biechtstoel en preekstoel krijgen elders in het complex een plek.
Als de raad in juli instemt met de

gemeentelijke bijdrage kan alles eind
2018 klaar zijn. De totale kosten van
restauratie en verbouwing zijn 22,5
miljoen euro. Provincie en gemeente
betalen hiervan 3,6 miljoen euro. Doeve: „Dela steekt zijn nek uit, maar
provincie en gemeente ook.” Bij de financiering van de resterende 19 miljoen krijgt Dela ook steun van de
overheid. „We kunnen vijf miljoen lenen van de provincie en vijf miljoen
van het Nationale Restauratiefonds.”
Louis Mulder van de Augustijnen
heeft vertrouwen in het plan. „Dela
heeft een plan gemaakt waarbij
Mariënhage een plek van ontmoeting
blijft, voor de hele stad. Het verhaal
gaat door, dat maakt het afscheid
minder pijnlijk.”
De paters sluiten per 1 september
de kerk en verhuizen naar verwachting begin volgend jaar naar een
woontoren van de Archipel in Gestel.
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