Toekomst drie-eenheid Velp in nieuwe fase
Velp, 28 februari 2019 - Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst, is
de toekomst van de drie-eenheid in Velp weer in een nieuwe fase aanbeland. De
provincie Noord-Brabant, gemeente Grave en bouwbedrijf Roelofs & Haase
ondertekenden de overeenkomst vandaag. Daarmee stelt de provincie ook de
subsidie beschikbaar, die eerder gereserveerd stond voor dit erfgoedcomplex met
drie iconische Brabantse monumenten. Het gaat om maximaal 550.000 euro voor
het KasteelKlooster Bronckhorst, en maximaal 950.000 euro voor het
Emmausklooster.
Door een nieuwe toekomst voor de drie beeldbepalende, religieuze gebouwen in Velp te realiseren,
wordt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Velp verhoogd en wordt met de herbestemming
van erfgoed het verhaal van Religieus Brabant verder geschreven. De drie-eenheid bestaat uit het
Emmausklooster van de Kapucijnen, het Vincentiuskerkje en het KasteelKlooster Bronckhorst. Alle drie
de gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument.
Kans
De drie-eenheid verhaalt van eeuwen religieuze geschiedenis: het Vincentiuskerkje als middeleeuwse
dorpskerk, het refugieklooster Emmaus uit de zeventiende en achttiende eeuw en het voormalig
redemptoristinnenklooster (KasteelKlooster Bronckhorst) uit de negentiende en twintigste eeuw, de
periode van het Rijke Roomse Leven. Met het vertrek van de Kapucijnen verloor deze plek zijn
religieuze functie. Wel worden in de kapel bij het klooster nog elk weekeinde erediensten gehouden.
Voorwaarde voor het beschikbaar stellen van de subsidie was een nieuwe bestemming voor de
gebouwen. Die is er nu. Nico Haase van Roelofs en Haase: “Deze ondertekening is een belangrijk
moment. Voor alle partijen, voor het milieu, voor het verhaal van Brabant. Het is mooi om te merken
hoeveel de gebouwen en hun historie doen met iedereen die er mee te maken heeft. De eerste
stappen zijn inmiddels gezet: de buitenzijde van de gebouwen is gerenoveerd, en we zijn de eerste
stappen aan het zetten van het ontwikkelplan. Daar blijven we voortvarend mee doorgaan.”
Schakel
Gedeputeerde Henri Swinkels: “Deze drie-eenheid is een belangrijke schakel in het verhaal van
religieus Brabant. De verbindings- en verbeeldingskracht van erfgoed is de basis voor ons
erfgoedbeleid. Hier zijn prachtige verhalen aan verbonden uit drie belangrijke perioden in de
geschiedenis. Het behoud van de drie-eenheid is daarom voor Brabant van belang.”
Burgemeester Lex Roolvink van de gemeente Grave: “Voor ons was het behoud van de gebouwen
belangrijk. Dat betekende niet dat we elke mogelijke bestemming wilden accepteren. Het is mooi om
te zien dat we hier een prachtige combinatie hebben gevonden van behoud met een mooie
herbestemming. Als gemeente zijn we daar heel blij mee, en ik denk dat dat voor iedereen geldt die
een band heeft met deze bijzondere drie-eenheid.”

De provincie Noord-Brabant heeft een video-testament gemaakt over de drie-eenheid. U kunt die
vinden op http://www.brabant.nl/velp. U kunt hier de video downloaden en rechtenvrij op uw eigen
kanalen plaatsen.
Fotobijschrift:
De samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend door de partijen. Vlnr burgemeester Lex Roolvink
van Grave, Jan Haase van bouwbedrijf Roelofs en Haase, gedeputeerde Henri Swinkels. Nico
Haase, uiterst rechts, kijkt toe.
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