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GEVELSTENEN FLEUREN
ORANIESTRAAT OP

Sinds enkele weken zijn op steeds meer woningen in de Oranjestraat gevelstenen te

bewonderen. Op de fleurige stenen ter grootte van een stoeptege/ staan afbeeldingen

en/of een tekst die verwijzen naar de naam of beroep van de bewoner(s) van het pand.

Het idee van de gevelstenen is afkomstig van kunstenaar Frans van de Hurk, zelf ook

woonachtig in de Oranjestraat. "in de middeleeuwen was het normaal dat handwerklui,
winkeliers maar ook burgers een steen in de gevel van hun huis plaatsten die verwees

naar hun naam of beroep. Denk bijvoorbeeld maar aan de beeltenis van de 'gaper' die

vroeger de gevel van een apotheek sierde." Op zijn eigen woning is een afbeelding te zien

van een kunstenaar die in zijn atelier bezig is. "En voor een muzikant in de straat heb ik
een tegel met zijn muziekinstrument erap gemaakt." Van de Hurk heeft geen enkele com-

merciéle bedoeling met het maken van de gevelstenen. "tk wil onze straat gewoon een

beetie opfleuren." lnmiddels hangen in de Oranjestraat al op vier adressen gevelstenen.

"En ik ben bezig met de afwerking van een stuk of zes anderen. Onder andere door ze in

te borstelen om ze weerbestendiger te maken. tk verwacht dat de meeste woningen in de

Oranjestraat voor het eind van het jaar met een gevelsteen zijn versierd."Het idee is door
de straatbewoners positief ontvangen. "Het is een leuk detail in het straatbeeld", vindt

Frans van de Hurk. De komende maanden zullen de gevelstenen op meerdere plaatsen in

De Bergen opduiken. "lk ben bezig met een gevelsteen voor een organist met daarop

uiteraard een orgel en ook met het straatnaambordje voor het steegje tussen de Prins

Hendrikstraat en Heilige Geeststraat dat is ontstaan door de sloop van een huis." Het

bordje zal onthuld worden wanneer het steegje is opgefleurd met onder meer bloemen en

planten. De naam van het nieuwe Eindhovense straatje: 't Doorsteekje.
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"Bij onze bemoeienissen met ontwikkelingen

op het Wilhelminaplein is ons uitgangspunt

het welzijn van het plein", zeggen Koos

Cornelissen van caÍé Wilhelmina, Bas Strijbosch

van restaurant 1910 en bewoonster Marijke

van der Genugten. "We vinden dat het plein

op dit moment behoorlijk in evenwicht is en

dat evenwicht willen we behouden. Waarbij

we wel nadrukkelijk open blijven staan voor

positieve ontwikkelingen. "

Eén van die positieve ontwikkelingen noemen

ze de komst van de biologische weekmarkt.

"Dat is zo'n activiteit die precies past bij het

karakter van het plein."

Een grote wens van veel bewoners en (horeca-)

ondernemers is de terugkeer van winkels op

het plein. "Dat zou een absolute meerwaarde

betekenen voor het plein. Vroeger toen hier

nog een tiental winkels en winkeltjes zaten,

leefde het plein nóg meer dan het nu doet.

Nogmaals, we staan zeker open voor positieve

veranderingen. Zelfs als het bepaalde bij het

huidige plein passende horeca betreft zoals

een niet te groot hotel, een brasserie, een café.

Maar wel als de sfeer; de uitstraling én het wel-

zijn van het plein gehandhaafd blijft. Het plein

heeft meer potentie dan er benut wordt, dat

realiseren we ons goed maar nogmaals de

bestaande sfeer moet blijven, die voelt goed.

Je kunt het misschien het best omschrijven

door te zeggen dat het Wilhelminaplein een

gevoel is. "

Terugkeer naar de tijd dat het plein in de

volksmond de Nieuwe Markt werd genoemd?

"Wat sfeer betreft wel maar wel in de geest

van deze tijd", stelt Marijke van Genugten die

al tientallen jaren aan het plein woont.

"lk denk niet dat er ergens in Eindhoven een

gebied is waar horeca en bewoners zo dicht op

elkaar zitten zonder dat dat leidt tot proble-

men", zegt Bas Strijbosch die sinds een jaar of

vijf een restaurant op het plein heeft. "De

communicatielijnen tussen horeca en bewo-

ners zijn heel kort waardoor overlastsituaties

direct kunnen en worden aangepakt. Vanaf

het begin proefde ik dat er steeds gezamenlijk

naar oplossingen wordt gezocht. Of dat nou

gaat om het lawaai bij het 's avonds laat oprui-

men van het terras, het volume bij muziekeve-

nementen of andere zaken. En natuurlijk gaat

het daarbij wel eens pittig aan toe maar wel

met de intentie een oplossing te zoeken. "

Koos Cornelissen knikt: "Eigenlijk is dat hier

altijd zo geweest: leven en laten leven zonder

dat de ander daar echt overlast van heeft. Als

klanten van Wilhelmina luidruchtig naar huis

gaan, spreken we ze daar op aan. Helaas

wordt nachtelijke overlast bijna automatisch

verbonden aan horeca op het plein terwijl ik
ervan overtuigd ben dat dat in de meeste

gevallen niet klopt."

Dancefeesten op het plein? "Nee, zijn wij

absoluut geen voorstander van. Past niet bij

het plein. Niet wat soort activiteit, beleving en

de mensen betreft die op dat soort feesten

afkomen. Voetbalfeesten daarentegen kun-

nen weer wel. dat hebben we bijvoorbeeld bij

Euro 2000 gezien. ls het hier dagenlang feest

geweest zonder één wanklank. Heerlijk,"

Marijke van Geneugten: "Weet je wat ik ook

een positieve ontwikkeling vind? Dat er weer

kinderen spelen op het plein. Dat geeft een

levendigheid die er bij past."

"Het Wilhelminaplein heeft nog de cultuur

van de buurtkroeg", vult Koos Cornelissen aan.

"Mensen kunnen hier nog een kroeg inlopen

en een willekeurig persoon aanspreken voor

een praatje. Negen van de tien keer leidt dat

ook tot een gesprek. "

Bas Strijbosch: " Dat heeft volgens mij vooral te

maken met het feit dat de eigenaars van de

meeste horeca bijna altijd in hun zaak aanwe-

zig zijn. Dat maakt echt een groot verschil. "

Allemaal positief. Waarom dan toch regelma-

tig negatieve geluiden vanaf het plein? "Dat

heeft vooral te maken met de onduidelijkheid

over de toekomst van het plein. Wel of geen

herinrichting, al tien jaar lang. Met de bedrei-

ging die een bepaald slag projectontwikke-

laars voor het plein betekenen. Die denken

niet in de geest van het plein maar alleen maar

aan geld. Ook als dat ten koste gaat van een

van de fijnste uitgaansgebieden in

Eindhoven", antwoorden de drie. "OÍ met

bepaalde geledingen binnen de gemeente die

naar onze mening weinig voeling hebben met

het werkelijke plein en de waarde ervan. Die

denken alleen maar in vergunningen, ontwik-

kelen en in sommige gevallen met het vriend-

jes blijven met de grote projectontwikkelaars.

Maar eerlijk is eerlijk, over het algemeen is ons

contact met de gemeente goed, kortlijnig en

open, het zijn vooral die jongens achter de

schermen waar we moeite mee hebben."

En tot slot de moraal van dit verhaal? "Het

Wilhelminaplein is een gevoel. Een goed

gevoel. lets waarop we trots moeten zijn en

wat we moeten koesteren. Daarom zijn we aÍ

en toe ook zo fanatiek als we denken dat die

waarden worden bedreigd. "
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De Bergen, een creatieve buurt met wonend

en werkend veel ontwerpers en kunstenaars,

3D-TV. De presentatie wordt verzorgd door

C3D (see-3D), een organisatie die gespeciali-

zet zich tijdens de Dutch Design Week naast

deelname en gastvrijheid van restaurants en

cafés, sterker op de kaart met het project'3D-

TV in de Bergen'. Voor deze activiteit is buurt-

centrum De Bergen een samenwerking aange-

gaan met wetenschappers, ontwerpers en

kunstenaars. Het centrale thema is technologie

en design met de Íocus op de innovatie op het

gebied van multimediale producties. Het

accent wordt gelegd op de veelzijdigheid van

de nieuwe presentatievormen waardoor nieu-

we producten, een nieuwe communicatietaal

seerd is in interactieve 3-dimensionale visuali-

satie, interactie en communicatie. De organisa-

tie bestaat uit: Walther Roelen, Grazina

Grazina Seskeviciute, Bart Barenbrug.

De 2D computer animaties NANO-GEUR zijn

gemaakt door de Eindhovense multimedia

kunstenares Halina Witek. Deze compositie is

een korte versie van het project NANO-GEUR

die in samenwerking met Dr. Kees Flipse, senior

onderzoeker (TU/e) tot stand is gekomen.

Deze vertoníng probeert mensen bij elkaar te

krijgen die belangstelling hebben voor nieuwe

Het is mooi zonnig weer. lk zit achter

mijn laptop en kijk uit op het kruispunt
Hoogstraat - Edenstraat. Dat doe ik wel
vaker en dan observeer ik hoe de voet-
gangers, fietsers en automobilisten zich

geza men I ij k voortbewege n.

Vandaag zie ik dat niemand rekening

houdt met elkaar, leder heeft maar één

doel en dat is zo snel mogelijk de plaats

van bestemming bereiken,

De fietsers staan in de file voor het rode

verkeerslicht te wachten. Zo ook twee

voetgangers die ongeduldig op de oranje

knop van het verkeerslicht staan te

rammen. Niet dat dat enig verschil

maakt, het licht zal hierdoor niet sneller

op groen springen. Maar goed.

Er liggen drie plastic buizen van ongeveer

twee meter half .over het fiets- en

zebrapad. De hele stoet fietsers inclusief

de twee voetgangers kijken toe hoe de

auto's keer op keer weer over deze

buizen rijden. Het ziet er niet zo veilig
uit. Het lijkt erop dat zo'n plastic pijp

elk moment onder de band van een auto

weg kan schieten. Met alle gevolgen

van dien.

lk vraag me af waarom er nou niemand

een helder moment krijgt en het vrachtje

even opzij schuift. Het wordt groen, de

fietsers steken over en proberen de

buizen te ontwijken wat niet helemaal

lukt. En ook de voetgangers stappen

laconiek over de hindernis zonder

verdere actie te ondernemen.

Àlet als ik me bedenk dat ik blijkbaar
iets teveel fantasie heh gehad, zie ik dat
er één man naar de buizen loopt.
Hij raapt ze één voor één op en legt ze

op de stoep. Zodanig dat niemand er
last van heeft. Dan loopt hij heel lang-

zaam en een beetje mank terug naar

z i i n gemoto ri seerde rolstoe l.

Daar wacht hij geduldig op het volgende

groene licht.

Waar wachten wij de volgende keer op?

Franqoise

en een nieuwe esthetiek ontstaan.

Op zaterdag 24 oktober 2009 wordt deze

samenwerking in het buurtcentrum vanaf

15.00 uur als een doorlopende activiteit gepre-

senteerd. Het project bestaat uit een korte

lezing door Walther Roelen, werkzaam op de

High Tech Campus, over de technologie van

3D-TV en de vertoning van omgezette 2D com-

puter animaties naar 3D beeldmateriaal op de

media-toepasbaarheid en verdere ontwíkke-

lingen op dit terrein.

Buurtcentrum De Bergen heeft de ambitie om

in de toekomst een podium te zijn voor nieuwe

media en innovaties. 3D-ïV in De Bergen is de

start van deze ambitie.

'3D-TV in De Bergen' zaterdag 24 oktober

vanaf 15:00 uur in buurtcentrum De Bergen

aan de Oranjestraat 1 in Eindhoven.

Aparte inzameling plastic afval
De gemeente is deze maand gestart met het gescheiden inzame-

len van plastic verpakkingsmateriaal. Het gaat daarbij onder

meer om plastic flessen, tubes, zakken, bakjes en folie.
Voordeel van de gescheiden manier van inzamelen is dat

het gebruikte materiaal gerecycled kan worden. De contai-

ner voor het plastic afval in De Bergen staat op het

Wilhelminaplein. Met een beetje extra moeite draagt u allen

bij tot een schoner milieu. lnmiddels is ook een groot deel van

De Bergen voorzien van ondergrondse afvalcontainers.

Daardoor behoren de vieze, stinkende

bergen vuilniszakken op dinsdag voor

een belangrijk deel tot het verleden.
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De gemeente Eindhoven houdt in samenwer-

king met Res Nova drie cultuurhistorische

wandelingen in De Bergen. Het in 2002 opge-

richte Res Nova is een adviesbureau en kenni-

snetwerk op het gebied van cultuurhistorie &

ruimtelijke ordening. De wandelingen staan

onder leiding van drs. Don Rackham, onder-

zoeker en schrijver van het cultuur-historisch

onderzoek ten behoeve van de ontwikke-

lingsvisie van De Bergen en richten zich speci-

aal op het Van der SchooUluciferterrein en

omgeving. ln anderhalf uur vertelt Don

Rackham zijn resultaten van het onderzoek

waarbij hij u ongetwijfeld (nog meer) weet te

enthousiasmeren over de kwaliteiten van

deze buurt.

De data van de gratis rondwandelingen zijn:

woensdag 7 oktober om 14.00 en 18.30 uur

en op zaterdag 10 oktober om 15.0 uur.

Belangstellenden kunnen zich voor de wan-

delingen aanmelden bij Gied Alferink,

gemeentelijk wijkcoördinator voor De Bergen

via g.alferink@eíndhoven.nl.

Alvast een klein,
cultuur-historisch voor-
proefje op de wandelingen.
Het centrale deel van De Bergen, bestaande

uit een driehoekig stratenpatroon (de Kleine

Berg, Grote Berg en Bergstraat) behoort tot
de oudste delen van Eindhoven en verschijnt

als zodanig al op zestiende-eeuws kaartmate-

riaal. De Bergen is ontstaan op een hoog

gelegen dekzandrug, meteen buiten de

omwalling van Eindhoven. De middeleeuwse

situatie bleef tot ver in de negentiende eeuw

ongewijzigd. Ondanks de grootschalige uit-

breidingen die plaatsvonden vanaf het eind

van de negentiende eeuw is de historische

structuur tot op heden goed behouden

gebleven.

De uitbreiding van Eindhoven, als gevolg van

de industrialisatie aan het eind van de negen-

tiende eeuw, vertaalt zich in De Bergen met

de op particulier initiatief ontstane wijk ten

noorden van de Kleine Berg. Dit deel van De

Bergen heeft een hoge cultuur- en bouwhis-

torische waarde. lnfrastructuur en bebou-

wing verkeren grotendeels in de authentieke

toestand van de periode 1900-1940.

Het deel ten zuiden van de Grote Berg werd

oorspronkelijk beheerst door enkele grote

industriële complexen en openbare ruimten

(onder andere het uit 1870 daterende kerk-

hof). Van het industrieel verleden is nage-

noeg niets bewaard. Het gebied wordt

momenteel gekarakteriseerd door een veel

minder samenhangend geheel, waarbij met

name in de tweede helft van de twintigste

eeuw binnen de bestaande structuur een aan-

tal grootschalige complexen is uitgevoerd,

die contrasteren met het historische beeld.

Het overgrote deel van de bebouwing

dateert uit de periode 1880-1940 en bestaat

voornamelijk uit perceelsgebonden, twee a

drie bouwlagen hoge baksteenarchitectuur.

Binnen deze bindende factoren is een grote

mate van diversiteit toegepast. Er is sprake

van een staalkaart van architectuur uit de

periode 1880-1940, waarbij juist het totaal-

beeld in sterke mate bijdraagt aan een hoge

waardering van de wijk. Aanwezige, groot-

schalige bebouwing uit het begin van de

twintigste eeury het interbellum en de vroe-

ge wederopbouw sluiten wat betreft beeld-

taal en materiaalgebruik aan op het aanwezi-

ge beeld, waardoor de ensemblewaarde van

De Bergen verder wordt versterkt.

Bron: Ontwikkelingsvisie De Bergen
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Autobezitters maken vaak maar een klein

deei van de dag gebruik van hun voertuig.

De tijd dat de auto niet wordt gebruikt, kost

hij wel geld en neemt hij parkeerruimte in

beslag" Negentig procent van de autokosten

bestaat uit vaste iasten, de resterende tien

prorent betreft de kosten voor brandstof.

Waarom betalerr voor de momenten dat je

auto ongebruikt langs de weg of in een

garage staat? Greenwheels, opgericht in

1995, biedt daarvoor een alternatief waarbij

de gebruiker alleen betaalt als hij van de

auto gebruikmaakt. Het systeem van

ilreenr,r,rheels is eenvoudig. Wanneer je een

auto nodrg hebt, reserveer je die waarna ie

het voertuig oo het aangegeven trjdstip

kunt ophalen. Met een speciale pas open en

start je rle auto en je kunt op weg naar je

bestemming. De inqebouwde boardcomputer

houdt het aantai krkonreters en het

verbruik bij. Na gebruik zet je de auto op

cleze!fde plaats terug, de boardcomputer

berekent de tijd en het aantal kilometers.

Maandeliiks krijg je een overzicht van je

gebruik van de Crreenwheelsauto, veelal een

Peugeot 1A7,201 of 207 station, waarna het

EEN BEETJE HEIMWEE

verschuldigde bedrag automatisch wcrdt

afgeschreven. De dichtstbijzijnde Green-

wheelsauto voor bewoners van De Bergen

staat op het Lodewi.lk Napoleonplein.

Greenwheels is een goed alternatief voor

verstandig, zuinig en milieubewust autoge-

bruik. En zeker voor mensen uit De Bergen

zijn deze voordelen een overweging op het

eigen autobezit rruaard. Geen parkeeroroble

men meer, geen kans op beschadigingen

door vandalen, autodieven of 'losgebroken'

vrachtauto's. Kortom. een kijkje op de sit€

www.greenwheels.nl. zeker de moeite

waard.
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De wijk De Bergen heeft de eerste dag

van de bevrijding van Eindhoven op 18

september 1944 eigenlijk geen grote rol

van betekenis gespeeld. Toch was er één

plek in de wijk waar het die 18e een

komen en gaan van mensen was: het

toenmalige politiebureau op de hoek van

de Grote Berg en de Deken van

Somerenstraat waar NSB-ers, collabora-

teurs en de zogenaamde 'moffenmeiden'

naar toe werden gebracht.

Eindhoven werd bevri.ld op 'l B september

1944 omdat de stad op de route lag van

het bij operatie Market Garden betrokken

Britse grondleger. De op 17 september

gelanceerde luchtlandingsoperatie voor-

zag in het door Amerikaanse en Britse

parachutisten bezetten van een aantal

belangrijke bruggen op de route tussen

de Belgische grens bij Valkenswaard en

Arnhern. Vervolgens zou het net over de

Belgische grens opgestelde Britse grondle-

ger oprukken langs de route waarop de

bruggen waren gelegen waarna Lrij

Arnhem de'aÍslag' richting Ruhrgebied

zou volgen. Volgens de Britse veldmaar

schalk Montgomery, bedenker van'Market

Garden', zou de operatie de oorlog met

een half jaar kunnen bekorten. Operatie

Market Garden bleek echter éen brug te

ver (de Rijnbrug bij Arnhem) en het duur

de nog tot mei 1945 voordat heel Nederland

bevri.ld zou zijn.

Bij de brug in Son landden parachutisten

van de Amerikaanse 101st Airborne

Division (the Screaming Eagles). De brug

over het Wilhelminakanaal ging echter

voor hun ogen de lucht in. Een deel van

de para's trok richting Eindhoven waar ze

in de ochtend van 18 september aankwa-

men. Na een twee uur durend gevecht in

de omgeving van de KloosterdreeÍ waar

Duitse 88 mm kanonnen stonden opge-

steld, trokken de Amerikanen verder rich-

ting stadscentrum. Daar werden ze door

een uitzinnige mensenmassa verwelkomd:

Eindhoven was na vier jaar en vier maan

den Duitse bezetting bevrijd.

Tegelijk met de bevrijdingsvreugde kwam

ook het oppakken van NSB-ers, collabora-

teurs en 'moÍfenmeiden' (.1onge vrouwen

die tijdens de bezetting relaties met

Duitse militairen hadden onderhouden) op

gang. Het waren niet de bevrijders maar

de Eindhovenaren zelf die deze mensen

oppakten en dan met name leden van het

DE BEVRTJDTNG VAN EINDHOVEN Vt

verzet en politieagenten.

De opgepakte mensen, getallen variëren

van enkele tientallen tot enkele honder-

den, werden naar het hooÍdbureau van

politie gebracht aan de Grote Berg. Daar

verzamelde zich al gauw een grote men-

senmenigte die de aangehouden mannen

en vrouwen uitjouwden en bekogelden

met allerlei voorwerpen. Bedenkelijk

waren de taferelen waarbij 'moffenmei-

den'in een grote, joelende en scheldende

kring mensen op een stoel werden gezet

en vervolgens kaalgeschoren en van een

hakenkruis op hun voorhooÍd voorzien.

De Amerikaanse bevrijders hielden zich

daarbij weliswaar op de achtergrond maar

zouden zich er toch ook niet echt gemak

kelijk bij hebben gevoeld.

Het hooÍdbureau van politie was binnen

enkele uren overstroomd met'foute' per-

sonen die onder meer op de binnenplaats

werden vastgehouden.

Terwijl dergelijke taferelen zich aÍspeel-

den in het stadscentrum rukten het Britse

grondleger via Valkenswaard op over de

Eindhovenseweg richtíng Eindhoven. Ter

hoogte van het huidige motel Eindhoven

. SEPTEMBER 2009
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waren nog wat serieuze gevechten door

de aanwezigheid van twee 88 mm kanno-

nen (van oorsprong luchtaÍweerkanonnen

die tevens uitstekend geschikt bleken als

anti-tankwapens) maar rond 18.30 uur

trokken ook de Britten de stad binnen via

de Aalsterweg, Stratumsedijk en Stratums-

eind. Historicus Karel Margry: " De Britten

waren echt op doortocht en op eén tank-

eenheíd na die ter versterking aan de

Amerikaanse para's werd toegewezen,

trokken de andere Britse troepen verder

door richting Son." Wederom tonelen van

uitzinnige Eindhovenaren die nu de Britse

bevrijders verwelkomden. " De mensen

stonden op onder meer de Rechtestraat

wel zes rijen dik en het was één qrote

feestvreugde. "

Die vreugde ging ook de volgende dag,

op 19 septembel door al zag je op sommi-

ge plaatsen het dagelijkse leven alweer

langzaam op gang komen.

oj rf, rïr i-o * r'1-l E 111 *., 1 i

De feestvreugde eindigde abrupt door het

Duitse bombardement op de avond van de

19e. ln één klap werd Eindhoven gecon-

f ronteerd met het feit dat de stad welis-

waar was bevrijd maar nog wel in de

f rontlinie lag. DiezelÍde dag waren de

Amerikanen en Britten tevens begonnen

met het verbreden van de 'corridor', de

smalle opmarsroute waarvan de bruggen

bij onder andere Son, Grave, Nijmegen en

Arnhem deel uitmaakten. Een deel van de

troepen trok over onder meer de Grote

Berg richting Wintelre, anderen richting

Best, weer anderen richting Nuenen.

Bij Best en Nuenen zouden nog hevige

gevechten plaatsvinden met de terugtrek-

kende Duitsers.

Bij het bombardement van 19 september

werd het stadscentrum, onder meer de

Demer, Rechtsestraat en Stratumseind, het

zwaarst getroÍfen. " De wijk De Bergen is

bij dat bombardement gespaard gebleven

op een enkele verdwaalde bom na", aldus

Karel Margry. "Wat dat betreft is De

Bergen de gehele oorlog gelukkig zonder

al te veel schade doorgekomen."

Een ander opvallend moment in die dagen

was het bliksembezoek dat Prins Bernhard

op 23 september aan Eindhoven bracht.

Foto's laten Bernhard zien omringd door

stafleden en verzetslieden in de deurope-

ning van huize Ravensdonck op de hoek

van de Vestdíjk en Ten Hagestraat.

Ravensdonck had toen nog een woonbe-

stemming. ln het pand was de eerste

dagen na de bevrijding het hoofdkwartier

gevestigd van de plaatselijke verzetsorga-

nisatie G.S.C. 3 oftewel het Gewestelijk

Sabotage Commando 3. Korte tijd later

verhuisde dít hoofdkwartier naar een

gebouw bij de verderop gelegen

Ph i I i psfa brie ke n.

Bron..De Bevrijding van Eindhoven (1982, her-

drukt 1992) door hístoricus Karel Margry.
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Freek Meerhoff (foto) van Holland
Art Gallery (HAG) is er net als
zijn compagnon Frank Stroeken
van overtuigd dat de plannen
van Holland Art Gallery in De
Bergen een meerwaarde voor de
buurt betekenen. Een interview
over de roots van Holland Art
Gallery, het karakter van De
Bergen en het uitkomen van een
gezamenlijke droom.
"Het realiseren van het plan van Holland Art

Gallery in De Bergen zou voor Frank en mij

het uitkomen van een langgekoesterde

droom betekenen", bekent HAG-directeur

Freek Meerhoff. "Hier zijn we al zolang mee

bezig. En zeker bij deze locatie in De Bergen

(het Van der SchooVluciferterrein, red.) heb-

ben we het gevoel dat alle stukjes op de juis-

te plaats lijken te vallen. We zijn ervan over-

tuigd dat ons plan een meerwaarde voor de

buurt heeft. Zeker als je ziet hoe dit stukje

Bergen er al tientallen jaren desolaat bij ligt.

Het is toch doodzonde als dit stuk grond

braak blijft liggen. We vinden echt dat we

met ons plan, zeker dit stukje van De Bergen

een positieve impuls maar ook uitstraling

kunnen geven. Daarom is het voor ons ook zo

belangrijk dat we samen met de buurt tot
een definitief ontwerp komen. We hechten

om die reden ook veel waarde aan de bijeen-

komsten met de klankbordgroep waarin

bewoners en ondernemers uit de buurt zit-

ten. En ik moet zeggen dat de eerste bijeen-

komst twee weken geleden me een goed

gevoel heeft gegeven. Dat bewoners en

ondernemers willen meedenken hoe ze opti-

maal van deze ontwikkeling gebruik kunnen

maken. "

Betrokken buurt
Hij geeft eerlijk toe dat Frank Stroeken en hij-

zelf de presentatie voor de buurtbewoners

zorgvuldig hebben voorbereid. De Bergen is

een gemeenschap van betrokken buurtbewo-

ners die onze plannen kritisch volgen. Het

was echt een pak van ons hart toen bleek dat

het plan veel minder negatieÍ, ja zelfs voor-

zichtig positief, werd ontvangen door het

merendeel van de aanwezigen. Was voor ons

en natuurlíjk ook de architect een duidelijk

signaal dat we op de goede weg zitten. Een

pak van ons hart, echt."

Hij voegt er meteen aan toe dat ze er nog

lang niet zijn. " Het was één van de vele stap-

pen in een lang proces, maar wel een heel

belangrijke stap. En het brengt de verwezen-

lijking van Franks en mijn droom weer een

stuk dichterbij. "

Hij bekent ook dat hij zich regelmatig af

heeft gevraagd en soms nog afvraagt'waar

zijn we in jezusnaam aan begonnen'. "Want

ook voor ons is dit een enorm project waarbij

zoveel komt kijken. Toen we een aantal jaren

geleden door de gemeente werden gevraagd

om voor dit stuk grond in De Bergen een

invulling te bedenken, hadden we al zoiets:

dat zal toch niet. Want De Bergen, dat is, met

enige overdrijving weliswaar, het Soho van

Eindhoven. Waar zou ons plan beter tot zijn

recht komen dan in deze buurt?" Dat gevoel

werd alleen maar groter toen we te horen

kregen dat ons ontwerp was uitgekozen en

ons werd gevraagd een definitieÍ ontwerp te

maken. "

,f
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Jarenlang gewoond
Freek Meerhoff weet waarover hij praat als

hij het over de 'sfeer en karakter' van De

Bergen heeft. "lk heb jarenlang op de Kleine

Berg gewoond en de buurt in de loop der

jaren zien verlevendigen. Een evenwicht zien

ontstaan tussen wonen en werken waarbij

veel energie en creativiteit vrijkomt. Daarom

durf ik ook te beweren dat ons plan perfect

aansluit bij deze buurt. Want wat is er nou

mooier voor ondernemers als Frank en mij om

de mooie dingen die we verkopen op zo'n

mooie plaats in zo'n mooie buurt te kunnen

laten zien en verkopen. lk zou in Eindhoven

geen betere plek weten. We willen dat ons

plan een verlengstuk wordt van De Bergen, er

iets aan toevoegt. Qua beleving maar ook

fysiek. Mooie bebouwing in combinatie met

een mooi, nieuw doorsteekje van de Kleine

Berg naar de Bergstraat."

Hij onderkent dat er nog wel wat haken en

ogen aan het plan zitten wat de buurt

betreft. "Verkeer en parkeren bijvoorbeeld

daar zullen goede oplossíngen voor gevon-

den moeten worden. Maar de mensen die al

langer in De Bergen wonen, moeten nog

maar eens denken aan de verkeers- en par-

keerdruk toen het Van der Schoot/

Luciferterrein nog een fabrieksterrein was,

waar veel vrachtverkeer af en aan reed. Dat

dat minder is geworden sinds het terrein

braak ligt, mag natuurlijk geen reden zijn om

er dan nooit meer iets mee te doen. Het bete-

kent wel dat je die punten extra aandacht zal

moeten schenken. Het is prettig dat de klank-

bordgroep uit de Bergen meedenkt over de

kwaliteit van het voorlopig ontwerp. Hij

geeÍt de gemeente een compliment wat

betreft de voorbereidende werkzaamheden.

"Ze hebben heel duidelijke kaders en rand-

voorwaarden vastgesteld zoals bijvoorbeeld

de maximale hoogte en het passen qua uit-

straling bij de rest van de wijk. Als onderne-

mer zoek je dan natuurlijk nog naar optimale

mogelijkheden om je eigen doelen én dro-

men zoveel mogelijk in stand te houden.

Maar niet ten koste van alles. "

Verleden, heden, toekomst
Hij is trots op wat Holland Art Gallery in 27

jaar is geworden. "Maar eigenlijk gaat het

nog veel verder terug in de tijd. Naar het

begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw

toen mijn grootvader in Eindhoven een zaak

in antiquiteiten begon. Hij bouwde al snel

een goede naam op. Toen mijn vader de zaak

overnam is hij naast antiek ook oude land-

kaarten en prenten gaan verkopen.

Op het eind van de zeventiger jaren komt

daardoor ook Frank in beeld. Die was net

afgestudeerd in cartografie, gaf les en han-

delde in zijn vrije tijd onder andere via mijn

vader in oude landkaarten. Van het een komt

het ander en halverwege de jaren tachtig zijn

Frank en ik toen Holland Art Gallery begon-

nen: mooie kunst betaalbaar en zo dus ook

bereikbaar maken voor iedereen. Voor ons

een belangrijk item want mooie kunst en

antiek zijn toch éen van de luxes van het

leven. Een luxe die voor iedereen bereikbaar

moet zijn. "

Vandaar onze galeries in de Bijenkorf, op

zo'n locatie komen mensen toevallig met

kunst in aanraking en ík denk dat Holland Art

Gallery bewezen heeft dat deze Íormule

werkt. Verder kijken en je eigen horizon en

die van je bedrijf te verbreden. Een heerlijk

proces waarbij veel energie vrijkomt. En dat

geldt ook voor onze plannen in De Bergen,

die maken zoveel energie vrij dat je bijna

zeker weet dat het niet meer fout kan gaan. "

Het volgende belangrijke moment wat De

Bergen betreft, ligt volgens hem ergens in de

eerste helft van volgend jaar. "Dan hopen we

het definitieve ontwerp te kunnen presente-

ren." Verder wil Freek Meerhoff niet gaan

met zijn voorspellingen wat betreft de reali-

satie van de HAG-plannen in De Bergen.

"Laten we eerst samen met de buurt tot een

definitíeÍ ontwerp komen waarin iedereen

zich kan vinden. Want dat zou betekenen dat

dan ook de buurt er van overtuigd is dat het

plan. en natuurlijk de uitvoering ervan, een

meerwaarde betekent voor De Bergen."
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creative thinking coaching training
Sander Vrugt van Keulen ced f,el trarner coach ont wrkke aar
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Hét adres voor al uw Trollbeads
Grote Berg 66
561 I KL Eindhoven
Telefoon 040 245 36 67
Telefax 040 293 80 02
www.goldbergjuweliers.nl

Het Buiten Huys
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Books 4 Life heeft op wcensdag 9 -seÉre mber een tweede-

h;.ncÍs I;oeken winkeltje geooend ln cle lr'Í,-iioth eek in de Witte

Dzine. !'let winkeitje is qevesiigd in tezei{de shop waar cie

operbare bibliolheek aíEeschre,.,e: boeken verkoopt.
íJrtgeveer oe heJfr van cle àargehodet, iite/-< rs van Books 4

Lif e O-^ ().rbrerssf yai; de in zeer goedt;t,:ai ye rkerende boe-

ken eiie voor sler:ltts enlre/e euro'r ;r/ol'Líer,, verkc:c!:i. is

bestemci vaor het croede ii'oel. Ciidcr'jc:e! vat de openit'tg op 9 seoiair;.ber rnla.s een vei!irir:

van dortr bekenCe lledertar;ders J-.e,srhikbaar oesÍe/oe er; gesigneeris boekr:n. De dertien

ItrleÀei: 3.ij(Í13..; [12)\ '?..;i, )f, i\:ttt,,'::.,,: :],. -,,irr li -.,4,- i]..1r' L/;.,,619 5Í.tft ,)aakte in

Eindttoven Mensert die boeken',triilen a{qeve;,j L,aar tsoot,.:4 LiÍe i<unner dar doer.. 5:i

kadovtinkel ïwi;tkelbel a.:r: de Kietne Eerd 54.
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