
Stand van zaken 10-12-12:
Werkgroep Picuskade / NRE



Wie zijn wij?

Inwoners van Eindhoven en bewoners van de 
wijk Villapark en de Van Abbe residentie

Eric de Ridder, Willum Cornelissen, Jan 
Welvaarts, Rob Ritterbusch en Peter Struik



Waarom zijn wij gestart?

Aanleiding…

Een onvolledige presentatie, mededeling van de 
Gemeente Eindhoven in juni 2012 over de 
ontwikkelingen bij Picuskade, het gebied rond het 
DAF museum, door Wooninc.



Scope van onze aandacht & zorg:

Picuskade, NRE terrein, kanaalzijden, Havenkwartier, Mariënhage.



Wat is ons doel en willen wij?

“Een leefbare nieuwe buurt, binnen de wijk Villapark 
en aanpalende omgeving, die de komende decennia 
waarde toevoegt voor Eindhoven en extra positieve 
uitstraling geeft aan de ambities van deze bewoners 
en de stad richting de toekomst.”



I. Wat is er gebeurd & waar staan wij?

• Opstellen eisen - & wensenpakket om te komen tot een 
“integrale ontwikkelingsvisie voor de betrokken buurten”.

• Het delen & overleggen van onze visie, beelden en 
eisenpakket met partijen als de Gemeente, Wooninc, 
DAF museum, andere buurtverenigingen, Van Abbe
Stichting en andere betrokkenen in dit proces.



II. Wat is er gebeurd & waar staan wij?

1. Ontwikkeling Picuskade.
http://www.wooninc.nl/woningaanbod/nieuwbouw/picuskade/

2. Ontwikkeling NRE terrein, gemeentelijk deel.

3. Ontwikkeling overig deel NRE terrein.
www.eindhoven.nl/nreterrein



Toewijzingsgebied NRE terrein voor 
de markt(consultatie).



NRE terrein + het Gemeentelijk deel



Gebouw 5 de Gasfabriek.
Brengt nieuw leven in de brouwerij.



Grand café met Brouwerij 
en Eindhovens zelf gebrouwen bier.



Restaurant & Jazzclub



Gebouw 5: Hoe ziet dit er dan uit?
De overzichtstekening



Niet dromen maar focussen..
Kansen, risico’s & bedreigingen
bekeken door de ogen van de bewoners.

Risico´s en bedreigingen:
1. Onvoldoende regie door de Gemeente op het veranderproces en 

de deelinvullingen.
2. Verlies van historische waarden en gebouwen bij totaal vormvrije

invulling.
3. Onsamenhangende bouw en functie invulling.
4. Gebrekkige ontsluiting en parkeerproblemen.
5. Onvoldoende ruimte voor openbare verblijfsruimten (groen, water,

spe(e)lruimte).
6. …..onze blinde vlek?



Wat staat er nog gebeuren?

1. Vanaf nu: Deel eventuele ideeën, zorgen met uw eigen netwerk.

2. Voor 31-12-12: Hebt u een idee, dien dit in bij de Gemeente en/of deel dit 
met de Werkgroep.

3. Voor nu en ook na 31-12-12: Versterk de Werkgroep met uw kwaliteit/tijd.

4. Vraag 1 van de Werkgroep: Wie doet mee met; “het ontwikkelen van 1 of 
meer plannen voor het invulling geven van de openbare ruimte(n) 
functies?” (deadline indienen inrichtingsschetsplan voor 31-12-12.)

5. Vraag 2 van de Werkgroep: Wie doet mee met; “het doorlopen met de 
Gemeente van deze transitie via een Klankbordgroep, om te komen tot 
een programmatisch juiste invulling voor de komende jaren?” (nu, in 2013, 
en mogelijk langer.)



Vragen?

…..


