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Dinsdag 6 juni 2023

John Körmeling en ik zitten in de Tea Tower. De nieuwe 
werk- en woonsilo van Wooninc. Een ronde toren en 
een bijzonder markant gebouw op de kop van het 

kanaal. Het Havenhoofd is afgegraven; het water is terug. 
Wooninc. verliet het oude Picuskade plan. Zij maakten als 
eerste een kwaliteitsprong. Een slimme wisseldeal met de 
Gemeente in 2014 op het NRE terrein. 
In de state-of-art silo met het inpandige Chinese Paviljoen, 
een geschenk vanuit de stad Nanjing, kijken wij over het 
water richting het Oosten. We drinken thee. Het krioelt 
er van bezoekers uit alle windstreken. We bewonderen 
de kooikarpers die rondom het gebouw zwemmen, een 
attractie op zich. Zij zwemmen boven de ondergrondse 
meerlaagse parkeergarage die zich bevindt onder het 
Havenhoofd en een deel van het Eindhovens Kanaal. De 
parkeergarage loste een groot deel van het vraagstuk 
op van alle herontwikkelingen in dit gebied. Het gaf 
Mariënhage, het Havenkwartier en het NRE terrein de juiste 
kwaliteitimpuls. Tja, er is veel gebeurd. “Je vindt het pas, als 
je weet wat je zoekt.”

“Ik ben benieuwd wanneer in het kanaalbad de 
zwemwedstrijden zijn”, zeg ik. John is meer van het 
schaatsen. Van half november tot half maart schaatst 
hij dagelijks op het Eindhovens kanaal, tussen de brug 
en het havenhoofd. Met de duurzame ijsmachine 
via crowdfunding, sponsoring en het coöperatieve 
businessmodel mogelijk gemaakt. Deze sportieve ambitie 
is een trekker voor Eindhoven. Onderscheidt de stad in de 
21-ste eeuw.

We kijken naar het NRE gebouw. Hier zit nu een hotel. 
Vanaf 2015 moest de Gemeente hard bezuinigen en is 
een deel van het NRE gebouw van functie gewijzigd. Een 
verrijking voor de hele omgeving, zeven dagen per week 
dynamiek met een positieve uitstraling.

Onze twee thee kost slechts drie Eindhovense coins, een 
lokale munteenheid, waarover de stad sinds 2019 beschikt. 
Ik reken af. We lopen over de verlaagde flaneerkade, er 

wordt gevist. Mensen zitten op wat kunstenaarsbankjes. 
Een groepje laat net vier kano’s in het water zakken. Het 
begin van route de naar het recreatiegebied De Gulbergen 
en terug. We wandelen verder, nemen de kadetrap 
omhoog, kijken uit over het nieuwe stadspark; Picus Park. 
Een openbare groenvoorziening met water; een pareltje 
in de stad. Opgezet via een burgerinitiatief en met eigen 
middelen en sponsoring gerealiseerd. In dit stadspark ligt 
E-Mountain, een duurzame afvalberg. Zwaar vervuilde 
ingepakte grond die vrijkwam bij de grote bodemsanering 
op het NRE terrein die in 2015 startte. De grasheuvel is 
een Landmark in het groene gebied. Bovenop de heuvel 
staat een kleine uitkijksilo met een ronddraaiende DAF. 
Hier vandaan kijk je uit over het verbouwde DAF museum. 
Op het dak van het DAF museum is een sportveld voor 
de scholen en buurten gerealiseerd. De heuvel verbergt 
een deel van de oude lelijke museumwand. De resterende 
wand is via creatieve 3D print bebouwing gewijzigd. 
Uitbreiding van het DAF museum heeft plaatsgevonden. 
Het museum is geschoeid op basis van de Nieuwe 
Realistische Economie. Een museaal leerplatform voor 
techniek geworden. Grote bedrijfsnamen hebben zich 
verbonden. De band is gesmeed om over de juiste mensen 
te kunnen beschikken op alle technische vakgebieden voor 
de regio.
 
Er is een verbinding ontstaan met de oude gebouwen op 
het NRE terrein. De bruggetjes over het Eindhovens kanaal 
en de Dommel maken lopen en fietsen naar de grote 
winkels langs het kanaal dichtbij.

“Ik moet nu weg”, zegt John. “Vanmiddag moet ik nog een 
werkvloer college geven. Aan een stel jonge honden in 
Loods 3.” “IJzer smeden, als het heet is.” 
We geven elkaar een klap op de schouder. “Die oude reus 
denk ik, wat een bonk energie.”

Ik loop naar huis. Hoor een Jazzy muziekje uit de Gasfabriek 
opstijgen. Krijg een glimlach op mijn gezicht en denk: “Dit 
is het nieuwe Wonder van Eindhoven.” 

Peter Struik
Voorzitter Werkgroep Picuskade/NRE
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1.    Inleiding

De Werkgroep Picuskade/NRE is trots en blij dat u deze 
brochure voor u heeft. Om te lezen en te delen met 
uw netwerk. We hopen u te enthousiasmeren en uw 
creativiteit te prikkelen om zo samen met ons aan de slag 
te gaan. Het “Nieuwe Lokale Werken” zoals wij dit noemen.

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwillige professionals 
met een hart voor het NRE terrein.  Met het doel om 
deze sterk en duurzaam met de bestaande buurten te 
integreren. Samen met de in ontwikkeling zijnde gebieden 
Mariënhage, het Eindhovens Kanaal, het Havenkwartier en 
Picuskade. Deze delen zien wij als één natuurlijk geheel. 
Afhankelijk en verbonden met elkaar. Verbindend naar 
morgen en de toekomst.

In juni 2012 is vanuit de wijk Villapark de Werkgroep 
Picuskade/NRE gestart. Aanleiding was kritiek op de 
grootschalige, op oude wijze bedachte, planontwikkeling 
van Picuskade. Tot 12 juni 2012 was er zonder samenspraak 
met de naaste leefomgeving, een plan door Wooninc. 
en de Gemeente uitgedokterd. Burgers waren nooit 
geïnformeerd; kenden het bouwplan niet. Ons werd 
gemeld dat er niets meer mogelijk was. Alles was al 
geregeld. Bekende achterkamertjes politiek. Lichtstad 
onwaardig anno 2012-2013.

Wij zijn sterk overtuigd van de noodzaak tot meer 
samenhang en een betere afstemming met de 
leefomgeving, bewoners van de stad. Een integraal plan 
en hoog ambitieniveau voor dit unieke gebied. Een 
verbindende ontwikkeling van het gehele NRE terrein en 
Picuskade.

BESTUURLIJKE TENDENSEN
Ondertussen waart er een nieuwe geest door bestuurlijk 
Nederland. Lang heeft de vormgeving van onze steden 
in handen gelegen van planologen, geografen en 
stedenbouwkundigen in opdracht van gemeentebesturen. 
Grondeigendom en bestemmingsplannen vormden het 
feitelijk wettelijk kader. Politieke macht en economische 
krachten fungeerden als motor bij de ontwikkeling 
van nieuwe gebieden en transformatie van bestaande. 
De plannen speelden een voor burgers nauwelijks te 
controleren eigen rol. Welstandscommissies bepaalden 
zonder last of ruggespraak over wat wel en niet 
toegestaan was. De burger werd uiteindelijk na dit proces 
geïnformeerd; op inspraakavonden. En mocht zich bij 
eventuele protesten tot de Raad van State wenden. Deze 
tijd is nu aan het veranderen.

In plaats van een reactieve burger, is er behoefte aan 
creatieve bewoners van de stad. Die stad is immers niet 
alleen vóór hen, maar ook vooral ván hen zelf. De mondige 
burger is een creatieve factor om tot productieve ideeën 
te komen. Met draagvlak aan de voorkant om beter, 
sneller, met veel minder tegenstand, projecten te kunnen 
realiseren.
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“NIEUWE RUIMTE 2013”. WAT IS DAT?
Ook Picuskade en het NRE terrein zouden volgens deze 
nieuwe inzichten samen moeten worden herontwikkeld. 
De gemeente Eindhoven hanteert daarbij dan de 
contouren van haar nota “Nieuwe Ruimte 2013”, welke 
deze nieuwe tendens pretendeert te verwoorden. 
‘Meer organisch laten groeien. De tijd van grote project-
ontwikkelingen is voorbij’. Een pleidooi voor minder regels 
en meer samenspraak met creatieve burgers. En een 
kleinere rol voor de gemeentelijke organisatie zelf. 

Binnenstedelijke projecten blijven echter zeer complex. 
Om deze processen te leiden is een goed georkestreerde 
projectorganisatie een absolute voorwaarde voor succes. 
Daarbij dienen er duidelijke kaderstellingen en richtlijnen 
in de regievoering te gelden. Een regisserende rol voor de 
ontwikkelende partij. 

REGIE, RANDVOORWAARDEN EN VERVOLG
Het gebied van Picuskade en het NRE terrein vergt ook een 
dergelijke regie. Zeker is dat, wanneer er geen partij is die 
de zorg op zich neemt voor de openbare ruimte (niet als 
sluitstuk) en infrastructurele voorwaarden (bijv. parkeren), 
de ambities niet verder zullen reiken dan de optelsom van 
de mogelijkheden van de initiatiefnemers samen.

De doelstelling van organisch groeien zou vertaald moeten 
worden naar het faciliteren en stimuleren van functies en 
het elkaar onderling versterken met een hoogwaardige, 
gezamenlijke ambitie. Juist die gezamenlijke ambitie 
betreft namelijk de gehele stad, en geldt niet alleen voor 
één specifiek te herontwikkelen gebied!

SAMENVATTING BROCHURE
Onze brochure vertelt u meer over de unieke 
Geschiedenis van het NRE terrein die ons motiveert 
om ons hiervoor in te zetten. Vervolgens vindt u een 
verslaglegging van Het traject tot nu toe. U leest 
over de succesvolle publieke Brainstormavond 
en haar conclusies. Deze resultaten zijn vertaald in 
structuurkaarten; onze Aanzet tot een integraal plan. 
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2.    Geschiedenis en ontwikkeling

Het NRE terrein is in de afgelopen 100 jaar aan veel 
transformaties onderhevig geweest. Het gebied 
veranderde naar de eisen van de stad en industrie. 
Het is dan ook altijd van grote betekenis geweest voor 
de ontwikkeling van Eindhoven.  De belangrijkste 
transformatieperiodes in de geschiedenis van het terrein 
worden hier beschreven. (Een overzicht van de gebouwen 
op het terrein staat op pagina 8-9. Gebouwnummering 
komt voort uit gemeentelijke documenten.)

ONTSTAAN VAN HET HUIDIGE NRE TERREIN
In de 19e eeuw kende Eindhoven een sterke economische 
groei. Nieuwe infrastructuren, haar gunstige ligging en 
een sterke arbeidskracht zorgden ervoor dat de stad een 
aantrekkelijke vestigingsplaats werd voor industrie. Deze 
economische groei ging gepaard met stijgende welvaart. 

Hieruit ontstond als maar meer de vraag naar gas. 
De eerste kolengasfabriek in Eindhoven werd in 1857 
opgericht op een terrein tussen de Wal en de Paradijslaan, 
aan de stadsgracht. Deze fabriek had echter onvoldoende 
capaciteit en er werd besloten een volledig nieuwe 
gasfabriek te bouwen aan het Eindhovensch kanaal; op 
het huidige NRE terrein. In januari 1900 werd de nieuwe 
gasfabriek operationeel (gebouw 5 & 8). 

VAN GASPRODUCTIE NAAR GASDISTRIBUTIE
Niet meer dan 20 jaar later ontstonden er nieuwe ontwik-
kelingen op het terrein. De groeiende vraag naar gas en de 
snelle veranderingen in techniek maakten dat de fabriek 
continu in transformatie was. Zo ontstond de mogelijk om 
gas over lange afstanden naar steden te transporteren. 
Hierdoor vond er op het terrein een omslag van productie 
naar distributie plaats. Veel gebouwen verloren daardoor 
hun oorspronkelijke functie. Enkel de gasfabriek (gebouw 
5 & 8) bleef in bedrijf. Andere gebouwen werden verbouwd 
of gesloopt. Nabij de Dommelhoefstraat verrees een nieuw 
distributiepunt (gebouw 11).

DE INVLOED VAN DE OORLOG 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de in 1930 gebouwde 
grote gashouder [afbeelding links] getroffen bij een 
bombardement en brandde geheel uit. In september 
1944 werden bij een Duitse luchtaanval alle gashouders 
en de watergasfabriek geraakt. Hierbij gingen tevens een 
kantoorgebouw en verschillende werkplaatsen verloren.

Na de oorlog werd echter snel aan het herstel begonnen. De 
afzet van het gasbedrijf groeide gestaag met de groei van 
de stad, vergroting van het distributienet en doordat het 
aantal toepassingen voor gasgebruik toenamen.  In de jaren 
’50 werden enkele nieuwe gebouwen gebouwd, waaronder 
werkplaatsen en een kantine (gebouw 4). Rond 1952 
werd een nieuw kantoorgebouw aan de Nachtegaallaan 
gerealiseerd (gebouw 1). Achter dit kantoorgebouw werd 
in 1960 een nieuwe grote centrale werkplaats geplaatst 
(gebouw 3).

6
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DE OPKOMST VAN AARDGAS
De vondst van aardgas in het noorden van Nederland 
bracht de laatste grote transformatie teweeg. De vraag 
naar kolengas  nam af; aardgas was de toekomst. In Acht 
werd een aardgasontvangststation gebouwd, van waaruit 
gas werd gedistribueerd naar afnemers in de stad. Het 
terrein aan de Nachtegaallaan vormde hierdoor niet 
langer de belangrijke schakel in gasontvangst, opslag en 
distributie. Enkele gebouwen werden gesloopt. Op het 
terrein bleven voornamelijk werkplaatsen, magazijnen en 
kantoorfuncties over. 

2010: OPSPLITSING
In 2010 vertrok de laatste gebruiker, Endinet (het 
voormalige NRE) van het NRE terrein. Een groot deel van 
het terrein en haar gebouwen wordt aangekocht door 
de gemeente Eindhoven. Echter, een aanzienlijk stuk van 
het terrein, Picuskade, wordt voortijdig gekocht door 
woningbouwstichting WoonInc. Het terrein is vanaf nu 
opgesplitst tussen twee partijen; verdeeld in het NRE 
terrein en Picuskade. De manier van verkoop van deze 
gronden laat een rare nasmaak achter. Hierover leest u 
meer in het volgende hoofdstuk. ‘Het traject tot nu toe’.

De oorsprong van het NRE terrein ligt in 1900. Destijds heette 
het terrein nog ‘De Gasfabriek’. Deze naam kwam voort uit 
haar functie. De industrie op  het terrein leverde namelijk 
gas aan de omliggende stadsdelen en bedrijventerreinen. 
Later kwam daar ook levering van elektriciteit bij. Hierdoor 
was de industrie een essentieel onderdeel voor de groei van 
de stad. Het terreinbeheer en levering van diensten viel dan 
ook onder de gemeente zelf. Het terrein en het beheer is 
uiteindelijk in 1989 opgegaan in aandeelhoudersgroep NRE 
(Nutsbedrijven Regio Eindhoven). Zodoende ontstond de 
huidige naam: het NRE terrein.

Picuskade, een in 2010 opgesplitst gebied van het NRE 
terrein. Het gebied ligt aan het Eindhovensch kanaal  
(aangelegd in 1846) en eert met haar naam het vroegere 
kadegebruik. Aan deze kade lagen namelijk de Picus 
fabriek (opgericht in 1883). Deze fabriek produceerden 
onder andere sigarendozen. Hun hoofdgrondstof, houten 
boomstammen, werd aangevoerd via het kanaal en 
afgeleverd op deze kade: Picuskade. Hedendaags is het 
enige restant van deze fabriek, de Picusvilla, gelegen aan de 
Tongelresestraat.
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Het NRE marktdeel krijgt een volledig andere aanpak. Dit 
gebied bezit de negen overige oud-industriële gebouwen 
(2/4/5/7/8/9/10/11/17). De kavels en deze gebouwen 
deden mee in een marktconsultatie begin 2013. Een 
biedingsfase waarop de markt hun plannen en ideeën 
konden indienen. De uitkomst hiervan volgt nog. 
Het is echter zeker dat er geen partij is die alleen de 
zorg op zich neemt voor de openbare ruimte, de 
infrastructurele-  en de parkeervoorwaarden van het 
gehele NRE terrein. Een integraal ontwikkelingsplan wordt 
hierdoor des te meer een noodzaak.

2012: MARKTCONSULTATIE EN VERDER
Amper anderhalf jaar later, in 2012, vindt er wederom een 
opsplitsing plaats. Het terrein wordt verdeeld in het NRE 
gemeentelijk deel en het NRE marktdeel. Vanaf nu is het 
oorspronkelijk NRE terrein verdeeld over drie gebieden. 
Drie separate deelprojecten.

Het gemeentelijke deel gaat huisvestiging bieden aan 
circa 500 ambtenaren van gemeente Eindhoven. Zij 
worden geplaatst in het voormalige NRE hoofdgebouw 
(0) gecombineerd met het kantoorgebouw aan de 
Nachtegaallaan (1). Voor de werkplaatshal (3), die tevens 
op dit gemeentelijke deel staat, worden huurders gezocht.

8
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3.    Het traject tot nu toe

Het proces van herontwikkeling voor het NRE terrein is 
een bijzonder verhaal. Wij hebben hier te maken met een 
meervoudige schuld uit het verleden. Deze last zit ons tot 
op de dag van vandaag in de weg. En wegkijken hiervan 
kunnen wij niet. Dit zijn we verplicht aan de toekomst. Om 
het deze keer goed te doen. Een beter NRE. De toekomst is 
al lang begonnen.

Tot 2004 De oorspronkelijke gebiedsvisie.
In deze periode wordt de gebiedsvisie Picus West / NRE 
terrein door NRE en Wooninc. ontwikkeld. Doel is om dit 
gebied om te vormen voor wanneer Endinet het terrein 
verlaat; waarbij dit deel getransformeerd zou moeten 
worden tot groeiende stadscentrum voor wonen en 
werken, met daarbij een groter DAF museum.

Juli 2005 Saneringsrapport NRE terrein.
De industriële activiteiten hebben tot een ‘ernstige 
bodemverontreiniging die niet urgent is’ geleid. 
Herontwikkelen kan alleen wanneer de bodem en 
het grondwater worden gesaneerd. Dit meldt het 15e 
actualiserend bodemonderzoek plus saneringsrapport.

Tijdspad 2006-2010. Visie, bestemmingsplan, NRE 
vastgoeddeals en openstaande vragen.

6 juni 2006 Akkoord gebiedsvisie NRE.
De Gemeenteraad gaat akkoord met de opgestelde 
gebiedsvisie. Het gebied lijkt gered van een 
versplinterende inrichting. De regie voor grondsanering en 
herinrichting door de gemeente Eindhoven lijkt serieus te 
zijn opgepakt. 

2007 - 2009 Wijzigingen binnen bestemmingsplan.
“De wijzigingen” worden binnen het bestemmingsplan 
‘Tongelre binnen de Ring 2007’ opgenomen. Deze worden 
gepubliceerd en uiteindelijk definitief vastgesteld.

10

De Werkgroep is verbaasd en verontrust. Waarom is het 
saneren nog niet gestart? Verschillende verontreinigingen 
reiken tot buiten het NRE terrein. Dit verhoogt de 
complexiteit van de transformatie van het gebied.  Het 
vertrouwen van de omgeving wordt op de proef gesteld.

Echter dan gebeurt er iets vreemds. De Gemeente wijkt af 
van de goedgekeurde Gebiedsvisie. Herontwikkeling qua 
bouwvolumes, dichtheden op het NRE terrein worden 
“geplust”. Anders gezegd: “Er moet meer, hoger worden 
gebouwd.” ( zie illustratie rechtsboven )

Welke burger leest deze gewijzigde lettertjes, vraagt de 
Werkgroep zich af? Niemand denken wij. Dan volgt 2010, 
de periode van de NRE vastgoeddeals.

9 februari 2010 Akkoord aankoop NRE terrein.

B&W vraagt de Raad akkoord te gaan met aankoop van het 
hele NRE terrein van Endinet. Wanneer de Raad instemt, 
kan de verkoop van het bedrijf Endinet later dat jaar 
doorgaan. Het is een complex dossier, maar de Raad gaat 
akkoord. 
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11 februari 2010 WoonInc. koopt Picuskade.
Een onverwachte wending, WoonInc. koopt een deel 
van het NRE terrein. En dat ondanks het feit dat de Raad 
twee dagen eerder nog akkoord ging met de aankoop 
van dit gebied door de gemeente! Het NRE terrein wordt 
opgesplitst in twee gebieden; Picuskade en het NRE terrein. 

Er is echter wel sprake van een grondprijsstijging van 
698% ten opzichte van de oorspronkelijke gemeentelijke 
verkoopafspraak van twee dagen eerder. 

12 februari 2010 Akkoord verkoop aandelen Endinet.
Een dag later vraagt SP wethouder Don de Raad akkoord 
te gaan met “Het raadsvoorstel tot het verkopen van de 
aandelen Endinet B.V.”  Bijna alle politieke partijen gaan 
akkoord.

23 februari 2010 Saneringskosten in beeld.
PvdA wethouder Merrienboer meldt namens het College: 
“Het College heeft de kosten voor sanering van de grond 
goed in beeld. Deze zijn in mindering gebracht op de 
koopprijs zodat de Gemeente ten aanzien van dit punt niet 
voor extra kosten komt te staan. Met de betrokken derde 
partij (Wooninc.) heeft het college afspraken gemaakt”. 

De heer Merrienboer: “Wij verwachten niet dat deze de 
toekomstige ontwikkeling van het gebied in de weg 
zal staan”. Volgens de wethouder is er sprake van “een 
gemeenschappelijk belang en een gedeelde ambitie.”

Via de NRE vastgoeddeals die in de hoofdsom zijn 
opgenomen, wordt ruim € 10 miljoen direct “terugverdiend” 
vanuit eigen grond- en gebouwen aankoop. Ruim € 8 
miljoen is door WoonInc. ingebracht via Picuskade. Het 
gelopen proces is voor de Werkgroep nog steeds niet 
transparant gemaakt, ondanks meerdere verzoeken in 2013.

30 juni 2010 Aankoop NRE terrein incl. gebouwen.
De Gemeente koopt het resterende NRE terrein 
met gebouwen voor € 12 miljoen. De Gemeente 
vrijwaart de verkopende partij van alle toekomstige 
saneringsverplichtingen.

1 juli 2010 Verkoop Endinet.
Endinet wordt verkocht. Gemeente Eindhoven is 
hoofdaandeelhouder (83,24%) en verdient direct ruim 
€ 136 miljoen aan de verkooptransactie.

10 juli 2010 Nota orderning grond exploitatie. 
B&W keurt de Nota Ordening Grond exploitatieprojecten 
goed inclusief, het WoonInc. project Picuskade.

21 december 2010 Akkoord advies Prioriteitennota.
B&W gaat akkoord met de Advies Prioriteitennota 2011-
2014, inclusief het prioriteren van grondexploitatie 
projecten. Het project Picuskade is hiermee definitief 
losgekoppeld van het grote geheel; het NRE terrein.  
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2012 en verder. Een nieuw geluid en een andere tijd.

Begin 2012 Opsplitsing NRE terrein.
Het NRE terrein wordt verder opgesplitst. Vanaf nu bestaat 
het gebied uit drie deelprojecten; NRE gemeentelijke deel 
(ten behoeve van ambtenaren huisvesting), NRE marktdeel 
(ontwikkelingsgebied voor initiatiefnemers) en Picuskade 
(WoonInc. plangebied). 

12 juni 2012 Informatieavond omwonenden.
De Gemeente informeert de omwonenden voor het 
eerst over het plan Picuskade [onderstaande afbeelding]. 
Bewoners, mensen met passie voor dit historische deel, 
reageren furieus. De spreekwoordelijke‘bom’ ontploft!

18 juni 2012 Ontstaan Werkgroep.
De Werkgroep Picuskade/NRE ziet het levenslicht. 

29 augustus 2012 In gesprek met WoonInc.
In dit officiële gesprek met WoonInc. hoort de Werkgroep 
voor het eerst dat zij de afgelopen jaren al vergevorderde 
bouwplannen hebben gemaakt voor de Picuskade. 

12

Luisteren, spreken en graven. We eisen ons recht op! 
Voordat de Werkgroep dit traject kon vaststellen, is op veel 
momenten gesproken met (in)direct betrokken partijen. 
Ambtenaren, politici, woonstichting WoonInc., het DAF 
museum, initiatiefnemers. De gesprekken leidden vaak tot 
incomplete antwoorden. Dit bracht ons ertoe twintig jaar 
vastgoeddossiers, grondbedrijf, politiek door te spitten. 
“Wat gebeurde hier?” “Waarom, hoe gebeurde dit?” “Wie 
kwam welke afspraken niet of wel na?”

September 2012 – Februari 2013 
Op de koffie bij ambtenaren.
In deze periode wordt er met verschillende ambtenaren 
gesproken over de drie deelprojecten; Picuskade, het 
NRE marktdeel en het NRE gemeentelijke deel. Uit de 
gesprekken blijkt een goede wil bij de ambtenaren om met 
ons te communiceren. Helaas blijkt ook uit de gesprekken 
dat er weinig tot geen inhoudelijke afstemming is tussen 
de projectdelen.  Er is geen integrale aanpak.

24 november 2012 De gemeentelijke marktconsultatie.
De Gemeente organiseert een marktconsultatie dag voor 
het NRE marktdeel. Tot 1 januari 2013 kan men inschrijven 
voor de ontwikkeling van een oud gebouw of toekomstig 
kavel.

11 januari 2013 De 48 initiatiefnemers.
Er zijn 48 initiatieven op de marktconsultatie 
binnengekomen. Wij noemen hun ‘de initiatiefnemers’.

29 januari 2013 Een verbindend gesprek mislukt.
Bewoners zijn boos over de hoogbouw plannen op de 
Picuskade en sturen de Gemeente een open brief. Zij 
krijgen geen duidelijke reactie. De Werkgroep dringt bij de 
hoofdrolspelers, de betrokken gemeente ambtenaren en 
WoonInc., aan om in gesprek te gaan. 

3 en 7 Maart 2013 Brief aan het college en raadsleden.
De Werkgroep doet een oproep aan B&W, het college en 
Raadsleden. Wij pleiten voor een integrale ontwikkeling 
van het gebied en het stoppen met losstaande 
ontwikkelingen. Daarnaast bepleiten wij een publieke 
en open discussie / participatie voorafgaand aan welke 
ontwikkeling dan ook. 

20 maart 2013 Gebouw 3 slopen of niet?
Gebouw 3 wordt mogelijk gesloopt. De Henri Van 
Abbe Stichting is boos. Wethouder Schreurs meldt per 
omgaande dat de sloopvergunning niet wordt doorgezet.
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Een nieuwe horizon? 
Nu staan wij op een keerpunt. Het NRE terrein en haar 
omgeving is volgens ons de kansrijke binnenstedelijke  
locatie voor een vernieuwende herontwikkeling in 
Eindhoven. Dit gebied is het middelpunt van de stadsdelen 
Centrum, Stratum en Tongelre, en kan deze op een 
natuurlijke manier met elkaar verbinden. Hiervoor is 
samenspraak met de omgeving, een helder integrale 
ontwikkelingsplan én daadkrachtige regie noodzakelijk.  De 
Brainstormavond was een initiatief om hiertoe te komen. 
In het volgende hoofdstuk leest u over de opzet van deze 
avond en de daaruit voortgekomen conclusies.

April – Juni 2013 In gesprek met politieke partijen.
De Werkgroep spreekt via verschillende kanalen met SP, 
Groen Links, D66, PvdA, CDA, VVD, Samen Eindhoven en 
Ouderen Appel. 
“Maar wat willen jullie dan?”, vraagt de politiek. Ons 
antwoord:  “Oude afspraken herrijken. Het NRE gebied en 
de omgeving integraal en in samenhang herontwikkelen. 
Op een nieuwe manier, met respect voor de historie. Op 
een groene en duurzame wijze, die waarde creëert. Die de 
kwaliteit en leefbaarheid voor onze stad verbetert.”

22 Mei 2013 De Brainstormavond.
De Werkgroep mist een publiek en open discussie over 
de ontwikkelingen rondom het NRE terrein. Een dergelijk 
initiatief (of een aanzet tot) is nog niet ontstaan. 
Met behulp van architectenbureau FOLDED organiseert 
de Werkgroep daarom een publieke Brainstormavond. Een 
avond waarop omwonenden, de initiatiefnemers en de 
gemeente met elkaar in gesprek kunnen om hun visies en 
wensen over het NRE terrein te delen én te bediscussiëren. 
De uitkomsten daarvan hebben mede tot deze brochure 
geleid. (Dit is te lezen in het volgende hoofdstuk)

14 juni 2013 De 1e Klankbordgroep bijeenkomst.
De gemeente organiseert het platform ‘de Klankbordgroep’ 
om betrokken (rand)partijen omtrent het NRE marktdeel 
met elkaar in gesprek te brengen. Het doel is om de 
belangen te behartigen van buurtbewoners, verenigingen 
en stichtingen. Het wordt een gespannen avond. 
De wethouder en ambtenaren bekritiseren de Werkgroep. 
Andersom gebeurt dit ook. Waarom? De Werkgroep streeft 
voor een integrale ontwikkeling van de drie deelprojecten.  
De Gemeente wijst er juist op dat alleen het NRE marktdeel 
in ‘de Klankbordgroep’ ter sprake is. 
Uiteindelijk vallen de jonge deelnemers van de Werkgroep 
bij de wethouder in goede aarde. Zij zijn misschien het 
begin van een verbinding, een nieuwe energie.

Juli – September 2013 Jonge leden op pad.
De jongste leden van de Werkgroep voeren gesprekken 
met ambtenaren naar aanleiding van de eerste uitkomsten 
van de Brainstormavond van 22 mei. Men probeert 
gezamenlijk het ijs te breken en kennis te delen. 

13 augustus 2013 Raadscommissie Ruimte & Vastgoed.
De Werkgroep geeft in de Raadscommisie een betoog over 
de pro’s en contra’s rondom het dossier Picuskade en het 
NRE terrein. De Werkgroep geeft tevens kennis van een 
twee sporen beleid. 
 
28 augustus 2013 ‘Buren ontmoeten Buren’.
De Werkgroep organiseert een ontmoetingsavond waarin 
de initiatiefnemers in gesprek kunnen gaan met de 
Werkgroep. Een avond waarbij, met gebak en een kop 
koffie, veel vragen worden weggenomen die er leven bij 
zowel initiatiefnemers en de Werkgroep.

9 september 2013 De 2e Klankbordgroep bijeenkomst.
In deze bijeenkomst presenteerden enkele partijen 
(waaronder de Werkgroep), over wie zij zijn, wat hun rol is 
en/of wat zij willen in de NRE herontwikkeling. Een eerste 
kennismaking tussen alle betrokkenen georganiseerd door 
de Gemeente.

15 oktober 2013 Deadline voor de initiatiefnemers.
De datum waarop de definitieve plannen plus aankoopbod 
van de initiatiefnemers moeten worden ingeleverd. Of de 
plannen reëel zijn, gaat de Gemeente de komende tijd 
bepalen. De Werkgroep is benieuwd hoe de burgers en 
buurtbewoners anno 2013 hierbij betrokken gaan worden.
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4.    De Brainstormavond

De ontwikkeling van een binnenstedelijk gebied heeft 
niet alleen gevolgen voor het gebied zelf maar is tevens 
van grote invloed op haar omgeving. In het hoofdstuk 
‘Het traject tot nu toe’ is te lezen dat er in 2010 al veel 
planontwikkelingen rondom het NRE terrein waren. 
Deze ontwikkelingen ontstonden echter wel zonder 
enige samenspraak met omgevingspartijen; oude 
gebiedsontwikkelingspolitiek volgens ons.

De Werkgroep Picuskade/NRE wil de mogelijkheid bieden 
aan bewoners uit de omliggende wijken om mee te praten 
en denken in de ontwikkeling van het NRE terrein en de 
Picuskade (vanaf nu het plangebied genoemd). 
Hiervoor dient de dialoog te worden aangegaan 
tussen omwonenden, de gemeente en de toekomstige 
gebiedsbewoners. De ideeën en visies van deze 
belanghebbende partijen dienen met elkaar gedeeld én 
op elkaar afgestemd te worden. Zo komen we tot een 
realistisch en draagkrachtig gebiedsplan. Een integraal 
plan dat breed gedragen wordt en op die manier klaar is 
voor de toekomst! 

Met behulp van architectenbureau FOLDED organiseerde 
de Werkgroep een Brainstormavond onder de naam “Het 
Nieuwe Lokale Werken”. Alle betrokken partijen waren 
uitgenodigd om ideeën, gedachten en projectinitiatieven 
voor het plangebied op deze avond te delen en te 
bespreken. Gezamenlijk tot een sterke visie komen, dát is 
de gedachte.

De avond was opgedeeld in vier brainstorm thema’s: 
Industrieel Erfgoed, Leefbaarheid, Verkeer en Stedelijke 
Inpassing. Elk thema werd ondersteund met heldere 
gebiedskaarten, beeldmateriaal en een vakspecialist. 

De Brainstormavond was een groot succes met een 
opkomst van ruim 80 mensen. De deelnemers bestonden 
uit omwonenden, projectinitiatiefnemers, architecten 
en afgevaardigden van gemeentelijke afdelingen. De 
getoonde betrokkenheid is een positief signaal van het 
publiek richting de Gemeente. 

De belangrijkste conclusies van de avond zijn als volgt per 
thema samengevat:

14
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THEMA LEEFBAARHEID
Leefbaarheid richt zich op de openbare ruimte, haar samenhang met 
recreatiemogelijkheden, de groen invulling en aansluiting op de 
kanaalkade.

 A Er is een grote behoefte aan publiek groen. Op 
het moment is hier onvoldoende van aanwezig in de 
omgeving. Het plangebied zelf bevat amper groen 
invulling en bestaat voor het overgrote deel uit een 
stenen plateau. Het enige serieuze groen dat nu aanwezig 
is ligt naast het kanaal en in de Dommelzone. Dit groen 
zou aangesloten moeten worden op en geïntegreerd 
moeten worden met het plangebied

 B De naastgelegen wijken missen een openbare 
ruimte voor wijkontmoetingen. Een ontmoetingsplaats 
zou centraal in het plangebied kunnen worden gevestigd. 
Dit zou tevens een verbinding maken tussen een woon- 
en stadsinvulling. Een restaurant en/of café zou daarvoor 
geschikt zijn en dit wordt aangemoedigd.

 C Het water van het kanaal en de kanaalkade zouden 
een duidelijkere functie in het plangebied mogen krijgen. 
Trek het water het gebied in; maak een waterstroom. Zorg 
daarnaast voor functies aan de kade.  De mogelijkheid 
om een drankje te nuttigen aan de kade, dat zou uniek 
zijn voor Eindhoven!

15

THEMA STEDELIJKE INPASSING
Het plangebied ligt aan het centrum van Eindhoven, het heeft een 
lange geschiedenis, bezit prachtig historisch erfgoed en ligt aan het 
kanaal.  Werkelijk een bijzondere locatie zo dicht tegen het centrum. 
Transformatie mogelijkheden zijn er voldoende. Wat wordt de ambitie 
van het gebied en hoe verhoudt het zich tot de stad?

 A Enerzijds sluit het plangebied aan op het centrum 
van Eindhoven, anderzijds is het verbonden met 
verschillende woongebieden. Het plangebied zou 
de schakel, de overgang, tussen deze twee stedelijke 
gebieden moeten zijn. 
Zorg voor een drie-staps gelaagde overgang van stad 
naar woonwijk: een verloop van de stedelijke kade (met 
een toegankelijk stadskarakter) naar een openbare 
ruimte met bedrijvigheid (een semi-publieke / semi-
privé zone) die uiteindelijk doorloopt in een intiemere 
woonwijk zone. 

 B Op zoek naar een eigen identiteit van het gebied. 
Een gepaste geslotenheid in combinatie met een unieke 
en onderscheidende functie. 
Daarnaast zou het thema energie, gecombineerd met 
duurzaamheid, terug in het plangebied moeten worden 
gebracht. Hiermee wordt een eeuwenoude traditie 
doorgezet en kan haar gebiedsfunctie in stand gehouden 
blijven.

 C De aanwezigen staan open voor het ‘organisch’ 
groeien van initiatieven en structuren. De morfologie 
(bebouwingsvormen en structuur) zichzelf laten 
reguleren en de toekomstige gebiedsbewoners zelf 
oplossingen hiervoor laten ontwikkelen.
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THEMA INDUSTRIEEL ERFGOED
Het plangebied bezit een prachtig ensemble aan industrieel erfgoed, 
met gebouwen van meer dan een eeuw oud. Dit biedt unieke kansen.

 A Het ensemble vertelt een deel van de geschiedenis 
van Eindhoven. Daar dient op een respectvolle manier 
mee te worden omgegaan. De historische gebouwen 
zorgen voor een uniek en herkenbaar gebied binnen 
Eindhoven. De collectiviteit van het totaal is dan ook 
belangrijker dan de individuele panden.

 B Het is van essentieel belang dat de panden een 
nieuwe functie krijgen zodat deze weer in gebruik 
genomen worden. Hierdoor ontstaat er levendigheid, 
worden de gebouwen niet verwaarloosd en krijgen 
zij weer nieuw leven. De functies kunnen daarbij 
uiteenlopend zijn, maar zij dienen wel complementair te 
zijn binnen de integrale herontwikkeling van het gebied.

 C Welke transformatie/ontwikkelingstrategie er per 
pand moet worden toegepast is van ondergeschikt 
belang. Belangrijker is dat er een complete visie bestaat 
die de herkenbaarheid en authenticiteit van de panden 
en het plangebied waarborgt.

THEMA VERKEER
De transformatie van het plangebied en daarbij de komst van nieuwe 
functies heeft ook gevolgen voor de verkeersontsluiting en het 
parkeren. Hoe dient hiermee te worden omgegaan?

 A Er bestaan grote zorgen over de opsplitsing van 
het gehele NRE terrein in drie deelgebieden: Wanneer 
die los van elkaar, ieder voor zich proberen hun eigen 
parkeerprobleem op te lossen zal snel duidelijk worden 
dat de ene deeloplossing de andere belemmert. Al 
was het maar omdat de kansen van een gezamenlijke 
oplossing zo buiten beeld blijven.

 B  Er valt niet te ontkomen aan een integraal plan op 
het thema Verkeer en Parkeren. Er moet zicht komen op 
de aan- en afvoerroutes vanuit en van buiten de stad, 
er moet gekozen worden voor ontsluitingspunten voor 
autoverkeer en doorgaande fiets- en wandelparcoursen. 
Hoe organisch het hele ontwikkelingsproces ook zal 
lopen, zonder zo’n overkoepelend plan worden er een 
heleboel toekomstige problemen gecreëerd en worden 
daarmee kansen gemist.

C Het doortrekken van een hoofdfietsroute door 
het plangebied wordt aangemoedigd. Dit brengt 
levendigheid in het gebied. Daarnaast lost het kritieke 
problemen op bij de kruispunten op de Kanaaldijk Zuid 
en de Kanaalstraat.
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DE SAMENVATTING; WOORDEN, KAARTEN, BEELDEN 
Tijdens de Brainstormavond  is er veel gediscussieerd en besproken. Met name 
gebiedsontwikkelingsproblematiek en planvisies zijn over en weer gegaan. Deze 
gesprekken gingen gepaard met schetsen; aantekeningen die de besproken 
themapunten ondersteunden. Eén zo’n aantekening verduidelijkt een mondeling 
verhaal vaak aanzienlijk.   

De Werkgroep Picuskade/NRE heeft voor het organiseren van de Brainstormavond 
architectenbureau FOLDED ingeschakeld. Zij verzorgden het materiaal voor de 
avond, regelden vakprofessionals om de thema tafels te begeleiden en zorgden tot 
slot voor notulen van de besproken punten. 

Middels de combinatie van deze notulen en het schetsmateriaal kon er een 
overzichtelijke samenvatting van de visies en wensen worden gemaakt. Hierdoor 
ontstond er een helder verhaal van de gehele avond. Uitkomsten van verschillende 
thema tafels vulden elkaar aan of benadrukte eenzelfde oplossing voor verschillende 
problemen. Voornamelijk de thema’s Stedelijke Inpassing en Leefbaarheid brachten 
punten tezamen.  

Deze uitkomsten van de Brainstormavond zijn door FOLDED omgezet in 
structuurkaarten. Kaarten waarmee een aanzet gemaakt kan worden richting een 
integraal gebiedsontwikkelingsplan. Een plan met daarin kaders en richtlijnen die 
de separate partijen helpen bij het ontwerpen van een realistische, daadkrachtige 
en publiekelijk breed gedragen ontwikkeling. Een plan dat het NRE terrein en 
Picuskade integreert met haar omgeving. Een plan dat wordt ondersteund door alle 
belanghebbende partijen. Een plan dat uit gezamenlijk overleg is voort gekomen. 

5.    Aanzet tot een integraal plan
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5.1     3D GEBIEDSOVERZICHT

Het 3D gebiedsoverzicht op de rechter pagina geeft de 
huidige situatie weer. De drie deelgebieden: Picuskade,  

het NRE gemeentelijk deel (ambtenarenhuisvesting) en  
het NRE marktdeel (ontwikkelgebied voor initiatiefnemers) 
worden hier weergegeven. De Werkgroep ziet deze 
gebieden echter als één geheel en niet als seperate 
ontwikkelingen. Eén geheel dat verbonden zou moeten 
worden met de aangrenzende gebieden Mariënhage, 
Villapark, Lakerlopen, het Eindhovens Kanaal en het 
Havenkwartier.

Het onderstaande gebiedsoverzicht toont een impressie 
van de plannen die WoonInc. heeft voor Picuskade. Het 
geeft een indicatie van de volumes die zij hier willen gaan 
realiseren. Deze plannen zijn in een vergevorderd stadium 
en zijn onafhankelijk van de overige gebiedsdelen 
ontwikkeld. Een gemiste kans, want juist deze deelgebieden 
zouden elkaar uitermate kunnen versterken. De plannen 
voor Picuskade vormen eerder een barrieré. 

Het is mede hierdoor noodzakelijk dat er een integraal 
ontwikkelingsplan komt voor het gehele gebied. Het 
eerste initiatief is door de omwonenden genomen en het 
resultaat daarvan is vertaald in een viertal plankaarten. Op 
de hierop volgende pagina’s worden deze gepresenteerd. 
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5.2     STEDELIJKE INPASSING

Het functioneren van het NRE terrein binnen de stad 
Eindhoven wordt in deze kaart weergegeven. Het 

gebied wordt in het zuid-westen aangesloten door het 
stadscentrum, Mariënhage en het Havenkwartier. In het 
noord-oosten bevinden zich de woonwijken het Villapark 
en Lakerlopen. Het NRE terrein ligt als een buffer tussen het 
drukke stadscentrum met hoge bebouwing en de rustigere 
woonwijken met lage woonhuizen. Het terrein zal een 
verloop moeten creëren tussen deze contrasten. 

Dit verloop wordt gemaakt door het gebied op te delen 
in  drie verschillende zones. Elke zonering typeert de 
voornaamste verschijnvorm en functie.  
Zone 1: Wonen.  Deze zone zal aansluiting maken op de 
aangrenzende woonwijk, zowel in vorm als in functie.  
Zone 2: Werk en Openbare ruimte. De kern van het 
gebied vormt tevens de belangrijkste overgang tussen 
stad en woonwijk. Kleinschalige woon/werk gebouwen 
gecombineerd met openbare (recreatieve) ruimte bedoeld 
voor zowel de omliggende omgeving, als voor ontspanning 
tijdens werklunchpauzes. 
Zone 3: Stad/Kade. Deze zone slaat de brug naar het 
stadscentrum. Het grote NRE gebouw is daar een voorloper 
van. De kanaalkade dient als bijzondere openbare ruimte; 
een recreatieve kade is uniek in Eindhoven. 

2020 [ 3 ][ 2 ][ 1 ]



ZONE 1: WONEN

ZONE 2: 

WERK/OPENBARE 

RUIMTE

ZONE 3: STAD/KADE

GEBOUW 2

G 7

GEBOUW 5

G 8a/b
G 17

G 4

G 9

G 11

G 10

NRE
HOOFDGEBOUW

GEBOUW 3

DAF MUSEUM

PATERSKERK

KLOOSTER

KLOOSTERTUIN

AUGISTINIANUM

MARIËNHAGE

HAVENKWARTIER VAN ABBE RESIDENTIE

PICUSHOF

EINDHOVENSCH KANAAL

HA
VE

NH
OO

FD

DE DOMMEL

DE
 DO

MMEL

VILLA PARK

Tongelre
sestra

at
Kanaaldijk-Zuid

Dommelhoefstraat

Treurenburgstra
at

Augustijnendreef

N
ac

ht
eg

aa
lla

an

ZONE 1: Aansluiting woonwijk
ZONE 2: Mix van werk- en openbare ruimte
ZONE 3: Aansluiting op stadscentrum en kade 
Pijl = zone aansluiting op

N

21



GEBOUW 2

G 7

GEBOUW 5

G 8a/b
G 17

G 4

G 9

G 11

G 10

NRE
HOOFDGEBOUW

GEBOUW 3

DAF MUSEUM

MARIËNHAGE

HAVENKWARTIER

PICUSHOF

EINDHOVENSCH KANAAL

DE DOMMEL

DE
 DO

MMEL

VILLA PARK

Tongelre
sestra

at
Kanaaldijk-Zuid

Dom
m

elhoefstraat

Dom
m

elhoefstraat

Patri
jsl

aan

Kwartelstraat

Treurenburgstra
at

Augustijnendreef

N
ac

ht
eg

aa
lla

an

N
ac

ht
eg

aa
lla

an

Fazantlaan

22

5.3     WIJKSTRUCTUUR

Nevenstaande kaart illustreert de gewenste wijkstructuur 
zoals die op de Brainstormavond gedestilleerd is uit de 

resultaten van de thema’s Stedelijke Inpassing en Verkeer.

In het oranje is de huidige wijkstructuur van het 
Villapark aangegeven; een centrale wijkader die loopt 
over de Treurenburgstraat, wiens hoekse aftakkingen 
Dommelhoefstraat, Lakerstraat, Kwartelstraat en Roeklaan 
uitlopen in de grotere, met geel aangegeven, verkeersaders 
Tongelresestraat en, via de Fazantlaan, de Nachtegaallaan.

Met rood wordt de nieuwe wijkstructuur voorgesteld. 
Deze bouwt voort op het bestaande door de centrale ader 
vanuit de Treurenburgstraat door te trekken.  Daarop wordt 
afgetakt richting de Tongelresestraat langs beide zijden 
van het DAF-museum. En er wordt afgetakt richting de 
Nachtegaallaan via de Patrijslaan en aan beide zijden van 
gebouw 3. Opvallend is dat daarmee het NRE hoofdgebouw 
wordt doorbroken. Dit structuur zal de verbinding met 
Mariënhage sterker maken. 

Een eventuele doortrekking van de centrale wijkader 
over het kanaal zou de connectie met het Havenkwartier 
tewerkstellen.
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5.4     LEEFBAARHEID

Er is een veel behoefte aan publiek groen; diverse 
boomlanen, boomclusters, speelweides als verbindend 

ecologische zones. Momenteel is dit onvoldoende aanwezig.
Er liggen groene zones naast het kanaal en rondom de 
Dommel. Deze twee zones dienen te worden  aangesloten 
en geïntegreerd in het plangebied. Dit verbetert niet alleen 
meervoudig het leefklimaat van de mens. Het versterkt 
tevens de flora en fauna in dit binnenstedelijke deel. De 
kaart laat een logische groenverbinding zien. Het groen 
wordt door middel van een ‘centrale groen as’ vanuit de 
Dommel het gebied ingebracht. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan een doorlopende bomenlaan, een 
groene stadspoort. Deze ‘centrale groen as’ heeft meerdere 
aftakkingen met verbindingen naar de woonwijk en de 
kade. (Het groen begeleidt tevens de onderliggende 
verkeerstromen, zie hiervoor pagina 27).

Naast groenvoorziening is er tevens een tekort aan 
recreatie ruimte. Voor zowel geplande, als spontane 
wijkontmoetingen. Verspreiding en differentiatie van 
dit soort plaatsen, maakt het gebied levendig (Tijdens 
werklunchpauzes, middagbijeenkomsten etc.). Ten slot 
zou een dergelijke gelegenheid op de kade en aan het 
kanaal uniek zijn in Eindhoven.
Vanuit het kanaal wordt er ook een watergeleiding het 
plangebied ingetrokken. Deze waterstroom zorgt voor een 
rustieke sfeern en verbetert de waterhuisvesting. Daarbij 
irrigeert en inflitreert het de hele ecologische balans. 

2424



MARIËNHAGE

HAVENKWARTIER VAN ABBE RESIDENTIE

PICUSHOF

EINDHOVENSCH KANAAL

HA
VE

NH
OO

FD

DE DOMMEL

DE
 DO

MMEL

VILLA PARK

CENTRALE GROEN AS

Groen geleiding
Water geleiding 

Nieuwe watervlakte
Nieuwe groenvlakte

Publieke recreatie ruimte
Huidige bomen in openbare ruimte

Kaders plangebieden

N

25



MARIËNHAGE

HAVENKWARTIER

PICUSHOF

EINDHOVENSCH KANAAL

DE DOMMEL

DE
 DO

MMEL

VILLA PARK

1

2

A

B

Tongelre
sestra

at
Kanaaldijk-Zuid

Dommelhoefstraat

Treurenburgstra
at

Augustijnendreef

N
ac

ht
eg

aa
lla

an
26

5.3     VERKEERSVISIE EN PARKEREN

De Nachtegaallaan en Tongelresestraat zijn essentieel 
voor het NRE-terrein. Zij liggen parallel aan het 

plangebied en  zorgen voor de toe- en afvoer van het 
motorisch verkeer. De toevoer (IN) loopt zowel via de 
Tongelresestraat als de Nachtegaallaan. Afvoer (UIT) loopt 
enkel via de Nachtegaallaan. Deze straat sluit op haar 
beurt aan op de ontsluitingsweg Kanaaldijk Zuid. Dit is de 
belangrijkste ontsluiting van het gehele gebied doordat 
deze direct leidt richting de Rondweg van Eindhoven. 

Met betrekking tot het langzamere verkeer (fiets en 
voetgangers) zouden er doorgaande routes dienen te 
komen op de as van het plangebied. Eén route die de 
Treurenburgstraat verbindt met het Havenkwartier. Een 
nieuwe oversteek over het kanaal zal hiervoor noodzakelijk 
zijn. Daarnaast dient er een prominente fietsroute over het 
NRE terrein aangelegd te worden. Deze begint naast het 
DAF-museum, vervolgt over het plangebied om tot slot aan 
te sluiten op Mariënhage. Vanuit daar kan de route door 
getrokken worden richting het stadscentrum. De route 
zou volgens twee varianten over het NRE terrein kunnen 
lopen. De 1e variant vergt een radicale aanpak ten plaatste 
van het NRE hoofdgebouw. Echter voor beide oplossingen 
geldt dat er een nieuwe fiets- en voetgangersbrug geplaatst 
dient te worden aan het uit einde van de Augustijnendreef. 
Het huidige infrastructurele knelpunt, ten plaatste van 
de kruising Kanaalstraat-Nachtegaallaan, wordt hierdoor 
vermeden.
Fiets- en voetgangers zijn een belangrijk aspect in deze 
verkeersvisie. Ten eerste brengen zij levendigheid in het 
plangebied. Daarnaast construeren zij een samenhang 
tussen het NRE terrein, Picuskade, Mariënhage, het 
Havenkwartier, de kanaalzone en het stadscentrum.

Tot slot wat betreft parkeren kan eigenlijk een eenvoudige 
conclusie worden getrokken. Om boven de grond de 
gewenste kwaliteit te kunnen waarborgen zou het parkeren 
grotendeels onder de grond moeten plaatsvinden. Dit zou 
slim uitgevoerd kunnen worden met de grondsanering, een 
integrale aanpak is hierbij wel noodzakelijk.
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6.     Participatie van de Werkgroep

“Geef burgerparticipatie en toekomstgerichte 
gebiedsontwikkeling een kans!”

Deze leus vormde het startpunt van alle overleg met de 
gemeente Eindhoven. De Werkgroep Picuskade/NRE is als 
burgerinitiatief vanuit het naastgelegen Villapark op zoek 
gegaan naar een strategisch overlegmodel en een erkende 
status bij de gebiedsontwikkeling Picuskade/NRE-terrein. 

DE VRIJBLIJVENDHEID VOORBIJ!
Om op relevante wijze te kunnen participeren formuleerde 
de werkgroep de volgende verzoeken aan de wethouder:

1) Om als serieus deelnemer te kunnen participeren:
Is het nodig dat de werkgroep Picuskade/NRE een formele 
positie krijgt in het regulier projectgroep overleg, waarin 
strategisch voortgangsoverleg plaatsvindt.

2) Om een positieve bijdrage te kunnen leveren:
Is het nodig dat er integraal vanuit een over-all gebiedsplan 
wordt gewerkt. Het gemis aan een dergelijk ‘ontwikkelplan’ 
vormt een belangrijke drijfveer om hier zelf de bouwstenen 
voor aan te leveren. Het leveren van een inhoudelijke 
bijdrage door de Werkgroep aan een kwalitatief 
hoogwaardige gebiedsontwikkeling staat voorop.

3) Om te komen tot een gewenste overlegstructuur:
Is het nodig dat er een overlegstructuur komt, die recht 
doet aan de vraag vanuit de werkgroep, uitmondend 
in een stappen- en faseringsplan. De Werkgroep nodigt 
daartoe de overige partijen, die leidend zijn in dit 
ontwikkelingsproces, ons zoekproces naar participatie 
serieus te nemen. 

Kortom: Geef burgerparticipatie en toekomstgerichte 
gebiedsontwikkeling hier een kans!

MOTIVERENDE VISIE
Een integrale visie is randvoorwaardelijk om te komen tot 
een juiste planontwikkeling. Het gebied is kleinschalig 
en complex gelegen. Ondertussen kent het meerdere 
deelplannen. Dit op lange termijn verbindend laten zijn, is 
de collectieve opgave. 
Naastgelegen gebieden, zoals Mariënhage, de Dommel, 
het Eindhovens Kanaal, het Havenkwartier, het Havenhoofd 
en het DAF-museum kunnen losstaande obstakels 
opwerpen. Dit moeten wij voor zijn. Met een nieuwe 
kracht, zodat de levendigheid van het gebied én de relatie 
met haar omgeving wordt versterkt.
Er is ambitie en durf nodig om dit met elkaar te 
verbinden. Alleen vanuit een integrale ontwikkeling, ziet 
de Werkgroep een kansrijke rol te participeren als de 
omgevingspartij. Om op creatieve wijze te faciliteren en 
bij te dragen. In de totstandkoming van een hoogwaardig 
vernieuwend woon- , werk- en leefmilieu. Dat verdient het 
NRE terrein, haar omgeving en Eindhoven! 

WAT IS ER BEREIKT?
Het zoekproces heeft inmiddels geleid tot erkenning van 
de Werkgroep als deelnemer in het gemeentelijk initiatief 
de Klankbordgroep. Daarnaast wordt de Werkgroep 
betrokken bij de ontwerpsessies na de biedingsfase.

De Brainstormavond heeft plaatsgevonden, een visie 
document is gepresenteerd en er is een informatieavond 
gehouden met de betrokken initiatiefnemers. 
Maar er is meer nodig. Om die reden heeft u de 
voorliggende brochure met structuurkaarten. 

HAALBAARHEID EN KWALITEIT OP GESPANNEN VOET?
De Werkgroep benadert de Gemeente al lange tijd actief 
om taakstelling en financiële plankaders, die invloed 
hebben op de haalbaarheid en te realiseren plankwaliteit, 
boven tafel te krijgen. Over de haalbaarheid hebben 
wij grote twijfels geuit, gezien het biedsysteem en het 
ontbreken van een stedenbouwkundige visie.

De Werkgroep Picuskade/NRE ziet in de planontwikkeling 
een stimulerende rol weggelegd. Zowel in hoofdlijnen, de 
integratie van planonderdelen, als ook op de uitwerking 
ervan.
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Conclusies

We zetten de belangrijkste conclusies die uit de 
voorgaande hoofdstukken getrokken kunnen worden 
hieronder op een rijtje.

1 INLEIDING Als proactieve reactie op de onduidelijke 
gebieds-ontwikkeling van Picuskade en het NRE 

terrein is het publieke initiatief  ‘Werkgroep Picuskade/
NRE’ ontstaan.  Wij zijn overtuigd van de noodzaak tot 
meer samenhang in het ontwikkelingsproces en een 
betere afstemming op de leefomgeving. Wij staan voor een 
integraal ontwikkelsplan en hoog ambitieniveau voor dit 
unieke gebied.

2 GESCHIEDENIS Sinds de opening in 1900 is het NRE 
terrein sterk aan verandering onderhevig geweest. Er 

zijn drie belangrijke ontwikkelingen te noemen. Ten eerste 
is er de omslag van gasproductie naar distributie, ten 
tweede de invloed van de oorlog en ten derde de opkomst 
van aardgas. Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat 
er gebouwen bijgebouwd werden, verdwenen en/of van 
functie veranderden.  We staan nu op de vooravond van 
een vierde grote ontwikkeling. De panden en de grond 
worden verkocht en het gebied zal worden herontwikkelt.

3 TRAJECT TOT NU TOE Als er kritisch naar het 
gemeentelijke ontwikkelingstraject van dit gebied 

wordt gekeken, dan vallen er een aantal momenten op. 
Op de eerste plaats is er de verkoop van een deel van het 
terrein, Picuskade, aan ontwikkelaar WoonInc. Er wordt 
forse winst gemaakt. Daarbij pakken wijzigingen in het 
bestemmingsplan wel erg gunstig uit. Vervolgens wordt 
het NRE terrein gekocht door de gemeente, die vanwege 
het grootaandeelhouderschap in de verkopende partij 
(Endinet, voorheen NRE) flink verdient aan deze deal. 
Tot slot wordt het NRE terrein nogmaals opgesplitst en 
bestaat het voortaan uit drie deelprojecten. Een integrale 
aanpak is hierdoor van de baan. De Gemeente wil middels 
verkoop van de resterende grond opnieuw verdienen aan 
het terrein. De kopende partijen draaien daarbij op voor 
kosten waarvoor de Gemeente verantwoordlijk is (zoals 
grondsanering en de inrichting openbare ruimte).

4 DE BRAINSTORMAVOND De Werkgroep Picuskade/
NRE wil de mogelijkheid bieden aan omwonenden 

van het plangebied om mee te praten en mee te denken 
in de ontwikkeling van het NRE terrein en Picuskade. De 
Werkgroep organiseerde daarom een Brainstormavond. 
Een publiek toegankelijke avond waarin omwonenden, 
geïnteresseerden, projectinitiatiefnemers en de Gemeente 
openlijk met elkaar in debat konden. De avond werd 
gestructureerd door het aanbieden van vier inhoudelijke 
discussiethema’s begeleidt door vakprofessionals. De 
Brainstormavond vond plaats op 22 mei 2013. 

5 AANZET TOT EEN INTEGRAAL PLAN De uitkomsten 
van de Brainstormavond zijn vertaald in structuur-

kaarten. Kaarten waarmee een aanzet kan worden ge-
maakt richting een integraal gebiedsontwikkelingsplan. 
De belangrijkste pijlers uit de plankaarten worden hier 
genoemd. Allereerst vormt het plangebied middels een 
drie-zones gelaagde overgang van stadscentrum naar 
woonwijk. Het middelste zone vormt een mix van wonen, 
werken en openbare ruimte. Daarnaast zal de huidige 
wijkstructuur worden doorgezet in het nieuwe plangebied. 
Wat betreft de groenstructuur zal er een ‘centrale groen 
as’ worden gemaakt tussen de Dommelzone en de kade. 
Water krijgt ook een belangrijke functie toebedeeld. Tot 
slot zal de verkeersstructuur zo ingepast worden dat er een 
logische en snelle verkeersontsluiting ontstaat, waarbij 
het parkeren onder de grond plaatsvindt. Het langzame 
verkeer krijgt meer ruimte en wordt juist het gebied 
ingetrokken.

6 PARTICIPATIE VAN DE WERKGROEP Om serieus als 
deelnemer te kunnen participeren is het nodig dat 

de werkgroep Picuskade/NRE een formele positie krijgt 
in het regulier projectgroep overleg, waarin strategisch 
voortgangsoverleg plaatsvindt. Om een positieve bijdrage 
te kunnen leveren is het nodig dat er integraal vanuit een 
over-all gebiedsvisie wordt gewerkt. Om te komen tot 
een gewenste overlegstructuur is het nodig dat er een 
overlegstructuur komt die uitmondt in een stappen- en 
faseringsplan. 



FOLDED /
A R C H I T E C T U U R   E N   V I S U A L I S A T I E S 31

COLOFON

Werkgroep Picuskade/NRE
Peter Struik (voorzitter)
Jacco Schellen (secretaris)
Willum Cornelissen
Ruud van Gool 
Teun Lavrijssen 
Jeroen Sprangers
Jan Welvaarts
Hans Witvoet

Met dank aan
FOLDED/ Architectuur en Visualisaties 
( www.folded.nl )
Buurtvereniging Villapark
( www.villaparkeindhoven.nl )

Eindredactie Teun Lavrijssen, Jeroen Sprangers
Vormgeving FOLDED
Kaarten FOLDED
Druk  1e

Oplage  500 exemplaren

Voor Bronnen mail naar BeterNRE2.0@gmail.com

31



Het NRE terrein. Stedelijk industrieel erfgoed, gelegen tegen het centrum van 
Eindhoven. Liggend op de as van de stadsdelen Centrum, Tongelre en Stratum. Een 
gebied dat wordt omringd door woonwijken; privé gebonden achtertuinen sluiten 

letterlijk aan op het terrein. Een terrein dat door haar industriële functie al ruim een eeuw 
niet toegankelijk is geweest voor het publiek, maar nu wordt opengesteld. Een gebied dat 
na jaren van intensief gebruik nu verlaten is, maar wederom aan de vooravond staat van 
een unieke transformatie. Klaar voor een nieuwe binnenstedelijke ontwikkeling.

De Werkgroep Picuskade/NRE wil u middels deze brochure introduceren in het NRE 
terrein. U vertellen over haar geschiedenis, de huidige ontwikkelingen en het proces 
daaromheen. Wij zijn een groep enthousiaste vrijwillige professionals met een hart voor 
het NRE terrein. De Werkgroep streeft naar een integrale ontwikkeling van het gebied. 
Eén die het gehele terrein bestrijkt. Een ontwikkeling waarin het publiek, de bewoners 
van deze stad, mee kunnen praten, denken en werken. Een ontwikkeltraject voor de stad.

Om dit mogelijk te maken is er op 22 mei 2013 een publieke Brainstormavond 
georganiseerd waarin omwonenden, belanghebbenden en de gemeente hun visies, 
wensen en ideeën voor het NRE terrein met elkander konden delen en bediscussiëren. Een 
avond met veel waardevolle input. De resultaten en conclusies van deze avond vindt u in 
deze brochure. Zij zijn tekstueel samengevat en vervolgens professioneel vertaald naar 
structuurkaarten. Dit is onze aanzet voor de start van een integraal ontwikkelingsplan.

Deze brochure is tot stand gekomen met behulp van architectenbureau FOLDED /


