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Deze studie wil zo ver gaan om het complex De Bijenkorf - Piazza Center als een belangrijk kristal

lisatiepunt te waarderen in de zoektocht naar een identiteit van de Eindhovense stedenbouw. In het 

complex De Bijenkorf - Piazza Center kan het principe van de ensemblewerking worden herkend 

waarmee de stad Eindhoven op een aantal momenten in haar geschiedenis naar een passende, eigen

zinnige vorm van stedenbouw heeft gezocht. Niet vanuit een behoefte om 'origineel' te willen zijn, 

maar eerder vanuit de noodzaak om moeilijke impasses, zoals de barrière die een spoorweg oplegt, 

en andere, vooral brutale consequenties van abrupte grootschalige industrialisering op een mogelijk 

elegante manier te transcenderen. 

In het eerste essay wordt het complex De Bijenkorf - Piazza Center geplaatst in de context van de lijn 

van de architectonische productie in Eindhoven. In het tweede essay wordt zo nauwkeurig mogelijk 

de locale, politieke en cultuurhistorische achtergrond geschetst, waartegen de totstandkoming van 

het complex De Bijenkorf - Piazza Center kan worden begrepen. In het derde essay wordt de trans

formatie van het complex De Bijenkorf - Piazza Center, zoals ontworpen door het bureau Fuksas uit 

Rome, toegelicht . 

Hierna volgen nog twee notities, vanuit de ideevorming van de Gemeente Eindhoven. De teksten wor

den afgewisseld met de drie fasen in de beeldvorming, zoals verschillende ontwerpen de vorm van 

het ensemble in stappen hebben bepaald. 

Met de publicatie van de drie essays, de beide notities en de documentatie van de plannen staat een 

manier van recherchewerk ter discussie, als basis voor de geschiedschrijving van de architectonische 

productie. Deze publicatie pretendeert niet een definitieve beoordeling te hebben nagestreefd, als 

gebouwmonografie. Het gaat eerder om het bijeenbrengen van materiaal, waarmee op een later 

tijdstip nog meer historische diepgang kan worden bereikt, als er meer inzicht voor handen is wat 

betreft de vorm van stedenbouw die in Eindhoven wordt bedreven. Vooralsnog levert deze publicatie 

daarvoor een deel van het feitenmateriaal (voordat het verdwenen en vergeten is) en een aantal 

hypotheses. Pas vanuit de intensieve uiteenzetting met nog meer karakteristieke bouwwerken die in 

Eindhoven staan zal blijken of het hier bijeengedragen feitenmateriaal een overdaad, een tekort, of 

wellicht een adequate hoeveelheid aan overwegingen bevat om op een later moment, bij nog meer 

historische distantie, een meer definitief standpunt in te kunnen nemen. 

Jas Bosman 
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Op zoek naar een 
identiteit van de Eindhovense 
stedenbouw 

Jos Bosman 

Wat betreft bouwproductie en bouwkunst, kon Eindhoven zich tot 1850 bij lange na niet meten met 

steden als Maastricht, 's-Hertogenbosch en Nijmegen. Eindhoven was benard veel kleiner gebleven 

en had nauwelijks een gelaagde en complexe geschiedenis als stad doorgemaakt. 

Eindhoven is groot geworden op de manier waarop in Frankrijk een ganzenlever wordt gekweekt, 

namelijk via een mentaliteit en een ondernemersdrift die door massaconsumptie worden uitge

daagd. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw zorgden de textiel- en sigarenfabrieken 

ervoor dat de zes tegen elkaar aan liggende gemeenten langzaam maar zeker tot een doorgaande 

stedelijke ruimte werden omgevormd. In die eerste fase werd de stedelijke ruimte nauwelijks bewust 

ontworpen, maar is er eerder sprake van een vlakkendekkend opvulsel. Op die manier dreef de indus

trialisatie de gemeenten bijeen, die in 1920 werden samengevoegd tot één stad . 

Die industriële ontwikkeling dicteert ook de architectonische herkenbaarheid van de zes gemeenten, 

want pas met het begin van de industrialisatie kroonden alle gemeenten zich met relatief grote 

kerken . Opvallend genoeg ging de sloop van de middeleeuwse kerk van Eindhoven in 1860 vooraf 

aan de aanleg van de spoorweg in 1866. Met de parallelle planning van een spoorlijn en een neogo

tische kerk, naar ontwerp van de beroemde P.J .H. Cuypers, architect van het Centraal Station van 

Amsterdam, werd een met Keulen vergelijkbare injectie tot radicale vernieuwing nagestreefd. 

Eindhoven plande waar Keulen mee bezig was: de stedenbouwkundige mise-en-scène van een sta

tion in relatie tot een gotische kerk kan als een uitdrukking van het streven naar modernisatie wor

den gezien. 

In Keulen stond al een fragment van een reusachtig grote kerk (een halve toren en een deel van het 

schip), en nog wel van een echte gotische kathedraal die bij wijze van spreken alleen maar hoefde te 

worden afgebouwd (dit was overigens wel een kolossale onderneming). De middeleeuwse kerk van 



Eindhoven was te bescheiden van vorm en omvang om als modern baken langs de spoorweg te kun

nen voldoen . Met het vervangen van die kerk, en het projecteren van een nieuwe, waarbij de posi

tie 180 graden gedraaid werd naar de nieuwe poort van de stad, het station, is de ambitie geboren 

om in één stap een grote stad te worden . 

Naar een grotere schaal 

Nadat Groot-Eindhoven in 1920 een politiek feit werd, kon er binnen de nieuwe, grotere schaal wor

den gepland. Het belangrijkste stedenbouwkundige element daarin vormde een band die vanaf 1930 

werd gerealiseerd en die een krachtige ondersteuning vormde voor de explosieve groei van de stad. 

Langs de spoorweg vanuit het centrum richting Strijp - in feite in het verlengde van het kanaal, met 

de binnenstad ertussenin - werd een hele reeks van complexen geprojecteerd, voornamelijk door 

Philips. Het resultaat was een bandstad, gemaakt met fabrieksgebouwen, waarin later het Philipssta

dion, het Philips Ontspannings Centrum en het Gemeentelijk Philips de Jongh Wandelpark werden 

opgenomen. Deze. figuur van de bandstad begon aan de kant van de binnenstad met de huidige 

Witte Dame en het complex ernaast met de befaamde Lichttoren, en de band eindigt tegenwoordig 

met het Sportpark De Herdgang, waar de profs, junioren en amateurs van PSV trainen. Jarenlang 

gedroeg het grootste deel van deze bandstad zich als een van de stad geïsoleerde figuur, omdat de 

industrie zich door middel van hekken inkaderde, met geüniformeerde bedrijfspolitie aan de ingan

gen. Op die manier werd er een massieve, autonome wig in de stad gedreven. Ondertussen zijn de 

afgebakende delen uit die bandstad echter voor een groot deel openbaar gebied geworden en bevat 

deze bandstad als geheel het grootste volume aan Eindhovense rijksmonumenten. 

Rond 1930 demonstreerde de stad Eindhoven voor het eerst een nieuwe vorm van stedelijke ambian

ce, die zelfs grootstedelijk te noemen is. Deze demonstratie vond plaats langs de binnenring van de 

stad. De Dienst Gemeentewerken realiseerde in 1929 de statige Elzentbrug over de Dommel. In het

zelfde jaar verrees aan de Emmasingel het indrukwekkende hoofdkantoor van Philips, van de hand 

van D. Roosenburg. Veel kleiner, maar geraffineerd en eveneens in een zakelijke stijl waarin baksteen 

overheerst, werd in 1932 een winkelpand (voor gereedschappen en ijzerwaren van W. van der Schoot) 

aan de Kleine Berg uitgevoerd naar een ontwerp van architect eH. de Bever. In 1936 volgde het door 

AJ. Kropholler ontworpen Van Abbemuseum. De vier bouwwerken zijn niet letterlijk in dezelfde stijl 

gebouwd, maar tonen wel een grote atmosferische verwantschap. Deze is zo sterk, dat ze samen een 

nieuw, zelfbewust levensgevoel vermochten te introduceren, dat vooralsnog aan de zakelijke elite 
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bleef voorbehouden, die verdekt in het groen statige huizen in de buurt van deze grootstedelijke 

bouwwerken liet bouwen. In de buurt van het Van Abbemuseum en de Elzentbrug kwam ook een 

met behulp van architectuur gesuggereerd ensemble tot stand, in de vorm van een stedelijk blok in 

het groen, dat aan één kant wordt gevormd door het Gezellenhuis aan de Jonckbloetlaan, ontwor

pen door A. Ingwersen, 1930, en aan de andere kant door het Parkhotel, een gebouw van hetzelfde 

formaat en een soortgelijk karakter. 

In de tweede helft van de jaren dertig doet het witte, verfijnde modernisme zijn intrede. Eerst 

ontwierp Roosenburg het luchthavengebouw van Welschap, 1936, en vervolgens tekende de beken

de architect W.M. Dudok uit Hilversum het Witte Dorp, 1937-1939. Het Witte Dorp is een schoolvoor

beeld van stedenbouwkundige ensemblewerking. 

Naoorlogse accenten 

De tweede fase van modernisering volgt na de oorlog. Dan profileert de stad Eindhoven zich als com

pany town (die het eigenlijk al was), uniek in de Nederlandse context. Het nieuwe naoorlogse accent 

werd bepaald door een culturele component. De gebouwen en terreinen voor de vrije tijd werden 

niet op de eerste plaats door de gemeentelijke overheid, maar vooral door de industrie geïnitieerd: 

muziektheater ('ontspanningscentrum'), parken en voetbalstadion. Deze urbane objecten van de 

company town werden met steun van de provinciale en rijksoverheid aangevuld met grote stedelijke 

elementen die de moderniteit van de stad sterk het profiel van de jaren zestig hebben meegegeven : 

de FelIenoord als gigantische verkeersader, de John F. Kennedylaan als parkwayen de daaraan gele

gen universiteitscampus van de Technische Hogeschool. Een bijzonder poëtisch element werd via een 

opdracht van Philips toegevoegd in de vorm van het Evoluon, het meest enigmatische gebouw van 

Eindhoven, dat vaak met een UFO is vergeleken . Het werd door ir. L.c. Kalft samen met architect Leo 

de Bever ontworpen, die in de Verenigde Staten zijn opleiding had gevolgd bij onder anderen Marcel 

Breuer. Het gebouw staat model voor een periode waarin de stad Eindhoven als voorbeeldige uit

drukking van een moderne industriestad gold, naar Amerikaans model, met wetenschappelijk onder

zoek dat internationale ambities koestert. 

Het begin van de identiteitscrisis waar Eindhoven vervolgens last van zou gaan krijgen, werd nog op 

een geniale manier weerstaan door de bouw van het Piazza Center en de Bijenkorf. Waarom geni

aal? Ponti was de eerste architect na Roosenburg die inzag dat Eindhoven zijn latente verlangen naar 

grootstedelijkheid kon omzetten in architectuur door niet de industriële architectuur in het centrum 



te negeren, maar door daar letterlijk op in te gaan via een variant met meer luxueuze materialen. Zo 

was Roosenburg te werk gegaan in zijn ontwerp voor het kantoorgebouw aan de Emmasingel. Het

zelfde principe paste Ponti in de Bijenkorf toe: hij oriënteerde zich in zijn ontwerp op de geleding 

van de Philipsfabrieken (de betonnen verticalen in de gevel) en hij voorzag de gevel van nobele 

keramiekbekleding . Ponti en Boosten deden ook voor, wat architect Bert Dirrix later met de Witte 

Dame zou gaan doen: zij creëerden een gebouw dat doorgang en terras is als deel van het ensem

ble: de doorgang naar Woensel en de winkel ernaast met het terras van de Bijenkorf erop, leveren 

een levendige complexiteit op, die Dirrix later als principe van het Middenmotief in de Witte Dame 

opnieuw zal inzetten (ook al zit daar geen letterlijk terras in, maar zijn er wel open vloeren in de 

buitenlucht) . Ook de Piazza zelf, als deel van een ensemblevorm, zal Dirrix in een grotere variant tot 

leven brengen met het Lichtplein. Ponti heeft, met andere woorden, een strategie aangedragen 

waarmee de stad haar karakter kan vormen . Toch werd Ponti een tijdlang niet serieus genomen. Eerst 

kwamen de stad en haar aanzien in een neerwaartse spiraal terecht, voordat de tijd van de renovatie 

van een fabriek tot de Witte Dame en een verdere grootstedelijke vernieuwing van de stad zich kon 

doorzetten. De doorslag voor de twijfel gaf waarschijnlijk de algemene kritiek op het beeld van 

voorbeeldigheid dat het Eindhoven van de jaren zestig als imago belichaamde, als enige Nederlandse 

stad naar Amerikaans voorbeeld . Dat beeld werd besmeurd. Het begin van de krit iek werd gemar

keerd door het boek The death and life of great American Cities (1961) van Jane Jacobs. 

Keerpunten en puzzel strategieën 

De nieuwe bestrating van de binnenstad en de bouw van de Heuvelgalerie hebben een heel andere 

identiteit dan die van de Grossstadt uit de jaren dertig opgeleverd . Eindhoven koos aan het einde 

van de jaren tachtig voor het imago van de regiostad. Toch is daar in de loop van de jaren negentig 

weer een draai aan gegeven . Rijksbouwmeester Jo Coenen heeft een plein voor de binnenstad ont

worpen waarvan het gezicht bepaald wordt door een gebouw van Charles Vandenhove. Op de plaats 

waar Cuypers een neogotische kerk heeft neergezet, draagt Eindhoven voortaan een "Euregionale" 

allure uit. 

Een ander keerpunt in de jaren negentig vormde de herontdekking van de moderne grootstedelijk

heid aan de rand van de binnenstad. De maatgevende vernieuwing is die van de Witte Dame 

geweest, waarmee het - vooreerst onderschatte - potentieel van eigentijdse grootstedelijkheid tot 

leven is gewekt. De voormalige fabriek werd het onderkomen voor een openbare bibliotheek, de 
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Design Academy, een stedelijke tentoonstellingsruimte voor kunst, design en architectuur, een gale

rie met kunstuitleen en diverse winkels en kantoren. De nieuwe functie had een soort van Centre 

Pompidou-effect. Na de succesvolle vernieuwing van de Witte Dame hebben de direct ernaast gepro

jecteerde woongebouwen van Van Aken de nieuwe beleving van de grootstedelijke dimensie ten 

volle tot bloei laten komen. Vooral de manier waarop die woongebouwen en het Wilhelminaplein 

ruimtelijk gezien in elkaar scharnieren voert een nieuw soort van stedenbouwkundig raffinement 

voor ogen. Ook het woongebouw van Neave Brown aan de Vestdijk en de uitbreiding van het Van 

Abbemuseum door Abel Cahen opereren met een verhouding in grootte die enerzijds een enorme 

vergroting in schaal toelaat en anderzijds via een puzzelstrategie ingaat op een voorhanden zijnde 

kleine schaal direct ernaast. 

Die puzzelstrategie leert ons iets over een manier waarop in de geschiedenis van Eindhoven een 

eigenzinnige vorm van stedenbouw valt te ontwaren, die opereert via het ensemble als type van 

ingrijpen. Hiervan getuigt ook het enige grootschalige gebouw in de binnenstad uit de negentiende 

eeuw, de Catharinakerk, die samen met een (ook door Cuypers ontworpen) woning een stedelijk 

ensemble vormt dat groot en klein weet te koppelen tot een puzzelstuk dat stedenbouwvormend is. 

In de twintigste eeuw werd die strategie gedurende een tamelijk lange periode verlaten, niet in de 

laatste plaats als gevolg van de schaalsprong die Philips in Eindhoven aanbracht, waarmee de tegen

stelling tussen groot en klein, tussen de fabrieksterreinen en de kleine dorpse woningbouw ernaast, 

tot een karikatuur werd van een machtsverhouding. Maar nadat de herbestemming van de voorma

lige industriegebouwen realiteit is geworden, en deze tot rijksmonumenten zijn bestemd, kan de 

grote schaal worden hergeprogrammeerd met ingrediënten en eigenschappen van echte groot

stedelijkheid. Het voormalige Philips Natuurkundig Laboratorium is een goed voorbeeld van een ge

bouw in een stedenbouwkundige positie, waar enerzijds de grote schaal van de voormalige fabrie

ken en anderzijds de kleine schaal van de woningbouw ernaast alsnog een dialoog met elkaar kun

nen aangaan. 

Nieuwe monumentaliteit 

Aan het begin van het nieuwe millennium worden ook nieuwe, meer radicale mogelijkheden tot pro

filering ontgonnen van wat tot nu toe als puzzelstrategie is beschreven. De Dienst Stedelijke Ont

wikkeling van de gemeente Eindhoven maakte in samenwerking met het bureau Kees Christiaanse 

een plan voor een met gebouwen geflankeerde as die naar de Technische Universiteit voert. Het 



resultaat is een nieuwe en opvallende monumentaliteit, als gevolg van gebouwen die zich als soli

taire vormen kunnen manifesteren, maar die tevens zich ook aan de spelregels van een ensemble 

houden, waartoe de parkeergarages en de toegangen ernaartoe aanleiding hebben gegeven. Een 

nobele en bijzonder eigentijdse straatbekleding uit grote ruitvormige betonnen en stalen elementen 

accentueert de samenhang van een sokkel die het geheel als ensemble leesbaar maakt. 

Aan de andere kant van het station werd het door Boosten ontworpen Piazza Center gestript en ver

bouwd door het bureau Fuksas uit Rome. De kracht van de 'Italianità' die van Ponti's Bijenkorf uit

gaat, werd verder uitgebuit. Fuksas werd bijgestaan door een projectontwikkelaar, die de grenzen 

van het nieuwe bouwvolume behoorlijk wist op te rekken: het nieuwe complex stapt uit de rooilij

nen die de Bijenkorf aan twee kanten aanhoudt. Daarbij moet worden vastgesteld dat de gekozen 

vormgeving, die maximaal met de economische krachten in het veld opereert, tevens op een uiterst 

sensibele wijze een aantal relaties weet aan te gaan met gebouwen in de directe omgeving die tot 

nu toe geen actieve rol hadden - als 'acteur' - in dit deel van de binnenstad. Bij die vaststelling moet 

worden bedacht dat een nieuwe monumentale expressie alleen kan worden gewonnen uit een te 

definiëren vermogen aan monumentale mogelijkheden, waarvoor de eigenschappen van bestaande 

gebouwen een aanleiding kunnen geven. De rooilijn van een ooit geplande, korte 'boulevard' was 

voor een nieuwe gewenste definitie al lang niet meer het ideale middel, omdat andere gebouwen 

dan die uit de wederopbouwperiode - waar de positie van de Bijenkorf zich invoegt - zich hiervan 

vooral in hoogte, contour en uitdrukking al te zeer hadden onderscheiden. Dit geldt vooral voor de 

groene kantoortoren tegenover het station, voor het Philips Lightning gebouw naast de Lichttoren, 

voor de parkeergarage naast het Piazza Center en voor de architectuur met 'schoudervulling': de via 

de hoektribunes tot een gigantische gestalte opgeblazen contour van het PSV-stadion. In het ont

werp van het bureau Fuksas gaat wat voorheen een in zichzelf gekeerd ensemble was, dat qua maat 

op zowel de wederopbouwarchitectuur als op de oude fabriek- en kantoorgebouwen aan de Emma

singel was afgestemd, in dialoog met alle hiervoor genoemde uitzonderingen van latere datum. 

De ensemblevorm, die nog steeds in Ponti's Bijenkorf haar episch centrum vindt, vertoont nieuwe, 

meer ambivalente trekken. Het getransformeerde volume van het Piazza Center gedraagt zich als 

een solitair die zich voorzichtig losmaakt van het ensemble, en vervolgens in relatie treedt met de 

grote vormen ernaast, die op grond van hun generieke eigenschappen tot nu toe niet in een spel van 

samenhangende beleving waren betrokken. Wie voor de ingang van de Bijenkorf staat, wordt 

gewaar hoe de Groene Toren tegenover het station een relatie aangaat met de uitdrukking van het 

nieuwe Piazza Center. Dit type relatie, die Sigfried Giedion in navolging van de Japanse architect 
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Maki vanuit de eigenschap van de 'group form' heeft verklaard, wordt compleet met Fuksas' voor

stel voor twee 'blob'-vormige gebouwen die de ruimte voor het Piazza Center en de Admirant, als 

waren het twee reusachtige zwerfkeien, een pleinruimte markeren. Het ontwerp voor deze bubbel

achtige vormen neemt de afwijkende vorm van de tribunes van het voetbalstadion op als geste bin

nen het forum van de binnenstad. Met Fuksas' bubbels wordt die geste veredeld tot twee tastbare 

luxesculpturen. De Bijenkorf van Ponti handhaaft zich binnen dit geheel als het architectonische 

juweel, dat de verzameling sculpturen - de 'group form' - met een bijzonder authentieke kwaliteit 

oplaadt. 

Eenmaal binnengetreden in het nieuwe Piazza Center, wordt de bezoeker onverwachts geconfron

teerd met een nagekomen architectonische belofte uit het project Nieuw Babylon van Constant 

Nieuwenhuys. De levendige urbaniteit waar Constant in de jaren zestig een lans voor brak, en die als 

inhoud in het concept van de 'group form' van die jaren nog ontbrak, blijkt intussen wel 'maakbaar'. 

De vormgeving van de stad Eindhoven staat midden in een ontwikkelingsproces, op weg naar een 

schaalsprong die zoekt naar een metropolitaanse allure, die ooit een eerste gestalte kreeg aan de 

Emmasingel, onderging, opnieuw geboren werd met de Witte Dame, zich op het ogenblik verder 

ontwikkelt via de plannen van Fuksas voor het 18 Septemberplein en zich via het nog vorm te geven 

Viktoriakwartier zal doorzetten tot in het nieuwe Strijp 5 onder stedenbouwkundige leiding van 

Adriaan Geuze. 
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ontwerp Boosten 

ontwerp Boosten, Geenen en Oskam 
ontwerp Boosten 



Eindhovens cf!uma 
* centrum van leven 

* centrum van kracht 

hart van de stad! * centrum van handel . .. 

Niet langer zal Eindhoven een stad zonder city zijn, een stad 
zonder hart. . . .. . Visie en ondernemingsdurf gaan thans aan 
Eindhoven een centrum geven : een grandioos complex van 
winkels, kantoren, een café-restaurant .. ... . straks ook een 
warenhuis, een congresgebouw, een im- en exportcentrum .... . . 
Op het van nature daartoe bestemde punt, midden in de stad, 
tegenover spoorweg- en busstation, scheppen architecten van 
naam, aan het 18-septemberplein, een ultramoderne bebouwing. 
De LUMA-galerij wordt een geheel overdekt complex met niet 
minder dan 66 winkels. Daarboven kantoren; daarvóór een 
rotonde, een café-restaurant met windvrije terrassen en een 
dakterras ...... Dat is de éérste fase. 
Het zullen winkels zijn van standing, voornamelijk uitgelezen 
speciaalzaken. De LUMA-galerij zal Eindhovens IIQuality Streef" 
worden. Van een luifel voorziene etalages zullen reeds aan de 
buitenzijde het publiek lokken om de drempel loze, deurloze, 
van luchtsluizen voorziene ingangen door te gaan om daar bin
nen, rustig en volkomen beschut, te gaan winkelen in een keur 
van moderne, aantrekkelijke zaken. Winkels, kantoren en 
galerijen krijgen airconditioning: warmte in de winter, aange
name koelte in de zomer. Deur aan deur, in tientallen speciaal
zaken, maar onder één dak, zal men kunnen kiezen uit de 
beste en mooiste produkten en artikelen van handel en nijver
heid . . .... 
Aan een espresso-bar zat men à la minute een versterkend 
kopje koffie kunnen genieten en men zal elkaar kunnen treffen, 
men zal kunnen rusten en van de goede dingen der aarde 
proeven in het joyeuze restaurant, dat een rotisserie, een 
"Bierkneip", een theesalon en een voortreffelijke lunch- en 
dinerzaal krijgt .. . . . . 
Dit nieuwe "hart van de stad', dit trefpunt van Eindhoven, de 

LUMA-galerij, zal van alle kanten uiterst gemakkelijk te be
reiken zi jn. Een voetgangerstunnel geeft directe verbinding met 
het station en met de rest van de stad . . ... . Een groot parkeer-
terrein met service-station zal 300 auto's kunnen bergen, 
waarbij later nog een enorme ondergrondse parkeergarage 
komt .. .... 
Natuurlijk worden in dit complex inrichting en afwerking in elk 
opzicht up to date. De modernste, beste materialen worden 
gebruikt, de nieuwste vindingen worden toegepast. Snelle liften 
komen waar die nodig zijn. De winkeleenheden kunnen ook in 
veelvouden worden gehuurd en als groter geheel worden in
gericht, waarbij bijzondere voorzieningen worden getroffen 
inzake de ingangen enz. 
Na winkelgalerij en restaurant zullen in volgende fasen verrijzen: 
een warenhuis; een hoogbouw im- en exportcentrum, dat als een 
soort permanente "Jaarbeurs" een doorlopende expositie zal 
zijn en showruimte en trefpunt zal worden voor fabrikanten en 
handelaren; een hoogbouw zaken hotel; en een congresgebouw; 
waarmee de stad en het vreemdel ingenverkeer zeer gebaat 
zullen zijn . ..... De gronden zijn gereserveerd; de plannen staan 
reeds op papier . 
Maar nu, direct, krijgt Eindhoven dan wèrkelijk een hart, een 
leven brengend, intens kloppend hart. De LUMA-galerij zal de 
kern zijn van het zakenleven, van het winkelen, van de Eind
hovense gezelligheid. De LUMA-galerij zal eenieder tot zich 
trekken, uit de stad, uit de omgeving, uit de provincie, uit 
België, Luxemburg en West-Duitsland en van nog veel verder ... 
Er zal in Eindhoven geen plek zijn, zó druk, zó intens door 
inwoners, landgenoten en buitenlanders bezocht als het gran
dioze, ultramoderne, van leven bru isende nieuwe "hart van de 
stad" - de LUMA-galerij ! 
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Voorwoord 

De bijdrage van Gio Ponti aan de architectuur en stedenbouw van Eindhoven is onderbelicht. De 

ontwerper van de gevel en het restaurant van de Eindhovense Bijenkorf is vooral bekend als ontwer

per van meubels. Hij werd, ook elders in Europa, als architect vaak minder serieus genomen. Als 

designer is zijn naam vooral met de stad Milaan verbonden . Binnen de internationale design cultuur, 

die voor een belangrijk deel via de stad Milaan wordt bepaald, staat de smaakbewuste oprichter van 

het architectuurtijdschrift Domus - een tijdschrift met altijd veel aandacht voor meubels, interieurs en 

afwerking van gebouwen - hoog aangeschreven. Maar zelfs die betekenis is heel langzaam en vrij 

laat in Eindhoven doorgedrongen . De ambitie vanuit de stad Eindhoven, die zich bewust aan de 

wereld van de designers in Milaan spiegelt en vooral via de huidige positie van de Design Academy 

wordt uitgedragen, is pas op een beduidend later tijdstip dan het complex De Bijenkorf - Piazza 

Center, dat werd geopend in 1969-1970, een bewust en manifest deel van de stad geworden. 

Toch heeft de mogelijke vergelijking Eindhoven - Milaan, als twee typische industriesteden, impliciet 

meer om het lijf dan een gemeenschappelijke interesse in design of, zoals het vroeger werd 

genoemd, kunstnijverheid . Ponti heeft in Eindhoven laten zien, hoe design via de architectuur in de 

stedenbouw van betekenis kan zijn, op een manier die als verwant kan worden beschouwd met de 

zogenoemde Amsterdamse School aan het begin van de twintigste eeuw. Hij heeft het werk voort

gezet, waar Melchior van der Mey hem in Eindhoven is voorgegaan (de Ventoseflat) . Ponti's archi

tectuur bereikt daarbij een opvallende, zelfbewuste en vanzelfsprekende uitdrukking, die aan het 

stadscentrum een bijzondere allure toevoegt . 
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Een moeizaam monument 
Ponti's Bijenkorf in Eindhoven 

Groot-Eindhoven, stad uit de snelkookpan 

Hans Schippers 

Het huidige Eindhoven bestond vroeger uit vijf dorpen: Strijp, Tongelre, Stratum, Gestel en Woensel 

met Eindhoven als kleine stedelijke kern , In de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde 

het bedrijfsleven zich vooral in Strijp, Stratum en Eindhoven , In Woensel kwamen veel woningen voor 

de fabrieksarbeiders. 

De komst van de gloeilampenfabriek Philips in 1891 betekende het begin van een stormachtige ont

wikkeling . Het bedrijf begon met enkele tientallen werknemers, maar zeven jaar later waren het er 

al 700. Na het in productie nemen van enkele verbeterde typen lampen steeg dit aantal sprongs

gewijs via 3100 in 1915 tot 6750 in 1920. Nog eens negen jaar later werkten er ruim 20 ,000 mensen 

bij Philips. 

Dit was toen allang geen simpele gloeilampenfabriek meer, maar een internationaal opererend elek

trotechnisch concern met eigen onderzoeksafdelingen en bedrijven op het terrein van de verpak

kings- glas- en machinefabricage. De spectaculaire groei van Philips veroorzaakte grote bestuurlijke, 

planologische en financiële problemen . Het was dan ook voor alle betrokken gemeenten een 

opluchting toen zij per 1 januari 1920 werden samengevoegd tot (Groot)-Eindhoven. De nieuwe ge

meente had 48.000 inwoners. Vijftien jaar later waren het erl05.000.' 

De voortdurende expansie van Philips veroorzaakte ook spanningen op maatschappelijk terrein . Dit 

niet zozeer door de toestroom van een waar vreemdelingenleg ioen aan werknemers uit Zuidoost

Brabant, Limburg, Duitsland, het toenmalige Tsjecho-Slowakije en later vooral Noord-Nederland, 

maar door spanningen tussen de leiding van het bedr ijf en het bestuur van de stad. De protestantse 

gebroeders Philips en een aantal van hun medewerkers waren goed opgeleide technici en managers 



met vaak buitenlandse ervaring. Zij werkten als het ware vanuit een andere mentaliteit en in een 

andere versnelling dan het traditioneel katholieke bestuur van Eindhoven. In de eerste decennia van 

de twintigste eeuw ontwikkelde het bedrijf zich zo in een aantal opzichten tot 'een staat in de stad', 

met eigen instellingen op onder meer cultureel, educatief en sportief gebied. 

Vaak was dit overigens een noodzaak omdat bij de gemeente de wil en/of de middelen ontbraken 

om bijvoorbeeld openbare scholen of algemeen culturele instellingen tot stand te brengen. Een deel 

van de groep nieuwkomers was immers niet-katholiek en had behoefte aan eigen voorzieningen. 

Rond 1910 deden zich enkele scherpe conflicten voor tussen wat men kan noemen: 'Philips-liberalen'

met daarbij overigens ook progressieve katholieken - en het katholieke establishment. 'Het eind van 

het werken dier heeren is het liberaliseeren onzer katholieke stad', schreef een vertegenwoordiger 

van de laatste groep in een verkiezingspamflet. 

De zogeheten 'HBS-affaire' betrof de oprichting van een 'neutrale', dat wil zeggen niet-katholieke 

middelbare school. Bij de daarop volgende 'feestdagenkwestie' ging het om al dan niet doorwerken 

bij Philips op katholieke feestdagen. Bij de eerste zaak won de liberale coalitie. In het geval van de 

feestdagen kwestie echter, moesten Philips en medestanders erkennen dat zij rekening dienden te 

houden met de traditionele verhoudingen en de katholieke zuil. ' 

Na deze twee conflicten groeiden Philips en de katholieke bovenlaag, die immers in hoofdzaak 

dezelfde maatschappelijke achtergrond en belangen hadden, naar elkaar toe. De komst van andere 

'nieuwkomers' bleef men van katholieke zijde echter met wantrouwen volgen. In de jaren dertig 

kwam een soort verdeling van invloedssferen tot stand. Philips kreeg meestal zijn zin in zaken die het 

belang van het bedrijf betroffen . Het katholieke establishment behield in hoofdzaak de vrije hand 

bij het bestuur van de stad . Dit bestuurlijk evenwicht hield tot ver in de jaren zestig stand . Dit was 

mede mogelijk omdat de katholieke partijen, in hoofdzaak de Rooms-Katholieke Staats Partij en na 

1945 de Katholieke Volks Partij (KVP), een meerderheid in de gemeenteraad hadden. 3 

Een spoorweg als stedelijke barrière 

Het tracé van de in 1866 aangelegde spoorweg die Eindhoven met Rotterdam en later Venlo ver

bond, liep langs de grens tussen Woensel en Eindhoven. Daarmee liep het ook dwars door de in 1920 

ontstane gemeente. Er waren weliswaar spoorwegovergangen, maar met het toenemen van het 

treinverkeer bleven die zo vaak gesloten dat de spoorlijn steeds meer een barrière vormde tussen 

2 J.M.P. van Oorschot, Eindhoven een samenleving in 
ontwikkeling, dl.1.Eindhoven 1982 p.237-243, 
332-334. Schippers, ibid., 53, 54. 

Woensel en de rest van de stad. Vooral de overgang op de Feilenoord in het centrum van de stad, 3 Schippers, ibid., 85. 

was in de jaren dertig en veertig berucht. 
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Het gemeentebestuur was al in de jaren twintig plannen gaan maken om de verkeerssituatie te ver

beteren. In 1928 stelde de directeur van Gemeentewerken voor om een verhoogde spoorweg aan te 

leggen met een aantal tunnels . Het 'Hoogspoorplan' zou in allerlei varianten ook in de jaren dertig 

voortdurend ter sprake komen . Tot een aanleg kwam het echter niet. De spoorwegperikelen maakten 

deel uit van de totale verkeersproblematiek in en rond Eindhoven, waarvoor onder meer de aanleg 

van een rondweg werd voorzien . Zo lang hierover niets was besloten, bleven ook de dure plannen 

voor een hoogspoor in de la . 

In mei 1940 bezette het Duitse leger ons land. Vanwege het grote belang van de Philipsfabrieken 

voor de oorlogsproductie bombardeerde de Britse luchtmacht Eindhoven op 6 december 1942. Hierbij 

werd ook in het centrum grote schade aangericht. Het gemeentebestuur gaf kort na het bombarde

ment de opdracht voor het opstellen van een Wederopbouwplan voor de binnenstad. Hierin moest 

tevens een oplossing van de spoorwegkwestie komen . Twee andere bombardementen - een geal

lieerd en een Duits - richtten later in de oorlog verdere schade aan in de stad. 

De opdracht voor het Wederopbouwplan ging naar de Leidse architect ir. J.A. van der Laan. Hij was 

goed bekend in Eindhoven omdat hij in 1938 een prijsvraag voor de bouw van een nieuw stadhuis 

had gewonnen. Tevens kreeg een Rotterdamse architectenbureau eind 1943 de opdracht om een 

algemeen uitbreidingsplan voor de stad op te stellen. Beide plannen waren nauw met elkaar ver

bonden . Een oplossing van de problemen met de spoorweg zou een eind maken aan het isolement 

van Woensel. De groei van Eindhoven zou dan vervolgens voor een veel groter deel dan voorheen in 

dit stadsdeel kunnen plaatsvinden. 

Tijdens de oorlog hielden nog enkele andere instanties zich bezig met de kwestie van de spoorlijn . 

Een ervan stelde voor om de lijn naar het noorden te verplaatsen en een kopstation in Woensel te 

bouwen. Omdat de Nederlandse Spoorwegen hiertegen waren, kwam van dit laatste niets terecht. 

Het idee om de spoorbaan richting Woensel te schuiven, vinden we echter terug in het definitieve 

plan, zoals dat na veel overleg met verschillende instanties medio 1946 door architect Van der Laan 

werd gepresenteerd.4 

Het is niet nodig om alle aspecten van het uit twee delen bestaande voorstel - het Plan Noord en het 

Plan Zuid - uitvoerig te bespreken. Het gaat hier vooral om het deel van het Plan-Noord dat betrek

king had op de spoorbaan. Hierover stelde Van der Laan voor om die een meer noordelijk tracé te 

geven en verhoogd aan te leggen . Dit zou ook een wat andere ligging van het station tot gevolg 

hebben. In het gebied waren drie onderdoorgangen voorzien. Twee daarvan waren uitvalswegen 



naar Den Bosch en Nijmegen. De derde moest via de as Rechtestraat-Demer-Kruisstraat de verbinding 5 Beekman, ibid., 111-118. 

vormen tussen het stadscentrum en Woense!. 

Op het door het verplaatsen van de spoorlijn vrijgekomen gebied waren door Van der Laan twee 

pleinen gepland: het Stationsplein en het daarvan door de verlengde Vestdijk gescheiden Demer

plein. Dit laatste plein met de daarbij aansluitende bebouwing op de Feilenoord, moest door de ves

tiging van grote winkels en uitgaansgelegenheden het nieuwe hart van Eindhoven worden. Op deze 

wijze zou bovendien het isolement van Woensel worden doorbroken .s 

Het Wederopbouwplan werd in definitieve vorm eind 1946 door de Eindhovense gemeenteraad 

goedgekeurd . De raad toonde zich vooral verheugd over het feit dat er een eind zou komen aan de 

overwegproblematiek.Daarnaast zag men mogelijkheden om Eindhoven de allure van een grote stad 

te geven : Door vreemdelingen wordt vaak gezegd dat het hier maar een gat is. Tot op zekere hoogte 

is dit ook zo. Nu bestaat er evenwel een kans om van Eindhoven iets te maken ... .' Het was nu of nooit, 

volgens een raadslid. De stedelijke pers ontving het plan van Van der Laan eveneens met gejuich. De 

zeer snelle groei van de stad en mogelijk ook een minder goed bestuur hadden voor de oorlog geen 

gelegenheid geboden om Eindhoven een grootstedelijk, aantrekkelijk aanzien te geven. De ' nood

lottige bombardementen' boden de kans om dit tekort weg te werken, meende het Eindhovens 

Dagblad. Op de nadelen die aan het plan waren verbonden, zoals de sloop van een aanzienlijk aan

tal woningen, kwam nauwe-lijks commentaar. 

De weinig kritische houding ten aanzien van Van der Laans plannen paste overigens helemaal in het 

naoorlogse 'wederopbouwklimaat'. Hierbij werd in de eerste plaats gedacht aan een zo snel mogelijk 

herstel van de schade en aan het vermijden van de deprimerende sfeer van stagnatie uit de jaren der

tig. 'Aanpakken' en 'handen uit de mouwen' waren leuzen die de eerste jaren na 1945 vaak klonken. 

Na de nodige problemen met Den Haag en de Spoorwegen over onder meer de financiering van de 

voorstellen kreeg het aangepaste Wederopbouwplan ten slotte de goedkeuring van de regering. 

Voor de financiering van de spoorwegwerken - in totaal een bedrag van circa 56 miljoen gulden -

moest de gemeente echter aanvankelijk leningen sluiten. Omdat de stad weinig schulden had, 

leverde dit geen problemen op. Eind 1947 werd een aanvang gemaakt met de aanleg van een hulp

spoor, voor de omleiding van het treinverkeer. Hierna volgde de bouw van de nieuwe hoogspoor

baan en de zeven daarbij horende tunnels. Te beginnen met de tunnel naar de Emmasingel. kwamen 

die in de periode van mei 1950 tot medio 1953 gereed. In november van dat jaar volgde de officiële 

opening van het hoogspoor.6 6 Van Oorschot, ibid., 544-549. 
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Ondertussen was een begin gemaakt met de her- en nieuwbouw van het stadscentrum. De herbouw 

betrof vooral de hoofdwinkelstraat: de Demer. Dit was een moeizame affaire, omdat het hierbij in 

hoofdzaak ging om panden van particuliere eigenaren. Zij hadden ieder hun eigen wensen. Bij de 

nieuwbouw ging het om grote winkelpanden aan de noordelijke kop van de Demer. Aan de linker

zijde kwam van het centrum af gezien de grote meubelzaak van Lodewijks (de huidige McDonald's). 

Rechts werd een filiaal van C&A en een aantal particuliere winkels gebouwd. Dit gedeelte was begin 

1952 voltooid. 

Nieuwbouw kwam er ook in de vier jaar later voltooide, nieuw aangelegde Hermanus Boexstraat, die 

parallel aan de Demer liep. In het centrum bleven als nieuw in te richten gebieden het Stations- en 

het Demerplein over. Dit laatste heette inmiddels 18 Septemberplein, naar de dag in 1944 waarop 

Eindhoven van de Duitsers was bevrijd. Op het eerste plein kwamen het in augustus 1956 geopende 

nieuwe NS Station - een ontwerp van de architect K, van der Gaast - en het door G.J . en AJ . Langhout 

ontworpen en in het voorjaar van 1961 in gebruik genomen Postkantoor. 

Voor het 18 Septemberplein en het aangrenzende gebied, dat was ontstaan door het verplaatsen van 

de spoorbaan in noordelijke richting, had Van der Laan - zoals beschreven - grootse plannen . Met 

winkels en uitgaansgelegenheden zou dit gebied het nieuwe stadshart van Eindhoven moeten wor

den. Een tunnel naar Woensel en aansluitende bebouwing met allure op de Feilenoord moesten dit 

deel van de stad voorgoed uit zijn isolement halen. De naar de Woenselse Markt lopende Kruisstraat 

zou een wat deftige winkelstraat à la de Demer moeten worden .' 

Het Luma-avontuur, een reconstructie 

Aanvankelijk leek het of het gemeentebestuur wat betreft de inrichting van het nieuwe stadscen

trum op zijn wenken zou worden bediend. Het Eindhovense bedrijf Van Grootel's Bouwmaatschappij 

NV had namelijk al in augustus 1953 laten blijken belangstelling te hebben voor de ontwikkeling van 

een deel van dit terrein . In december diende Van Grootel, zoals het bedrijf bekend stond, 'een ver

zoek tot verlening van optie tot aankoop' van het terrein ten westen van het 18 Septemberplein 

tussen de Vestdijk en de Emmasingeltunnel bij de gemeente in. Aankoop was mogelijk omdat 

Eindhoven in tegenstelling tot andere grote Nederlandse gemeenten geen erfpachtstelsel had. 

Van Grootel was een van de grotere bouwers in de regio. Het bedrijf stond erom bekend dat het door 

zijn goede organisatie kwaliteit kon leveren . De in 1936 opgerichte NV had in Eindhoven onder meer 

kort voor en na de oorlog het door W.M. Dudok ontworpen Witte Dorp, een groot aantal woningen 



en later nog de Stadsschouwburg gebouwd . Van Grootel was van plan op het 18 Septemberplein een 

twee verdiepingen hoog gebouw neer te zetten met onder meer een bioscoop, een groot restaurant, 

winkels, kantoren en showrooms. In de kelder zouden een ijsbaan, kegel- en biljartzaal en een dan

cing moeten komen. 

Na het indienen van een schetsplan en na overleg van de gemeente met Wederopbouwsupervisor 

Van der Laan, die geen bezwaar had tegen de voorlopige en vage plannen, kreeg Van Grootel de 

optie. Het bedrijf werd echter verplicht over de uitwerking contact te onderhouden met Van der 

Laan. Als voorwaarde werd verder gesteld dat de bebouwing niet te veel mocht afwijken van die van 

C&A en de meubelzaak Lodewijks aan de overkant." 

Op advies van de gemeente nam Van Grootel in de loop van 1954 contact op met De Bijenkorf NV. 

Dit bedrijf was voortgekomen uit een in Amsterdamse winkel in garen, band en wol, die in 1870 was 

opgericht door de joodse ondernemer Simon Goudsmit. In 1914 opende De Bijenkorf, naar het voor

beeld van de 'kooppaleizen', zoals die in Londen, Parijs en Berlijn bestonden, een warenhuis op de 

Dam, schuin tegenover het Koninklijk Paleis. Het door de architect J.A. van Straaten ontworpen 

gebouw, was mede gezichtsbepalend voor het Amsterdamse centrum. In 1926 en 1930 volgden ves

tigingen in Den Haag en Rotterdam. Ook dit waren aandacht trekkende gebouwen in het centrum 

van deze steden, ontworpen door respectievelijk Piet Kramer en Dudok. 

De Bijenkorf had inderdaad belangstelling om op termijn in Eindhoven, een welvarende, snel 

groeiende stad, een warenhuis te openen. Het bedrijf was echter op dat moment druk bezig met de 

herbouw van het bij het Duitse bombardement in 1940 verwoeste Rotterdamse filiaal. Deze nieuwe 

Bijenkorf werd in 1957 geopend" 

Van Grootel had inmiddels vanaf 1954 door de architect Th . Boosten uit Maastricht, bijgestaan door 

zijn Eindhovense collega's ir. CG. Geenen en ir. L.R.T. Oskam, een ontwerp laten maken voor de 

bebouwing van het terrein aan het 18 Septemberplein . Dit gebeurde in nauw overleg met toezicht

houder Van der Laan. Op verzoek van deze laatste en van de architect Leupen, die zich vanaf 1955 

bezig hield met het uitwerken van een 'totaalontwerp' voor het aansluitende Woenselse deel. stel

den Van Grootel's architecten ook voor dit gebied een voorlopig plan op. Het ging hierbij om de 

bouw van een handelscentrum met showrooms en een groot hotel aan de Feilenoord. Om de plan

nen op elkaar te laten aansluiten moest het ontwerp voor de bebouwing aan het 18 Septemberplein 

voor een deel worden herzien. 

In 1956 maakte de gemeente Eindhoven de globale plannen van Van Grootel en Boosten en zijn assis-

8 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Dossier 
lumaplan, nr. 00682, 00683, (voortaan RH CE, Dos. 
lumaplan), brief van Directie Grootel's Bouwmij NV 
aan het College van B&W van de gemeente 
Eindhoven, 1 december 1953; Advies-nota 
Gemeentewerken, 19 januari 1954. 

9 Montijn, 't Gonst, 125 Jaar De Bijenkorf, 
Amsterdam 1995, 7-14,24-26,57,84-87. Zie voor 
de ontwikkeling van het grootwinkelbedrijf in 
West-Europa: R. Miellet, Winkelen in weelde, 
Zutphen 2001. 
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Grootel's Bouwmij aan F.A. van Kemenade, 28 april 
1959. De brief met bijlagen bevatte een uitvoerig 
verslag van de gang van zaken rond het Luma-plan 
(voortaan Verslag) 

11 Verslag, p. 3; Zie voor het Witte Dorp, H. Hoekstra, 
E. Marcelissen, 50 jaar het Witte Dorp in Eindhoven 
1939-1989, Eindhoven 1989 
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tenten voor het 18 Septemberplein bekend. Hier zouden twee winkelgalerijen, showrooms en kan

toren evenals een los hiervan staand groot, rond café-restaurant moeten verrijzen. Dit geheel zou 

door een voetgangerstunnel met de bebouwing aan de FelIenoord worden verbonden. 'o Hiermee 

was het reconstructieontwerp voor dit deel van het centrumgebied in ruwe vorm gereed. 

Het maken van plannen was één zaak, het realiseren ervan een andere, zo beseften alle partijen. Om 

hierin verandering te brengen, zette Van Grootel echter vanaf begin 1957 de nodige stappen. Het 

bedrijf nam opnieuw contact op met de directie van De Bijenkorf, aan wie het voorstelde om naast 

de grote winkelgalerij, dus tegenover de meubelzaak van Lodewijks, een warenhuis te bouwen. De 

Bijenkorf had inmiddels wel belangstelling voor een filiaal in Eindhoven, maar wilde de zaak zoveel 

mogelijk in eigen hand houden, zo bleek al spoedig . 

Voor de financiering van de winkelgalerij en het restaurant nam de juridisch adviseur van het bedrijf, 

de Eindhovense advocaat mr. G.L.J .H. Jurgens, een ander initiatief. Hij benaderde de Amsterdamse 

bankier A. de Vrij, directeur later gedelegeerd commissaris van de Bank voor Internationale Handel, 

die al eerder met Van Grootel had samengewerkt. De Vrij was een flamboyante figuur, die in een kas

teeltje in Doorn woonde . Zijn bank was in feite een eenmanszaak die optrad als bemiddelaar bij 

financiële projecten . Via De Vrij kwam Jurgens medio 1957 in contact met een groep Zwitserse finan

ciers, die bereid zouden zijn in het project te investeren . 

Het optreden van Jurgens was niet ongebruikelijk. De keuze van de geldschieters wel. Voor de hand 

had gelegen dat de advocaat voor dit omvangrijke project samenwerking met een grote Nederlandse 

projectontwikkelaar had gezocht. Deze vaak met geld van levensverzekeringsmaatschappijen wer

kende bedrijven waren in de tweede helft van de jaren dertig ontstaan. Met steun van het verzeke

ringsconcern AMEV, bijvoorbeeld, had Van Grootel het Witte Dorp gebouwd . De via Zwitserland 

lopende financiële constructie riep bij ingewijden in de bouwwereld vragen op over de motieven van 

De Vrij . 

Van Grootel en Jurgens zochten niet alleen financiers . Voor het aantrekken van huurders voor de 

winkelgalerij en het café-restaurant gingen zij samenwerken met de Amsterdamse makelaars H.N.A.M . 

Verbeek en G. Verhagen en hun Nijmeegse collega N.S. Verbeek." 

Over de voortgang van het project vond op 18 april 1958 een bespreking plaats op het Eindhovense 

stadhuis. Hierbij aanwezig waren de kort daarvoor tot burgemeester benoemde mr.dr. Ch.J .M .A. van 

Rooy, enkele wethouders, de gemeentesecretaris mr. P.van Vlijmen, ir. M.e. Metz van Gemeente

werken, de juridisch adviseur Jurgens, de architecten Boosten, Oskam en Geenen, bankier De Vrij 



namens het Zwitserse consortium en twee directieleden van Van Grootel, E.H . Kwaspen en J.G. van 

Erp. 

Burgemeester Van Rooy en de aanwezige wethouders kregen een fraai verzorgde brochure over de, 

zoals het werd genoemd, 'luma Galerij'. In wervende taal werd hierin aangekondigd dat deze gale

rij het hart van het nieuwe Eindhoven zou gaan vormen: 'centrum van leven, centrum van kracht, 

centrum van handel!' De luma Galerij zou een geheel overdekt complex moeten worden met 66 

winkels. 'Daarboven kantoren; daarvoor een rotonde, een café-restaurant met windvrije terrassen en 

een dakterras [ ... j . Dat is de eerst fase.' In een tweede fase zouden worden gebouwd een warenhuis, 

'een hoogbouw in- en export centrum, dat als een soort permanente Jaarbeurs een doorlopende 

expositie zal zijn en showruimte en trefpunt zal worden voor fabrikanten en handelaren; een hoog

bouw zakenhotel; en een congresgebouw; waarmee de stad en het vreemdelingenverkeer zeer 

gebaat zullen zijn [ ... j . De gronden zijn gereserveerd; de plannen staan reeds op papier.''' 

De Vrij vertelde B&W hierna dat de Zwitserse financiers bereid waren, indien de vergunningen niet 

te lang op zich lieten wachten, 'de nodige gelden voor de bouw te verstrekken'. 

Het door Van Grootel gepresenteerde plan met winkelgalerij was voor ons land uniek en ontleend 

aan het concept van de Amerikaanse shopping mail. Volgens het door de bouwer opgestelde verslag 

van de bijeenkomst deelde Van Rooy mee dat het college van B&W 'zeer welwillend en sympathiek 

stond tegenover het gehele project.' Op korte termijn zou het bedrijf de grondprijs voor het terrein 

waarop het een optie had, te horen krijgen. Als 'onvoorwaardelijke eis' stelde B&W wel dat begin 

mei 1959, een jaar later dus, de financiering geregeld was, zodat, wanneer de vereiste vergunningen 

binnen waren, de bouw direct kon beginnen. 

Tijdens een vergadering op 1 mei, veertien dagen later, op het kantoor van Gemeentewerken, kreeg 

Van Grootel van de burgemeester te horen dat de prijs van het bouwterrein ongeveer 3 miljoen 

gulden zou zijn. Dit was een hoog bedrag, maar door de ontwikkeling van het Eindhovense centrum 

kon worden verwacht dat de waarde van de grond snel zou stijgen . Eind september bevestigde Van 

Rooy tijdens een vergadering van de Rooms-Katholieke Middenstands Bond dat de plannen voor het 

lumaproject. waarover inmiddels het nodige bekend was geworden, in een vergevorderd stadium 

waren en dat de beslissing over de bebouwing van het terrein in feite was gevallen." 

Een week later ontving architect Geenen van Gemeentewerken het definitieve matenplan dat als 

basis voor het bouwontwerp moest dienen. Met de gemeente werd kort daarna de afspraak gemaakt 

dat de bouwtekeningen op 1 januari 1959 ter beschikking moesten zijn gesteld. Op 10 oktober 1958 

was in het Eindhovens Dagblad een groot artikel over het project te lezen. Eind november lieten 

12 Verslag p.l; Brochure Luma-galerij te Eindhoven, 
Eindhoven 1958 

13 Verslag, p. 1,2. De informatie over de vergadering 
van de R.K. Middenstandsbond is ontleend aan het 
Eindhovens Dagblad van 26 september 1958 
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14 RHCE, Dos Luma-plan, Auszug aus dem Handels
register des Kantons Graubünden, 25 maart 1959. 
Het uittreksel werd opgesteld op verzoek van de 
gemeente Eindhoven n.a.v. de voorgenomen 
verkoop van de grond aan Luma Bau . Of de 
f 20 miljoen ook echt beschikbaar was, is niet 
duidelijk. Evenmin is bekend wie aandelen in Luma 
Bau bezat. 

15 Verslag, p. 2,3, Bijlage: Opgave van de huurders en 
aspirant huurders in de Luma-galerij en de 
Rotonde. RHCE, Dos. Luma-plan, brief van A. de Vrij 
aan B&W van Eindhoven, 26 februari 1959. 
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Geenen en Oskam aan de gemeente weten dat een 'globale raming van de bouwkosten' voor de 

Luma Galerij en het restaurant uitkwam op ruim 9 miljoen gulden. 

Met de Zwitserse geldschieters bereikte Van Grootels adviseur Jurgens in het najaar van 1958 

overeenstemming over de financiering. Zij zouden voor het hele project een bedrag 20 miljoen 

gulden ter beschikking willen stellen. De financiers richtten formeel op 6 november 1958 in Chur in 

het Kanton Graubünden de Luma Bau AG op. Volgens een uittreksel uit het Handelsregister van het 

kanton hield de NV zich in hoofdzaak bezig met het plannen, bewerken en uitvoeren van bouwpro

jecten in binnen- en buitenland, de handel in bouwmaterialen en het beheer van en de handel in 

onroerend goed. Luma Bau AG had drie bestuursleden, bankier De Vrij en de Zwitsers dr. Friedrich 

Brügger, die in Chur woonde en dr. Werner Scherrer uit Zollikon. Gemachtigde voor het Eindhovense 

project was De Vrij . Het aanvangskapitaal bedroeg 50.000 Zwitserse francs, verdeeld in 50 aandelen 

van 1000 fr." 

De eerder genoemde makelaars Verbeek en Verhagen hadden onder tussen een groot aantal poten

tiële huurders voor winkelruimte in de galerij benaderd en met een aantal van hen voorlopige con

tracten voor een tienjarige huurovereenkomst gesloten. De geïnteresseerden vormden een bont 

geheel van landelijk bekende namen en regionale middenstanders, met onder meer de kledingzaak 

Meddens, Con&Verdonck Oosterse Tapijten, Schoenhandel Bally, Schunck kinderkleding, kapper Van 

Antwerpen en Van de Oever Speelgoedhandel. Heineken had belangstelling voorde exploitatie van 

het café-restaurant. 

De definitieve bouwtekeningen werden wat verlaat, eind februari 1959, ingeleverd . In de begelei

dende brief verklaarde gemachtigde De Vrij zich namens Luma Bau akkoord met een aankoopsom 

van 3 miljoen gulden voor het terrein. 15 Niets leek de bouw van het Rotonde-Restaurant en de Luma

galerij meer in de weg te staan . 

Zover kwam het echter niet. Het was altijd de bedoeling van de gemeente geweest om het 18 

Septemberplein en zijn omgeving, dat al jarenlang braak lag en als parkeerplaats werd gebruikt, in 

één keer te bebouwen. De aanvankelijke voorstellen van Van Grootel waren hierop ook gebaseerd. 

Ten zuiden van de spoorlijn moesten het restaurant, de winkelgalerij en het warenhuis komen. Wat 

betreft de eerste twee onderdelen leek alles in orde. De plannen met het warenhuis waren echter 

niet verder gekomen dan een vage schets aan de rand van het Luma-plan en een aantal besprekin

gen met de directie van De Bijenkorf. Over de resultaten hiervan wist de gemeente echter niets met 

zekerheid. 



B&W realiseerden zich begin 1959 dat zij te veel hadden vertrouwd op Luma Bau AG, een bedrijf 

waarover men slechts vertrouwelijke informatie van Jurgens had. Voor de realisatie van het totale 

plan was de komst van het Bijenkorf warenhuis echter van groot belang . Het uitblijven van een reac

tie van het warenhuisconcern op de bekendmaking van de plannen verontrustte het gemeen

tebestuur in hoge mate. Begin 1959 besloten B&W, die zich tot dan toe niet met de besprekingen 

tussen Van Grootel en De Bijenkorf hadden bemoeid, zelf contact op te nemen met de directie van 

het grootwinkelbedrijf. Burgemeester Van Rooy had waarschijnlijk eind januari een gesprek met drs. 

J. Bons, de directeur van De Bijenkorf. Wat hij te horen kreeg, zal hem niet vrolijk hebben gestemd. 

Bons vertelde namelijk dat er tweemaal contact met Van Grootel's Bouwmaatschappij was geweest. 

Aanvankelijk had zijn bedrijf vanwege de herbouw in Rotterdam weinig belangstelling voor een ves

tiging in Eindhoven, maar na een eigen marketingonderzoek was de directie tot de conclusie geko

men dat de stad inderdaad 'een arbeidsveld voor haar expansie' bood. In de zomer van 1958 waren 

de besprekingen echter vastgelopen. 

De Bijenkorf wilde bouwen in het centrale, dicht bij het station gelegen deel van het 18 September

plein en niet op het meer excentrisch gelegen terrein tegenover Lodewijks. Van Grootel wilde echter 

geen grondprijs noemen. Dit was de reden voor het vastlopen van de besprekingen, vertelde Bons 

aan Van Rooy. Hij maakte duidelijk dat De Bijenkorf, met ongeveer 400 fulltime banen, zich niet in 

Eindhoven zou vestigen, wanneer het Lumaplan in de bestaande vorm werd uitgevoerd. 

Wat Bons niet openlijk aan de burgemeester vertelde maar wel liet doorschemeren, was dat De 

Bijenkorf geen vertrouwen had in bankier De Vrij en zijn financiers, die men voor speculanten hield. 

Het bedrijf wilde een deel van de grond van Van Grootel kopen en er naar eigen ontwerp een waren

huis op bouwen. Dit zou, net als de vestigingen in de andere plaatsen, een voor de stad gezichts

bepalend gebouw moeten worden met een duidelijke uitstraling.16 

Er stond B&W weinig anders te doen dan de zaak van het Lumaplan te heroverwegen. Op 18 maart 

1959 verklaarde wethouder voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling mr. F.A. van Kemenade tijdens 

een raadsvergadering, dat de vormgeving van het Noordplein in Woensel van grote invloed was op 

de bebouwing van het 18 Septemberplein . De enige tijd daarvoor als opvolger van Van der Laan 

aangetreden ir. Kuiper wilde een diepgaande studie laten verrichten naar de voorliggende plannen. 

Dit was in feite een drogreden, omdat het primair om de problemen bij het Lumaplan voor het 18 

Septemberplein ging. 

Voor de directie van Van Grootel betekende de mededeling van Van Kemenade een 'niet te beschrij

ven schok', zoals zij de wethouder tien dagen later in een zeer uitvoerige brief liet weten. Vier jaar 

16 RHCE, Dos. Luma-plan, Verslag bespreking van 
Kemenade, Bons en Lenens (moet zijn Leene), 7 
december 1959. Mededeling J. Bons. Enkele jaren 
later zou de Bijenkorf om ongeveer dezelfde 
redenen afzien van de bouw van een warenhuis in 
het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catherijne, zie 
H. Buiter, Hoog Catherijne, Utrecht 1993, p. 58, 59 
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17 Verslag, 3, 4. 

18 RCHE, Dos. Lumaplan, brief van G.L.J.H . Jurgens aan 
F.A.van Kemenade, 5 mei 1959. 
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lang was aan het plan gewerkt. 'Financieel is de opzet van de Luma Galerij en het Rotonde Restau

rant helemaal rond. De benodigde miljoenen zijn gereserveerd, de huurtoezeggingen zijn geregeld. 

Aan de eis, die op 18 april 1958 door het College aan ons gesteld werd, om tegen mei 1959 finan

cieel volkomen klaar te zijn, hebben wij geheel voldaan.' 

Wanneer de plannen niet doorgingen, schreef Van Grootel aan Van Kemenade, dreigde het bedrijf 

in de internationale financiële wereld volledig zijn gezicht te verliezen.'De Nederlandse winkelcon

cerns en de Middenstanders die bereidverklaringen voor definitieve huurovereenkomsten getekend 

hebben, zullen ons en de betreffende makelaars niet meer au serieus nemen.' 

Dan was er de kwestie van de gemaakte kosten, die volgens een globale berekening van Van Grootel 

ruim een miljoen gulden bedroegen. Schadeclaims van huurders waren hierbij niet meegerekend, 

omdat de aannemer zich daarvan geen voorstelling durfde te maken. Aan het slot van de brief vroeg 

Van Grootel aan Van Kemenade om, gezien de lange en moeizame weg die het project inmiddels had 

doorlopen, B&W er gunstig over te adviseren ." 

Een week later zond juridisch adviseur Jurgens nog een formele brief aan Van Kemenade. Hierin 

wees hij erop dat de brief van de directie van Van Grootel onvolledig was wat betreft de 'financiële 

risico's' die zouden ontstaan, wanneer de bestaande plannen een ingrijpende wijziging moesten 

ondergaan . De brief van de bouwer moest verder als strikt vertrouwelijk worden beschouwd en 

diende volgens Jurgens vooral als argument voor Van Kemenade, 'dat eigenlijk elke wijziging in dit 

stadium in strijd zou zijn met te goeder trouw gemaakte afspraken en over en weer gedane toezeg

gingen [ ... l.' Dat een niet doorgaan van het Lumaplan ook voor de gemeente Eindhoven ernstige 

financiële consequenties zou hebben, was voor de goede lezer duidelijk. Jurgens hoopte daarom 'dat 

Gij de gelegenheid zult hebben om ter plaatse te bevorderen, dat de belangen van de Gemeente en 

Van Grootel's Bouwmij op de juiste wijze zullen worden gecoördineerd'.'· 

Hoe had deze voor de gemeente Eindhoven benarde situatie kunnen ontstaan? In de eerste plaats 

had het gemeentebestuur geen ervaring met een grootschalig stedenbouwkundig project als de 

inrichting van het 18 Septemberplein . Het ging hier om een in planologisch opzicht vrij unieke zaak, 

namelijk de uitbreiding van het stadscentrum na het verplaatsen van een spoorlijn. De extensie moest 

tevens dienen om het isolement van het stadsdeel Woensel te doorbreken. Zonder de gevolgen daar

van goed te kunnen overzien, legde het gemeentebestuur zich vast tegenover Luma Bau AG. Over 

dit bedrijf had men geen officiële informatie, maar de grootse presentatie van de plannen deed won

deren. 



Onervaren, of beter nog: naïef, was ook de opstelling van Van Grootel. Het bedrijf was voornamelijk 

geïnteresseerd in de bouw van de winkelgalerij en het restaurant en hoopte kennelijk het al dan niet 

bebouwde resterende stuk grond later via Luma Bau AG te kunnen verhuren of verkopen aan De 

Bijenkorf of een ander grootwinkelbedrijf. 

De hiervoor genoemde politieke verhoudingen speelden eveneens een rol. De in Zuid-Nederland 

sterke Rooms-Katholieke Middenstands Bond, waarvan overigens in Eindhoven ook niet-katholieke 

ondernemers lid waren, was een voorstander van de plannen voor een luxe winkelgalerij. Het Ver

bond had in de toen bestaande verzuilde verhoudingen nauwe banden met de gemeenteraadsfrac

tie van de KVP. Deze in die tijd nog oppermachtige fractie kon op haar beurt B&W beïnvloeden . De 

middenstandsorganisatie kwam hierbij in de eerste plaats op voor de belangen van de eigen leden. 

Zij zagen weinig in de komst van een 'Hollandse' Bijenkorf, die bovendien gedeeltelijk dezelfde 

artikelen zou gaan verkopen als de duurdere winkels die al in Eindhoven waren gevestigd of die 

plannen hadden winkelruimte in de Luma Galerij te huren. Niet voor niets deelde burgemeester Van 

Rooy op een vergadering van de RK Middenstands Bond mee dat de beslissing over het Lumaplan in 

feite was gevallen. 

Van Rooy deed daar weinig verstandig aan. De burgemeester stond echter bekend als een vriende

lijke, maar weinig sterke figuur. Hij had zijn naoorlogse politieke carrière - burgemeester van Etten

Leur en later Venlo - mede te danken aan zijn vriendschap met prof.dr. J.E. de Quay, vooraanstaand 

man binnen de KVP en ten tijde van Van Rooys benoeming tot burgemeester van Eindhoven Commis

saris van de Koningin in Noord-Brabant. De Quay zou Van Rooy in mei 1959 tot minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid in zijn eerste kabinet benoemen, maar al na een jaar moest hij erkennen 

dat deze voor de functie ongeschikt was. 19 

Een gecompliceerd geheel aan factoren dus, dat leidde tot de toezegging aan Luma Bau AG. Een be

sluit dat geheel voorbijging aan de positie van De Bijenkorf. Enige kennis van zaken over dit bedrijf 

had het gemeentebestuur duidelijk kunnen maken dat het warenhuisconcern geen genoegen zou 

nemen met een locatie aan de rand van het stadscentrum, maar dat het op eigen grond een voor het 

centrum gezichtsbepalend gebouw wilde neerzetten . 

De tweede ronde van de Luma-affaire 

Wat nu volgde was een schaakspel, waarbij het Bijenkorfconcern zich door een reeks van zetten 

vanuit een marginale in een centrale positie in de plannen voor het 18 Septemberplein wist te 

19 J. Walravens, (Partij)politieke achtergronden bij het 
aftreden van Ch. J.M.A. van Rooy als minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, 1959·1961, in: 
Jaarboek KDC, 1993, 98· 128. Na zijn aftreden als 
minister in 1961 werd Van Rooij benoemd tot 
burgemeester van Heerlen. Later volgde zijn 
benoeming tot Commissaris van de Koningin in 
Limburg. Ook internet site: Parlement & Politiek: 
Inhoud Dr. Ch.J.MA van Rooy. 
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20 RCHE, Dos. Lumaplan, Verslag bespreking Van 
Kemenade, Bons en Lenens (moet zijn Leene), 
7 december 1959. 

21 Ibid . 
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manoeuvreren. Tegenpartij hierbij was Luma Bau AG. De factor tijd was, net als bij het echte schaak

spel, een essentiële factor. De gemeente Eindhoven verleende hierbij aan het warenhuisconcern de 

nodige hand- en spandiensten, maar stond hoofdzakelijk handenwringend terzijde. 

Een eerste verandering ten opzichte van de voorgaande situatie was een sterke toename van con

tacten tussen de gemeente en De Bijenkorf NV. Zo beperkt als die tot begin 1959 waren geweest, zo 

frequent werd het bedrijf nu geraadpleegd. In april had burgemeester Van Rooy, ditmaal vergezeld 

door de gemeentesecretaris opnieuw een gesprek met Bons. De secretaris deelde bij die gelegenheid 

mee 'dat de contacten met de NV Luma c.q . Grootel's Bouwbedrijf zodanig waren, dat de Gemeente 

niet vrijelijk met de Bijenkorf kon onderhandelen over het terrein tussen de viaducten.' Van Rooy 

stelde tijdens het gesprek een kavel aan de Hooghuisstraat voor als mogelijke alternatieve vestigings

plaats. Na enig onderzoek wees de Bijenkorf dit voorstel echter af. 20 

Door de benoeming van Van Rooy tot minister voor de KVP bleef de zaak vervolgens enige tijd 

rusten. De nieuwe, in oktober aangetreden burgemeester ir. H. Witte, een aan de Delftse TH opgelei

de bouwkundige en oud-minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid pakte de zaken voort

varend aan. Begin december 1959 had hij samen met wethouder Van Kemenade een gesprek met 

directeur Bons van de Bijenkorf, die bouwkundig adviseur Leene had meegebracht. 

Witte wees er nogmaals op dat de gemeente 'alhoewel niet geheel formeel, vastzit aan de NV Luma 

c.q. Grootel Bouwmaatschappij.' De gemeente kon zodoende niet vrij met De Bijenkorf over vesti

ging aan het 18 Septemberplein spreken. Bons stelde hierop aan Witte voor om in een 'soort tripar

tiete overleg' tot een oplossing te komen. 'Luma zou dan een zekere winst kunnen incasseren voor 

het loslaten van de grond. Grootel's Bouwmaatschappij zou een zekere voorkeur kunnen krijgen voor 

het uitvoeren van een in deze gedachtegang door de Bijenkorf zelfstandig ontworpen warenhuis.' 

Dit laatste zou volgens Bons ook in het belang van Luma Bau zijn omdat het de rest van de plannen 

attractiever maakte. De Bijenkorf hield voor zijn warenhuis vast aan de meer centraal gelegen plaats 

tegenover C&A. Aan het door Witte en Van Kemenade naar voren gebrachte bezwaar, dat dit laat

ste in verband met de wijziging van de plannen 'vrij grote tijdvertraging' zou betekenen, tilde Bons 

niet zwaar. Witte zegde toe met Luma contact te zullen opnemen of het tripartiete overleg kans op 

succes bood." 

Vijf dagen later al vond dit gesprek plaats. Namens de gemeente waren aanwezig burgemeester 

Witte en Van Kemenade, Luma Bau was vertegenwoordigd door advocaat Jurgens en twee directie

leden, Kwaspen en Van Erp, van Van Grootel. Uit de bespreking werd snel duidelijk waar de proble

men lagen . Na het medio 1958 afbreken van het overleg in verband met de toen nog onbekende 



grondprijs, had Luma AG in het voorjaar van 1959 nog wel contact met De Bijenkorf opgenomen, 

maar dan met het aanbod om naast het warenhuis nog extra ruimte in de Luma Galerij te huren. De 

Bijenkorf was hier niet op ingegaan. Een opgave van een grondprijs per m2 voor de bouw van een 

warenhuis, was volgens de Luma-vertegenwoordigers niet mogelijk, 'omdat het plan als een geheel 

moet worden gezien, waardoor de grondprijs in de totaal kosten zo rationeel mogelijk moet worden 

verdeeld.' 

De conclusie van Witte en Van Kemenade was duidelijk. 'De enige mogelijkheid om het plan op 

afzienbare tijd te realiseren (is) gelegen in een overeenkomst tussen Luma en De Bijenkorf.' Een 

herziening van de plannen zou leiden tot een 'onafzienbare verschuiving in tijd.' '' 

Langs deze lijn, die mede van groot belang was omdat de zaak van de grondverkoop aan de Luma 

AG in de loop van 1960 in de Gemeenteraad kwam, werkte het gemeentebestuur nu voort. Op 19 

maart vond er daarbij een tweede vergadering plaats tussen Witte en wethouder mr. P. van 't Hoff , 

Bons van de Bijenkorf en Jurgens, Kwaspen en Van Erp namens Luma Bau. Hierbij deelde Bons mee 

dat zijn bedrijf zich in principe graag in Eindhoven wilde vestigen. Met Luma vonden inmiddels 

besprekingen plaats om een gezamenlijk plan op te stellen. Dit zou ongeveer een jaar vergen. 

Bons vroeg van de gemeente wel zekerheid of in de directe omgeving van het warenhuis voldoende 

parkeergelegenheid zou komen . Dit verzoek echter werd onder verwijzing naar de herziening van 

het Wederopbouwplan, waarin ook dit zou worden geregeld, door Witte afgewimpeld. Over een 

tunnel met roltrap onder het 18 Septemberplein, verklaarde de vertegenwoordigers van de gemeen

te dat die kon worden aangelegd, maar in principe niet op hun kosten. 

Vanwege de voorgenomen verkoop van de grond aan Luma bevestigde Bons in een persoonlijke brief 

aan Witte kort daarna dat De Bijenkorf het voornemen had in Eindhoven een vestiging te openen . 

Enkele dagen voor de behandeling van de verkoop in de gemeenteraad, eind augustus 1960, gaf het 

warenhuisconcern een persverklaring uit, waarin stond dat de directie van het bedrijf 'serieuze 

belangstelling' had voor een filiaal in Eindhoven op het terrein langs de spoorbaan tegenover de 

Demer. Een definitieve beslissing was echter pas mogelijk wanneer de plannen verder waren uit

gewerkt." 

De Eindhovense gemeenteraad sprak op 29 augustus 1960 over het voorstel van B&W om de circa 6,5 

ha . aan het 18 Septemberplein aan Luma Bau AG te verkopen. Het debat spitste zich daarbij toe op 

drie zaken. Verschillende raadsleden, zoals de woordvoerders van de PvdA en de WD, c.J. van 

Lienden en ir. A .P.T Advokaat vroegen zich af in hoeverre het Lumaplan, en dan vooral het Woenselse 

22 Ibid., Gesprek met mr. Jurgens , Kwaspen, Van Erp 
van Van Grootel's Bouwbedrijf; mr. Van Kemenade 
en de Burgemeester, 12 december 1959. 

23 RCHE, Dos. Lumaplan, Notities inzake Luma-Galerij, 
22-3-60. Persverklaring Bijenkorf, 24 augustus 1960. 
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deel met een Beurs- en een Congresgebouw, was in te passen in de rest van de wederopbouwplan

nen. Dit gold in het bijzonder voor het door de Duitse verkeersdeskundige prof. Feuchtinger enige 

tijd daarvoor gepresenteerde verkeersplan voor het centrum van Eindhoven. Zouden er wel vol

doende parkeerplaatsen zijn ten behoeve van de in het Lumaplan geprojecteerde gebouwen, vroe

gen zij zich verder af? Van Lienden verlangde inspraak bij de verdere uitwerking van de plannen. 

Advokaat had scherpe kritiek op de vaagheid van het plan. Werd er op de te verkopen grond nu wel 

of geen warenhuis gebouwd, vroeg hij zich af. Hij stelde daarom voor om het besluit over de verkoop 

uit te stellen. 

Het KVP-raadslid mr.dr. J.A.H. Verhagen bracht Luma Bau ter sprake. Wat was dit voor onderneming? 

En was het de gemeente bekend dat de Beleggingsraad aan overheids- en semi-overheidsinstellingen 

toestemming had geweigerd om in deze NV te participeren? 

Het PvdA-raadsl id mevrouw dr. H. Verwey-Jonker vroeg zich af of in Eindhoven wel behoefte was aan 

de luxewinkels die waren voorzien in de Luma Galerij. Voor de meer gewone Bijenkorf gold dit 

bezwaar niet, meende zij . Gezien de grote problemen die later ontstonden bij de exploitatie van de 

winkels was het een bijna profetische opmerking." 

Wethouder Van 't Hoft, die het voorstel tot verkoop verdedigde, had echter weinig problemen om 

dit door de raad te loodsen. Het ging volgens hem nu slechts om een beperkt terrein aan de cen

trumzijde van de stad. Voor de Woenselse kant had de Luma wel plannen ontwikkeld, maar die waren 

voor de gemeente niet bindend, omdat de Zwitserse maatschappij geen koopoptie had op de grond. 

Wat betreft de parkeerplaatsen kon hij volstaan met een vage en nooit gerealiseerde verwijzing naar 

het verkeersplan van Feuchtinger. Hierin was sprake van de aanleg van een verhoogd uitgevoerde 

uitvalsweg naar Helmond. Bij en onder die weg zouden dan zo'n 2000 parkeerplaatsen kunnen 

ontstaan . Onder de verkeersweg door zouden ook de verbindingsroutes met Woensel moeten 

komen. Controle op de uitwerking van de plannen wees hij af. Dit zou een te grote belemmering 

voor het gemeentebestuur vormen. Uitstel van de beslissing over de verkoop raadde hij sterk af, 

omdat dit de ontwikkeling van Eindhoven ernstig zou schaden. Over het feit dat bij uitstel schade

claims voor de gemeente dreigden deed hij echter geen enkele mededeling. Ook de problemen 

tussen de Luma AG en de Bijenkorf over de plaats van het warenhuis bleven onvermeld . 

Over Luma AG verstrekte Van 't Hoft in hoofdzaak de eerder genoemde, summiere informatie. 

Verhagens mededeling over de waarschuwingen van de Beleggingsraad voor de AG was nieuw voor 

hem, maar voor de realisering van het Eindhovense plan niet essentieel, meende hij. 

Voor een overaanbod aan winkelruimte in Eindhoven behoefde men volgens Van 't Hoft niet bang 



te zijn . Een onderzoek van de gemeente had aangetoond dat in vergelijking met steden van een over

eenkomstige omvang als Nijmegen en Arnhem slechts een beperkt aantal winkels in de Eindhovense 

binnenstad was gevestigd. Van de komst van wat exclusievere en duurdere winkels in de Luma Galerij 

zouden naar de mening van de wethouder ook de al in het centrum gevestigde winkels kunnen profi

teren. 

De motie van Advokaat om de verkoop van de grond uit te stellen werd met 5 stemmen voor en 28 

tegen door de gemeenteraad verworpen . Het voorstel van B&W om het terrein aan de Luma AG te 

verkopen nam de raad met dezelfde stemverhouding aan ." 

In de eind oktober 1960 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurde verkoopakte 

stond dat de koopsom moest zijn voldaan voor het begin van de bebouwing van het terrein, maar 

uiterlijk voor 1 juli 1963. In de tussenliggende periode moest 5% rente per jaar worden betaald. 

Uiterlijk vier jaar na de goedkeuring door de gemeenteraad diende de bebouwing van het terrein te 

zijn voltooid. Zolang het terrein niet was bebouwd, mocht de gemeente Eindhoven het gebruiken als 

parkeerplaats tegen betaling van 2,5% rente. '· 

Met het besluit van de gemeenteraad tot verkoop in de zak kon de Luma Bau hoog van de toren 

blazen. De besprekingen met de Bijenkorf over de invulling van de het plan liepen dan ook al spoedig 

vast . De Bijenkorf, die ervan overtuigd was dat het de Zwitserse firma niet om de bouw maar de 

verkoop van de grond ging, had de tijd. Omdat de zaak volledig vast zat, nam B&W in de loop van 

1961 het initiatief tot een compromisvoorstel. Dit werd uitgewerkt door de stedenbouwkundige B. 

Merkelbach, ir. D. van Embden en R.H. Fledderus, die optraden als supervisors voor het hele Wederop

bouwplan . In grote lijnen kwam het compromis neer op een omwisseling in plaats van de Luma 

Galerij en het Bijenkorfwarenhuis. Dit laatste werd nu groter dan de Galerij. Het ronde café-restau

rant was uit de plannen verdwenen. Tussen de twee gebouwen moest een 'winkelbinnenhof' komen. 

De Bijenkorf ging tijdens overleg in december 1961 akkoord met dit compromis. Luma-Bau echter 

wees de omwisseling af. Het bedrijf verwees daarbij naar de al gesloten voorlopige huurcontracten 

en het feit dat in het nieuwe plan minder en minder goed gelegen ruimte voor Luma aanwezig was. 

Bij nader overleg in maart 1962 hielden Van Grootel en Luma Bau aan dit standpunt vast. " 

De gemeente, die er veel aan gelegen was De Bijenkorf in de stad te vestigen, bood vervolgens 

bouwruimte aan op het Stationsplein aan de andere kant van de Vestdijk. Het bedrijf accepteerde dit 

voorstel, ofschoon men nauwelijks op realisatie ervan zal hebben gerekend. Binnen enkele maanden 

kwam een ambitieus ontwerp gereed. Het warenhuis op het Stationsplein was hierin door middel van 

25 Ibid. 

\ 
\ 

\ 
\~-

26 RCHE, Dos. Lumaplan, Besluit Gedeputeerde Staten, 

27 Ibid., brief van J. Bons aan B&W Eindhoven, 
16 maart 1962. 
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28 Ibid, brief van de burgemeester van Eindhoven aan 
J. Bons, 7 augustus 1962. In een Adviesnota van 
17 juli 1962 had de Dienst Gemeentewerken al 
gewezen op het feit dat het plan voor het Stations
plein niet in overeenstemming was met het Weder
opbouwplan en vrijwel zeker ook op bezwaren van 
de NS zou stuiten. 

29 Ibid., Adviesnota's Gemeentewerken , 26 maart en 
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30 Eindhovens Dagblad, 19 december 1962 
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een loopbrug over de Vestdijk verbonden met de bebouwing op het 18 Septemberplein. 

Kort na het openbaar maken van dit voorstel, eind mei 1962, bleek echter dat de directie van de 

Spoorwegen, die vooraf niet over het plan was geraadpleegd, er ernstige bezwaren tegen had. Voor 

de uitvoering ervan was de verplaatsing van het busstation nodig en dat weigerde de NS. Op het 

Stationsplein was ruimte bestemd voor winkels, maar niet zo hoog en omvangrijk als voorgesteld. 

Contacten met de NS-directie ?ver deze zaak hadden geen resultaat. 28 Door deze ontwikkeling was 

men eind 1962 even ver als twee jaar ervoor. 

In diverse geledingen van het gemeentelijk apparaat en bestuur vroeg men zich ondertussen steeds 

vaker af of Luma AG nog wel zou gaan bouwen. Waarom was bijvoorbeeld de koopakte voor de 

grond niet notarieel verleden en de koopsom niet betaald? Hadden de voorbereidingen niet alvast 

kunnen beginnen?29 Was de vrij onbekende architect Boosten wel de juiste man voor dit grootse 

project? Was er misschien dan toch sprake van speculatie, zoals de Bijenkorfdirectie al vaak had 

gesuggereerd? 

Het Eindhovens Dagblad van 19 december 1962 deed onder de kop 'NS vellen met een bezwaar Eind

hovens Wederopbouwplan' uitvoerig verslag van de laatste ontwikkelingen. Wethouder Van Keme

nade kreeg hierbij ruime gelegenheid de Spoorwegen de schuld te geven van de stagnatie bij de 

bouwplannen. Maar in een redactioneel commentaar oefende de over het algemeen gezagsge

trouwe krant scherpe kritiek uit op de gang van zaken . 

Had een belangrijke partij als de NS niet in een veel eerder stadium bij de plannen moeten worden 

betrokken? Dan was de ontstane situatie voorkomen . De krant noemde het 'een zeer raadselachtige 

gang van zaken, die heeft geleid tot de huidige perikelen en een van belangrijkste raadselen is 

waarom het gemeentebestuur het zover heeft laten komen.' In het commentaar werd de hoop uit

gesproken dat de gemeenteraad B&W tijdens de die dag begonnen begrotingsdebatten ter verant

woording zou roepen . Dat leek de krant hard nodig . 'Tot nu toe is de gehele ontwikkeling van het 

gebied rond het eens zo glorieus begonnen hoogspoor een ergerlijke staal van gebrek aan doelbe

wust beleid.' 30 

Het Eindhovens Dagblad werd op zijn wenken bediend. In de vergadering van 20 december vroeg 

het KVP-raadslid Verhagen, opheldering over de gang van zaken op het 18 Septemberplein. In zijn 

antwoord wees wethouder Van Kemenade erop dat het een misverstand was te menen dat Luma en 

De Bijenkorf 'stonden te trappelen' om met bouwen te beginnen. Integendeel, gebrek aan overeen

stemming over de verschillende winkel- en warenhuisplannen was de voornaamste oorzaak dat de 

gemeente met het plan voor de verplaatsing van het autobusstation was gekomen. 



Dat hierover vooraf geen overleg was geweest met de NS bestreed Van Kemenade. Er was gesproken 

over grondtransacties, waarbij de NS had toegestemd in een verplaatsing van het busstation naar de 

Woenselse kant van het station . Maar over de concrete bouwplannen van De Bijenkorf was inder

daad niet overlegd, moest de wethouder toegeven. Het verzet van NS ertegen was een grote teleur

stelling voor B&W. 

Over wat er verder moest gebeuren was Van Kemenade vaag. Het gemeentebestuur zou de NS pro

beren over te halen alsnog akkoord te gaan met het bestaande plan . Maar de kans dat het bedrijf 

daarmee zou instemmen achtte hij zeer klein. Vervolgens kon men het oude plan met het restaurant 

en de winkelgalerij uitvoeren. Maar de wethouder waarschuwde dat deskundigen dit omschreven als 

'beslist geen optimale oplossing.' Ook een heel nieuw plan was mogelijk. Dit zou echter veel tijd 

kosten. B&W, vertelde Van Kemenade, wilde de raad op korte termijn een 'voorbereidingsbesluit' 

voorleggen om ongewenste bebouwing van het 18 Septemberplein te verhinderen. In het concrete 

geval betekende dit 'om bebouwing volgens het oude plan te voorkomen.' Duidelijker zeggen dat 

de gemeente Eindhoven zijn vertrouwen in de Luma Bau had verloren, was nauwelijks mogelijk. 

Verhagen vroeg vervolgens waarom de raad niet van deze gang van zaken op de hoogte was 

gehouden. Van Kemenade antwoordde dat dit wel was gebeurd. Het plan voor de bebouwing van 

het busstation was door de gemeente voorbereid en vervolgens gepresenteerd." Over de achter

gronden van de voortdurende vertragingen sprak Van Kemenade echter niet en Verhagen vroeg 

evenmin door. Het genoemde voorbereidingsbesluit werd op 28 december 1962 zonder hoofdelijke 

stemming door de raad aanvaard. 

Luma Bau realiseerde zich dat het uur van de waarheid naderde. De directie zond de dag na de 

raadsvergadering van 20 december al een telegram aan B&W om haar verontrusting uit te spreken. 

Op 17 januari 1963 volgde een officiële brief van De Vrij, waarin hij namens 'zijn principalen' protes

teerde tegen het feit dat de uitvoering van het Lumaplan vertraging zou oplopen. De Vrij, die veins

de niet te begrijpen dat het 'voorbereidingsbesluit' betrekking had op de bebouwing van de 18 

Septemberplein, benadrukte dat Luma in tegenstelling tot wat in de pers en tijdens de raadsver

gadering was gemeld, zo snel mogelijk met de voorbereidingen voor de bouw van de winkels wilde 

beginnen. Dat was B&W ook al eerder meegedeeld." Voorzover bekend reageerde de gemeente niet 

op het protest van De Vrij, evenmin als ze dat had gedaan op enkele voorgaande brieven van of 

namens Luma AG. Zoals ook bleek uit het voorbereidingsbesluit wenste B&W geen zaken meer met 

de Zwitserse onderneming te doen. 

31 Notulen Gemeenteraad van Eindhoven, 
20 december 1962, 1142-1146. 

32 RCHE, Dos. Lumaplan, brief A. de Vrij aan B&W 
Eindhoven, 17 januari 1963 . 

33 De schattingen in diverse dagbladen en door de 
gemeente Eindhoven liepen uiteen van f 6 tot 12 
miljoen. Wat latere schattingen gaan in de richting 
van de in de tekst genoemde bedragen. Door de 
fluctuaties in de aandelenkoersen is de exacte 
waarde niet goed te bepalen . 
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Luma Bau besefte dit ook, want kort hierna kwamen er besprekingen op gang tussen de onderne

ming en De Bijenkorf. In dit kader werd in september 1963 de overdracht van de grond van de 

gemeente aan de Luma AG notarieel verleden en de koopsom voldaan . In ruil voor een aandelen

pakket van de NV Bijenkorf Beheer met een geschatte waarde van ca.f 8 à 9 miljoen verwierf dit 

bedrijf begin 1964 alle aandelen van Luma Bau AG. 33 Die bestonden overigens vrijwel geheel uit 

'gronden aan en nabij het 18 Septemberplein.' In het kader van de overeenkomst kreeg verder Van 

Grootel's Bouwmaatschappij de opdracht voor de bouw van de Eindhovense Bijenkorf. Op de 

kleinere winkelgalerij, die mocht worden ontworpen door architect Boosten, kreeg bankier De Vrij 

een koopoptie ." Kortom, een overeenkomst die veel leek op de formule die directeur Bons vier jaar 

eerder had voorgesteld. 

Op 14 april 1964 hadden Witte en Van Kemenade een gesprek met Bons en bouwkundig adviseur 

Leene. Zij vertelden dat op aandringen van de Belastingdienst de Luma Bau moest worden geliqui

deerd. Hierdoor was op korte termijn overdracht van de grond aan De Bijenkorf. Bons vroeg B&W 

mee te werken aan deze regeling. Hij deelde verder mee dat een lay-out van het warenhuis door het 

Amerikaans adviesbureau Morris Ketchum jr. and Associates gereed lag. Hierin was een onderkelde

ring van het hele gebouw voorzien. Naar een architect was De Bijenkorf nog op zoek. 

Op 8 mei liet B&W weten dat zij geen bezwaar maakte tegen overdracht van de grond. Na enig uit

stel omdat enkele percelen nog met hypotheek belast bleken, kon het hele terrein in het najaar wor

den overgedragen." Het Luma-avontuur was afgelopen. Grote verliezer hierbij was de gemeente 

Eindhoven die door de vroegtijdige beloften aan Luma Bau miljoenen bij de verkoop van de grond 

was misgelopen. 

De Bijenkorfdirectie had al op 7 februari 1964 de aankoop van de grond op het 18 Septemberplein 

officieel bekend gemaakt. Als reactie hierop wijdde het Eindhovens Dagblad een groot artikel en een 

redactioneel commentaar aan de zaak. In het artikel werden in de eerste plaats de feiten nog eens 

op een rij gezet. Hierbij wees de krant op de vele 'kwade geruchten, roddelarijtjes en lasterpraatjes' 

die bij deze zaak de ronde deden. Wat was bijvoorbeeld de rol geweest van het bouwbedrijf Van 

Grootel? Werd dit bedrijf door de gemeente bevoordeeld, zoals andere aannemers beweerden? En 

wat had de Bijenkorf nu eigenlijk voor het terrein betaald? Op deze en andere vragen zou de krant 

graag antwoord hebben. Het artikel sloot af met de constatering dat met de gekozen constructie het 

18 Septemberplein in feite nauwelijks bijdroeg aan de beoogde verbeterde verbinding tussen het 

centrum en Woensel. De Demertunnel wordt een voetgangerspad voor de Bijenkorf en de Luma 

Galerij stelde de krant terecht. 



In het commentaar wees de redactie erop dat in Eindhoven een onaangenaam gevoel over de zaak 

was ontstaan. 'Niet het bouwen, maar het winst maken door grondtransacties', was voorop komen 

te staan, meenden velen. 'Er was nu een dikke mist over deze affaire blijven hangen, die onprettig 

aandoet. Een officiële opheldering van een zaak die tot de belangrijkste uit de nieuwe binnen

stadgeschiedenis zal blijken te behoren, is wel gewenst', meende de redactie van het Eindhovens 

Dagblad. J6 

Een onderzoek had inderdaad de vragen over de motieven en de rol van De Vrij, Jurgens en Van 

Grootel in de affaire kunnen beantwoorden. Waarschijnlijk waren de plannen van Luma Bau voor de 

bouw van de winkelgalerij en het restaurant reëel. Toen echter de gemeente erop stond de Bijenkorf 

een prominente plaats in het geheel zou krijgen, verloren de financiers hun belangstelling voor de 

realisatie ervan en werd het Lumaproject een speculatie-object. Een officieel onderzoek kwam er 

echter vooral niet, omdat dan duidelijk zou worden dat het gemeentebestuur zelf de voornaamste 

schuldige was aan het ontstaan van de affaire. 

De Bijenkorf: van 'opgedirkte doos" tot stedelijk monument 

Het Bijenkorfconcern had er vanaf de bouw van het eerste Amsterdamse warenhuis in 1914 naar 

gestreefd om zich te profileren als de luxewinkel voor de groeiende hogere en middenklassen in 

Nederland. De toenmaals bekende letterkundige dr. P.H. Ritter jr. noemde het Haagse filiaal uit 1926 

'een Paleis der Levensvreugde' en dat was een goede omschrijving van wat het concern voor al zijn 

winkels nastreefde. 

De in 1957 geopende nieuwbouw van de Bijenkorf in Rotterdam was ontworpen door de bekende 

Amerikaans/Hongaarse architect/ontwerper Marcel Breuer. De keus voor hem was mede bepaald 

door het feit dat Bijenkorfdirecteur dr. G. van der Wal meende dat Nederlandse architecten 'te som

ber waren'. Verder zouden zij de klanten te veel zien als sociale wezens en deden zij te weinig een 

beroep op hun neiging om zich als individu te onderscheiden. 

Gezien deze opvatting was het begrijpelijk dat de leiding van het warenhuis voor het ontwerp van 

het Eindhovense filiaal de blik opnieuw op het buitenland richtte. In het voorjaar van 1964 bracht 

een Bijenkorfdelegatie, die bestond uit Bons, vastgoeddirecteur Leene en algemeen directeur H. 

Isaac, een bezoek aan het Italiaanse Milaan. Daar woonde de toen al 73 jaar oude architect Gio Ponti. 

Zij vroegen hem of hij een collega kon aanbevelen voor het ontwerpen van een façade voor het 

nieuwe warenhuis. Het door het bureau van Ketchum ontworpen gebouw was in feite een betonnen 36 Eindhovens Dagblad, 10 februari 1964. 
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doos met een intern bestemmingsplan. Tot hun verbazing antwoordde Ponti na enig nadenken dat 

hij dat zelf wel wilde doen.n Dat De Bijenkorf hem als adviseur benaderde was niet vreemd. Ponti 

stond bekend als een smaakvolle ontwerper voor de welgestelde burgerij. Dat was hij in feite zijn 

hele carrière geweest. 

De in 1891 in Milaan in een katholiek middenklassenmilieu 
geboren Gio (Giovanni) Ponti was een pionier van het Italiaan
se design. Na een diensttijd als officier tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en een studie architectuur startte hij in het 
begin van de jaren twintig met twee collega's een ontwerp
studio. Ponti legde zich vooral toe op het in neoklassieke stijl 
ontwerpen van meubels, bestek en dergelijke. Van 1923 tot 
1930 maakte hij voor het keramische bedrijf Richard-Ginori 
een nieuwe collectie gebruiksvoorwerpen. 
In 1928 was Ponti, een zeer actief en veelzijdig man, medeop
richter van het tijdschrift Domus. Het was aanvankelijk be
doeld om zowel het 'valse' classicisme als het ' lelijke' mod
ernisme te bestrijden en propaganda te maken voor het neo
classicisme. Na de begintijd bestond de inhoud voornamelijk 
uit reportages over mooie, maar over het algemeen dure hui
zen, interieurs en meubelen. 
In de jaren dertig ging Ponti door met het ontwerpen van 
gebruiksvoorwerpen, maar meer dan in het voorgaande decen
nium hield hij zich ook bezig met architectuur. Zo ontwierp hij 
een serie stadsviIia's en appartementen. In samenwerking met 
de ingenieurs Antonio Fornaroli en Eugenio Soncini maakte hij 
verder ontwerpen voor industriegebouwen en de Italiaanse 
overheid. Ponti ging daarbij steeds meer in een rationele stijl 
werken, zonder overigens een echte modernist te worden. 
Hoogtepunten op het terrein van industriële ontwerpen 
waren de ruim honderd meter hoge stalen Torre Littoria (Toren 
van de Pijlenbundels) met restaurant op het terrein van de 
Triënnale en het eerste Montecatinigebouw, beide in Milaan. 
Bij de toren maakte Ponti gebruik van systeembouw, waardoor 
zeer snel kon worden gewerkt. Voor het Montecatinigebouw 
ontwierpen Ponti en zijn medewerkers niet alleen het gebouw, 
maar ook het interieur en de meubels. Uit dezelfde tijd dateert 

zijn medewerking aan de Wereldtentoonstelling van de Katho
lieke Pers in Vaticaanstad (1936). Hij ont-wierp hiervoor het 
gebouwen de inrichting." Ponti's carrière kreeg in deze perio
-de een impuls door zijn lidmaatschap van de fascistische par
tij. Deze partij, aanvankelijk een curieus geheel van extreem 
linkse en rechtse krachten waarin rechts later de overhand 
kreeg, was in 1922 aan de macht gekomen. Leider Mussolini 
stelde geleidelijk een dictatoriaal bewind in, dat politieke 
tegenstanders vervolgde en een bloedige koloniale politiek 
voerde. Ponti was via de Milanese Novecento Italiano met het 
fascisme in contact gekomen. Inspirator van deze groep kun
stenaars was de schrijfster en kunstcritica Margherita Sarfatti, 
later maîtresse van Mussolini. Novecento propageerde een 
vereenvoudigd classicisme, met nadruk op ambachtelijkheid, 
vakmanschap en de productie van unica. De groep had nauwe 
banden met de Noord-Italiaanse stedelijke burgerij, die in het 
algemeen samenwerkte met de fascisten, maar die zijn eigen 
tradities en culturele waarden handhaafde." 
Ponti's relatie met het fascisme was waarschijnlijk vooral 
bepaald door zijn maatschappelijke achtergrond en levens
overtuiging. Afkomstig uit de middenklasse, reserve-officier en 
goed katholiek zal zijn natuurlijke keus in politiek opzicht voor 
rechts zijn geweest. Hierbij kwam dat de fascisten zich, evenals 
Ponti, in sterke mate lieten inspireren door het Italiaanse ver
leden. 
Zijn band met het fascisme zorgde ervoor dat hij in de jaren 
dertig mocht meedingen naar partij- en overheidsopdrachten. 
De Milanese Littoria-uitkijktoren (1933), een eresaluut aan het 
triomferende fascisme, was daarvan een voorbeeld. Ontwer
pen voor het hoofdkwartier van de fascistische partij (1936), 
het ministerie van Buitenlandse Zaken (1939) en een Italiaans 
Huis in Buenos Aires (1937) werden niet uitgevoerd. Een zelfde 



lot trof een 'masterplan' voor de kort daarvoor door Italiaanse 
troepen veroverde Ethiopische hoofdstad Addis Abeba (1936) , 
Wel gerealiseerd werden het gebouw van de Faculte it Wis
kunde van de Romeinse Universiteit (1934) en het Letteren 
Gebouw van de Universiteit van Padua (1937). 
Volgens zijn dochter Usa was Ponti in feite 'een geboren neo
classicus', die zich niet bemoeide met de architectuur-theo
retische en maatschappelijk-politieke debatten van de jaren 
dertig. Zij omschrijft haar vader als een bewonderaar van indi
viduele kunstenaars en architecten, ongeacht hun politieke 
overtuiging, die open stond voor vernieuwing op het gebied 
van de architectuur, maar die zich vooral richtte op wat op
drachtgevers van hem vroegen. 
Dit beeld van de wat wereldvreemde, maar ook wel oppor
tunistische 'Schöngeist' wordt bevestigd door de architectuur
criticus Guido Canella. Hij memoreert dat Ponti in de jaren der
tig een tegenstander van het fascistische regime, de architect 
Edoardo Persico, ruimte bood aan Domus mee te werken. 
Persico, een progressieve katholiek die enkele malen gevangen 
had gezeten, kwam in 1936 onder onopgehelderde omstan
digheden, waarin velen de hand van de Italiaanse geheime 
dienst zagen, om het leven. Tijdens de oorlog liet Ponti zich 
niet meeslepen door het nationalisme, maar pleitte hij volgens 
Canella voor een opstelling waarvan de 'Italiaanse beschaving' 
de basis moest vormen." 
Wat betreft opdrachten, waren de jaren veertig moeilijk voor 
Ponti, die in 1936 was benoemd tot hoogleraar in de bouw
kunde aan de Universiteit van Milaan. Tijdens de oorlog werd 
er weinig gebouwd en hij vulde zijn tijd met het schrijven van 
enkele boeken over architectuur, het ontwerpen van balIet
kleding en het maken van muurschilderingen in onder meer de 
Universiteit van Padua (1940) en het kantoor van Popoio 
d'ltalia, de krant van de fascistische partij (1940). Na 1945 ont
wierp hij interieurs voor enkele luxe passagiersschepen en een 
casino. Waarschijnlijk vanwege zijn betrokkenheid bij het fas
cisme kreeg Ponti in deze periode geen overheidsopdrachten. 

Van 1941 tot 1948 was hij verder redacteur en vormgever van 
Stile. Dit was een breed georiënteerd tijdschrift, dat aan aller
lei vormen van kunst en kunstnijverheid in Italië aandacht be
steedde. In 1948 hervatte Ponti zijn medewerking aan Domus. 
Vanaf het begin van de jaren vijftig was hij opnieuw actief als 
architect en ontwierp hij onder meer een nieuwbouwwijk, het 
tweede Montecatinigebouw in Milaan (1956) en een klooster 
in San Remo (1958). Daarnaast ontwierp hij meubilair, bestek 
en zelfs de carrosserie van een auto voor Alfa Romeo. Hoogte-

punt in deze periode was de 127 meter hoge Pirelliwolken
krabber in Milaan. Ponti maakte dit gebouw, dat door zijn bij 
zondere zeskantige vorm ook in het buitenland de aandacht 
trok, in samenwerking met twee ingenieurs. Pier-Luigi Nervi, 
de grootmeester van de Ital iaanse betonconstructie, was er als 
adviseur bij betrokken. 
Zonder zijn werk als ontwerper van interieurs, meubelen en 
keramiek te verwaarlozen, vormde de architectuur ook in de 
jaren zestig het voornaamste bestanddeel van de activiteiten 
van de toen al zeventigjarige Ponti. Vermeldenswaard zijn 
onder meer de façade voor het Shui Hing-warenhuis in Hong 
Kong (1963) en de kerk voor het San Carlo Ziekenhuis in Milaan 
(1964). Bij verschillende gebouwen gebruikte Ponti in deze 
periode met keramische tegels bezette gevel platen. Deze tegels 
had hij al in de jaren vijftig enkele malen gebruikt in interieurs. 
En dan was er natuurlijk de Eindhovense Bijenkorf. 
In het begin van de jaren zeventig trok Ponti nog de aandacht 
met ontwerpen voor de kathedraal van Taranto en een façade 
voor het Denver Art Museum. Hij overleed in 1979 te Milaan, 
88 jaar oud en tot op het laatst actief als ontwerper en archi
tect. 

39 G. Zucconi, Pont i, Giovanni, in: groveart, internet 
editie; P. Hulten, G. (elant, Italian Art 1900-1945, 
Milaan 1989, 238-241. 

40 La Pietra, ibid., XIII-XIV, Ucitra Ponti, ibid., 17-25; 
Hulten, (elant, ibid., voor de Italiaanse architectuur 
tijdens het inter bellum vooral 69-94,121-135, ook 
T. Schumacher, Surface and Symbol, New Vork 1991, 
7-32. De Bijenkorfdirectie was aanvankelijk niet 
bekend met Ponti's fascistische verleden; wanneer 
dit wel het geval was geweest zou hij de opdracht 
niet hebben gekregen. Mededeling J. Bons. 
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41 Gemeentearchief Amsterdam (verder GAA), Archief 
NV Magazijn De Bijenkorf (verder Arch, Bijenkorf), 
map 783, brief van G, Ponti aan H, Isaac en J, Bons, 
26 september 1964, 
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Ponti's ontwerp van de Bijenkorf 

Ponti verbleef in het late voorjaar en de zomer van 1964 enige tijd in Nederland . Toen hij met het 

vliegtuig aankwam, vertelde hij later, trof hem vooral de kleur groen in het Nederlandse landschap. 

lets anders wat hem bijbleef, waren de Nederlandse grachtenpanden met de vele ramen, die het 

voortdurend veranderende licht weerspiegelden. Eind september zette Ponti de uitgangspunten van 

zijn ontwerp uiteen in een lange brief aan Bons en Isaac. De eerste had hem gevraagd een 'charm

ing piece of architecture' te ontwerpen 'dedicated to Ladies'. Dat had hij gedaan door in zijn plan 

voor het exterieur aan te sluiten bij de 'correct elegant style of its architectural interieurs' en de 

'faultless selection of goods'. 

In zijn ontwerp, vervolgde Ponti, had hij vooral de sociaal-culturele functie van een warenhuis bena

drukt. Overheidsgebouwen, grote winkels, kantoren en fabrieken namen in zijn visie in de huidige 

stad de plaats in van de paleizen en residenties van belangrijke families van vroeger. Zij vertegen

woordigden als het ware 'the honour, the power, the importance and the beauty of the town [ .. . l', 
Om die reden moest wat betreft het warenhuis niet alleen het interieur, maar ook het exterieur van 

hoge kwaliteit zijn . Een modern warenhuis was volgens de architect 'a great closed box containing 

many desirabie things'. Deze zaken waren ook elders te koop en een belangrijke functie van het 

warenhuisexterieur was dan ook de bezoeker ervan te overtuigen dat hij zijn aankopen juist daar 

moest doen. Hij noemde dit de 'functionality of attraction'. Etalages speelden hierbij een belangrijke 

rol, maar ook het uitzicht vanuit het restaurant op het winkel plein droeg bij aan die aantrekkings

kracht. Ponti benadrukte in zijn brief voor het eerst de betekenis van dat plein, de 'piazza', voor 

zowel De Bijenkorf als Eindhoven." Hij zou daar nog vaak op terugkomen. 

Om te voorkomen dat De Bijenkorf in de weekends en 's avonds 'a zone without life' zou zijn, had 

Ponti grote aandacht besteed aan de verlichting van het gebouw, zowel aan de buitenkant als van 

binnenuit. Voor de ramen in de gevel, bijvoorbeeld, ontwierp hij een verlichtingssysteem, waardoor 

zij één voor één kort oplichtten. Dit systeem raakte al spoedig ontregeld en werd niet hersteld. 

De aantrekkelijkheid dacht hij verder te kunnen vergroten door 'very special attention' voor de 

gevels. In Rotterdam was gebleken dat de marmeren wandplaten die Breuer op de muren had laten 

aanbrengen, niet bestand waren tegen het Nederlandse klimaat. Ponti wilde daarom geglazuurde 

keramische steen gebruiken. 'This ceramic is metalized in a non uniform way, in a general tone of 

green, different tile by tile and its quite dark color must be in contrast to the white cement of the 

vertical structure [ ... j' . Bevestigd op achttien panelen, moesten de tegels de monotonie van de grote 



wanden doorbreken. 'This very beautiful ceramic surface will reflect the various light of the sky and 

realize in this way an effect of transparency and lightness', meende Ponti terecht.42 

Aan de hand van deze uitgangspunten voltooide Ponti enkele maanden later het basisontwerp van 

de façade. Zij tonen een verdeling in vierkante vlakken met daarin onregelmatig over de gevels ver

spreide langwerpige en zeshoekige ramen. Deze laatste op bewerkte diamanten lijkende vormen 

gebruikte Ponti vaak in zijn ontwerpen. Zij moesten een idee van luxe en weelde geven. Door schijn

baar willekeurig over de gevel verspreide openingen kreeg het ontwerp al snel de bijnaam 'de pons

kaart'. De gevel was aanvankelijk vier en later drie verdiepingen hoog, waarvan de Bijenkorf er van

wege de ongunstige economische omstandigheden in de jaren zeventig slechts twee zou benutten . 

Een deel van de derde verdieping was jarenlang in gebruik als dakterras." 

Gemeente en De Bijenkorf verklaarden zich in november 1964 akkoord met het ontwerp. Hierna ging 

een bouwteam aan de slag om het verder uit te werken . Leider ervan was Theo Boosten (1920-1990), 

de ontwerper van de oorspronkelijke Lumagalerij. Hij was de zoon van de in Limburg bekende 

bouwmeester Alphons Boosten, die in Maastricht een groot architectenbureau had. Boosten jr. 

studeerde vanaf 1945 enkele jaren bouwkunde aan de Delftse Technische Hogeschool. Deze studie 

zette hij in 1949 voort aan de School of Architecture van de Columbia University in New Vork. In 1953 

keerde hij met een BA-graad in architectuur naar Nederland terug . 

Boosten, een bewonderaar van architecten als Le Corbusier en Breuer, ontwierp in Limburg voor

namelijk kerken en openbare gebouwen. Het bekendste uit de laatste categorie was het stadhuis van 

Valkenburg. In Eindhoven maakte hij het ontwerp voor het Gemeente Lyceum. Als architect werkte 

Boosten een aantal malen samen met de Maastrichtse beeldhouwer Frans Gast.44 

De Limburgse architect voerde voor Ponti als het ware de regie bij de realisatie van de Bijenkorf. Hij 

maakte technische uitwerkingen bij de plannen en begeleidde en controleerde de bouw. Boosten 

nam verder het ontwerp van de aan de achterzijde van het warenhuis gelegen dienstenafdeling voor 

zijn rekening . Daarnaast ontwierp hij de winkelgalerij die in de plaats van de oorspronkelijke Luma

galerij moest komen. 

Boosten assisteerde verder bij de inrichting van de Piazza tussen de twee gebouwen. Ponti besteed

de hieraan bijzondere aandacht. Hij zag het als de kern van de centrumfunctie die het complex in de 

stad moest krijgen. In oktober 1964 kwam hij met een eerste ontwerp, waarin een looproute was 

aangegeven met enkele stenen zithoeken en in het brede deel een ondiepe vijver met daarnaast de 

door Frans Gast en Boosten ontworpen roestvrije stalen rook- en luchtkanalen. De Bijenkorfdirectie 

ging met dit voorstel akkoord, maar alle aandacht ging daarna uit naar de bouw van het warenhuis. 

43 Montijn. ibid., 155. 

44 N.H.M. Tummers, De school van Maastricht en Theo 
Boosten, Maastr icht 1990, vooral 26, 27; R. Mens, 
B. Lootsma, J. Bosman, Le Corbusier en Nederland, 
Utrecht 1985. 
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Op 23 november 1966 vond een presentatie van de uitgewerkte plannen voor het warenhuis plaats. 

Kort hierna begon Van Grootel aan de bouw van De Bijenkorf. Wethouder F. van Vliet, de opvolger 

van Van Kemenade, startte het werk door met een dragline de eerste hap grond voor de bouwput 

te nemen . De daarop volgende twee maanden groeven vijf van deze machines ruim 30.000 m' zand 

weg voor de onderkeldering. Een heimachine van het bedrijf sloeg hierna 91 voorgespannen Vibro

palen. Zij moesten de kelder behoeden voor opdrijving door het grondwater. 

Het verdere bouwproces verliep voorspoedig. In apri l 1967 was de keldervloer klaar en de daarop vol

gende maanden werd gewerkt aan de vloeren van de parterre en de twee verdiepingen. Ook het 

zogeheten d ienstenblok aan de spoorkant van het gebouw vorderde gestaag. Eind november bereik

ten de bouwers het hoogste punt en kon de vlag in de top. 

De zachte winter van 1967/68 zorgde nauwelijks voor vertraging. In het voorjaar kon Van Grootel 

beginnen met de afbouw. Het belangrijkste onderdeel daarvan was het maken van Ponti's gevel

panelen. De tegels daarvoor leverde het Milanese bedrijf Saccer. De NV Schokbeton in Kampen 

zorgde er vervolgens voor dat deze werden vastgezet op betonnen platen . De Vries Robbé NV in 

Gorkum kreeg de opdracht de roestvrijstalen ramen en andere gevelelementen te maken ." 

Een wolkbreuk boven Eindhoven en een door werkzaamheden niet goed functionerend stamriool 

veroorzaakten begin juli 1968 een overstroming van de Bijenkorfkelder, met vertraging in de afbouw 

als gevolg . In augustus, echter, konden de inrichters aan de slag. Zij werkten volgens de richtlijnen 

van de Amerikaans/Franse industrieel ontwerper Harold Barnett en het Bureau Inrichting van De 

Bijenkorf zelf. Opmerkelijk was dat schilder/dichter Lucebert de opdracht kreeg een wand van de 

parterre te beschilderen. 

Barnett, die architectuur en industrieel ontwerpen in New Vork had gestudeerd, was enige tijd 

medewerker van de bekende vormgever Raymond Loewy geweest. Hij vestigde zich in het begin van 

de jaren vijftig in Parijs. Hier gaf hij vanaf 1960 leiding aan de Groupe Harold Barnett, die onder meer 

Galeries Lafayette en Au Printemps als klant had . Bij de inrichting van het Eindhovense warenhuis 

moest Barnett er vooral op letten dat de 'ondefinieerbare Bijenkorfsfeer' tot uiting kwam. De Bijen

korf werd op 18 maart 1969 door burgemeester Witte geopend. 46 

De meeste kranten maakten melding van de ingebruikneming van het opvallende, groene warenhuis 

in de Eindhovense binnenstad. Voorzover bekend, schreef alleen de architectuurcriticus van het 

weekblad De Groene, Karel Wiekart, er een uitgebreide recensie over. Hij memoreerde dat de Bijen

korfdirectie vanouds bekende architecten koos voor de bouw van haar warenhuizen . Dat was begon-



nen in 1910 met Van Straaten en was voortgezet met Kramer en Dudok en na de oorlog met Breuer. 

Het waren bekende architecten, maar geen voorlopers (meer). Ze behoorden tot het 'establishment, 

waaraan men zich geen buil kon vallen'. Iets wat de directie natuurlijk niet kwalijk was te nemen, 

moest Wiekart toegeven. 

Met Ponti trok de Bijenkorf de lijn door. De succesvolle Italiaanse architect, ontwerper en oprichter 

van Domus had 'een elegante stijl. modern, zonder revolutionaire tendensen, functionalistisch (of zo 

men wil functioneel), maar met mate en zonder principieeldoenerigheid, en altijd uiterst aangenaam 

voor het oog'. Zijn manier van werken: traditioneel, gericht op het veranderen van de uiterlijke vor

men, niet van de grondslagen, sloot volgens Wiekart uitstekend aan bij het 'beminnelijke snobisme', 

dat De Bijenkorf hanteerde. Het warenhuis gaf zijn klanten de indruk mee te tellen in de wereld van 

de internationale smaak en de internationale mode, met soms een exotisch uitstapje naar India of 

een ander ver land. Domus deed voor zijn lezers precies hetzelfde."7 

Hierna kraakte Wiekart nog een harde noot over enkele architectonische aspecten van Ponti's ont

werp. De opmerking van de architect dat hij in de geveltextuur de Nederlandse bouwtraditie met 

haar verticale lijnen en vele hoge ramen van de smalle grachtenpanden en de Nederlandse sfeer met 

zijn groene polders had weerspiegeld, was volgens de criticus onzin. Wie het groen van de siertegels 

een spiegel vindt van de Nederlandse weilanden, was behoorlijk kleurenblind, meende hij. Er zou 

ook geen bewoner van een oud grachtenhuis te vinden zijn 'die in de gevels ook maar enige fami

lierelatie met zijn woning kan ontdekken' . Het geheel was, zo concludeerde Wiekart 'een prachtig 

opgedirkte doos, een feestverpakking voor luxueuze waren'. 

De criticus was wel enthousiast over de inrichting van de winkel, waarvoor Ponti onder meer het 

restaurant op de tweede etage had ontworpen. 'Heel knap is daarin bijvoorbeeld dat een man als 

Lucebert er een wandschildering kon maken die zonder concessies is en die niettemin fraai met het 

interieur harmonieert.' Ook de Piazza, waaraan nog werd gewerkt, kon Wiekarts goedkeuring weg

dragen. Die zag er met Ponti's ontwerp en Negri's sculpturen zeer veelbelovend uit.48 

Geleidelijk aan echter kreeg het gebouw van De Bijenkorf in kringen van architectuurcritici meer 

waardering. Dit leidde ertoe dat het warenhuis in 1993 op de gemeentelijke monumentenlijst werd 

geplaatst. Ponti's ontwerp had architectonische waarde en was 'van belang als beeldbepalend ele

ment in het noordelijk winkelgedeelte van het centrum', zo luidde de motivatie.a9 De monumentsta

tus paste in de herwaardering van Ponti's werk, die eind jaren tachtig in Japan en de Verenigde 

Staten begon en daarna Europa bereikte. Van belang daarbij waren Ponti's betekenis als pionier van 

het Italiaanse design, zijn veelzijdigheid en zijn vermogen om in zijn werk telkens nieuwe wegen in 

te slaan . 

.. 

. . 

47 K. Wiekart, 'Met Ponti is de cirkel rond', in: 
De Groene Amsterdammer, 12 juli 1969. 

48 Ibid . De wandschildering van Lucebert werd na 
enige tijd door de Bijenkorfdirectie verkocht en 
bevindt zich nu in het Rode Kruis Ziekenhuis in 
Beverwijk . 

49 Redengevende omschrijving Piazza 1, 
Monumentenverordening gemeente Eindhoven, 
1993. 
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51 Groot Eindhoven, 5 februari 1969; mededeling 
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Zo soepel als de bouw van De Bijenkorf verliep, zo moeizaam was de gang van zaken bij de door 

Boosten ontworpen Luma-winkelgalerij . Zoals vermeld, had bankier De Vrij bij de verkoop van de 

Luma Bau AG een optie gekregen tot koop van het terrein dat was bestemd voor de bouw van de 

winkelgalerij. Zijn NV Exploitatie Maatschappij Eindhoven i.O. zou de galerij bouwen. Het was de 

bedoeling dat de bouw vrijwel gelijk met die van De Bijenkorf zou beginnen, zodat beide gebouwen 

op hetzelfde tijdstip voltooid waren. 

Eind november 1966 maakte De Vrij bekend dat er zoveel gegadigden voor zijn galerij waren dat een 

strenge selectie noodzakelijk was. Welke bedrijven werden toegelaten, was nog niet precies bekend, 

maar winkels uit 'het goedkope genre' waren daar niet bij.sa 

De Amsterdamse Ballast Maatschappij startte begin 1967 met de werkzaamheden. Het bedrijf staak

te deze echter kort daarna, omdat De Vrij niet in staat was een aanbetaling op de bouwkosten te 

doen. Hierna sloot De Bijenkorf een nieuwe overeenkomst met de bankier, die nu optrad als woord

voerder van de investeringsmaatschappij Terratrust. Hierin kreeg De Vrij de plicht voor midden april 

1968 de afbouw van de winkelgalerij financieel te waarborgen. Gebeurde dit niet, dan verviel de 

koopoptie. 

Omdat de bankier er niet in slaagde zijn financiën op korte termijn op orde te krijgen, stelde De 

Bijenkorf hem na die datum nog enkele maanden in staat de middelen te vinden om de bouw te 

voltooien. Toen De Vrij in gebreke bleef verkocht het concern de grond en de gedeeltelijk voltooide 

winkelgalerij aan een inmiddels gevormde combinatie van de bouwbedrijven Ballast en Van Grootel. 

In dit laatste bedrijf had Ballast vanaf 1964 een minderheidsaandeel. De Bijenkorf zou bij deze 

verkoop en eerder door De Vrij betaalde dwangsommen een belangrijk deel van de verliezen van de 

vorige grondtransactie hebben kunnen compenseren. Bij een in oktober gesloten overeenkomst ver

plichtte de bouwcombinatie zich de winkelgalerij te voltooien en zegde ze bovendien toe alle tegen

over huurders gemaakte afspraken te zullen nakomen.SI 

Na deze reddingsactie kwam de bouw goed op gang. Toch duurde het nog bijna een jaar voordat op 

13 maart 1970 een deel - 40 van de 100 winkels - van de Piazza Galerij, zoals Boostens ontwerp inmid

dels heette, in gebruik werd genomen. 'Winkels waar men vrijwel alles kan kopen zonder dat men 

afhankelijk is van het wisselvallige Nederlandse klimaat, waar men van etage naar etage gebracht 

wordt met behulp van brede roltrappen of snelle liften. Een waarlijk unicum voor Nederland', meld

de het Eindhovens Dagblad. Vijf dagen later vond de overdracht van de Piazza 'als ontmoetingsplaats 

voor de Eindhovense burgerij' door De Bijenkorf aan het gemeentebestuur plaats.S2 

Ponti had hiertoe het ontwerp voor het winkelplein na oktober 1964 nog belangrijk aangepast. Hij 



had aanvankelijk gehoopt dat De Bijenkorf zijn restaurant in het verbindingsdeel tussen de waren

huizen zou vestigen . Toen bleek dat hier een filiaal van de sportartikelenzaak Perry van der Kar - later 

perry Sport - zou komen, drong Ponti er bij Bons op aan een groot terras van het restaurant boven 

deze winkel, toen nog onderdeel van het Bijenkorf, te vestigen. Van daaruit zouden de bezoekers 

kunnen neerkijken op de Piazza. Het verlichte terras moest bijdragen aan de levendigheid, die hij zo 

graag op de Piazza zag. 

In het voorjaar van 1967 hoorde Ponti dat er definitief geen groot terras boven Perry van der Kar zou 

komen. Begin mei stuurde hij een brief aan Bons, waarin hij erop wees dat de door Boosten te 

bouwen Luma Galerij zijn naam zou wijzigingen in Piazza Galerij. Ook kwamen er twee restaurants, 

waarvan één met een terras op de Piazza. Op die manier zou de Luma Galerij het plein als het ware 

annexeren, waarschuwde Ponti. Hij drong er bij De Bijenkorf op aan in ieder geval eveneens een ter

ras op de Piazza te openen en dit, net als de winkel, van het voorjaar tot de herfst tot 10 uur open 

te houden . Verder zou de Piazza goed verlicht moeten worden, terwijl bij Perry van der Kar een 'multi

coloured facade' diende te komen. SJ 

De Bijenkorf voelde om praktische redenen weinig voor Ponti's plannen. Het warenhuis tot 10 uur 

openhouden was in die tijd wettelijk niet mogelijk. Directeur Bons kende bovendien het Nederlandse 

klimaat heet wat beter dan de Italiaanse architect. Toen Ponti echter voorstelde een ontwerp voor de 

Piazza te maken dat tevens een geschenk van hem aan de stad Eindhoven zou zijn ging het waren

huis akkoord op voorwaarde dat de kosten binnen de perken zouden blijven. 

Ponti veranderde zijn ontwerp nu als volgt. Op de plaats van de oorspronkelijk vijver kwam een podi

um en voor de looproute liet hij door de Milanese beeldhouwer Mario Negri vijf kunststenen banken, 

'dragoni' met bloembakken en twee beelden ontwerpen. Aan de zuidelijke ingang wilde hij twee 

hoge pilaren met schijnwerpers plaatsen om de Piazza en vooral de door hem ontworpen geëmail

leerde schilden op de met aluminiumplaat beklede gevel van Perry van der Kar te belichten. De Bijen

korf aanvaardde dit plan, behalve de als te kostbaar beschouwde pilaren. 54 Langs deze lijn werd het 

plein vervolgens ingericht. 

Bij de overdracht van de Piazza op 18 maart 1970 waren Ponti en beeldhouwer Negri aanwezig. 'Aan

sluitend aan de officiële overdracht zullen groeperingen uit de Eindhovense burgerij de Piazza in 

bezit nemen door het geven van voorstellingen van verschillend karakter', stond in de uitnodiging . 

Dit laatste moest uitgroeien tot een gewoonte. De Piazza diende een centrale plaats te krijgen in het 

Eindhovense stadscentrum, schreef het Eindhovens Dagblad. De opening van de voltooide Piazza 

Galerij vond zes maanden later plaats op 18 september 1970.55 

53 GAA, Arch. De Bijenkorf, map 783, brief G. Pont i 
aan J. Bons, 5 mei 1967. 

54 Mededeling J. Bons. 

55 Eindhovens Dagblad, 18 maart, 19 september 1970. 
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56 GAA, Arch. Bijenkorf, map 782, brief van G. Ponti 
aan E. en J. Bons, 21 september 1971, brief van 
H.B.J. Witte aan J. Bons, 14 oktober 1971 . 

57 Financieel Dagblad, 20 november 1970. 

Een jaar later zond Bijenkorfdirecteur Bons enkele foto's van het plein aan Ponti, die hier enthousiast 

op reageerde. 'The documentation of the alife reality of the Piazza, with boys and children climbing 

on the sculptures as I dreamed [ ... ]',schreef hij aan Bons. Ponti stelde vervolgens voor 'that you write 

to the Bourgmaister of Eindhoven and teil him th at [ ... ]1 had a lovely idea for Eindhoven with a pro

fecy that become true. And you should add that in view of what I did as architect from abroad for 

this town of Eindhoven, they may appoint me [ ... ] freeman of the city of Eindhoven and the Piazza 

may be given my name and become Gio Ponti Piazza.' 

Bons bracht Ponti 's verzoek via een tussenpersoon over aan burgemeester Witte, maar deze ging 

daar niet op in . De gemeente waardeerde het werk van Ponti zeer, maar in Eindhoven werden nooit 

straten naar nog levende personen genoemd . Een uitzondering was de Veldmaarschalk 

Montgomerylaan, maar in die categorie viel Ponti niet. Ook een benoeming tot ereburger kon niet 

doorgaan . Alleen personen die 'een levenslange bijdrage aan de groei en bloei van de stad ' hadden 

geleverd, kwamen daarvoor in aanmerking . Wanneer in Eindhoven ooit straten in een nieuwe buurt 

naar bouwmeesters werden genoemd, kon wellicht 'een van de belangrijkste straten' Ponti's naam 

dragen. De architect kwam nog enkele malen op de zaak terug, maar kreeg zijn zin niet.5• 

Ponti had well icht nooit aangedrongen zijn naam aan de Piazza te geven, wanneer hij had geweten 

wat het lot van zijn schepping zou zijn . Dit winkelplein, met zijn fraaie combinatie van kunstwerken, 

decoratieve gevels en geraffineerde belichting een vroeg voorbeeld in Nederland van de doordachte 

inrichting van een publieke ruimte, kwam steeds meer in de verdrukking. Een voorname schuldige 

aan de geleidel ijke neergang was de slechte gang van zaken bij de Piazza Galerij. Direct na de 

voltooiing verkocht de combinatie BaliasWan Grootel het gebouw aan de grote Engelse onroerend

goedmaatschappij Town and Commercial Properties Ltd. Deze omschreef de galerij in een persbericht 

als 'de Nederlandse primeur van een modern uitgebreid winkelcentrum geschoeid op de leest van 

een oosterse bazaar'." 

Op dat moment was 80% van de winkelruimte verhuurd en veel hoger is dit percentage niet geko

men . Vooral voor de bovenste verdieping en het met de Bijenkorf verbonden souterrain bleek bij 

winkeliers nauwelijks belangstelling te bestaan. De leegstaande winkels hadden een afschrikkend 

effect op potentiële huurders, met als gevolg verdere leegstand. 

In de jaren tachtig kocht de Nederlandse onroerend goed maatschappij Uni-Invest het Piazza Center, 

zoals de winkelgalerij inmiddels heette. Het bedrijf verhuurde de twee bovenste verdiepingen aan 

de Gemeentelijke Bibliotheek. Dit verminderde de leegstand en bracht nieuwe toeloop naar het 

gebouw. Het had echter als bezwaar dat een deel van de bibliotheekbezoekers de Piazza gebruikte 

als fietsenstalling . 



Een andere factor die bijdroeg aan het disfunctioneren van het plein als ruimte voor culturele 

activiteiten en ontmoeting, was het grillige Nederlandse klimaat. Openluchtvoorstellingen en optre

dens zijn in feite slechts mogelijk in de zomer, maar zelfs dan is de regen vaak spelbreker. Het gebruik 

van het podium op de Piazza is dan ook altijd zeer beperkt gebleven. 

Dit kwam ook doordat het plein in de eerste plaats een etappe was van de verbindingsroute tussen 

Woensel en het centrum. Vóór de bouw van het Beursgebouw marcheerden vooral haastige gebrui

kers van het daar gelegen parkeerterrein over de Piazza. Later volgden Woenselnaren op doortocht 

naar de Markt en omgeving. Voor velen toch nog altijd het echte centrum van Eindhoven. 

Negri's banken werden wel vaak door passanten gebruikt om even uit te rusten of op winkelende 

verwanten te wachten. Dit laatste niet te lang, want het harde materiaal was weinig zit-vriendelijk 

Ook kinderen wilden er, tot ongerustheid van hun ouders, graag op klimmen. De kraampjes van 

Amnesty International, Green Peace en politieke organisaties gaven de Piazza zeker wel de nodige 

levendigheid. Maar de flaneurs die Ponti zich er droomde, kwam je slechts sporadisch tegen. 

De bibliotheek vertrok in 1997 naar de gerestaureerde Philipsfabriek de Witte Dame aan de vlakbij 

gelegen Emmasingel. Dit gebouw had net als het Piazza Center 'een trekker' nodig. Om het huur

contract ongedaan te maken, moest de gemeente Uni-Invest 2 miljoen gulden betalen. De eigenaar 

verkocht de winkelgalerij kort daarna aan het vastgoedconcern Rodamco. Dit gaf de Britse ontwikke

laar van luxe winkelcentra William Properties opdracht plannen voor een grondige verbouwing te 

maken. Uit vier plannen koos de ontwikkelaar ten slotte het ontwerp van de Italiaanse architect 

Massimiliano Fuksas als renovatiemodel voor het inmiddels goeddeels leegstaande Piazza Center. 

In zijn ontwerp bleef van Ponti's Piazza zo goed als niets over. Om de problemen met het 

Nederlandse weer te verminderen wilde Fuksas de Piazza namelijk voorzien van een glazen dak. 

Daarvoor echter moest het Center richting Bijenkorf worden uitgebouwd. De aluminiumgevel van 

Perry Sport met de kleurige schilden, de banken en beelden van Negri verdwenen. Na protesten van 

onder meer de Monumentencommissie ontwierp Fuksas aan de stationszijde van De Bijenkorf een 

parkje waarin Negri's kunstwerken zullen worden ondergebracht.'" 

58 Eindhovens Dagblad, o.m. 18 juni, 2 en 
15 december 2000, internetsite SP-Eindhoven, 
SP voorlopig tegen herontwikkeling Piazza; 
mededeling ir. G. Pyckevet. 
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Gijs Pyckevet 

Fuksas' Piazza proces 

In 1999 krijgt Massimiliano Fuksas opdracht van Rodamco Retail en William Properties voor de heront

wikkeling van Piazza Center in Eindhoven. Voor Fuksas is het de eerste directe kennismaking met 

Nederland. een land dat gedurende jaren '90 toonaangevend was voor moderne vernieuwende 

architectuur. Massimiliano Fuksas. Romein van geboorte (1946), boekt zijn eerste architectonische 

successen in Frankrijk in de jaren '80 en begin jaren '90. Aan het einde van de twintigste eeuw bouwt 

hij zijn belangrijkste project tot dan toe: de twintowers in Wenen. Twee glazen kantoortorens die 

onderling verbonden zijn met loopbruggen. Zij rusten op een basement waarin winkelcentrum. par

keergarage en bioscoopzalen zijn ondergebracht. Slechts enkele jaren daarvoor heeft hij in Salzburg 

Europark gerealiseerd. Dit is een perifeer winkelcentrum waarbij twee lagen retail ingepakt zijn in 

een sandwich van parkeren in een garage en op het dak. De bezoekersstromen zij optimaal geor

ganiseerd in een publiek gebied dat in ruime mate wordt verlicht door middel van vides en glazen 

dakdelen . Europark groeit uit tot één van de meest succesvolle shoppingmaIls in Europa en zal na 10 

jaar reeds worden verdubbeld. Vanuit Parijs stuurt hij bouwplaatsen aan in Hamburg . De studio in 

Rome werkt na het winnen van de prijsvraag voor het nieuwe congrescentrum in E.U .R. (Rome) aan 

het voorlopig ontwerp hiervan . Massimimliano Fuksas heeft met studio's in Parijs, Wenen en Rome, 

eind jaren negentig een professionele status bereikt . 

Eindhoven anno 1999 

In Eindhoven treft Fuksas een stedenbouwkund ige situatie aan die zich nauwelijks laat vergelijken 

met enige andere. Hij realiseerde bouwwerken in zowel stadscentra als buitenwijken, maar de locatie 

in Eindhoven, die onmiskenbaar deel uit maakt van het stadscentrum. heeft geen ondubbelzinnig 

stedelijk centrumkarakter. 



Hoewel Eindhoven een historie heeft die teruggaat tot de late Middeleeuwen, is daarvan in de ruim

telijke beleving van de stad en in het besef van de Eindhovenaren weinig terug te vinden . De stad is 

anno 2000 geen coherente stedenbouwkundige eenheid, maar een amalgaam van stedenbouwkun

dige ensembles met daartussen veel niet-gedefinieerde ruimten. 

Voor het ontstaan van die situatie zijn verscheidene oorzaken te noemen, die op een bijzondere 

wijze het ontstaan van Eindhoven hebben bepaald. In de eerste plaats, Schippers wees hier al op, is 

de stad in ruim honderd jaar tijd op een stormachtige manier en schoksgewijze gegroeid. Druk van 

industrie en commercie veranderden Eindhoven van een onbetekenend marktplaatsje tot een stad 

van meer dan regionale betekenis. Van een geleidelijke opbouw van het stedelijk weefsel was echter 

geen sprake. Dit is leesbaar in de structuur van de stad en in de manier waarop nieuwe stedenbouw

kundige visies veelal onverbiddelijk over de bestaande stad werden geprojecteerd . 

Een gevolg van deze expansiedrift was dat de in de vorm van lintbebouwing bestaande oorspronke

lijke kernen werden ingelijfd in nieuwere delen . Historisch gezien zijn de moeilijker te bebouwen 

beekdalen tussen de zandruggen later ingevuld dan die ruggen zelf. Dit bepaalt mede de aanblik van 

de stad. Eindhoven is niet concentrisch gegroeid, maar in de vorm van radialen. 

Een derde factor die de stad in een lappendeken van stedenbouwkundige initiatieven heeft veran

derd, waren de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog . Vooral het gebied rond het 18 

Septemberplein is door oorlogsschade getekend. Voor die tijd was dit deel van de historische stad 

redelijk authentiek en homogeen. Na de oorlog is het in verschillende stijlen opnieuw gebouwd . 

Ten slotte heeft Eindhoven een stedenbouwkundige geschiedenis van gedeeltelijk uitgevoerde plan

nen. Zo zijn voor het goedgekeurde Wederopbouwplan historisch panden gesloopt, waarna het plan

onderdeel zelf niet werd uitgevoerd. Dit gold ook voor het Cityplan van Van de Broek en Bakema, 

waarvan wel hoogbouw langs de binnenring is terug te vinden, maar geen ingrepen in het centrum zelf. 

De locatie Piazza-Bijenkorf is exemplarisch voor deze urbane wanorde. 'Ponti' staat te pronken in een 

leegte. Aan zijn voeten het 18 Septemberplein waarvan nooit duidelijk wordt of daarmee de ver

keersrotonde mee wordt bedoeld of de straat tussen De Bijenkorf en de tegenoverliggende weder

opbouwpanden uit de jaren 50. Tijdelijke kiosken uit de jaren '70 volharden in deze ruimte. Eind

hovens belangrijkste monument, de Philips lichttoren uit 1920, symbool voor de lampenproductie en 

economische voorspoed, torent laag uit over de omgeving. Richting station een leegte met friet

kraam, fietsen massa en VVV kantoor. Richting het stadion een leegte met (nog open) parkeergarage 

en aan het einde het nog niet van hoektribunes voorziene PSV stadion. De Siamese tweelingzus van 
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De Bijenkorf; het Piazza Center, ligt te verpauperen wegens gebrek aan u itstraling en commerciële 

massa. Het Piazza-pleintje daartussen is inmiddels verworden tot een skateboard paradijs. 

Eind jaren '90 vertrekt de openbare bibliotheek uit het reeds verpauperende winkelcentrum. Dit is 

het startsein voor een ingrijpende verbouwing. Bij de vernieuwing van het complex door Fuksas 

wordt het Piazza-pleintje onmiddellijk als niet functionerend beschouwd en aan de kant geschoven. 

Het ensemble met de Bijenkorf wordt grondig herzien. 

Het ensemble met de Bijenkorf 

Voor Fuksas is de opdracht voor de vernieuwing van het Piazza Center niet alleen een verbouwing 

van een bestaand winkelcentrum. Hij ontmoet hier ook de grote italiaanse meester Gio Ponti . Fuksas 

krijgt niet alleen de opdracht voor een gebouw, maar ook voor de ingreep in het ensemble Bijenkorf

Piazza Center van de Milanese bouwmeester. Milaan versus Rome in de relatief jonge industriestad 

Eindhoven! Deze stad laat zich in tegenstelling tot het internationale imago van Nederland niet 

direct kennen als een voorbeeld van stedenbouwkundige en architectonische fijngevoeligheid . 

Fuksas zai echter geen architectonisch duel aangaan met de Bijenkorf. Hij voert geen architectonische 

discussie met de keramische gevel van Ponti, maar concentreert zich op de stedenbouwkundige 

eigenschappen van het hele gebied. Dit is een opgave die uitstijgt boven de realisatie van een object. 

Ondanks de commerc iële druk om het Piazza Center aanmerkelijk te vergroten, vermijdt Fuksas het 

om in zijn ontwerp een object te creëren naast De Bijenkorf. De herziening van het door Ponti en 

Boosten ontworpen ensemble is het eerste punt van aandacht. in plaats van een object te creëren 

wat een samenspel aangaat met Ponti, ontwerpt hij een interieur dat zich tegen de Bijenkorf aan

schurkt. Waar de gebouwen in hun concept het tegenovergestelde zijn, worden zij vervolgens 

verenigd door een overkapping . 

Project: Eindhoven 

Met de verbouwing van het Piazza Center begint voor Studio Fuksas een lang traject, waarbij in ver

schillende fases met verschillende opdrachtgevers en verschillende projecten dit gebied van de 

Eindhovense binnenstad ingrijpend zal veranderen. Het Piazza Center staat hierin niet alleen, maar 

vormt het startpunt van een proces dat zich in de loop der tijd zal uitbreiden en met toenemende 

kritiek zal worden geconfronteerd. 



William Properties verstrekt in 1999 de opdracht voor de renovatie en uitbreiding van het winkel

centrum en de nieuwbouw van een kantoorgebouw van zes lagen tussen de Boschdijktunnel en de 

Mathildeparkeergarage. Een voetgangersbrug op tien meter hoogte moet de drie gebouwen met 

elkaar verbinden. In 2001 zal het ontwerp voor het kantoorgebouw veranderen in een ontwerp voor 

het elektronicawarenhuis Media Markt. De opdracht voor Studio Fuksas beperkt zich voornamelijk 

tot het vervaardigen van het voorlopige en definitieve ontwerp. De latere fases worden door het 

architectenbureau Van Moort en Partners uitgevoerd. Studio Fuksas heeft hierbij een controlerende 

rol. 

De gemeente Eindhoven geeft Fuksas vervolgens in 2002 de opdracht voor de herinrichting van het 

18 Septemberplein met daaronder een fietsenstalling die plaats moet bieden aan 2000 fietsen. Vrij

wel tegelijkertijd vraagt IBC-Heijmans aan Fuksas om het ontwerp te maken voor een gebouw dat de 

verbinding moet vormen tussen het 18 Septemberplein en het in ontwikkeling zijnde gebied rond de 

Admirant, het vroegere hoofdkantoor van Philips aan de Emmasingel. 

Het nieuwe Piazza Center 

Bij aanvang van het Piazzaproject is de doelstelling van de private partijen duidelijk: het creëren van 

een privaat georganiseerd shopping centrum in de binnenstad dat ongeveer moet functioneren als 

de achter de Markt gelegen Heuvelgalerie . De opstelling van bestuurlijke zijde is echter veel minder 

duidelijk omschreven. Tijdens het proces worden door externe adviseurs, zoals indertijd Teun Kool

haas, en in workshops de stedenbouwkundige kaders geschapen om het gebouw een plaats in de 

stad te geven. Duidelijke randvoorwaarden ontbreken hierbij . In plaats daarvan komt een proces van 

onderhandelingen tussen bouwheer en de gemeente op gang met het ontwerp als belangrijkste 

inzet. Binnen de gemeente leidt dit tot een interne strijd tussen afdel ingen die zich met planning 

bezig houden en beoordelende commissies. Een strijd die later in het proces tot publiek domein zal 

worden verklaard . 

Dit publiek kan karakteristiek voor Eindhoven worden genoemd. In de stad bestaat een grote hoe

veelheid latente stedenbouwkundige en architectonische kennis. De aanwezigheid van een faculteit 

Bouwkunde op de plaatselijke Technische Universiteit voorziet in een leger aan gekwalificeerde cri

tici : studenten, docenten, afgestudeerden, die zich mengen in het publieke debat in de stad. De stad 

zelf is in al haar onsamenhangendheid en onvoltooidheid een dankbaar object voor filosofieën en 

theoretische plannen. 
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Deze 'politieke' situatie leidt tot voorzichtigheid en terughoudendheid bij ontwerpers. Op 'Holland

sehe' wijze wordt telkens gezocht naar een compromis dat wordt gesloten tussen de direct betrokken 

partijen: ontwikkelaar en stedenbouwkundige diensten, beiden bijgestaan door talrijke adviseurs. 

leder compromis staat per definitie bloot aan de kritiek van de niet direct betrokken partijen . 

Fuksas, geen fervent voorstander van democratische stedenbouw, zoekt steeds naar inventieve en 

soms radicale oplossingen voor een specifieke situatie. Zo werkt hij ook in Eindhoven, in voortdurend 

conflict met zijn opdrachtgevers, maar niet in conflict met de gemeentelijke diensten. Het resultaat 

is een uitgesproken, weinig terughoudend en 'on-hollandseh' ontwerp . Steeds weer weet hij de ge

meentelijke diensten te overtuigen met niet conventionele oplossingen en voorstellen die uitstijgen 

boven het directe gebied maar inspelen op de stedenbouwkundige situatie in een ruimere context. 

De contouren van het Piazza Center worden hierbij ingrijpend gewijzigd . Aan wat ooit de laatste 

kraal aan de kop van de Demer was, worden oost-westverbindingen toegevoegd op diverse niveaus. 

Een voetgangersbrug verbindt de parkeergarage aan de Mathildelaan - de Mathildegarage - met een 

kantoorgebouw, het Piazza Center en De Bijenkorf raken elkaar op de tweede verdieping, waardoor 

haaks op de historische as, een nieuwe richting ontstaat 

Het dilemma van de verbinding met Woensel wordt aangesproken door de Demer in een rechte lijn 

te verbinden met de onderdoorgang onder het spoor. Het Piazza pleintje wordt, zoals gezegd, volle

dig ter zijde geschoven, maar niet zonder de oorspronkelijke uitgangspunten op subtiele wijze terug 

te brengen . 

Het oorspronkelijke pleintje had de karakteristieken van een 'turbineplein' met een Italiaanse 

hoogte-diepte verhouding. Op begane grond niveau gingen de Demertunnel en Demer een spel aan 

met de entrees van Piazza en Bijenkorf waardoor een natuurlijke circulatie langs de gevels ontstond. 

Dit effect werd versterkt door het pleinmeubilair ontworpen door Negri en Gast en Ponti zelf. Een 

klein juweeltje wat tegelijk einde van de binnenstad is en aankomstpunt voor bezoekers uit het 

noorden. Op een groter schaalniveau werd de zichtas vanuit de Demer open gehouden. Tussen 

Bijenkorf en Piazza kijkt men over het terras boven de lage Perrysport heen richting Woensel. 

In het ontwerp van Fuksas wordt deze ruimte getransformeerd in twee delen. Ten eerste een galerij 

tussen de twee gebouwen met een glazen overkapping in het verlengde van de Demer die deze 

straat als het ware in het gebouw binnenhaalt . De galerij eindigt in een groot terras op de tweede 

verdieping, dat verwijst naar het voormalige terras van De Bijenkorf op het dak van Perry Sport. 

Grenzend aan deze ruimte bevindt zich het tweede deel, de kern van het project: een ovaalvormige, 



verspringende vide, die wordt uitgesneden uit het volume en die de publieke ruimte over vier lagen 

tilt. In deze ruimte wordt de turbinewerking van de vroegere Piazza getransformeerd naar een drie 

dimensionale publieke ruimte met een interieur dat zijn karakter mede ontleent aan het samenspel 

met de keramische façade van De Bijenkorf. 

Tijdens het ontwerpproces dijt het winkelcentrum onder commerciële druk aan alle kanten uit. Aan 

de spoorzijde wordt zoveel mogelijk ruimte gezocht, wat later leidt tot een discussie over veiligheid. 

In de hoogte wordt het gebouw gekroond met twee lagen kantoren en op het 18 Septemberplein 

treedt het gebouw naar voren, waarbij de rooilijn wordt verdraaid evenwijdig aan het tegen

overliggende pand van Lodewijks. 

Deze verdichte massa maakte nog meer dan voorheen een eenheid van het complex Bijenkorf-Piazza. 

Samen met de bebouwing ten noorden van het spoor werkt het als een 'superblock' in de steden

bouwkundige visie van supervisor Teun Koolhaas. Een eenheid die wordt doorsneden door het spoor 

in oost-west- en een voetgangersroute in nood-zuidrichting. De uitbreiding op het 18 September

plein betekent een wezenlijke wijziging in de ruimtelijke beleving van deze ruimte. 

Onder schijnbare tijdsdruk wordt het plan als nagenoeg 'definitief ontwerp' gepresenteerd aan de 

gemeentelijke beoordelingscommissies van Welstand en Monumentenzorg. Die ontvangen de plan

nen argwanend. Waar stedenbouwkundige diensten achter het plan staan bestaat er scepsis bij de 

commissies. Desalniettemin wordt het ontwerp nooit in twijfel getrokken. De discussie wordt ge

voerd op details. Zo moet de autonomie van De Bijenkorf, een monument, worden gerespecteerd en 

er wordt vervolgens 'onderhandeld' over de minimale afstand tussen beide gebouwen. De discussie 

spitst zich met name toe op een historisch trauma in de stedenbouwkundige geschiedenis van 

Eindhoven de verbinding met het stadsdeel Woense\. Niet de architect, die betoogt dat hij de situ

atie aanmerkelijk heeft verbeterd, maar de stedenbouwkundige diensten hebben gefaald in de ogen 

van de commissies. Zij hadden deze randvoorwaarde expliciet moeten opleggen aan de architect en 

moeten aansturen op grootschalige aanpassing van deze doorgang. Uiteindelijk wordt het plan goed

gekeurd. 

Media Markt 

Studio Fuksas werkt op het tijdstip van deze discussies volop aan het ontwerp voor de Media Markt. 

Dit is een elektronicawinkel die op de beperkte locatie tussen de Boschdijktunnel en de Mathilde-
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garage wordt geprojecteerd. De opzet ervan is uitermate simpel: een prisma op een glazen onder

bouw. De hoogte van de winkel sluit aan de zijde van de Mathildelaan aan bij de omgevende 

gebouwen. In de richting van het spoor loopt deze op en sluit zo aan bij de bebouwing op de FeIle

noord. De Media Markt is een stedenbouwkundig passtuk. Letterlijk als een wig is het bouwwerk in 

de situatie gedreven. Een functionele strook met liften en noodtrappen houdt het los van parkeer

garage. 

De Media Markt is conceptueel gezien het tegenovergestelde van het Piazza Center. Net als De Bijen

korf is het gebouw opgevat als een object. Ook in de behandeling van de gevel, die volledig zal wor

den bekleed met van een reliëf voorzien keramische elementen, refereert Fuksas hierbij aan het 

gebouw van Ponti. De Media Markt wordt vrijwel zonder problemen door de gemeentelijke beoor

delingscommissies geleid. Een moeilijk punt is de uitvoering van de reclame. Fuksas voorliefde voor 

neon en gelaagdheid gecombineerd met zijn afkeer voor het verstoren van de gevels van het 

gebouw, leidt tot zijn voorstel om de volledige noord-zuidgevel te voorzien van logo's met de naam 

Media Markt. Het voorstel is gebaseerd op de uitgangspunten voor het ontwerp, maar het kost moei

te zowel de Welstandscommissie als de Media Markt zelf ervan te overtuigen. De commissie voelt er 

weinig voor vanwege de onorthodoxe, bijna Amerikaanse wijze van reclame maken. De Media Markt 

vanwege het feit dat het budget voor reclame ruimschoots wordt overschreden. Uiteindelijk wordt 

ook dit onderdeel van het plan echter door alle partijen geaccepteerd. 

Na de afronding van de definitieve ontwerpen van beide planonderdelen werkt de Nederlandse 

architect dit project uit. Fuksas houdt een controlerende rol, maar verliest onvermijdelijk invloed op 

het project. Tijdens deze fase, waarbij het project in Nederland op de tekentafels ligt, wordt Fuksas 

betrokken bij het ontwerp voor het 18 Septemberplein en het entreegebouw voor de Admirant aan 

de Emmasingel. 

18 Septemberplein 

Het verbeteren van het 18 Septemberplein wordt een langdurig proces. In eerste instantie verleent 

de gemeente nog geen opdracht. De afdeling Strategie moet de randvoorwaarden opstellen voor het 

ontwerp. Studio Fuksas wordt bij de beschrijving ervan betrokken. Verder organiseert de afdeling 

workshops met alle betrokken ontwerpers rond het plein. Het is in deze fase dat in een discussie 

tussen de ontwerpers, met Fuksas als voornaamste, en de stedenbouwkundige diensten. de steden

bouwkundige hoofdlijnen en achterliggende filosofieën vorm krijgen. Na goedkeuring door de 



Gemeenteraad zullen deze randvoorwaarden het 'programma van eisen ' worden voor het 'Voorlopig 

Ontwerp 18 Septemberplein'. Fuksas heeft dus in zekere mate zijn eigen opdrachtomschrijving kun

nen beïnvloeden. 

Studio Fuksas gaat aan de slag. In een workshop met de stedenbouwkundige dienst legt Fuksas het 

concept neer: een leeg plein, waarin de fietsenkelder een prominente plaats inneemt. Door het gla

zen dak van de kelder, dat hiermee vloer van het plein wordt, introduceert hij licht als beeldbepa

lend element op het plein. Belangrijke voorwaarde is de verandering van de rotonde . Sinds geruime 

tijd vervult deze niet meer dan de functie van een T-splitsing en zou ze de vorm moeten krijgen om 

op die wijze ruimte te geven aan het 18 Septemberplein. Naast De Bijenkorf is ruimte voor een park

je, waar ook de belangrijkste beelden van Mario Negri herplaatst kunnen worden. Een moeilijk punt 

vormen de dagwinkels, die sinds jaar en dag in noodkiosken op het plein aanwezig zijn . Zij krijgen 

een plaats aan de kop van de Hermanus Boexstraat. In overeenstemming met dit volume komt een 

bouwmassa tot stand naast het vroegere pand van Lodewijks. Dit vormt de inleiding voor het gebied 

rondom de Admirant, dat wordt ontwikkeld door het bouwbedrijf van IBC-Heijmans. Vrijwel direct 

met de opdracht voor het 18 Septemberplein krijgt Fuksas de opdracht voor dit laatste gebouw. 

Het gebouw dat voor de Admirant komt te staan en het 18 Septemberplein zijn zodoende in één 

ontwerp tot stand gekomen. Het totale aantal gebouwen en de vormgeving van het plein brengen 

evenwicht en schaal in dit deel van de Eindhovense binnenstad . De schaalvergroting en de richting 

wijziging die het Piazza Center teweeg heeft gebracht, wordt in proportie gebracht door het 

ontwerp van het plein en de twee 'blobs' dat wil zeggen de druppelvormige gebouwen daarop. 

Het gebouw voor de Admirant is het grootste van de twee en staat op een kruispunt van verschil

lende ensembles in het centrum. Het dient te refereren aan zowel het relatief lage gebouw van 

Lodewijks, dat inmiddels als wederopbouw monument dient te worden beschouwd, als aan de 

Lichttoren. Aan de achterzijde moet het aansluiten bij de Admirant en aan de voorzijde staat het vrij

postig op het 18 Septemberplein. Desalniettemin dient het de Lichttoren niet te verbergen en de 

zicht-as vanaf het station hierop te respecteren. 

De autonome vorm van het gebouw vloeit voort uit een maandenlange studie naar de massaver

houdingen op deze locatie, uiteraard in samenhang met het vereiste programma. De 'bi ob' is alles

behalve willekeurig. Het is een passende oplossing voor een scharnierpunt in de Eindhovense bin

nenstad. Door juist niet aan te sluiten in de letterlijke zin laat het gebouw zijn omgeving in haar 

waarde en schept het juist interessante profielen, restruimte tussen haar eigen en het omgevende 

82 



83 

volume. Dit 'in between' is kenmerkend voor het werk van Fuksas. De invulling van het gebouw is van 

secundair belang en dient zich te voegen naar de grenzen die de vorm aangeeft . 

Een laatste confrontatie 

Terwijl deze ontwikkelingen gaande zijn ondervindt de bouw van het Piazza Center en de Media 

Markt flinke tegenslag . De uitvoering van het laatste gebouw wordt om veiligheidsredenen tegenge

houden. Het gebouw zou binnen de gevarenzone van de spoorlijn liggen. Onbegrip van alle betrok

kenen is het resultaat, omdat Media Markt niet dichter bij het spoor staat dan het Piazza Center. 

Deze juridische kwestie tussen de gemeente en de provincie houdt de start van de werkzaamheden 

twee jaar op. 

De bouw van het Piazza Center is inmiddels ver gevorderd. Duidelijk is dat het laatste jaar flink op 

het gebouw is bezuinigd . Het meest in het oog springende onderdeel van het project is niet het 

krachtigste. De gevel is alom zicht baar, waarbij het interieur voorlopig verborgen blijft, terwijl de 

luifel nog moet worden geplaatst. De ontwikkelaar die over de wijzigingen niet goed heeft gecom

municeerd krijgt de kous op de kop: de bouw wordt stil gelegd. De Welstandscommissie moet zich 

opnieuw over de zaak van de gevel buigen . 

Ook het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu komt met bezwaren . Het past de verzwaarde 

veiligheidsregelgeving, die de bouw van de Media Markt twee jaar lang stil legde, eveneens toe op 

het Piazza Center. De conclusie luidt dat de bouwvergunning op onjuiste gronden is verstrekt . Gedeel

telijke afbraak van het Center dreigt. 

De tegenslagen zetten de toon voor de discussie rond het Piazza Center in de pers en bij de beoor

delende commissies. Welstand en Monumentenzorg willen aanpassingen in de gevel en op deze eis 

wordt van de zijde van de opdrachtgever niet adequaat gereageerd . De stemming wordt met het ver

strijken van de tijd snel slechter en gaat een rol spelen bij de beoordeling van de laatste projecten 

van Fuksas, de 'blob' bij de Admirant en het 18 Septemberplein, die in die tijd ter beoordeling wor

den voorgelegd. 

Ondanks de steun van de wethouders en de stedenbouwkundige diensten keuren de twee com

missies beide ontwerpen af. Van objectieve argumentatie lijkt niet altijd meer sprake te zijn. De 'blob' 

wordt omschreven als zelfzuchtig, afstandelijk en modieus. Het plan voor het 18 Septemberplein zou 

zijn gebaseerd op volstrekt onaanvaardbare randvoorwaarden. 



Wederom ontbrandt de strijd tussen de Welstandscommissie en de gemeente over de uitgangspun

ten en niet over het ontwerp. Deze discussie wordt bovendien meer en meer in de lokale krant ge

voerd wat niet bevorderlijk is voor de objectiviteit. De commissies beoordelen schijnbaar op andere 

criteria dan de strikt stedenbouwkundige en esthetische waarvoor zij zijn aangesteld. De discussie 

gaat net als bij de beoordeling van het Piazza Center over de reeds voorgestelde alternatieven. Met 

het vorderen van de bouw zoeken de commissies voor Welstand en Momentenzorg steeds vaker con

tact met de plaatselijke pers om, in tegenstelling tot in het directe gesprek met de architect, hun 

onvrede te uiten. Sommige leden gaan zelfs zover dat zij alternatieve plannen voor het 18 Septem

berplein publiceren.Toen de gemeenteraad de bezwaren van de commissies voor de locatie van de 

fietsen kelder overnam, ging het ontwerp tot nader orde in de ijskast. 

Ondanks alle tegenslagen blijft Studio Fuksas doorwerken aan de voltooiing van het Piazza Center 

en de 'blob' bij de Admirant. Tegen de mening van de Welstandscommissie in zijn de ontwerpers 

ervan overtuigd met het door hen bedachte 18 Septemberplein en het laatste gebouw een duidelijke 

kwaliteit toevoegen aan de Eindhovense binnenstad. Zij worden ditmaal gesteund door de steden

bouwkundige diensten en de opdrachtgevers. In deze fase wordt eindelijk het startsein te geven voor 

de bouw van de Media Markt 

Intussen nadert het Piazza Center zijn voltooiing. De kwaliteiten ervan worden zichtbaar als de 

bouwput en de steigers geleidelijk verdwijnen. Natuurlijk hadden tal van details eigenlijk anders uit

gewerkt moeten worden. Natuurlijk is er bij de bouw sterk bezuinigd en de kantoorgevel kon en 

wordt nu ook verbeterd. Het gebouw heeft echter ook duidelijke kwaliteiten. Het is een toevoeging 

van een stedelijke ruimte aan de stad. Het is een aangenaam verblijfsklimaat. De gevel van Ponti is 

nog nooit zo nadrukkelijk aanwezig geweest in Eindhoven als in Piazza. 
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De titel is ontleend aan een artikel van Franco 
Rella: "La vertigine della mescolanze. La lotta del 
collezionsta contra il temp" in Lotus International 
35, 1982, pp. 52-63. Dit artikel is in het Nederlands 
verschenen in Museumjournaal 5&6 1987 met als 
titel: "Duizelingwekkend Amalgaam. De strijd van 
de verzamelaar tegen de tijd". In dit artikel wordt 
een theoretische beschouwing ontwikkeld op het 
fenomeen van het verzamelen, ondermeer door de 
vergelijking tussen de ervaring van het museum en 
de metropool (Balzac), het station (Proust) en de 

B5 

Herman Kerkdijk 

Piazza: la Vertigine Della Mescolanza1 

Wat is er toch aan de hand met deze stad? Waarom wordt er zoveel kritiek gespuid op de nieuwe 

Piazza? Op de te lage 'luifel', op de roestige pylonen waarop deze 'luifel' deels rust, op de brutalis

tische impact van deze 'luifel' richting Demer, op de bedrijfsachtige platte groene gevel, op de goed

kope uitstraling van de bovenste twee verdiepingen, op de nagenoeg rondom lopende fantasieloze 

dakopbouw, op de gesloten toegang in de kelder naar de Bijenkorf, op de grove compositie in relatie 

tot de fijnzinnig vormgegeven gevel van alweer de Bijenkorf', op de ...... waarop niet eigenlijk? 

Het is logisch dat er kritisch wordt gekeken naar dit gebouw, de verwachtingen waren terecht hoog

gestemd, op deze plek waar het nieuwe Eindhoven eind jaren '50 voor het eerst haar moderne uit

drukking kreeg . Er werd nogal wat opgeruimd: het enige echt top ontworpen plein(tje) van de stad, 

in haar klassieke grondvorm in een voor die tijd absolute moderne vormgeving gestoken . Maar is dan 

alles wat ervoor in de plaats is gekomen (net) niet goed, is het (net) niet gelukt. is al het zichtbare 

mislukt. Want dat mag duidelijk zijn, alle kritiek richt zich op het zichtbare, op de verschijningsvorm 

van het gebouw. 

Wat te zeggen van het onzichtbare, dat wat niet zo direct in het oog springt, waar de blik niet op 

valt maar waarin ze kan dwalen, de openbare ruimte die het gebouw omsluit. Want vanaf de open

stelling van de Piazza op 23 april 2004 is er voorgoed een dimensie toegevoegd aan de beleving van 

deze stad . Een beleving die de kritiek op het gebouw niet kan opheffen, maar er wel iets tegenover 

stelt . Iets ongekends in deze stad, namelijk de overtreffende trap van stad, de metropool. 



Het is de ervaring van de metropool die hier in dit stedelijke interieur wordt opgeroepen: voort

durend geroezemoes van stemmen, overtreffende maat, geluid en beweging van roltrappen, drie

dimensionale kruisende stromen, kruisende blikken, absolute ruimtelijke dynamiek van ten opzichte 

van elkaar verschuivende ellipsen. De Piazza introduceert het nieuwe, als iets dat vreemd is aan het 

bestaande, als een ruimtelijke ervaring waarin geen orde meer valt te ontdekken tussen de verschil

lende gebeurtenissen 3. Waar het vroegere Piazza-plein nog een identieke ervaring mogelijk maakte 

in relatie tot de ervaring van de binnenstad, is er nu sprake van een versplintering van die ervaring. 

Een versplinterde ervaring die zo kenmerkend is voor de metropool, voor Tokyo,Sjanghai,Sao Paulo ... 

Een ervaring die nog eens bekrachtigd wordt eenmaal staand in het La Place-restaurant aan de 

spoorzijde en uitkijkend over de toppen van de bovenleidings-masten richting FelIenoord, naar 

Neckerspoel, Station, KBC, Kennispoort en in de verte Vertigo; een zicht waarin niet langer de geor

dende, traditionele stad herkend kan worden, maar iets dat daaraan voorbij gaat, de orde van de 

traditionele stad achter zich laat om te verdwijnen in de chaos van de metropool, om te verschijnen 

in de ... 

duizeling van de mengeling: Piazza! 

tempel en salon, het kerkhof en school (Valery) op 
te voeren: "Ons leven, schrijft Valery, rust volledig 
op het vooruitlopen op gebeurtenissen. Het meren
deel van onze gebeurtenissen zijn anticipaties van 
andere gebeurtenissen of zijn daar delen van. 
Daarom is de verrassing een soort uitzondering, een 
soort kwaad en is ze ongewettigd. De verrassing 
werkt dus als een deficiet. als 'verloren tijd'. Maar 
in plaats van uitzondering is zij in de metropoli
taanse tijd de regel; en het regiem van schock en 
verrassing maakt het onmogelijk dat de waarne
ming van de metropolitaanse tijd tot een ervaring 
wordt." pp.237; 

2 AI deze noties zijn ontleend aan artikelen die in 
de afgelopen tijd voorafgaand aan de opening in 
het Eindhovens Dagblad zijn verschenen: "Ontwerp 
Fuksas gemiste kans" 29/10/2003, "Piazzagevel kan 
nog steeds niet bekoren" 5/2/2004, "Blijven die 
pilaren zo roestig" 6/2/2004, "Architect Piazza valt 
over details" 21/4/2004. en aan uitspraken die 
gedaan zij n tijdens de door de Raad geinitieerde 
hoorzitting over het 18 Septemberplein op 
6nt2004; 

3 "In het 'prestissimo' van het metropolitaanse 
leven onderhoudt de mens een oneigenlijke relatie 
met de ruimte en de tijd . De ontzaglijke omvang 
van de mtetropool dwingt hem tot partiele waarne
mingen, tot een versplintering van de ervaring, die 
vroeger onbekend was. De opeenvolging van 
gebeurtenissen, het zich aandienen van het 
'immens Nieuwe dat van alle kanten toestroomt', 
brengt hem in een toestand van angstige onzeker
heid ....... zie 1), Museumjournaal 5&6, pp 233. 
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De verandering van de stad in de jaren negentig 

Structuurvisie 2030: Eindhoven heeft een robuust substraat 
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Karel van Dijk 

Wegen naar de toekomst 

De beschouwingen van Jos Bosman en Hans Schippers werpen een fascinerend licht op de stede

bouwkundige geschiedenis van Eindhoven en de markante plaats die het Piazza/Bijenkorfcomplex 

daarin inneemt. Met de bouw ervan werd de allang levende ambitie om Eindhoven te voorzien van 

een centrum dat recht zou doen aan haar snel gegroeide economische kracht in één groots gebaar 

waargemaakt. Opvallend daarbij is dat het verlangen naar grootstedelijkheid wordt uitgedrukt in 

architectuur die de aanwezige grootschalige industriële gebouwen niet ontkent, maar juist als ver

trekpunt neemt voor de doorontwikkeling van de stad. Dit heeft zeker bijgedragen aan bewust

wording van de kwaliteiten van het industrieel erfgoed waarmee Eindhoven zo rijk is gezegend, 

maar die lang niet op waarde zijn geschat. Mede daarom krijgt dat, in de huidige tijd, nieuwe 

bestemmingen in plaats van te worden afgebroken . Ook de expliciete rol die kunstenaars hebben 

vervuld bij de vormgeving en inrichting van de gebouwen en de openbare ruimte is een opmerkelijk 

gegeven en symbolisch voor de nagestreefde allure. 

Dat destijds de kans om de historische verbinding tussen de RechtestraatiDemer en de Kruisstraat 

structureel te verbeteren door allerlei door Hans Schippers gedocumenteerde omstandigheden werd 

gemist, moet tot op de dag van vandaag worden betreurd. Ook in het onlangs opgeleverde verbouw

ingsplan van het Piazza/Bijenkorfcomplex is dit probleem niet opgelost, hetgeen een zware hypo

theek legt op de thans in voorbereiding zijnde herziening van het masterplan voor het Stationsdistrict 

dat voor dit vraagstuk alsnog een uitweg zal moeten bieden . 

In stedebouwkundig opzicht is de relatie met de actualiteit wel gelegd. Er wordt immers, zoals Jos 

Bosman in zijn bijdrage opmerkt, opnieuw gerefereerd aan de omgeving, waarbij de Groene Toren 

en het Philipsstadion als nieuwe fenomenen van de grootstedelijkheid die zich in de stad in snel 

tempo is gaan manifesteren, de ijkpunten vormen. Dat proces van schaalvergroting is al op gang 



gekomen in de jaren 90. Zij bracht een ommekeer in de stadsontwikkeling op gang waarvan de 

gevolgen ook in de komende decennia tastbaar zullen zijn. Een beschrijving daarvan met een door

kijk naar de toekomst, zal dit duidelijk maken en daarmee de ontwikkeling van het nieuwe Piazza

centrum in een nog bredere context plaatsen. 

De verandering van de stad in de jaren negentig 

Onder invloed van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1991), waarmee Eindhoven de status van 

stedelijk knooppunt verwierf, werd Eindhoven uitgedaagd om zich te bezinnen op haar rol in het 

eenwordende Europa. Stedelijke regio's zouden zich daarin, zo was de overtuiging, dienen te gaan 

manifesteren als trekkers van economische ontwikkeling en daarbij in concurrentie met elkaar komen 

te staan . Eindhoven positioneerde zich in dit krachtenveld met de "Profielschets Eindhoven (inter) 

nationaal stedelijk knooppunt" en een direct daarvan afgeleide Structuurvisie (1992) op de stad in 

haar regionale omgeving. Er werd ingezet op een internationaal concurrerend vestigingsmilieu in de 

Westcorridor, de as die loopt vanaf het Centraal Station via de kruising met de snelwegen ter hoogte 

van de Poot van Metz tot aan Eindhoven Airport. 

Door een gecombineerde strategie van benutting van nog vrije ruimte (Stationsdistrict, Stadion

kwartier, de Vinexlocatie Meerhoven en het bedrijventerrein Flight Forum) en herstructurering/her

gebruik van voormalige Philipscomplexen (Emmasingel, Strijp S) deed hoogstedelijke verdichting haar 

intrede. 

De traditie van het ingrijpen via het creëren van stedelijke ensembles werd bij de uitwerking van 

genoemde deelgebieden niet uit het oog verloren. 

Het Kennedy Business Center (masterplan Kees Christiaansen) en de herstructurering van de Piazza in 

directe relatie tot de herinrichting van het 18-Septemberplein (Maximiliano Fuksas) getuigen ervan. 

De Witte Dame met het erachter gelegen Lichtplein (Bert Dirrix) en het appartementencomplex aan 

de Willemstraat (Margriet Eugelink) al evenzeer. 

Ook op Strijp S (masterplan West 8) zullen een drietal clusters met een eigen identiteit ontstaan . 

In Meerhoven worden diverse deelgebieden met een typerende signatuur georiënteerd op een 

samenbindend centrum terwijl op Flight Forum (masterplan MVRDV) de bedrijfsgebouwen aan elkaar 

worden geschakeld waardoor ze zich gaan manifesteren als geconcentreerde druppels in een zee van 

groen. 
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Als tegenhanger van de Westcorridor gold de ontwikkeling van de Dommelzone die als een ecolo

gisch en landschappelijk lint de kwaliteit van het leven in de stad symboliseert . Niet alleen geeft zij 

een bijzonder, rustig karakter aan de aanliggende woongebieden maar ze is ook de vestigingsplaats 

voor culturele en recreatieve voorzieningen en research and developmentinstituten die in een derge

lijke omgeving goed kunnen gedijen. 

De visie legde de basis onder het ontstaan van de High Tech Campus Eindhoven, Genneper Parken, 

de uitbreiding van het Van Abbemusem (Abel Cahen), de nieuwbouw voor de Effenaar (MVRDV) en 

de herstructurering van het TUle complex met markante gebouwen als de Kennispoort (Koen van 

Velsen), Vertigo (Bert Dirrix) en het Twinning Center (Arie van Rangelrooij) . Opvallend is dat bij vrij

wel alle genoemde gebouwen ook de herinrichting van de directe omgeving als essentieel onderdeel 

van het ontwerp werd meegenomen. 

Tussen de Westcorridor en de Dommelzone is het centrum gelegen dat, als eerder opgemerkt, aan 

attractiviteit moet winnen om representatief te zijn voor de economische kracht van de stad . 

Met de herstructurering van het Stadhuisplein en omgeving inclusief de renovatie van het Stadhuis 

(Arie v~n Rangelrooij/Bert Staal) en de bebouwing van Smalle Haven (masterplan Jo Coenen) is de 

eerste aanzet hiertoe geleverd. De zuidkant is nu beter met de Dommelzone verbonden . Aan de 

noordkant wordt met de bebouwing van het gebied rond de Admirant beoogd ook aan deze zijde 

nog ontbrekende schakels in het binnenstedelijk weefsel toe te voegen. 

Met de voltooiing van genoemde projecten in de komende jaren in het vooruitzicht werd een nieuwe 

doorkijk naar de toekomst wenselijk geacht (de Structuurvisie 2030) . 

Structuurvisie 2030: Eindhoven heeft een robuust substraat 

In de Structuurvisie staat het verder ontwikkelen van Eindhoven als centrum van een modern tech

nologisch complex centraal. De slogan uit de Stadsvisie 2010 (1999) is hierbij nog steeds richting

gevend: Eindhoven, leading in technology. Binnen deze slogan staat de mens, als bron van kennis en 

creativiteit voorop. Om tot innovatie te komen heeft de mens behoefte aan een prikkelende en een 

ontspannen omgeving . Eindhoven verenigt beide werelden op een aangename manier en bouwt 

deze kwaliteiten naar de toekomst verder uit. De aandacht richt zich daarbij op meer ruimte voor 

incubatie en stedelijke ontmoeting, representatief voor de prikkelende en dynamische wereld, en 

gedifferentieerde woonmilieus en recreatieve, groene stadslandschappen waar rust en ontspanning 

de boventoon voeren . 



Door investeringen in en het beheer van het substraat van de stad wordt een stevige basis gelegd 

voor "het beste van twee werelden". Immers, zaden ontkiemen slechts in een goede voedingsbodem. 

Met het substraat wordt gedoeld op de groene en blauwe dooradering van de stad, op de infrastruc

tuur voor het vervoer van personen, goederen en data en op het rijke aanbod van cultuurhistorie. 

Eindhoven heeft een robuust substraat. De fraaie groen- en waterstructuur wordt gedomineerd door 

(het stroomgebied van) de Dommel die van zuid tot noord door de stad loopt. 

Door, met een groene as, het centrum van de stad, via Strijp 5, direct te verbinden met Landelijk Strijp 

(landgoed De Wielewaal en omgeving) ontstaat ook aan de westkant de voor Eindhoven zo kenmer

kende groene wigvorm. De aanliggende woongebieden zijn, door in de groene wiggen gelegen 

fiets- en wandelroutes, rechtstreeks verbonden met het buitengebied. 

Een compleet multimodaal netwerk van fysieke en virtuele stromen koppelt Eindhoven aan de haar 

omringende omgeving. Een drietal internationale hoofdtransportassen over de weg raakt Eindhoven 

aan de noordwest- en zuidkant. 

De spoorlijnen en Eindhoven Airport leggen directe relaties met Noordwest-Europese agglomeraties 

en het in ontwikkeling zijnde breedband netwerk (Kenniswijk) ontsluit de wereld . Op regionaal 

niveau is het beoogde stelsel van HOV-lijnen en vrijliggende fietspaden relevant. 

De stad kent bovendien een rijk verleden dat zich niet zozeer laat aflezen in gebouwen alswel in cul

tuurhistorisch waardevolle structuren zoals het weefsel van de binnenstad, de oude radialen en de 

ring . De synthese van deze structuren vormt de ruimtelijke hoofdstructuur, een web van lijnen . 

Nieuwe ontwikkelingen kunnen gedijen door toevoeg ingen en waar nodig aanpassingen aan of her

nieuwd gebruik van dit "framework". 

Ontwikkelingen nestelen zich bij voorkeur op plekken waar het substraat optimaal presteert in ter

men van toegankelijkheid (Iaagdrempeligheid), bereikbaarheid (je moet er kunnen komen) en zicht

baarheid (herkenbaar) . De aandacht richt zich daarbij niet langer alleen op de reeds benoemde 

Dommelzone, Westcorridor en Centrumgebied. Er dienen zich voor incubatie, stedelijke ontmoeting, 

groene stadslandschappen en woonmilieus enkele potentieel nieuwe en interessante lijnen aan zoals: 
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• De spoorlijn met een aantal nieuwe voorstadsstations als nieuwe stedelijke (sub)centra; 

• De ringweg als stadsverdeelweg met een herkenbare presentatie van de verschillende stadsdelen 

aan de ring; 

• De A2 corridor, die na de beoogde verbreding naar 4x2 rijbanen met scheiding van doorgaand en 

regionaal verkeer, extra adressen aan de snelweg kan ontsluiten; 

• Het Eindhovensch Kanaal dat, nu ze haar ontsluitingsfunctie heeft verloren, als landschappelijke 

as nieuwe mogelijkheden biedt; 

• De as Nuenen/winkelcentrum Woensel/Eindhoven-noord/GDGEindhoven Airport die als eerste 

niet-centrumgerichte lijn verrassende perspectieven lijkt te bieden voor een concentratie van 

voorzieningen; 

• De Oostcorridor waarin de lege emplacementen tussen Dorgelolaan en Fuutlaan en het gebied 

't Wasven liggen te wachten op een hoogstedelijke invulling; 

• De nieuwe HOV-lijnen. 

De precieze programmering, vormgeving en inrichting van de op deze lijnen te ontwikkelen locaties 

zal eerst bepaald worden op het moment van realisatie om aldus flexibel op steeds veranderende 

omstandigheden in te kunnen spelen . Daarom laat de nieuwe Structuurvisie zich niet in een eind

beeld vertalen. De stadsplanning is er veeleer op gericht nu nog niet te voorziene ontwikkelingen te 

faciliteren met gebruikmaking van de kwaliteit die het substraat te bieden heeft. 

Vanuit deze filosofie is ook de verbouw van het Piazza/Bijenkorfcomplex ter hand genomen toen de 

tijd daar rijp voor was. Aan de structuur is weinig veranderd . De invulling is daarentegen volledig aan 

de veranderende omstandigheden aangepast en zet daarmee de toon voor nieuwe initiatieven die 

ongetwijfeld komen gaan. 





ontwerp Fuksas 
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