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Nieuw leven bepleit voor ‘Technische Dienst’
door San van Suchtelen
EINDHOVEN – Eigenlijk geloofden

Douwe Boonstra en Pieter van
Kruysbergen van het gelijknamige
Eindhovense
architectenbureau
hun ogen niet, toen ze begin dit
jaar uit de krant vernamen dat de
gemeente in zijn maag zit met het
in 2005 aangekochte gebouw van
de Technische Dienst. Hoe is het
mogelijk dat dit markante gebouw
aan het Frederik van Eedenplein,
toch een icoon in de stad, met zijn
centrale en beschutte ligging, ineens als een ‘blok aan het been’
werd beschouwd en sinds de aankoop een leeg bestaan leidt. De gemeente kocht het gebouw aan van
vastgoedbeleggers Wessels en De
Koning voor ruim 18 miljoen euro.
Plannen om de Eindhovense ambtenarij in het gebouw onder te
brengen liepen op niets uit.
Het architectenduo wil een dreigende verkoop van het complex
niet afwachten en komt met een
opvallend nieuwe invulling, zowel
wat de inrichting als de buitenkant betreft. Een gebouw voor alle
Eindhovenaren, inclusief de burgemeester, voor wie de ontwerpers
een plaatsje bovenin het gebouw
hebben gereserveerd. „Vanuit dat
‘arendsnest’ met zicht op de stad,
moet de Brainport-missie toch als
zoete koek aan de man gebracht
kunnen worden”, denkt Boonstra.
„Maar bovenal moet het gebouw
weer publiek domein worden.”
Daarom geen traditionele verkave-

Het huidige TD-gebouw

Een mogelijk nieuwe invulling van een etage van het gebouw van de Technische Dienst, compleet gevuld met waimpressie B-VK Architecten
ter.
ling van kantoren, wonen of hotels. Daarmee zou het potentieel
verloren gaan voor het publiek.
Het ideaal is een brede mix van
culturele, religieuze, culinaire, sportieve en andere publieksfuncties,
verdeeld over de etages. Hierin
zou een typisch Brabantse combinatie van het café naast de kerk
mogelijk zijn. Op het parkeerdek

Maatregelen tegen hitte
bij uitreiking diploma’s
door Rob Burg
EINDHOVEN – Het warme weer
speelt deze dagen ook middelbare
scholen parten als daar diploma-uitreikingen
plaatsvinden.
Scholen nemen maatregelen tegen
de dreigende oververhitting.
Zo verplaatst het Christiaan Huygenscollege aan de Rachmaninowlaan in Eindhoven zijn uitreiking
vanavond naar het schoolplein.
„We hebben geen airco in de aula”, legt een woordvoerster uit. En
dan kan het er aardig warm worden. „Er zijn zo’n honderd kandidaten geslaagd, en die brengen allemaal hun ouders en wellicht ook
broers en zussen mee.”
Ook scholengemeenschap Were
Di in Valkenswaard kiest eieren
voor zijn geld. Bij de uitreiking in
de sporthal worden volgens Henk
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van Gastel, hoofd facilitaire zaken,
zo’n vijfhonderd mensen verwacht. „We hebben een airco gehuurd waarmee je een ruimte van
zeven- à achtduizend kuub kunt
koelen. De temperaturen vliegen
vrijdag omhoog; zo extreem warm
hebben we het nog nooit meegemaakt bij een uitreiking.” Verplaatsing naar buiten was geen optie,
zegt Van Gastel. „We hebben diverse voordrachtjes en beamerpresentaties. Dat gaat buiten niet als het
zo lang licht blijft. Maar door de
airco is het straks wellicht ook beter binnen dan buiten.”
Ook het Pleincollege Van Maerlant
neemt maatregelen. In de hal,
waar het centrale deel van de uitreikingen plaatsvindt, kan de temperatuur aardig oplopen, aldus
conrector Jan van der Maden.
„Daarom gaan we onder het grote
glazen dak een paar grote ventilatoren inzetten. Verder gaat de achterdeur open en zijn er voor alle zesà zevenhonderd aanwezigen flesjes
water. We proberen het centrale
deel van de zitting kort te houden.
Ook gaan we op onze site melden
dat het voor ouderen wellicht verstandiger is om thuis te blijven.”
Voor het Pleincollege Sint Joris,
waar gisteravond diploma’s werden uitgereikt, bleken airco’s te
duur. „Er komen minimaal zo’n
driehonderd man. Als je die ruimte moet koelen met airco’s, waren
we tienduizend euro kwijt geweest”, zegt een woordvoerster. In
plaats daarvan werd een tiental
ventilatoren ingezet en werd het
dak van de gymzaal met water besproeid.

een moestuin voor een aangrenzend restaurant. Op andere verdiepingen een zwembad, een badhuis, een fitness-ruimte, een boxring en een bioscoop. Boonstra:
„De invulling staat wat ons betreft
nog lang niet vast en zal vooral afhangen van het aanbod en de tijd
waarin je het ontwikkelt. Hopelijk
wakkert het ‘t debat over de her-

bestemming van oude gebouwen
aan.” Het publieke karakter vraagt
ook een aanpassing aan de buitenkant. Dat moet toegankelijker en
transparanter. Van Kruysbergen:
„Daarom halen we de huidige buitengevel weg en krijgt het hele
complex een doorzichtige schil
van zo’n vier meter breed.
Hiermee ontstaat een extra ge-

bruiksruimte die kan worden ingezet als terras (café), omkleedruimte (zwembad), tribune (boxring)
of balkon (burgemeester), gebaseerd op de bestemming die aan
de rest van de etage wordt gegeven. Eigenlijk wordt het gebouw
zo als een jas binnenste buiten gekeerd.” Geld is in deze fase nog
niet leidend. Dat beperkt de creatieve vrijheid. „Het gaat nu om de
discussie en een hopelijk enthousiaste wethouder.” Voor zichzelf
hebben de ontwerpers ook een
plek ingeruimd. Bovenin? Boonstra lachend: „Tegen die tijd stel ik
me verkiesbaar als burgemeester
om op die mooie plek bovenin te
mogen wonen.”

WK Kennis Quiz 2010
SMS: ED groen + A, B, C of D naar 2121
en win één van vele leuke WK prijzen!
(€ 0,35 per ontvangen bericht)
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Makkelijk te monteren en in je
favoriete kleur te schilderen.
Zelfbouwpakket.
Geschikt voor 4 personen.
Incl. schroeven. OP=OP!
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MET PRAXIS
KRIJG JE ALLES
VOOR ELKAAR

Nieuwsgierig naar het antwoord
en het laatste WK nieuws?
Kijk dan op ed.nl/wkquiz

Oplossing vraag gisteren:

  

