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De Henri van Abbestichting is door ontwikkelaar Foolen en Reijs geïnformeerd over de 

bouw van de Victoriatoren in het 

Victoriagebied.  

Het Plan “Victoriatoren” is onderdeel 

van de herontwikkeling van het 

Victoriaterrein, dit is  de voormalige 

Philips Winkel en omgeving. 

Naast dit gebied ligt het voormalige 

Philipspensioenfonds kantoor en het 

kantoor van Woonbedrijf. Deze 

gebieden zijn eveneens in 

ontwikkeling. Deze ontwikkelingen 

staan kennelijk los van elkaar.  

 

 

De Henri van Abbestichting heeft tijdens de informatiebijeenkomst haar opmerkingen 

kenbaar gemaakt aan de ontwikkelaar. 

De opmerkingen omvatten de volgende aspecten: 

- De planvorming 

- De Victoriatoren 

- De cultuurhistorische waarde van de Gagelstraat. 

 

Ad.  Planvorming: 

De Stichting vindt dat de ontwikkeling van het gehele gebied integraal moet worden 

bekeken. 



Uit het overleg bleek bijvoorbeeld, dat niet duidelijk is hoe de herontwikkeling van het 

gebied tussen de Ventoselaan en de Vonderweg is vormgegeven. De herontwikkeling van 

het TAC-gebouw is daarbij een nog onduidelijke factor. 

De planvorming voor de Victoriatoren laat zien dat de herontwikkeling van dit gebied 

wederom gaat met losstaande fragmenten, de zogenaamde postzegelplannen, tot stand 

gaat komen, terwijl het hier gaat om een voor de stad uitermate belangrijke 

ontwikkeling. Het betreft hier immers een gebied, dat gezien vanuit het centrum van 

onze stad de eerste steppingstone is naar Strijp- S en ook de verbinding vormt naar het 

stadion. Vanuit Strijp – S is het gebied de entree naar het centrum. Het is naar ons 

oordeel vanzelfsprekend, dat de planontwikkeling van dit gebied in zijn geheel 

beoordeeld dient te worden. Nu missen we het grotere kader en welke uitgangspunten 

daarbij worden gehanteerd.  Vanuit onze doelstelling, kent onze stichting veel waarde toe 

aan de cultuurhistorische uitgangspunten, zoals herkenbaarheid van de historische 

Gagelstraat. Ons is niet gebleken dat behoud van deze straat, die niet voor niets is 

opgenomen in de Cultuurhistorische Waardenkaart, serieus is onderzocht. 

 

Ad.  De Victoriatoren:      

De ontwerpen van de Victoriatoren lijken definitief te zijn. Wijzigingen zijn kennelijk 

lastig te realiseren. Wij zijn van mening, dat de Victoriatoren met het parkje op de 

parkeergarage met meer creativiteit en respect voor de cultuurtechnische waarde van de 

situatie als onderdeel van een veel betere poort van het centrum kan worden dan nu in 

de vorm van een postzegelplan wordt voorgesteld. 

Onder de Victoriatoren is nu een parkeergarage gepland, welke zijn ingang heeft in de 

lijn van het TAC- gebouw op de plaats van de Gagelstraat. Bovendien is op die garage 

een binnentuin gepland waardoor (het verloop van) de Gagelstraat totaal niet meer 

herkenbaar zal zijn. 

  

De Stichting vindt het voorts jammer dat niet voor een andere gevelbekleding (kleur) is 

gekozen. De gebouwen in de spoorzone zijn overwegend opgebouwd met donkere 

metselwerkgevels.  

 
Ad.  De cultuurhistorische waarde van de Gagelstraat. 

De Stichting heeft in het verleden steeds gepleit voor de herkenbaarheid van de 

Gagelstraat in de herontwikkeling van het Victoriagebied. Echter is nu met dit standpunt 

totaal geen rekening gehouden.  

De Stichting is dan ook voornemens zich te verzetten tegen het voorliggend ontwerp. 

 

 

Hoogachtend, 

 

  

 

P.M.J. van den Baar, voorzitter, 

 

G.R. Peppelenbos, secretaris. 


