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Strijp S
Aanleiding

De voorzitter van de werkgroep Strijp S en T vraagt om een toelichting te geven op de
stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling op Strijp S.
Gezien de beperkte agendapunten voor de vergadering van de werkgroep is het wellicht
goed om aan te geven wat en hoe de werkgroep in de afgelopen jaren heeft gewerkt.

Inleiding
Een burgerinitiatief onder leiding van Bert Hermens reageerde op het verhaal dat de
Lichttoren en de Witte Dame mogelijk zouden worden gesloopt. Ook de
Monumentencommissie reageerde negatief
op dit voornemen. Welnu dit verhaal werd
snel weerlegd, en werden verbouwingen
van beide gebouwen voorbereid. Het was
aanleiding voor de Monumentencommissie
om de voorstellen, op basis van de
toetsingscriteria, kritisch te beoordelen.
In dit geval ging het vooral om de keuze
van kozijnen en het handhaven van de
borstwering. De waardering van de Witte
Dame en de Lichttoren waren voor de
Monumentencommissie aanleiding om de
gebouwen op Strijp S gedetailleerd te
bekijken. Te meer omdat sloop van een
aantal gebouwen al in voorbereiding was.
De belangrijke gebouwen op Strijp S zijn onder andere:
- Hoge Rug
- Klokgebouw
- Natlab
- Bosch gebouw
- Micro- en Videolab

De Stichting
De Henri van Abbestichting heeft de ontwikkeling op Strijp S nauwkeurig gevolgd.
Zij heeft uiteraard met velen gesproken waaronder de gemeente, West-8 bij monde van
Adriaan Geuze, Geva bij monde van Bob en Piet Goevaers, Corporatie Trudo ed.

De werkgroep Strijp S bereid de zaken aangaande Strijp S en T voor voor het bestuur.
De kerntaak van de werkgroep is de waardering van het culturele erfgoed te bewaken en
toe te zien dat met respect daarmee wordt omgegaan.
De toetsingscriteria zijn:
- Cultuurhistorie
- Bouwhistorie
- Architectuurhistorie

Inventarisatie
Om de gebouwen te kunnen beoordelen op basis van de beoordelingscriteria zijn met
name de Hoge Rug de belangrijke
onderdelen geïnventariseerd.
Onder andere:
Leidingstraat; stramienmaat;
raamindeling; ieder gebouw heeft bovenste
laag met een andere indeling; kleuren;
teksten; textuur van het beton; trappen
voor mannen en vrouwen; “bruggen tussen
de gebouwen”.

De Stichting heeft de “historische” details in haar beoordeling meegenomen.
Zij heeft bij de voordrachten voor hergebruik nadrukkelijk gewezen op het belang van die
bruggen. Helaas is niet het gewenste resultaat bereikt.

Hoge Rug
De Hoge Rug, voormalig apparatengebouw, bestaat meerdere gebouwen, met elkaar

verbonden door “bruggen”. Het laatste gebouw is het Veemgebouw, de opslag voor de
apparaten.
Op dit moment zijn naast het Veemgebouw nog 3 gebouwen van de Hoge Rug aanwezig.
Het eerste gebouw SL is nog in de Philipstijd
gesloopt.
De constructie van de 3 gebouwen zijn
hetzelfde. De buitengevels zijn, in tegenstelling
tot de huidige bouwvorm, dragend, dus een
constructief element van het gebouw. De
verdere constructie bestaat uit kolommen,
moer- en kinderbalken en betonnen vloeren.
De kolommen verjongen naar de
bovenverdiepingen en zijn niet centrisch
gericht.
De breedte van de gebouwen is in drieën
verdeeld. 2 delen waren bestemd voor de
productie van apparaten, en 1 deel voor
transport (gele lijn), trappenhuizen,
kleedruimten, toiletten en dergelijken
Het transportdeel sloot aan op de “bruggen”
tussen de gebouwen.
De transportlijn kwam uiteindelijk uit in het
Veemgebouw SDM.
Het Veemgebouw is een gebouw voor de opslag van de apparaten, en heeft dezelfde
hoogte als de 3 andere gebouwen van de Hoge Rug. Echter heeft het Veemgebouw één
verdieping meer dan de
andere gebouwen. Het
Veemgebouw bestaat uit 3
delen, gescheiden en
gedilateerd door
gebouwdelen die een eigen
constructie hebben. Naast
de dilatatie diende deze
bouwdelen ook voor
“brandscheidings”
mogelijkheden.
De Constructie bestaat uit
kolommen met paddenstoel
vloeren.

De “paddenstoelen” hebben op alle verdiepingen dezelfde afmetingen. De kolommen
verjongen naar de verdiepingen er
boven.
De verdeling voor de opslag op de
verschillende verdiepingen
gebeurde via “zware liften.
Op het Veemgebouw was de ELAstudio aanwezig. De Stichting
heeft zich nadrukkelijk ingezet
voor behoud van deze studio, te
meer daar de eerste uitzending
van Herrijzend Nederland was.
Behoud was niet haalbaar, en zou
in dezelfde architectuur worden
vervangen door lofts.
Helaas is er door de eigenaar nog geen plan gepresenteerd.

Klokgebouw
De constructie van het Klokgebouw is nagenoeg hetzelfde als die van de Hoge Rug.
Voor het hergebruik van het Klokgebouw is nagenoeg geen bouwkundige wijziging aan
gebracht.

Natlab

Natlab ttv Philips

Natlab: restant

Het Natlab is een van de belangrijkste
gebouwen op Strijp S. Een gebouw
bestaande uit lange gangen met
daaraan liggend de verschillende
laboratoria. De ingang van het gebouw
samen met het auditorium zijn
belangrijke architectonische
elementen. Deze vormen zijn nog
duidelijk af te lezen aan de buitenzijde
en de architectuur van het gebouw.
Naast deze indeling waren ook van
cultuur- en bouw historisch belang
onder andere de leidingen in de
gangen, de trappenhuizen, het
tegelwerk in de gangen.

Een nieuwe bestemming zoeken voor dit
gebouw was moeilijk. Desondanks werd
gekozen voor het onderbrengen van het
culturele centrum “PLaza” en een deel
voor de scholengemeenschap
St Lucas.
De verbouwingsplannen zowel voor het
culturele centrum als voor St Lucas zijn
door de Stichting zeer kritisch bekeken
en hebben er toe geleid dat de plannen
zijn aangepast, met name de gevel aan
de Kastanjelaan. Daarnaast zijn ook tot
tevredenheid van de Stichting reparaties
aan het gebouw uitgevoerd. Voorkomen
moest worden dat de reparaties uiteindelijk te zichtbaar zouden worden, als ware het een
lappendeken.
De verbouwing van een deel tot restaurant werd minder geslaagd gevonden. Het
schaadde overigens het gebouw niet.
De verbouwing van het deel voor St.Lucas vergde nog al wat overleg. De leidingen waren
plotseling verdwenen, de wand tussen de gangen en lokalen kwam niet meer terug in het
ontwerp. Er is toen met de gemeente en het bestuur overleg geweest wat leidde tot een
acceptabel ontwerp.
De huidige uitstraling van voormalige Natlab laat zien dat met respect is omgegaan met
dit erfgoed.

Historische Objecten
De Stichting constateerde op enig moment dat herinneringen aan het voormalig
Philipsgebied minder werden.
Het inventariseren van kleine
historisch objecten in de
buitenruimte zou aanleiding
moeten kunnen geven om
Philips in dit gebied levend te
houden.
De klok en logo op het
Klokgebouw stond op dat
moment al buiten kijf.
Belangrijk waren het
oorlogsmonument van Fred
Carasso, de poorten aan de
Beukenlaan en de glaslaan, de
leidingstraten, de spoorrails de stootblokken, de “naamplaatjes van en op de gebouwen,
het perron aan het Veemgebouw, enz.
De inventarisatie leidde er toe
dat het oorlogsmonument haar
prominente plaats terugkreeg,
al hoewel niet op de
oorspronkelijke plaats.

De leidingstraten zijn herkenbaar, maar had meer mogen zijn. Het verwijderen van de
leidingstraat naar Strijp T is tot op heden een blunder.

Stootblok nieuw

rails met trein.

In samenspraak met de beheerder
van het gebied is door de heren
Goevaers er voor gezorgd dat en
stootblok weer is teruggebracht.

Het voormalige Philipsgebied Strijp S had een infrastructuur die gericht was op treinen en
autotransport naar de andere
Philipsterreinen T en R. Belangrijkste
weg was de straat die de ingang aan
de Glaslaan (glaspoort) en de ingang
aan de Beukenlaan verbond.
Dit historisch element is nog aanwezig
maar heeft niet meer de positie van
weleer.
Dit betekende dat de huidige
knelpunten, te weten kruispunt met
de Glaslaan, en de verbinding met
Strijp T en R onlogisch en onduidelijk
zijn.
De discussie door de Stichting
daarover zal voortduren.
Poort Beukenlaan met portiersloge

Glaspoort

Glaspoortmonument

Om de ingang tot het Philipsterrein vanuit de Glaslaan in herinnering te brengen is
samen met de studenten van St Lucas een herdenkingsbeeld geplaatst.

Bestemmingsplan
Een groot aantal gebouwen op Strijp S zijn gesloopt, om woningbouw mogelijk te maken.
Dat hield in dat het bestemmingsplan als zodanig moest worden aangepast.
De Stichting heeft haar zienswijze op het concept bestemmingsplan uitgebracht.
Zij heeft met name gekeken of het cultureel erfgoed in het gebied Strijp S voldoende is
beschermd.
Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. Deel 4, omgeving Videalab en Microlab
zijn buiten het bestemmingsplan gelaten en zullen later worden ontwikkeld.

Stand van zaken.
De bouwen van woonruimten is in volle gang. Het deel van Woonbedrijf tussen het
Natlab en de Beukenlaan is gereed.
Het deel Spoorzone is goedgekeurd en wordt volgebouwd met uitzondering van kavel P.
De woningen in de Hoge Rug van
Trudo zijn in gebruik.
Kavel F naast het restaurant van het
Natlab wordt uitgevoerd.
Het Boschgebouw is door de Stichting
bij het gemeente bestuur aangemeld
als bijzonder gebouw uit de tijd van
de uitgewassen grintelementen en
wordt door de Stichting als belangrijk
bouwhistorisch erfgoed gezien.

Met betrekking tot de spoorzone is er
een discussie over de hoogte van het
te ontwerpen gebouw op kavel P, de
huidige parkeergarage.
Knelpunt is hoogte van het gebouw.
De Stichting heeft voorgesteld de
hoogte aan te houden van het
Klokgebouw.
Daarover gaat nu met name de
discussie.
Onlangs is er een discussie bijeenkomst geweest met Trudo en de professionele
bouwwereld waarbij ook de Stichting aanwezig was.
De vraag was hoe om te gaan met de
Driehoek.
De Driehoek is het gebied tussen de
Hoge Rug en de Spoorzone (het gebied
langs het spoor)
In de driehoek wordt op dit moment
gebouwd aan een groene toren.
Verder is het gebouw “Haasje over” in
ontwikkeling
De Driehoek is verder een gebied waar
evenementen plaatsvinden.
Een studie zal moeten uitwijzen of het
gebied geschikt moet blijven voor evenementen.
Verder is geconstateerd dat er veel verloop is in de
woningen op Strijp S. Hoe moeten we dat stoppen.

Er is geen aandacht geweest voor het huisvesten van
gezinnen met kinderen. Voor hen zijn geen
voorzieningen.
Ook werd enige kritiek geleverd op de nieuwbouw. Het
voorstel was om een overmaat te definiëren.
Bijvoorbeeld er werd voorgesteld de Hoge Rug op te
hogen. De nieuwbouw aan de Kastanjelaan oogde te laag
enz.
Stilte is er omtrent de hoogbouw aan de Beukenlaan.
Er werd gezocht naar een aansluiting met Strijp T. De
brug die aanwezig was voor de DDW en Glow werd als
een welkome geste gezien.

Strijp T

Strijp T is in de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkeld.
De structuur is gericht op vervoer per trein. Zie de diagonale opzet.
Strijp T is niet het gebied waarin veel zal worden gesloopt. Hergebruik van de bestaande
gebouwen staat voorop.
De Stichting heeft de herontwikkelingen van de gebouwen gevolgd en haar zienswijze
kenbaar gemaakt. Op dit moment zijn 3 gebouwen reeds herontwikkeld, te weten
-

TR, de voormalige centrale.

TR

de kolenschacht in TR

Tr heeft op dit moment een kantoorfunctie.

De nieuwe bestemming in de schacht

TQ
Dit is het gebouw tussen het spoor en de voormalige Centrale.
Dit gebouw is nagenoeg gereed en wordt gebruikt voor allerlei functie, school, kantoor en
maakindustrie.
De ingrijpende verbouwing heeft niet alle fijne en kleine wederopbouwdetails kunnen
behouden. Niettemin is binnen de Stichting tevredenheid over het resultaat.

Waterpompgebouw
Dit is het gebouw dat naast de houten woningen aan de Bezuidenhoutseweg is gelegen.
Een gebouw uit de jaren 50 van
de vorige eeuw wat dienst deed
als pompgebouw voor water. Het
gebouw is goed herontwikkeld en
er is rekening gehouden met de
historie, en met respect mee
omgegaan. De ruimten en de
constructie van de filters zijn nog
steeds in het gebouw aanwezig.

TY: het glaslab
Dit gebouw is in ontwikkeling. De Stihting heeft ook hier nadrukkelijk haar zienswijze
kenbaar gemaakt. De omgevingsvergunning is aangevraagd. Met de verbouwing is
gestart. Rekning is gehouden met de fijne detaillering uit het verleden.

Op het terrein Strijp T zijn nog meer gebouwen van historisch belang.
Bijvoorbeeld de voormalige papierfabriek. En kathedraal van een gebouw.

Historisch Objecten
Ook in dit gebied heeft de Stichting de historisch objecten geïnventariseerd en besproken
met de eigenaar. Zoals
- De leidingstraten

De ondersteuning van de leidingstraat, helaas gesloopt in verband met de aanwezigheid
van asbest in de verf.

De Bestrating en het weeggebouwtje met weegbrug

Conclusie
De activiteiten van de Stichting in deze gebieden zijn duidelijk geweest. Men heeft
geluisterd en zo mogelijk de Stichting gevolgd op het gebied van het historisch inzicht.
De aandachtspunten voor de Stichting zijn:
Voor Strijp S
- De Driehoek
- Deel 4, dat is het deel wat buiten het bestemmingsplan is gelaten.
- Kavel P
- De aansluiting op de PSV-laan
- De verbinding naar Strijp T
Voor Strijp T
- De infrastuctuur met historisch objecten
- Het plantsoen
- De belangrijke gebouwen zoals TAA,de veiling, Tab; machinefabriek; TZ en TY,
Getekend.
Hein van Buul

