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Beste Meerhovenaar / Meerhovenares,

Nu het eerste exemplaar al een jaar geleden is uitgegeven, vinden we het tijd het Meer’zine 
eens aan u voor te stellen. Misschien heeft u er al van gehoord. Wellicht zag u rond een 
supermarkt al posters waarin we uw medewerking vroegen voor dit tweede nummer, of 
misschien kent u zelfs het eerste Meer’zine al (dat overigens nog beschikbaar is in het 
informatiecentrum). Maar zoals u daarin zien kunt, ontbrak een fatsoenlijke introductie… 
  …wat gevolg zou kunnen zijn van het feit dat dit blad grotendeels is 
gemaakt door kunstenaars die wel van enige abstractie houden. Of van ruimte tot verbeel-
ding. Of smoezen.
Welnu,    
Meer’zine is een magazine over Meerhoven dat door de gemeente Eindhoven is uitgegeven. 
De bouw van Meerhoven vordert flink. Alles ligt er netjes en recht bij. Bewoners hebben hun 
behang en tapijt gekozen: Het feitelijke wonen is natuurlijk al lang en breed aan de gang en 
da’s meer dan bivakkeren op een nette, rechte plek. Zo komt er een inrichting naar smaak 
aan te pas (hebben langharigen doorgaans een bovengemiddeld hoogpolig tapijt?), evenals 
bezigheden en contacten die mensen een plek eigen doen maken. 
Tenminste, zo zou men -wonen- kunnen omschrijven.
Evenals: Wortelschieten in eigen stek.
Of grappiger: Wonen vindt plaats tussen tuinkabouters en badeendjes.
Of poëtischer: Wonen is als roerloos steltlopen op funderingspalen onder de zon.
Of spiritueler: Wonen is ’t tot ontspanning toe laten aarden onder onderbuikgevoelens.
Maar gemakshalve gaan we er van uit dat ook u van huis uit ervaringsdeskundig bent in 
wonen.

In ieder geval leek het de gemeente aardig om (nu de lantaarnpalen overeind staan) iets van 
aankleding aan Meerhoven toe te voegen. Zo zou u het Meer’zine kunnen zien als een deel 
van uw inrichting, of bezigheid, of contact. 
Of als blad voor eigen stek.
Of als blad rondom kabouters en eendjes.
Of als blad voor het grote onderzonse.
Of als onderbuikmassage.

Dit is dus geen lokker om mensen naar Meerhoven te doen komen, maar een wooncadeautje 
voor bewoners die er al zijn. Meer’zine kan een soort behang voor u zijn. Wij wonen als 
hoofdredactie graag met u mee.

Dit tweede nummer heeft een thema dat u inmiddels niet meer zal verrassen, namelijk 
‘thuis’. Enkele kunstenaars en creatievelingen zijn met dit thema aan de gang gegaan, wat 
onder andere heeft geresulteerd in mooie foto’s, nieuwe perspectieven in tekst en een won-
derlijke fotostrip. Ook zult u hier aantreffen wat enkele architecten van Meerhoven onder 
‘thuis’ verstaan. Uiteraard zijn er ook bijdragen van Meerhovenaren, kortom:
In dit blad wemelt het van de buren.

Wij wensen u veel lees- & kijkplezier.
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MEER’ZINE

Deze uitgave komt tot stand 
dankzij de gemeente Eindhoven
Contact: meerzine@eindhoven.nl

R E D A C T I E

mOOniQ Priem (hoofdredactie)
Arnoud Rigter (hoofdredactie)
Alwin Beernink
Jos de Graef 
Renate Toorop

G R A F I S C H  O N T W E R P

en samenstell ing



Volgens existentiefilosoof Martin Heidegger is de eigenlijke 

betekenis van het werkwoord ‘bouwen’ verloren gegaan.  

Oorspronkelijk betekent dit volgens hem ‘wonen’ (blijven, 

zich ophouden), wat de betekenis is van het Oudhoogduitse 

woord ‘buan’. Ook zegt hij: buan, bhu, beo, is hetzelfde 

woord als ons ‘ben’. Dus, ‘ ik ben’, wil zeggen ‘ ik woon’.   

Verder betekent het Gotische ‘wunian’ wonen, maar ook 

tevreden zijn, tot vrede gebracht en in vrede blijven. Het 

woord vrede beduidt het vrije, het frye. ‘Fry’ betekent: 

behoedt tegen schade en bedreiging. ‘Freien’ is omheinen. 

Zo vormen ‘bouwen, wonen en zijn’ samen met ‘ in vrede, 

behoeden en omheinen’ eenzelfde begrip.   ‘ O N D E R D A K ’  [ b r o n s ]  d o o r  M A R I N E L  V I E L E E R S
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TWEE MEIDEN        IN GRASLAND
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Zou ik in Meerhoven willen wonen? 

Nog nooit over nagedacht eigenlijk. Eén 

voordeel schiet me meteen te binnen: 

je bent er zo weg. Het vliegveld ligt op 

loopafstand en voor een tientje zit je met 

Ryanair in Londen of Stockholm, voor drie 

tientjes in Barcelona of Rome. Maar het 

omgekeerde is ook waar: vrienden uit heel 

Europa kunnen voor bijna niks bij jou op 

bezoek komen. Meerhoven ligt midden in 

Europa.

Klinkt niet slecht. En dus tik ik ‘5658’ in 

op Funda.nl en zie dat de postcode van 

Meerhoven maar liefst 138 woningen te 

koop meldt. Blijkbaar willen er ook flink wat 

mensen al weer weg. De prijzen variëren 

van precies 181.163 euro voor een 

tweekamerappartement op Zandkasteel 

tot bijna een miljoen voor een huis met 

negen kamers in Grassijsje. 

Op Zandkasteel zou 66,7 procent van 

mijn buren bestaan uit oudere echtparen 

zonder kinderen en zou 39,8 procent 

een hbo-opleiding of universiteit hebben. 

Grassijsje schermt met 79,3 procent 

mensen met een modaal tot tweemaal 

modaal inkomen en een gemiddelde gez-

insgrootte van 2,45 personen (exclusief 

huisdieren). Met de buurtfoto’s kun je ook 

nog in een volledige cirkel om je heen ki-

jken, maar toch helpt al deze digitale infor-

matie me niet echt om te weten of ik me 

er thuis zou voelen. En dus reis ik op een 

maandagmorgen af naar Meerhoven. 

Maandag is een goede dag: dan is een wijk 

niet op zijn hoede. Geen zaterdagse uitge-

latenheid, geen jolige woensdagmiddag 

in het vooruitzicht, geen zondagse rust. 

Maandag is straight. Als het maandag er-

gens leuk is, dan zit het met de rest van 

de week wel goed. >>

MAANDAG IN MEERHOVEN

MAANDAG
IN MEERHOVEN

WACHTENDE MILITAIREN IN DE HAL 

VAN DE VLIEGBASIS EINDHOVEN
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of zou ik dat net als twee andere bewo-

ners vervangen door een eigen bordje? En 

moet het dan een nostalgisch blauw geë-

mailleerd bordje zijn zoals op nummer 97, 

of juist het allergoedkoopste standaard-

bordje zoals op nummer 101. En wat doe 

je dan eigenlijk met het originele huisnum-

mer? Bewaar je dat?

Het aantal keuzes dat zich aandient blijkt 

juist in deze smetteloze, uniformerende 

wereld groot te zijn. Wat zou ik naast 

mijn deur zetten, uiteraard na overleg 

met mijn buren want de voordeuren van 

de tien woningen liggen twee aan twee 

naast elkaar? Het duo helemaal rechts 

heeft gekozen voor buxusboompjes in vier- 

kante grijze bakken, hun buren hebben 

een gezamenlijke plastic tafel aangeschaft 

en de overige drie duo’s kochten een gril-

lig boompje in een grote zwarte plastic 

bak. Slechts één wanklank verstoort de 

harmonie: nummer 91 kon zich niet in-

houden en zette ook nog eens blauw-

paarse plantenbakken naast de voordeur.

Naambordjes ontbreken vreemd genoeg, 

maar ook hierin is het rijtje bewoners 

zeer consequent: alle witte voordeuren 

zijn  maagdelijk wit, hier heerst voorals-

nog naamloosheid. Maar lang zal dat wel 

niet meer duren, waarschijnlijk is er een 

commissie naambordje geïnstalleerd. 

De twijfel slaat toe: de omgeving is mooi, 

geen kwaad woord daarover, en onge-

twijfeld wonen hier hartstikke aardige 

mensen, maar je zit wel erg dicht op el-

kaars lip. Dat is in de stad niet anders, 

maar daar is je anonimiteit gewaarborgd. 

Een kort hoofdknikje, daarmee kun je in de 

stad volstaan, maar in een vinex-wijk heb 

je echte buren. Met wie je geacht wordt 

te overleggen over de straat, de buiten-

ruimte, de voordeur. 

Ik besluit de keuze nog even voor me 

uit te schuiven, honger drijft me naar 

het winkelcentrum. ‘Welkom bij Guus &  

Marijan’ staat op de friettent die geves-

tigd is in blauwe containers. En erboven 

staat in neonletters uitnodigend Meer 

Friet. Maar ja, het is maandag  en dan 

zijn Ruud en Marijan gesloten.

Bij de Hema, twee deuren verderop in 

het noodwinkelcentrum, hebben ze wel 

de beroemde worst, maar helaas geen 

ruimte voor de bijbehorende pan heet wa-

ter waarin die normaal gesproken worden 

opgewarmd. En om nou op een koude 

worst te gaan lopen kauwen. Gelukkig 

weet de verkoopster nog wel een andere 

snackbar, net aan de andere kant van de 

snelweg. Dat is weliswaar niet helemaal 

Meerhoven meer, maar de bewoners ko-

pen daar wel hun spullen bij de Praxis, 

Beter Bed en Blokker.

In de snack- en dönerkeet tref ik Dennis, 

die geboren en getogen is in het zigeu-

nerkamp van Meerhoven. Het opdoeken 

van dat kamp heeft hij overigens niet 

meegemaakt: al op zijn derde verhuisden 

zijn ouders naar de Edisonbuurt en later 

bracht de liefde hem naar de Vinkenslag 

bij Maastricht. Tegenwoordig woont hij 

in Amsterdam, met het kamp wil hij niks 

meer te maken hebben.

Terwijl Dennis tegen me aan kletst kijk ik 

wat rond. Het parkeerterrein is al goed-

deels leeg, de westenwind strooit het 

geluid van de snelweg over de verzamel-

ing bedrijfsdozen met hun schreeuwerige 

reclames. Mooi kun je deze rommelige 

omgeving onmogelijk noemen, maar ze 

is me vertrouwder dan het aangeharkte 

Meerhoven.

Dennis, die voor Gansewinkel rijdt, blijkt 

vandaag een rit van Amsterdam naar Ker-

krade te hebben gehad, en toen via Den 

Bosch naar Eindhoven. Morgenvroeg om 

zes uur moet hij hier op het industrieter-

rein laden, dus heeft het geen zin meer 

om naar huis te gaan. Hij overnacht hier 

op het parkeerterrein in zijn vrachtwagen, 

dat is zijn thuis. Een steek van jaloezie 

schiet door me heen.

Tijs van den Boomen

Op de A2 neem ik afslag 29. De ANWB-

borden geven meteen een goede indruk 

van alle voorzieningen die je hier ter be- 

schikking staan: links een  crematorium en 

een industrieterrein, rechts het vliegveld 

en de woonwijk. 

Meerhoven geeft zich niet zomaar prijs: 

eerst stuit je op het glanzende bedrij-

venterrein Flight Forum en daar moet je 

vooral niet op je richtinggevoel vertrou-

wen: knoop de naam in je hoofd van de 

Meerhovense buurt waar je heen wilt 

– Zandrijk, Grasrijk, Bosrijk – en volg de 

borden op de lusvormige wegen die zich 

splitsen en weer samenvoegen en weer 

splitsen. 

Als je een afslag mist: probeer niet te 

keren maar blijf net zo lang rijden tot je 

weer op het beginpunt bent en probeer 

het opnieuw. En ga vooral niet, als je je 

bestemming ziet liggen, een stukje afsnij-

den via de aanlokkelijke centrale as die 

Meerhoven doorsnijdt. Dat is de busbaan 

en die is heilig.

De gehoorzame automobilist wordt be-

loond met een tour d’horizon door het 

Meerhovense landschap: arme zand-

grond, dennen, ruig gras, vennen. Dat 

klinkt weinig florissant, en dat is het ook, 

maar ik voel me meteen thuis. Dit is het 

landschap van mijn jeugd, ik ruik het 

kleverige hars dat uit de dennenbomen 

lekt alsof ze gewond zijn, zie de lichtvlek-

ken die door het naaldendak vallen, hoor 

de regen ruisen op een verscholen ven-

netje. 

Ik houd eigenlijk helmaal niet van dennen-

bossen, maar hier zijn ze niet dicht en 

massief zoals in de film De Noordelingen 

van Alex van Warmerdam, maar open 

en  spaarzaam. En ook al is dit landschap  

kunstmatig gemodelleerd en zijn er met 

de bulldozers heuvels opgeworpen en ven-

nen uitgegraven, toch is het een authen-

tiek landschap. Zoals Holland zijn grazige 

polders heeft met gekromde sloten en 

hoge luchten, zo heeft dit deel van Bra-

bant zandverstuivingen en heidevelden, 

lichte glooiingen en intieme coulissen. 

Niet meer, niet minder.

Op goed geluk dwaal ik door de buurten, 

wat nog niet meevalt want moderne wij-

ken worden steeds autoluwer en dus zijn 

de doorgaande verbindingen ‘geknipt’. En 

een fiets huren zit er niet in, want het in-

formatiecentrum houdt zijn deuren stijf 

gesloten: maandag.

Het verkeer kruipt echter waar het niet 

gaan kan en dus vind ik midden in Meer-

hoven een oude klinkerweg die op de 

kaart niet voorkomt maar die wel inten-

sief gebruikt wordt door bewoners. Om 

in ieder geval het bouwverkeer te weren 

zijn er op Flight Forum enkele ‘betonnen 

broodjes’ geleend die een roadblock voor 

vrachtwagens vormen.

Al rondtoerend bevallen de buurten me 

wel: ze zijn merendeels modern en strak, 

slechts hier en daar een toefje retro-stijl 

dat de jaren dertig nabootst. Meerhoven 

probeert zich niet anders voor te doen 

dan ze is: een wijk aan het begin van de 

eenentwintigse eeuw. En dat is een ver-

ademing, nu thematisering in de mode is 

en overal in Nederland wijken verrijzen die 

eerder aan een pretpark doen denken: 

een kastelenwijk (Haverleij in Den Bosch), 

een vestingstadje (Brandevoort in Hel-

mond) of een zeevaartwijk (Oostvaarder-

sbuurt in Almere). Daar woon je niet ge-

woon, daar krijg je een complete identiteit 

aangemeten.

Natuurlijk bezondigt ook Meerhoven zich 

aan poeha – neem alleen al de vreemde 

slogan waarmee ze zichzelf aan de man 

probeert te brengen: ‘Leef je rijk’. En 

natuurlijk staan ook hier overal grote 

billboards met blije mensen – ‘Groene 

vingers hebben we niet, wel een groen 

hart’ – en zijn ook hier de straatnamen 

allemaal positief – het is knap om bij 26 

variaties op de ingang ‘zand’ de zandhaas 

en de zandzak te vermijden. Maar goed, 

dat is nu eenmaal de moderne marke- 

tingtijd, net wat u zegt.

Terug naar de vraag: zou ik hier nu willen 

wonen? Gewoon in een huis in een rijtje 

zoals bijvoorbeeld aan de Bosfazant, waar 

een blokje van tien witte huizen staat? En 

zou ik dan het metalen huisnummer dat 

de architect heeft ontworpen accepteren, 
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“Inspiratie komt hier als vanzelf naar boven”

RICARDO OGI (22) woont in Meerhoven en zit vaak op dit bankje met zijn gitaar, schrijf-

materiaal en een hoop gevoelens. Muziek is zijn leven en naast gitaar speelt hij viool en piano. Voor 

hem is het belangrijk een rustig plekje in de natuur te hebben om zich te bevrijden van de drukte in 

zijn leven. Ricardo wordt vaak moe doordat hij het leed van andere mensen sterk aanvoelt. Op dit 

bankje neemt hij zijn rust om vrij te zijn van alle gedachten en prikkels. Zijn passie is om muziek ten 

gehore te brengen waardoor mensen zich goed voelen. Ricardo wil graag beroemd worden.
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“Het begon zo’n anderhalf jaar geleden. Ik deed een opleiding die niet 

overeen kwam met mijn toekomstwens. Het enige wat ik wilde was mu-

ziek maken (gitaar, viool, piano, zang]. Door de druk van school kreeg ik 

niet genoeg tijd om muziek te maken. Ik liep stage bij het Leger des Heils. 

Daar heb ik veel ellende heb gezien waar ik erg moe van werd. Zo moe 

dat ik niet meer normaal kon functioneren, zelfs op school viel ik in slaap. 

Nog steeds voel ik vaak het leed bij de mensen om me heen en vind het 

moeilijk om me daarvoor af te sluiten. Maar nu gaat het beter omdat ik 

nu niet meer in een omgeving ben waar veel pijn heerst. Ik werd bang 

voor mijn toekomst. Bang dat ik niet kon doen wat ik wilde doen. Ik was 

bang dat ik arm en ongelukkig zou worden omdat ik niets meer kon. 

In mijn vrije tijd zocht ik plekjes op in de natuur. Daar ging ik op een 

bankje zitten en staarde uren voor me uit. Zo kon ik wel 5 of 6 uur aan 

één stuk op hetzelfde bankje blijven zittend, kijkend naar de standen van 

de zon. Ik zat daar als het kon elke dag het hele jaar door, ongeacht het 

klimaat. Ik had dan brood en water bij me. Alleen hier vond ik rust. Het 

lijkt op een soort van meditatie.

Tijdens deze kalmte, observeerde ik de natuurlijke omgeving om me heen 

wat mij tot geweldige inzichten bracht. Ik ontdekte dat mijn angst voor de 

toekomst verdween omdat ik me in deze omgevingen automatisch ging 

focusen op het nu, waar geen toekomst bestaat. Ik ontdekte dat ik niets 

werkelijk heb omdat alles verloren gaat. Het enige wat ik heb is mezelf. Ik 

was dankbaar voor het moment waarin ik zat en voor wat ik had op dat 

moment. Het betekende dat ik geen geluk kon vinden in de buitenwereld. 

Ik voelde me intens gelukkig door hetgeen ik binnen in mezelf vond.

Inmiddels volg ik een mbo-muziekopleiding in Utrecht (Herman brood 

academie) en kan ik weer nastreven waar mijn hart ligt. Nog steeds ga ik 

naar natuurlijke omgevingen op zoek naar rust. Vaak zit ik in Meerhoven, 

in het park Meerland. Ik vind het heerlijk om daar te zijn.

Ik zie mensen zo diep verzonken in het leven dat ze niet meer beseffen 

dat ze leven. Ik zou deze mensen graag wakker willen schudden. Zodat ze 

hun verlangens na kunnen gaan streven en weer beseffen dat ze leven.”

Groeten Ricardo Ogi [22]



Wybe puzzelt thuis regelmatig met zijn vrouw: een pittige opgave gezien het feit dat deze Rembrandt bijna alleen nog maar bestaat 

uit zwarte stukjes! Wybe is voorzitter van de volkstuinen en het liefst gaat hij iedere dag naar zijn tuin. De kwalen die hem soms 

parten spelen, verdwijnen als hij werkt in zijn tuin. Wybe en Nelly gaan nooit op vakantie: ‘zonde van de tijd’.

WYBE EN NELLY

VAN BRAKEL
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“In het jaar 2001 verhuisden we van Strijp naar Meerhoven. Niet heel ver weg, maar wat een verandering! Ik zat toen in groep 7 en moest naar een 

nieuwe school. Ik ging naar ’t Slingertouw. Samen met groep 6, 7 en 8 zaten we met z’n 18-en in 1 klas. In totaal zaten er nog geen 100 leerlingen op 

school. Later in het jaar kwam de 100ste leerling en dat werd groots gevierd.

Ik weet nog wel dat ik in Meerhoven voor het eerst klompen kreeg. Dat moest haast wel, anders kon je elke week wel nieuwe schoenen kopen zo’n 

troep was het buiten. Op school moesten we in het gebouw sloffen dragen. Dat was heel gezellig. In die tijd speelde ik nog vaak buiten. Na school en 

na het eten. Er was vanalles te beleven, en nog steeds eigenlijk. Achteraan waar nu Flight Forum is, was een enorme zandberg. We klommen erop, 

maar op de helft van de berg bleef ik haken en zakte met 1 been erin. Daar ben ik 1 van mijn klompen kwijt geraakt, die zat helemaal in die berg. Voor 

de Zandhaai was ook zo’n modderpoel. Samen met mijn achterbuur kinderen speelden we daar en 1 van mijn achterbuurmeisjes zakte daar ook in. Ik 

ging er naartoe om haar te redden maar ik zakte er toen ook in. Gelukkig was alles goed gekomen, al zaten we van top tot teen onder de modder. We 

leken wel moddermonsters. 

Tijdens de twee basisschooljaren hier in Meerhoven heb ik veel plezier gehad. Ik kende bijna alle kinderen van meerhoven en we speelden ook allemaal 

met elkaar. Wel was er altijd een soort van strijd tussen de Startbaan en ’t Slingertouw. De verhuizing van het Slingertouw heb ik niet meer meege-

maakt. Tot ongeveer 2003 hadden alle Meerhovenaren een pioniers pasje. In het informatiecentrum kon je skelters, ligfietsen en smartjes huren. Door 

de poorten bij de gymzaal leek het voor mijn gevoel alsof je op een camping woonde. 

Toen ik 16 jaar werd ben ik gaan werken bij de Plus. We zaten toen nog gevestigd aan de Sliffertsestraat en verhuisden later naar Grasrijk. Bij de Plus 

heb ik weer een hoop nieuwe mensen uit Meerhoven leren kennen. Ik word inmiddels overal herkend als ‘dat meisje van de Plus’. De verhuizing van de 

Plus heb ik ook niet meegemaakt; net op dat moment was ik op vakantie! 

Al met al heb ik tot nu toe een leuke tijd in Meerhoven maar er zijn ook een hoop nadelen die ik nog niet opgenoemd heb. Onder andere de knip (waar 

ik persoonlijk nog niet eens zo heel veel last van heb, omdat ik toch geen rijbewijs heb) en het overal zo ver vanaf wonen. Het voelt voor mij aan alsof 

ik in een ‘gat’ woon.

Kiki ter Haar

ingezonden brief
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Patrick Fransen is partner/mededirecteur van Architec-

tuurstudio HH en supervisor van de nieuwe woonwijk Water-

rijk in Eindhoven. Een aantal deelplannen en een educatief 

centrum worden ook door hem ontworpen. “We maken in 

dit project gebouwen voor bewoners zonder hen te kennen. 

Vreemd eigenlijk. Toch kunnen bewoners hun droom rea-

liseren als bepaalde spelregels gehanteerd worden.”

Spelregels die de bewoner de kans geven zelf iets met de ruimte 

te doen. “De bewoner wil ik zo vrij mogelijk laten. Tegelijkertijd 

wil ik het ook weer niet te makkelijk maken. Ik dwing mensen 

naar een plek te kijken zodat ze er meer uithalen dan dat op 

de automatische piloot gebeurt.” Geen hapklare brokken dus 

voor de bewoners van Waterrijk. “Anders kunnen we beter met 

zijn allen naar Ikea gaan, want dan ontwerp je een ruimte waar 

maar bepaalde dingen in passen. Nee, ik zie het liever als een 

persoonlijk in te vullen wereld. Ik maak geen composities maar 

regisseer bij voorkeur. Mensen moeten zelf ontdekken. Zo krijgt 

de woning meerwaarde. Je voegt er iets van jezelf aan toe, 

als ware het een stukje DNA.” De bewoner zoveel mogelijk 

ruimte geven, heeft ook een voordeel: “Mensen groeien in een 

huis. Na een jaar of vijf willen ze weer wat anders. Ik probeer 

een woning vaak zo te maken dat de ruimte naar wens aan 

te passen is en een verhuizing achterwege blijft.” In zijn eigen 

huis heeft Patrick ook mogelijkheden gecreëerd om de indeling 

gemakkelijk te veranderen. “Er zijn weinig kamers maar er is 

vooral ruimte, die van de ene in de andere over gaat. Indien 

nodig kan ik de ruimte aanpassen voor bijvoorbeeld meer pri-

vacy. Architectuur is een leuk vak dus ik werk regelmatig thuis. 

In mijn werkkamer wil ik contact houden met het gezinsleven. 

Dus heb ik een plek gecreëerd die verstrengeld is met de rest 

van het huis zonder middenin de drukte te zitten. Eerst had ik 

een werkplek bij de slaapkamers maar dat vind ik niet fijn. Sla-

pen en werken is geen goede combinatie. Met de deur dicht in 

een kamer zitten, is niets voor mij.”

BINNEN EN BUITEN

“De relatie binnen en buiten is, naast de vrijheid in gebruikers-

mogelijkheden, voor mij essentieel. Waterrijk heeft veel bos, 

daar wilden we dan ook iets mee doen. In de boswoningen lopen 

binnen en buiten letterlijk door elkaar. De buitenruimte zie ik 

graag als een verlengstuk van de woning. Zodat het samen een 

klein landschapje is.” Dat kan op veel manieren volgens Patrick. 

Met contrasten tussen open en dicht. Of bijvoorbeeld door een 

onverwachte lichtbeleving. In zijn eigen woning heeft hij ook op 

een bijzondere manier met licht gewerkt. De voorkant van het 

huis stamt uit de jaren dertig, aan de achterkant is een zeer 

moderne tuinkamer toegevoegd. De moderne stijl is doorgetrok-

ken naar de binnenkant van het huis, als een soort huls in het 

buitendeel. Het licht valt tussen de oude buitenmuur en nieuwe 

muur op een bijzondere manier naar binnen. “Het oude is ver-

sterkt door er iets heel moderns mee te doen. Ik heb mijn huis 

als het ware een nieuw hart gegeven. De buitenkant is hetzelfde 

gebleven maar de woning zelf is helemaal veranderd. Van binnen-

uit gebruik je een huis en bekijk je wat je er mee wilt doen. En 

dat moet je kunnen realiseren. Wonen, en dan bedoel ik de 

manier waarop, mag geen vanzelfsprekendheid zijn.”

EEN RUIMTE 
WAARIN JE 
ALLES NAAR 
JE HAND KUNT 
ZETTEN

WOONDROOM 
PATRICK FRANSEN

‘Woondroom’ interviews & teksten: W I E S  VA N  K AT S  ( S O W I E S O )

Fotografie:D E  G E I N T E R V I E W D E N



WOONDROOM 
LIENEKE VAN CAMPEN

Bosrijk was het afstudeerproject van Lieneke van Campen. 

Vier jaar na het behalen van haar diploma zat ze aan de sol-

licitatietafel bij Karres en Brands landschapsarchitecten bv. 

Haar plan bleek een goede binnenkomer: “Toevallig had mijn 

nieuwe werkgever net de opdracht gekregen om een steden-

bouwkundig plan voor Bosrijk te maken. Ik werd erbij betrok-

ken. Gelukkig niet met mijn plan! Dat was echt het ergste 

wat je Bosrijk aan kon doen. Nu, tien jaar ervaring rijker, kijk 

ik er heel anders tegen aan.”

Bosrijk is helemaal anders dan Lieneke tien jaar geleden had 

bedacht. “Ik hield me toen nogal vast aan de traditionele steden-

bouw. Straatjes, lanen en rijtjeshuizen. Veel steen.” In tegen-

stelling tot het plan van Karres en Brands. “Mijn collega’s en 

ik hebben een heel mooi plan neergelegd met woningen. Soms 

met patio’s en soms zelf zonder tuinen maar altijd omringd door 

park. Meestal zijn Vinex-wijken veel te rechtlijnig en staan ze vol 

met auto’s. In Bosrijk verdwijnen de auto’s uit het zicht en is 

de bestaande groenstructuur heel rijk. Woningen zijn daar als 

beelden in een beeldentuin. Sculpturen van hoge kwaliteit waarin 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de omgeving. Het 

groen is het cement dat de verschillende woningen aan elkaar 

bindt. Er is ruimte voor verschillende smaken in één wijk. Voor 

ieder wat wils.” Zelf zou Lieneke het wel weten: “Ik zou hier dol-

graag willen wonen. Het is precies wat ik zoek, tenminste als 

het in Utrecht zou zijn. Ik woon zelf in het hoogstedelijk deel van 

Utrecht, net buiten het centrum. Maar meer grond is in Utrecht 

voor mij niet te betalen. Ik heb pas een volkstuin gehuurd om 

meer tuin te hebben. Echt heerlijk. Een soortgelijk plan als Bos-

rijk is er helaas niet in Utrecht. In ons werk duurt het vaak lang 

voordat je het optimale resultaat ziet. Een net geplante boom 

is de eerste jaren, plat gezegd, nu eenmaal een pruikje op een 

stok. Pas na twintig jaar is het iets. In Bosrijk staan de bomen 

er al, een cadeautje voor landschapsarchitecten.”
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ORCHIDEE

Haar liefde voor groen werd aangewakkerd dankzij haar oom: 

“Hij had een orchideeënkwekerij naast onze boerderij. Ik was er 

heel graag en daardoor wilde ik iets met planten doen. Door 

mijn jonge leeftijd kon ik nog niet op kamers en ging ik naar een 

school in de buurt: de Middelbare Tuinbouw School. Een prak-

tische school waar ik veel buiten was. Al snel bleek dat ik het 

ontwerpvak het leukste vond. Ik besloot dat ik niet de rest van 

mijn leven wilde hovenieren. Zo kwam ik heel geleidelijk steeds 

een stapje verder in het ontwerpen en groeide ik naar mijn 

functie als landschapsarchitect. Toen had ik niet verwacht dat 

ik uiteindelijk in een kantoorbaan zou belanden. Maar gelukkig 

ben ik nog steeds vaak in mooie gebieden. In Nederland, maar 

ook daarbuiten.” 

WONEN IN EEN KAS

Opgegroeid op een boerderij in de Wieringermeerpolder blijft 

Lieneke op zoek naar een goed evenwicht tussen binnen en bui-

ten. “Het liefst zou ik willen wonen in een kas. In het midden 

zit een betonnen hart met daarin een slaapkamer, badkamer 

en een open keuken. De kas is een verlenging van de tuin, ook 

in de winter. Het liefst een tropische tuin, want dan ben je 

meteen op vakantie. In de zomer gooi je alles open. Het is een 

beleving om in de natuur te zitten. Ik houd van veel daglicht. 

Dat geeft me een gevoel van vrijheid. In Utrecht gaat dat niet 

zo gemakkelijk.” 

EEN KAS 
MET TROPISCHE 
TUIN

Wouter Veldhuis van Must Stedebouw: verantwoordelijk 

voor het stedenbouwkundig plan van Landhof. “Stedenbouw 

bestaat eigenlijk niet. De taalkundigen hebben tien jaar 

geleden stedenbouwkunde, met n, ingevoerd. Dat is niet 

correct. Wij maken geen steden maar stede. Plekken waar 

mensen zich thuis voelen.”

Landhof, te klein voor een rijk, groot genoeg als aantrekkelijke 

woonbuurt voor verschillende collectieven. Waar in de rest van 

Meerhoven alles streng is geregisseerd (tot en met de kleur van 

de bakstenen) ligt hier de tekenpen bij de toekomstige bewoners. 

Wouter Veldhuis maakte met zijn collega’s het stedenbouwkun-

dig plan. Eerlijk is eerlijk. Nieuwbouwwijken zijn niet helemaal zijn 

ding. “Het liefst sleutel ik aan bestaande wijken, meestal in de 

vorm van stadvernieuwing. Aan de hand van gesprekken kijken 

we waar we wat kunnen verbeteren. Mensen weten zelf het 

beste waar en hoe ze willen wonen.” Aan woonwijken platleggen 

omdat het ‘foute wijken’ zijn, heeft hij een hekel. Zoals bijvoor-

beeld in Amsterdam de Bijlmer. “Een probleemwijk. Dus slopen 

we de flats gewoon. Zo hoor je immers niet te wonen. Aan 

niemand is gevraagd: Goh, hoe woont u hier? Hadden ze dat 

wel gedaan dan was gebleken dat een groot aantal mensen het 

prima wonen vond. In plaats van de problemen zoals veiligheid 

en slechte integratie aan te pakken, slopen ze de gebouwen. 

Dat vind ik raar. Een dokter zegt ook niet: Ooh, er is iets mis 

met uw organen. Jammer, dan stoppen we er maar mee. Nee, 

een dokter helpt je verder te leven. Een stad is ook een levend 

organisme. Je moet het lichaam niet slopen als dat prima is. 

Vraag eerst aan de bewoners wat de klachten zijn en wat er 

beter kan. Ik ga er vanuit dat mensen zelf het beste weten 

hoe ze willen wonen. Ook in Landhof. Daarom vallen we de 

bewoners zo min mogelijk lastig met criteria. Wel houden we 

er rekening mee dat de bewoners amateurs zijn in het bou-

wen van huizen en stellen we onze expertise ter beschikking. 

Daar moeten ze verplicht gebruik van maken. Zodat er zonder 

problemen snel gebouwd wordt.” Pionieren gaat langzaam, drie 

collectieven zijn al bekend. Het moeten er twaalf tot dertien 

worden. “De wijk staat er niet in één keer. Maar dat is ook 

goed, want dan krijg je een soort kettingreactie en groeit de 

wijk organisch.”

IDEALE KAVEL

Op de vraag of Wouter hier zelf zou willen wonen antwoordt 

hij: “Meerhoven als plek spreekt me niet aan. Ik houd niet van 

nieuwbouwwijken. Geef mij maar de stad en die is bij Meerhoven 

nogal ver weg. Niets voor mij. Maar als je dat vergeet zou ik er 

heel graag willen wonen. Het concept van Landhof vind ik gewel-

dig. Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd om als particulier 

collectief te bouwen. Met vrienden wilde ik in Amsterdam-Noord 

een blok huurwoningen opkopen om dat met elkaar in te rich-

ten. Helaas is dat toen mislukt. Als ik zelf een kavel in zou mo-

gen richten op Landhof zou ik alle bebouwing op een compacte 

hoop gooien. En daar dan een klein kasteeltje van maken. Een 

lekker modern blok met er omheen een klein park. Met het 

compacte wonen bespaar je geld en kun je luxe toevoegen. 

Bijvoorbeeld een zwembad.”

WOONPLEK

Zelf woonde hij tot voor kort in een groot appartementenblok op 

de 10e verdieping met uitzicht op Amsterdam. “Heel alleen hing 

ik in de lucht. Toch was er veel buurtcontact. In een flatgebouw 

sta je immers elke keer weer te wachten bij de lift en maak je 

een praatje. Dat contact beviel me wel.” Nu woont hij in een 

eengezinswoning in Amsterdam. We delen een gemeenschap-

pelijke binnentuin en hebben een brede stoep waardoor er veel 

burencontact is. De buurt is vrij saai. Vind ik prima want dat 

scheelt een dreunend café op geluidsafstand. Toch voelt het 

heel stads. Nu ik er over nadenk, zit ik waarschijnlijk verder 

van de stad dan de bewoners van Meerhoven. Maar ik heb op 

loopafstand van huis allerlei winkels. Ik wil elke avond kunnen 

beslissen wat ik ga eten en dan op mijn gemakje naar de winkel 

wandelen. In Meerhoven heb je meer aan weekboodschappen. 

Als je in Landhof gaat wonen, kies je voor ontspanning, lekker 

veel ruimte en veel groen. Ik denk dat hier eigenwijze mensen 

komen wonen, mensen die bewust kiezen om in een gemeen-

schap te leven. Samen gezellig beppen en spelen in heel mooie 

gemeenschappelijke tuinen. Maar dat bepaal ik niet. Dat is aan 

de bewoners zelf.” 

WOONDROOM  
WOUTER VELDHUIS WONEN IN 

LANDHOF 
MAAR DAN IN 
AMSTERDAM



Freek Riem (Atelier Dutch) is één van de geestelijk vaders 

van Meerhoven. Ook realiseerde hij de deelplannen Zandrijk 

en Grasrijk. In 1995 was Meerhoven niet meer dan een uit-

gestrekte vlakte en een papieren plan dat in het hart een 

meer bezat. De mogelijke aantrek van grote vogels vormde 

een gevaar voor de vliegtuigen. Het meer moest daarom 

plaatsmaken voor een meanderende rivier en een park. 

“De bestaande beplanting, beter gezegd het groen, is het goud 

van Meerhoven. Daar tussen kunnen mensen wonen. Je kunt 

het vergelijken met Engelse landschapstuinen; het groen geeft 

het landschap diepte. De rest is functioneel en met een stedeli-

jke opzet.” Eerder bouwde Freek in Hoevelaken, Zeewolde en 

Almere. “Allemaal pioniers in het zand. Net als Meerhoven.” In 

Almere ondervond hij aan den lijve hoe zijn plan tot leven kwam. 

Hij ging er zelf wonen. “Dat was leuk maar ook confronterend. 

Ik ergerde me aan hoe mensen gebruik maakten van de wijk. 

Maar dat heb je als plannenmaker niet in de hand, het is iets 

van mensen. Neem een wandelroute over een grasveld, na een 

tijdje ontstaat er een zijpad, een olifantenpad. Mensen nemen 

toch een eigen route.” In zijn ontwerpen neemt hij dat mee. 

“Een wijk wordt bedacht maar uiteindelijk moet deze beheerd 

worden. Een plan is als een colbertje, op een gegeven mo-

ment gaat het loszitten. Dan moet je het kunnen herstellen en 

op maat maken. Als de wijk staat, laat ik het los. Meerhoven is 

nu in de fase van beheren. Bewoners bemoeien zich er terecht 

mee. Corrigeren is, in goed overleg, dan ook geen probleem.” 

GELUK BEGINT ACHTER DE VOORDEUR

Meerhoven is geen stad. Toch heeft Freek het gebied met een 

stadsgedachte ontworpen. “Alles heeft een kern en een functie 

zodat je geen loze ruimte hebt. Als je woont aan een uitlop-

er van een straat waar verder niemand komt, vind ik dat niet 

prettig wonen. Zo kun je toch niemand de weg wijzen. Je wilt 

aan een gezellig plein, levendige straat of laan wonen.” Oftewel 

geen loze straatjes en lanen zonder verbindingen. Om te zorgen 

dat het niet gewoon wat huizen zijn in een buitenwijk heeft hij 

een stedelijke structuur toegepast in het masterplan en in de 

deelplannen Grasrijk en Zandrijk. Freek hecht veel belang aan 

een fijne woning en woonomgeving: “Geluk begint achter de 

voordeur. Mijn doel was een wijk te maken waar mensen trots 

over praten en die ze goed gebruiken. Daarom moet deze vol-

doen aan de basisbehoeften. Voor mij zijn dat: een videotheek, 

Chinees en een kleine supermarkt. Dan pas kan een wijk begin-

nen te draaien.” Aan dat laatste kan de stedenbouwkundige niet 

veel doen, dat ligt in handen van de ondernemers. Zelf woont hij 

graag in een stedelijk gebied. “Ik wil in de straat een brood bij 

de bakker kopen, een krantje halen en bij de winkelier de auto 

voor de deur zetten. Er moet reuring en dynamiek in een stad 

zijn. En ja, daar hoort stank en lawaai bij.” Hij betreurt de re-

gel- en wetgeving als het gaat om stedenbouwkundige plannen. 

“Als samenleving zijn we volgens mij een beetje doorgeschoten 

met normeringen. Je bedenkt wat, maar dat verandert toch 

omdat er aan wetgevingen voldaan moet worden. Zonde.”

IN DE STAD 
MET DYNAMIEK 
EN REURING

WOONDROOM 
FREEK RIEM

plantjes en bloempjes gepland, maar de mensen van het 
onderhoud kwam en vonden het blijkbaar onkruid. “Order 
is order” zeiden ze op onze protesten.
 
De manier, waarop geparkeerd wordt, is vreselijk. Ik heb 
bijvoorbeeld maar een klein raam aan de voorkant en door 
dat kleine raam zie ik alleen maar verboden blik. Men wil de 
auto blijkbaar pal voor het huis hebben. De politie heeft er al 
die jaren niets aan gedaan, dus het gaat zo door.
Aan de snelheidsduivels wordt ook nauwelijks iets gedaan, 
als ik van rechts kom, kan men nauwelijks nog remmen en 
vaak doet men dat ook niet, ik stop dan wel.
Er zou toch iets gevonden moeten worden voor een weg 
tussen Zand- en Grasrijk, die alleen voor onze bewoners toe-
gankelijk zou moeten zijn, deze toestand is toch vreselijk!
 
Al met al geen echt positief verhaal, maar zeker ook niet 
geheel negatief. Wie weet ziet het er over vijf jaar veel beter 
uit, laten we dat hopen!

Vriendelijke groeten,
Ria Smit 

ingezonden brief

Hallo makers van Meer’zine,
 
Ondanks alle negatieve verhalen werd Meerhoven mijn 
tehuis. Ik heb moeite gedaan mijn bijdrage aan de ouderen 
in de wijk te leveren, ben inmiddels gepensioneerd, doe 
vrijwilligerswerk en probeer er iets van te maken.

Er kwam toch een kink in de kabel in de vorm van een man, 
die eerst waarschijnlijk heeft staan gluren en toen de lichten 
in mijn huis gedoofd werden, probeerde of mijn poort open 
stond. Sinds die tijd heb ik niet meer rustig geslapen en dat 
is nu twee maanden geleden.

Uit het huis, waarin ik woonde toen mijn man overleed, heb-
ben inbrekers mij verjaagd en nu komt dit er weer.
‘s Avonds vind ik Meerhoven spookachtig, er zijn bijna nooit 
mensen op straat en daardoor krijg ik een onbehaaglijk ge-
voel. ‘s Zomers is dat veel minder, omdat er dan wel nog 
mensen buiten te zien zijn.
 
De huizen zijn over het algemeen comfortabel, maar het 
winkelgemak is daarentegen op een laag pitje gezet, nu 
het tijdelijk winkelcentrum niet verder wordt ingevuld. Voor 
de werkende jongeren is dat niet zo erg, zij doen meestal 

boodschappen in winkels, die zij op de thuisweg passeren, 
maar voor de ouderen is het een domper op de feestvreugde, 
die de gemeente in eerste instantie heeft laten horen. 

Het wachten is nu op het definitieve winkelcentrum, maar 
zullen daar wel meer winkels komen? Dat is nog zeer de 
vraag. Bovendien hebben ouderen niet zo veel tijd als jonge 
mensen.
 
Waar kunnen niet werkende mensen overdag in de wijk 
terecht? Er zijn gelukkig al diverse clubs in ‘t leven geroepen, 
maar aan een deel ervan kan men alleen maar ‘s zomers 
deelnemen. De soos doet het goed, de Nordic Walking-groep 
floreert, maar de bridgeclub kan wel nieuwe leden gebruiken. 
Echter, een leuk cafeetje is er niet. Op bepaalde tijden kan 
men koffie drinken of ‘n pilsje pakken in ‘de Stuyverij’, dat 
zich in ‘de Zanderij’ bevindt, maar men kan er geen broodje 
of iets dergelijks eten.  
 
Het groen in de straten zou veel beter kunnen, er zijn echt 
troosteloze straten bij, zelf hartje zomer. Rond de paar 
boompjes, die ons hofje rijk is, hebben onze bewoners zelf 
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In 2001 schetste Ernst van Rijn samen met zijn collega Oriol 

Casas het stedenbouwkundig plan van Meerrijk, het toekom-

stige centrum van Meerhoven. Toen nog in dienst van VHP 

Rotterdam. Inmiddels hebben Ernst en Oriol een eigen bu-

reau voor stedenbouw en architectuur: wUrck.

Meerhoven is een stad anno nu. En dat mag gezien worden. 

Ernst zou niet snel iets ontwerpen wat driehonderd jaar oud 

lijkt zonder authentiek te zijn. “Je ziet toch in welke tijd iets ont-

staat is. Zelfs in science fiction lees je terug in welke tijd iets 

geschreven is. Voorkeuren en gewoonten van mensen veran-

deren. Vroeger hadden mensen niet snel last van elkaar, nu 

hebben we meer behoefte aan privacy.”

MONOLIET

“Omringd door de Kempen past Meerhoven mooi in het landschap. 

Daarbinnen ligt Meerrijk als centrum, een monoliet middenin 

het park. Als je dichterbij komt wordt het een stadje op een 

heuvel met compacte woningen gebouwd van warm oranje bak-

stenen. Een zichtbaar baken, een silhouet in de wijk. Wanneer 

je op de rots staat, heb je een uitzicht over de weide omge- 

ving. Om je heen zijn alle belangrijke voorzieningen binnen 

handbereik.” In Meerrijk vind je, volgens planning, in de toekomst 

winkels, een school en een buurtcentrum. Ondanks dat Meer-

rijk geen echte stad is, proef je volgens Ernst op straat toch 

de stedelijkheid. “Het is een brandpunt van de wijk. Een plaats 

waar je elkaar ontmoet. Een wijk heeft dat nodig, een punt waar 

iedereen samenkomt. Er is anders niets om naar toe te gaan. 

Interessant aan deze locatie is de combinatie stedelijkheid en 

het uitzicht over het park.” 

UITZICHT

Zelf woont Ernst graag dichtbij voorzieningen. “Enerzijds is het 

praktisch dat er winkels en een restaurant om de hoek zitten, 

maar het geeft ook het gevoel dat je deel uit maakt van de 

rest van de wereld.” Wat iets een thuis maakt, vindt Ernst 

moeilijk te vertalen naar iets concreets. “Een leefomgeving is 

iets waar je je hand naar zet. Dat wordt voor een groot deel 

ook gevormd door vrienden en familie. Het is moeilijk om daar 

precies de vinger op te leggen. En daarnaast is woongenot ook 

afhankelijk van kleine factoren. Denk aan geluidsoverlast van bu-

ren. Woon(on)genot kan in ogenschijnlijk heel kleine dingen zit-

ten.” Zelf woont hij in Rotterdam, hartje centrum in een modern  

appartement. “Een goede buitenruimte vind ik belangrijk. Daardoor 

krijg je alle seizoenen goed mee en zit je niet de hele tijd binnen. 

Schijnt de zon, dan ben ik te vinden op het balkon. Het uitzicht  

is geweldig.” Een mooi uitzicht middenin een stedelijke omgeving, 

maken zijn huis een fijne omgeving om te wonen. Geen wonder 

dat hij over Meerrijk zegt: “Dit is toch wat iedereen zou willen? 

Als dit in Rotterdam lag, zou ik het zeker aantrekkelijk vinden. 

Thuis is voor mij een plek van rust met dynamiek dichtbij.”

RUST MET 
DYNAMIEK
DICHTERBIJ 

WOONDROOM 
ERNST VAN RIJN

DOOS GEZOCHT

Zover ik weet woont iedereen. En voor zover ik weet woont ook 
iedereen in Nederland in een huis, minus de geregistreerde dak-
lozen. Wat een huis is, weet ook iedereen. Vraag een kind een huis 
te tekenen en deze begint met een rechthoek; een kartonnen doos 
met daarop een omgedraaide frietzak voorzien van een rokende 
puist.
Ook ik woon in een kartonnen doos, maar mijn doos is groter dan 
die van de meeste mensen. En mijne heeft meer - al dan niet rok-
ende - puisten op de frietzak, en meer ramen.
En meer, grotere en hogere kamers.
Sommige dozen hebben een naam.
De mijne heeft er meer.
Mijn huis is ouder, heeft meer geschiedenis en meer voorzieningen 
om zich heen.
Mijn doos is zichtbaarder en wordt meer bewonderd.
Sommige mensen worden benijd om hun doos.
Ik word meer benijd...
Maar... in ons calvinistische landje moet er een keerzijde zijn.
Ongestraft genieten van deze onbeperkte weelde gaat zo maar 
niet. Zelfs niet als de weelde zich beperkt tot wonen...

Enig idee hoe het is als je op een zondagochtend om 09.30 uur 
je gordijnen open doet waardoor de zon zachtjes speelt... in iets 
minder dan een onderbroek... om vervolgens oog in oog te staan 
met een groep Amerikaanse bejaarden, al gauw goed voor zo’n 
100 stuks mens. Vol aandacht voor hetgeen zich ging afspelen, 
werd van de gidsen een uitleg verwacht...

Enig idee wat ervoor nodig is om een monumentaal pand met vele 
vier-meter-hoge-kamers warm te stoken?

Enig idee hoeveel vierkante meter oppervlakte er aan ruit te was-
sen is in en aan zo’n optrekje? Maar liefst negen weken heb ik 
mogen genieten van steiger-muziek toen de buitenboel geschil-
derd werd. Ook de letters van de huisnaam en niet te vergeten 
de ornamenten op de fries. Omdat de steiger er toch stond, kon 
de leidekker ook nog even flink aan de slag. Enig idee hoeveel 
steig erbouwers er nodig zijn om zo’n ding binnen een dag op te 
bouwen?

Enig idee hoe het is om zowel van voren, van achteren, van beide 
opzij’en, als van onder én van boven belaagd te worden door 
plaatselijke optredende stofmist-buien? Natuurlijk is het prachtig 
dat de oude balken vanuit een VOC schip zijn geconstrueerd tot 
dak. Maar inmiddels plakt er 400 jarig stof op al die honderden 
balken en balkjes, houten spijkers, gesmeede spijkers, ankers, 
dwarsverbindingen. Probeer die maar eens schoon te maken op 5 
meter hoogte en over een lengte van zo’n 25 meter.

Enig idee hoeveel werk een marmeren badkamer onderhouden 
is? Tel daar de keuken daar nog maar bij... en de wc...

Enig idee welke invloed dit wonen heeft op psychische en licha-
melijke gesteldheid van mijn kinderen. Deze ‘teenlopers’ voeren 
dagelijks merkwaardige bewegingen uit om het parket te ontzien, 
het marmer niet te beschadigen en niet van de vele trappen te laz-
eren. Daarbij ontwikkelen ze een nieuw soort ademhaling die het 
fijnstof van de omringende parkeerplaatsen, pleinen, eetgelegen-
heden en 400 jaar oude stof uit het plafond weet te uit te filteren. 
Althans, dat hoop ik.

“Maar het betaald wel goed zeker...?” Nee ik betaal er een vette 
huur voor.Vandaar mijn vreugde mij tot u te mogen richten mid-
dels dit ‘Meerzin-wekkende’ magazine: Heeft u misschien nog een 
kartonnen doos in uw tuin of garage staan. Ik zou er graag willen 
wonen. Achterstallig onderhoud geen bezwaar. Woningruil is ook 
mogelijk...
 
A. Christoffel uit Middelburg

... ja dit is echt het uizicht

Enig idee hoeveel werk een marmeren bad-
kamer onderhouden is? Tel daar de keuken 
dan nog maar bij... en de wc...

Enig idee welke invloed dit wonen heeft op 
de psychische en lichamelijke gesteldheid 
van mijn kinderen? Deze ‘teenlopers’ voeren 
dagelijks merkwaardige bewegingen uit 
om het parket te ontzien, het marmer niet 
te beschadigen en niet van de vele trap-
pen te lazeren. Daarbij ontwikkelen ze een 
nieuw soort ademhaling die het fijnstof van 
de omringende parkeerplaatsen, pleinen, 
eetgelegenheden en 400 jaar oude stof uit 
het plafond, uit de lucht weten te filteren. 
Althans, dat hoop ik.

“Maar het betaald wel goed zeker...?” Nee 
ik betaal er een vette huur voor. Vandaar 
mijn vreugde mij tot u te mogen richten 
middels dit ‘Meerzin-wekkende’ magazine: 
Heeft u misschien nog een kartonnen doos 
in uw tuin of garage staan? Ik zou er graag 
willen wonen. Achterstallig onderhoud geen 
bezwaar. Woningruil is ook mogelijk...
 
A. Christoffel uit Middelburg

DOOS GEZOCHT

Voor zover ik weet woont iedereen. En voor 
zover ik weet woont ook iedereen in Neder-
land in een huis, minus de geregistreerde 
daklozen. Wat een huis is, weet ook iedereen. 
Vraag een kind een huis te tekenen en deze 
begint met een rechthoek; een kartonnen 
doos met daarop een omgedraaide frietzak 
voorzien van een rokende puist.
Ook ik woon in een kartonnen doos, maar 
mijn doos is groter dan die van de meeste 
mensen en mijne heeft meer - al dan niet 
rokende - puisten op de frietzak, en meer 
ramen.
En meer, grotere en hogere kamers.
Sommige dozen hebben een naam.
De mijne heeft er meer.
Mijn huis is ouder, heeft meer geschiedenis 
en meer voorzieningen om zich heen.
Mijn doos is zichtbaarder en wordt meer 
bewonderd.
Sommige mensen worden benijd om hun 
doos. Ik word meer benijd...
Maar... in ons calvinistische landje moet er 
een keerzijde zijn.
Ongestraft genieten van deze onbeperkte 
weelde gaat zo maar niet. Zelfs niet als de 
weelde zich beperkt tot wonen...

Enig idee hoe het is als je op een zondagoch-
tend om 09.30 uur je gordijnen open doet 
waardoor de zon zachtjes speelt... in iets 
minder dan een onderbroek... om vervolgens 
oog in oog te staan met een groep Ameri-

kaanse bejaarden, al gauw goed voor zo’n 
100 stuks mens. Vol aandacht voor hetgeen 
zich ging afspelen, werd van de gidsen een 
uitleg verwacht...

Enig idee wat ervoor nodig is om een monu-
mentaal pand met vele vier-meter-hoge-
kamers warm te stoken?

Enig idee hoeveel vierkante meter opper-
vlakte er aan ruit te wassen is in en aan zo’n 
optrekje? Maar liefst negen weken heb ik 
mogen genieten van steiger-muziek toen de 
buitenboel geschilderd werd. Ook de letters 
van de huisnaam en niet te vergeten de orna-
menten op de fries. Omdat de steiger er toch 
stond, kon de leidekker ook nog even flink 
aan de slag. Enig idee hoeveel steigerbouw-
ers er nodig zijn om zo’n ding binnen een dag 
op te bouwen?

Enig idee hoe het is om zowel van voren, 
van achteren, van beide opzij’en, als van 
onder én van boven belaagd te worden 
door plaatselijk optredende stofmist-buien? 
Natuurlijk is het prachtig dat de oude balken 
vanuit een VOC schip zijn geconstrueerd 
tot dak. Maar inmiddels plakt er 400 jarig 
stof op al die honderden balken en balkjes, 
houten spijkers, gesmeede spijkers, ankers, 
dwarsverbindingen. Probeer die maar eens 
schoon te maken op 5 meter hoogte en over 
een lengte van zo’n 25 meter.



Vijf kunstenaars (met nogal verschillende handschriften) zijn gevraagd een schil-

derij te maken over Meerhoven, ieder met een Rijk als thema: Meerrijk, Grasrijk, 

Zandrijk, Waterrijk, Bosrijk. Zo kunt u in dit blad zien hoe een Vinex van baksteen 

kan veranderen in olieverf op canvas. Niet dat het comfortabel wonen is in olieverf 

op canvas, maar prikkelend vinden wij van Meer’zine dat wel. Wie de schilderijen 

in het echt wil aanschouwen (groot & riekend naar materialen) is welkom in het 

Luchtkasteel (het informatiecentrum).

‘MEERRIJK’  -  GIJS PAPE  ( lakverf op paneel) ‘WATERRIJK’  -  ROB LOOMAN  (ol ieverf op doek] ‘ ZANDRIJK’  -  JOSHUA VAN IERSEL  (acryl op doek]

‘BOSRIJK’  -  ANNETTE BORN  (ol ieverf op doek]‘HAPPY FAMILY IN GRASRIJK’  -  JAN TINHOLT  (acryl op doek]

Vijf kunstenaars (met nogal verschillende 
handschriften) zijn gevraagd een schilderij te 
maken over Meerhoven, ieder met een Rijk 
als thema. Zo kunt u zien hoe een Vinex van 
baksteen kan veranderen op canvas. Niet dat 
het comfortabel wonen is in olieverf op can-
vas, maar prikkelend vinden wij van Meer’zine 
dat wel. Wie de schilderijen in het echt wil 
aanschouwen (groot & riekend naar materi-
alen) is welkom in het Luchtkasteel.

Van Informatiecentrum naar Luchtkasteel

Het informatiecentrum is in een bijzonder gebouw gevestigd. Al is 

het maar omdat de modernistische stijl zo’n zeventig jaar ouder is 

dan de rest van de wijk, maar nog steeds van schoonheid straalt. 

Dit voormalige luchthavengebouw draagt sinds 29 juni 2008 een 

nieuwe naam: Het Luchtkasteel. De naam is echter niet het enige 

dat verandert. Het Luchtkasteel wil namelijk iets toevoegen dat nog 

ontbreekt in Meerhoven: een plek waar men elkaar toevallig tegen-

komt, een ander doel van een wandeling dan ‘Spotters Hill’, een  

andere plek om thuis te zijn dan thuis. Het Luchtkasteel biedt daarom 

naast informatie ook een plek voor cultuur, ontspanning en plezier. 

Informatiecentrum

De informatie omtrent het wonen in Meerhoven zal voortaan in de 

achterste ruimte plaatsvinden. Er is een meubel ontwikkeld waar de 

maquettes van Meerhoven te zien zijn. De meest in het oog spring-

ende maquette is die van Meerrijk; het nog te bouwen centrum. De 

schaal is 1:200 waardoor het zo’n halve meter hoog is!

Ontmoetingscentrum

Het voorste gedeelte van het gebouw wordt een ontmoetingsplaats. 

Diverse kunstenaars werkten aan een nieuw interieur die zich als 

een kameleon laat aanpassen aan de activiteit of doelgroep. Na de 

zomer zal de deur van het Luchtkasteel dagelijk geopend zijn voor 

een lekkere lunch, eten of een borrel. Daarnaast zullen er allerlei ac-

tiviteiten plaatsvinden zoals muziek, kindermiddagen, filmavonden, 

workshops, lezingen enzovoorts. Naast een gedegen programmer-

ing stellen we uw inbreng op prijs, u bent daarom naast een gast van 

het Luchtkasteel ook van harte uitgenodigd om een leuke middag of 

avond te opperen of te organiseren. We houden u op de hoogte van 

het Luchtkasteel en haar ontwikkelingen.

Komt dat zien! En vooral: Komt meedoen!
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phoe phoe

pfff dat was op 
het nippertje zeg.

en jawel 
hoor...

Toen opeens....

En zo speelde op zijn accordeon 
om wat geld te verdienen.

Muzieknote

Muzieknote

Remi kreeg uitleg kreeg 
uitleg over het werk wat hij 
moest doen. Zijn gastheer, 
de baas van de supermarkt 
kon wel een extra handje 
gebruiken.

En zo vervolgde 
Remi weeer zijn 
eigen vertrouwde 
pad. Met weinig om 
het lijf, en niet veel 
om van te leven 
maar voor nu: hij 
had wel beslo-
ten dat het leven 
als supermarkt-
medewerker hem 
toch teveel van  
het goede was.

Thuis smaken 
de rapen beter 
dan elders het 

gebraad… 

Zo, hier is je naamkaartje, 
nu hoor je er echt bij.

Je vult gewoon deze lege plek-
ken weer met nieuwe koeken.

Wow, die zien er lekker uit!

Nee Remi, die zijn 
niet om op te eten. 
Hup aan het werk. 
Zet ‘m maar weer 
gauw terug.

Zo, en hop en hop 
en hop! Bovenaan 
de echte merken, en 
hoe goedkoper hoe 
lager, kom aan, laat 
maar eens zien wat 
je in huis hebt.

working nine to five, what 
a way to make a living.

Alle dozen moeten in deze 
papierversnipperaar. Hou 
je concentratie erbij, want 
anders gaat het mis.

BENG

HELP HIJ 
EET ME OP!

AAHELP!! 

REMI PAS OP! 
wacht ik kom 
eraan!

Het lijkt wel alsof ik twee 
linkerhanden heb... 

Geeft niet, je hebt  
je best gedaan.

Harstikke bedankt voor alles,
maar ik ga weer verder.

Jij ook bedankt Remi, en je 
bent altijd welkom he.

I’m a poor lonesome cowboy, 
I’m long long way from home

Vroeg die 
volgende 
morgen...

Jouw vraag is 
ongebruikelijk Remi, 
maar kom binnen. 
Misschien kan je me 
wat van je schone 
kunsten laten horen. 
Een huismuzikant heb 
ik nog nooit over de 
vloer gehad. 

Het is inderdaad 
al laat aan het 
worden... 

Wie weet is dit de plek 
waar ik mijn zwerf-
tocht kan staken, en 
een thuis kan vinden. 
Zucht, Thuis.

DING
DONG

Zo fleurde Remi het huis 
op met zijn mooie muziek. 

maar Remi 
sliep al... Hij 
was moe van 
zijn lange reis 
die misschien
ten einde was.

Eens kijken of er iemand 
is die mij wil ontvangen.

S C E N A R I O  E N  T E K S T E N

F O T O G R A F I E  E N  V O R M G E V I N G

A L S  R E M I

A L S  R O N A L D  G R I M B E R G

A L S  G O O D  O L D  M R .  B

A L S  M E E R M I N

A L S  R I C A R D O  O G I

A L S  D E  B A R O N E S

D E  W O L F

W I L L E M I E N

M E T  D A N K  A A N

K Y R A  F O O Y

M O O N I Q  P R I E M

A A R O N  VA N  E R P

R O N A L D  G R I M B E R G

H U I B  VA N  G L A B E E K

I L S E  O L I S L A G E R S

R I C A R D O  O G I

R I A  S M I T

S P U L L E N W I N K E L S

K L E D I N G  V E R H U U R

Remi
Ik ben een vondeling. 
Tot mijn achste jaar 
wist ik niet anders of 
ik had een moeder, 
net als alle andere kin-
deren. Want als ik ver-
driet had, was er een 
vrouw die me zacht in 
haar armen suste om 
me te troosten. Nooit 
ging ik zonder een 
nachtzoen van haar 
naar bed.

Remi, lang lang geleden 
onder de vleugels van 
Moeder Barbarin groot ge-
bracht, maar op brute wijze 
van haar gescheiden, zwerft 
sindsdien door alle landen 
van de wereld op zoek naar 
wat klein geld, brood en 
onderdak. Het lijkt wel een 
eeuwigheid...

Dit maal bracht zijn zwer-
vend bestaan hem bij een 
vreemdsoortig nieuw soort 
stad. Waar de paden en 
lanen nog in aanleg waren, 
en de huizen net als hij nog 
aan de vooravond van een 
nieuw leven stonden. 

Hallo meneer, ik ben Remi 
van Alleen op de Wereld.

Het spijt me dat ik zo met de 
deur in huis val, maar heeft u 
misschien een slaapplaats over 
waar ik mijn vermoeide lijf te 
rusten kan leggen?

Muzieknote

Prachtig Remi! Maar nu is 
het echt bedtijd geworden.

Je kunt hier op de bank 
slapen, die ligt heerlijk. 

Weltrusten! 

Bij ons werkt het zo; wie 
een nieuw huis wil bouwen, 
moet eerst zijn spijkers 
tellen, maar daar moet dan 
wel voor gewerkt worden 
begrijp je. Uit de veren en 
handen uit de mouwen. 

Goedemorgen! Lekker geslapen?



Dag, knappe jonge zonderling, mag ik je 
uitnodigen voor een lekker fris glas water, 
je zult wel dorstig zijn van de lange reis. 

mmm, ik zou toch 
zweren dat ik haar 
mooie gezicht ergens 
van ken.

ik ben wel dorstig…
maaarrr vooral ook 
erg moe.

Wacht, wacht, ik zal een 
lekker bedje voor je maken

Een beetje 
badrust zal 
je zeker goed 
doen; ik knap 
er in ieder geval 
altijd heel erg 
van op.

Zzzz, een meerman… Nou voor een bad sliep 
het zo slecht nog niet.

Ja, maar u bent een meermin.

Dat klopt.

Maar wie weet bent u wel een meerman. 
Het zou zomaar kunnen toch?

Proost

Proost

mijn wens?

Hij zette zich aan de water-
kant om wat tot bezinning 
te komen. Toen…

Bismallah Remi… wat zit jij 
hier eenzaam en alleen.

Wel heb ik ooit! Alladin, 
je komt als geroepen.

en zo wreef 
Remi vol 
verwachting 
over de lamp

De volgende 
ochtend...

Wacht…. pak deze 
lamp, wrijf er drie 
keer over… en

En dan wat?

Zooooo Remi, van Alleen 
op de Wereld. Hoe ben jij 
zo in eens in deze con-
treien verzeild geraakt? 
Nu de Geest hahaha (ik 
dus) toch uit de fles is, 
vertel me wat is je wens?

Ik had vanacht 
een droom, over 
een dame. 

Uw wens is mijn 
opdracht! Op 
naar uw dame!

En wie weet is 
dat de oplossing 
wel

Hee, niet met 
volle mond praten 
he jongen hahaha

Maar vertel es, waar kom je vandaan?

Maar de wereld draait 
altijd door toch?

Auw, mijn 
arme hoofd. 
Ik heb echt 
wat frisse 
lucht nodig.

Zo, een grap-
penmaker 
hahaha da’s 
n goeie remi, 
hier vat r 
nog een

Van overal en nergens eigenlijk...

wolk vogels circels 
meisjeshoofd (strip) 
sterretjes

Nou proeven, ik 
maak die pizza fan-
tastico crossa, en?

Fantastisch!

En zo kwam Remi
Die avond terecht bij 
Good old Mr. B, een 
jongeman die alleen 
woonde maar wel 3 
slaapkamers had. 
Voor hij het wist, 
sloeg de deur open 
en met een flinke 
armzwaai stond de 
verbijsterde Remi in 
de gang.

Ik ben benieuwd...

Aha! Nou daar kom je niet ver mee, maatje..
oh wacht ff, over n kwartier begint De wereld 
draait door, dat moet ik wel ff zien hoor.

Zo vervolgde remi zijn 
tocht door het in ochtend-
gloren gehulde meerhoven. 

Al ziet men huis 
en toren staan, 
de reis is nog  
niet gedaan.

Hey Lucky Luke, 
jij ook hier?

Jazeker! Maar 
wat moet een 
zwerver als jij 
op een nette 
plek als Meer-
hoven?

Ik ben op zoek naar een huis, een 
thuis, een plek waar ik het zwervend 
bestaan achter me kan laten. 

Huisje, 
boompje, 
beestje. 

Hahaha, n strak plan remi, ik mag hopen dat je niet 
van een kouwe kermis thuis komt. Maar weet je, ga 
vanavond eens hier langs, toffe gast, coole dude weet 
je, altijd in voor het één of ander.

En never forget; 
Home is a place 
that you an al-
ways remember 
but never can 
find.

Heee, kom binnen, 
kom binnen!

Hahaha, doe alsof je thuis bent, 
en let niet op de rommel.

Ik heb het gisteren avond nogal 
bond gemaakt, maar goed, ik 
had je al verwacht haha

Maak het jezelf 
gemakkelijk.

Alsjeblieft, een 
lekker biertje 
tegen de dorst 
haha

Bier? Dat 
heb ik nog 
nooit gehad.

je zult wel honger hebben, 
Ping, ik heb net een heer-
lijke pizza in ‘ t oventje 
gegooid, pizza bodem van 
karton… hahaha, kijk hier! 



Zozo Remi, wel kom 
binnen, kom binnen.

DINGDONG
DINGDONG
DINGDONG
DINGDONG

Ik ben Remi, van Alleen 
op de Wereld, en ik ben op 
zoek naar een plek waar ik 
mijn zwerftocht kan staken.

Maar genoeg gepraat nu, 
ga lekker slapen.

Die avond lag Remi naar 
de sterrenhemel te staren. 
Hij telde de sterren en 
bedacht zich; Als er zoveel 
sterren in het heelal zijn 
dan er dan nooit te weinig 
ruimte zijn voor wie dan 
ook. Als er zoveel ster-
ren in het heelal kunnen 
staan, dan kunnnen er 
ook zoveel mensen op de 
wereld wonen. Zoals de 
sterren aan het heelal, 
zijn wij zijn de sterren van 
de wereld... 
Dat bedacht Remi zich en 
toen viel hij in slaap.

Ik heb de hele wereld rond 
gereist en van alle plekjes 
heb ik iets in mijn hart 
meegenomen.

Het enige dat je altijd bezit, 
is je aardse huis Remi. 

Thuis. Tja. Da’s een 
moeilijke vraag, Remi. 

Een huis, 
een thuis, ik 
vraag me nog 
steeds af of 
ik het ooit zal 
vinden.

Ik heb een hele tocht achter de rug maar 
mijn eigen haard heb ik nog niet gevonden. 

Zo. Eerst een 
kopje thee.

spiegeltje spiegeltje aan de wand

Jij bent de 
schoonste 
van het 
land. Zucht.

Een meerman; Ik? 
Waarom ook niet. 

Je wil je voetjes toch op het droge? 
Kijk om je heen! En vergeet niet een 
meermin is nooit voor jou alleen.

Kom pak je spullen, 
we gaan nu!

Je hebt gelijk Joli-Coeur... 
We moeten gauw wegwezen 
voordat dit verhaal een  
staartje krijg.

Ook ‘n 
goeiemid-
dag, mag ik 
erbij komen 
zitten.

Op deze manier 
vind ik nooit een 
echt thuis.

I was made for loving 
you baby, you were 
made for loving me

Luister vriend, 
ik zit hier al een 
paar jaar op dit 
bankje...

Hier ben ik intens gelukkig en voel ik me 
thuis. Maar voor jou weet ik vanacht een 
plek waar je misschien antwoorden krijgt. 

Bedankt! Jij 
ook succes, 
je wordt vast 
beroemd.

Het ga je goed 
Remi, Succes met 
je zoektocht.

Heee, natuurlijk, 
kom erbij.

Ze praatten via de muz-
iek, tot Remi een traantje 
weg pinkte...

Bedankt, mevrouw, het was 
me een waar genoegen maar...

En zo, met pijn in 
zijn hart, vervolgde 
Remi zijn weg.

Zeg maar 
niets meer, 
al goed, al 
goed….

Hee Remi, klopklop, 
stap ‘s uit die bubbel.

bezoek is altijd 
aangenaam, zowel 
bij het komen als 

bij het gaan

Met zijn hart vervuld van hoop sprong Remi achterop. Ze fietsten door 
heel Meerhoven tot aan de schemering. Waar zou hij nu weer belan-

Kom, spring maar achterop. Een wijze les, van de barones.

Je aardse 
huis. Dat zijn 
de voeten 
waar je op 
staat, de 
benen waar  
je mee loopt. 
Je handen 
waar je mee 
pakt, en je 
mond waar 
je mee lacht. 

Maar wat bedoeld u daar dan mee?

mondje 
dat 

De hele wereld heb ik rondgereist en 
op veel plekken voelde ik me thuis 
omdat ik gastvrij werd ontvangen.

Einde



“Hondenoverlast is een hot item in de wijk. Mensen laten hun 

hond vaak los lopen, maar zodra ze een uniform zien lijnen 

ze de dieren aan.” Aan het woord is Rob Nieuwkerk. Toen de 

oudgediende de vacature van buurtbrigadier Meerhoven zag, 

greep hij die mogelijkheid met beide handen aan. Inmiddels 

werkt hij al bijna negen jaar in Meerhoven. Rob: “Het belang-

rijkste is zien en gezien worden. Mensen kunnen altijd bij mij 

terecht om hun zegje te doen.” Veel gehoorde ‘zegjes’ zijn hon-

denoverlast, frustratie over een tekort aan parkeerplaatsen 

en het grote aantal verkeersdrempels. Nieuwkerk: “Ik geef dit 

door aan de gemeente, met hen is er een goed contact. Wij 

als politie kunnen niet veel met deze klachten doen, wij kijken 

alleen of een situatie verkeersveilig is of niet.” Veel problemen 

in Meerhoven zijn soortgelijk aan die van andere stadsdelen 

van Eindhoven, sommige problemen die de wijk (nog) niet heeft 

hebben te maken met de typische samenstelling van een nieuw-

bouwwijk. “Er zijn veel te weinig voorzieningen voor de oudere 

jeugd,” aldus de buurtbrigadier. “Die zie je op het moment nog 

niet omdat hier vooral veel ouderen en jonge gezinnen wonen 

maar over een paar jaar praat je over een paar duizend jong- 

eren. Rob zucht: “Soms vraag ik me af wie de opdracht krijgt 

om een stadswijk te ontwerpen en in samenspraak met wie.”

Rob Nieuwkerk zal de mogelijke problemen echter zelf niet meer 

meemaken in de wijk: de brigadier is binnen niet al te lange tijd 

buurtbrigadier-af. Nieuwkerk gaat door naar een nieuwe functie 

waar hij o.a. beleidsmatig bezig zal zijn en een coach zal worden 

voor andere buurtbrigadiers. Hoewel hij uitziet naar het nieuwe 

werk weet hij nu al dat hij zijn huidige werkzaamheden gaat missen: 

“Het buitenwerk, het contact met de mensen, zal ik gaan missen. 

Ik ken elke straat, elk steegje, in die zin ben ik in Meerhoven thuis.” 

Oudgediende 
in nieuwbouwwijk

THUIS   IN MEERHOVEN
Oost west Meerhoven Best. 

De eerste bewoners die naar 

de wijk in opbouw kwamen 

wonen er al enkele jaren. 

Hun buurt wordt niet alleen 

vormgegeven door mede-

bewoners maar ook door 

mensen die in de nieuwbouw-

wijk werken. In vier artikelen 

komen enkelen van hen aan 

het woord over hun werk-

locatie en gevoel van ‘thuis 

zijn’ in de wijk.

Interviews en teksten: 
F R A N C A  G I L S I N G

Illustraties:
G I J S  H U I J G E N



JAAP EN MARC...

Zelfgesneden frieten
Zeven jaar zijn ze al actief in Meerhoven, het horeca-echtpaar 

Guus en Marijan Nieuwenhuizen. Steeds in dezelfde cafetaria- 

keet met de kenmerkende gele letters ‘FRIET’ groot boven hun 

dak, ontworpen door een architect omdat anders de gemeente 

geen bouwvergunning wilde afgeven. Sinds een jaar bevindt 

cafetaria ‘Vierrijk’ zich op een nieuwe locatie binnen de wijk. Dit 

is mogelijk doordat de cafetaria uit meerdere delen bestaat. 

Guus: “De hele keet werd deel voor deel op een dieplader gezet. 

Met twee vrachtwagens twee keer rijden, toen hebben ze het 

allemaal weer aan elkaar gezet, dat ging op de millimeter nauw-

keurig hoor. Binnen vier dagen waren we weer aan de slag. 

Wethouder en gemeenteleden hebben symbolisch het eerste 

frietje genuttigd voor de opening.” 

Meerhoven was voor het horeca-echtpaar eerste keus om hun 

bedrijf te openen. Guus: “Vanuit het niets ontstaat 

hier ‘iets’, dat vind ik mooi.” Marijan vult aan: “En de 

binding met de mensen. We stonden hier al vanaf 

het begin, de eerste mensen blijven je altijd bij.” 

Wanneer het officiële winkelcentrum af is, gaan 

ze weer verhuizen, een meter of 150 naar ach-

teren. Daar zullen ze als het goed is, hun friet 

altijd blijven verkopen. Guus: “Friet blijft de favo-

riet, samen met de frikandel en de kroket. Ik zelf 

houd het op een lekker bakje friet, zelfgesneden: 

zo maken wij ook van niets, iets.” 



Claudia: “Wij geven onder andere advies over de opvoeding van 

dieren, beweging en voeding. We hopen dat mensen zich hier 

zó thuis voelen dat ze regelmatig eens binnenlopen met vragen 

of opmerkingen over hun huisdier, of om het dier te wegen. Zo 

kunnen wij goed in de gaten houden hoe het met de dieren gaat 

en komen ze ook eens bij ons als er niks aan de hand is.” Tot 

nu toe heeft de praktijk niet over inloop te klagen. Het zijn vaak 

baasjes met hun honden en katten die de dierenpraktijk bezoe-

ken, maar ook konijnen en cavia’s zien ze regelmatig. Claudia: 

“Veel mensen lopen met hun hond langs het Beatrixkanaal en 

zien zo de dierenpraktijk. Vaak komen mensen met z’n tweeën, 

of met het hele gezin, in Veldhoven zie je dat minder. Hier is 

het nog nieuw en misschien voor de mensen een soort uitje.” 

Miel: “Men doet veel dingen hier voor het eerst, ze willen samen 

dingen ontdekken.” 

TInloop 
bij de dierenarts.
Naast het parkeerterrein van de oude locatie cafetaria ‘Vier-

rijk’, in het gebouw van het gezondsheidscentrum, bevindt zich 

praktiijk ‘Dierrijk’.

In 2005 is Kliniek voor Dieren ’t Heike uit Veldhoven uitgebreid 

met een praktijk in Meerhoven. Dierenartsen Miel Hovius en 

Claudia de Kort werken afwisselend in Veldhoven en Meerhoven. 

Miel: “De praktijk gaat zich vestigen in het nog aan te leggen 

park in Meerhoven, in combinatie met een kinderboerderij en 

een educatiecentrum. Om onze patiënten tot die tijd zo goed 

mogelijk van dienst te zijn, is de praktijk alvast in Meerhoven 

gevestigd.”

De Meerhovense dierenpraktijk is sinds de start uitgebreid 

vertelt Miel: “Het achterste gedeelte van de praktijk was vroeger 

het magazijn van een supermarkt. De ruimte wordt nu deels 

gebruikt voor educatie. Binnenkort komt daar een ruimte over 

teken bij.” Miel is naast dierenarts ook bioloog. In samenwer-

king met de universiteiten van Wageningen en Utrecht doet hij 

onderzoek naar de ziekte van Lyme bij de hond: “Veel mensen-

ziektes worden in de natuur opgelopen, zoals de ziekte van 

Lyme.” Parasieten zijn één van de voornaamste redenen voor 

een bezoekje aan de die-renarts. Miel: “Vroeger kon je dieren 

alleen achteraf behandelen, tegenwoordig zijn er goede preven-

tieve middelen beschikbaar.” Informatie ter voorkoming van ziek-

ten is een van de speerpunten van de dierenpraktijk. 

DOEN AAN TRICKING

Tricking is de informele naam van alternatieve sportieve bewegingen;  
“esthetische overgangen van flips, kicks en twists”. Deze bewegingen 
komen voort uit o.a. Gymnastiek, Breakdancing, Taekwondo, Wushu en 
Capoeira. Voor meer informatie: smoothmoves.nl
 



ALS JE ERGENS VAAK BENT?

ONTSTAAT VANZELF HET THUISGEVOEL....

Thuis in de 
supermarkt
Niet ver van de nieuwe locatie van cafetaria ‘Vierrijk’ bevindt 

zich de Plus Supermarkt. Volgens de goedlachse ondernemer 

van de supermarkt, Roland Grimberg proberen hij en zijn col-

lega’s de dagelijkse sleur van het huishouden te verlichten, al-

thans wat de boodschappen betreft: “Boodschappen is iets wat 

je móet doen, wij proberen dat zo prettig mogelijk te maken.” 

Bij dit streven passen volgens Grimberg een klein aantal regels, 

waaronder: lastige klanten én klantvriendelijkheid bestaan niet. 

Roland Grimberg: “Wat het eerste betreft, ik geloof niet dat 

er mensen zijn die bij het uitslaan van de wekker denken ‘ik ga 

vandaag lekker het personeel van de supermarkt lastig vallen’. 

Je hebt nu eenmaal verschillende mensen die verschillend kun-

nen reageren. Dan moet je professioneel genoeg kunnen zijn 

om daar mee om te gaan.” Het tweede deel licht hij als volgt 

toe: “Je hebt mensen die zeggen dat je anderen moet helpen 

zoals je zelf geholpen wilt worden, dat is quatsch: je moet de 

ander helpen zoals de ander geholpen wil worden.”  

Over een tijdje zal de Plus supermarkt verhuizen naar een nieuwe 

locatie in het centrum van Meerhoven. Het nieuwe gebouw zal 

de grootste Plus supermarkt van Nederland herbergen. Het 

gegeven lijkt een reden om trots te zijn, maar voor Grimberg 

telt iets anders: “Ik wil vooral de beste.” Zijn clientèle kunnen 

hem daarbij helpen aldus de ondernemer: “De klanten maken 

mij perfect; zij geven mij advies zodat de supermarkt steeds 

beter wordt.” Deze gedachte is een van de redenen voor de 

maatschappelijke positie die Grimberg met ‘zijn’ supermarkt in-

neemt: “Wij sponsoren verschillende activiteiten in de buurt en 

ik probeer ook bij diverse evenementen aanwezig te zijn. Op 

die manier hoop ik de drempel voor wijkbewoners om mij aan 

te spreken zo laag mogelijk te maken. Daarnaast vind ik dat 

ik een maatschappelijke verantwoordelijkheid heb; als mensen 

hier hun geld uitgeven moet ik ook wat terug doen.”



NAAM JASPER PEETERS [30]

FUNCTIE APPLICATION CONSULTANT

HOE VAAK AANWEZIG 40 UUR PER WEEK

AANTAL JAREN WERKZAAM 1 JAAR

VRIJE TIJD SPINNING, WANDELEN, SCOUTING

THUIS BETEKENT OP DE BANK ZITTEN  

EN TV KIJKEN

NAAM ROB PIETERSMA [30]

FUNCTIE MANAGER IT-AUDITER

HOE VAAK AANWEZIG 1 DAG PER WEEK

AANTAL JAREN WERKZAAM 5 JAAR

VRIJE TIJD MUZIEK, VAKANTIE VER WEG

THUIS BETEKENT RUST, VRIENDEN, FAMILIE
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NAAM JAN HORJUS [52]

FUNCTIE ART-DIRECTOR

HOE VAAK AANWEZIG BEZOEKER VOOR EEN PRESENTATIE

VRIJE TIJD TUIN, LEZEN, KUNST

THUIS BETEKENT VEEL GROEN, VEEL RUST,  

VRIJ UITZICHT, VEILIGHEID, INSPIRATIE

NAAM INEZ DAVITS [57]

FUNCTIE RECEPTIE MEDEWERKER

HOE VAAK AANWEZIG 27,5 UUR PER WEEK

AANTAL JAREN 7 JAAR

VRIJE TIJD KUNSTENAAR

THUIS BETEKENT VEILIGHEID, GEZELLIGHEID, 

VRIJHEID, GEZIN, VRIENDEN, CREATIVITEIT

WERKZAAM FLIGHT FORUM MEERHOVEN



DHR. J. POUW

Mevrouw, 
moet u mij hebben?
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MEERHOVEN  

Het bouwen van een woonwijk
is eenvoudig:        Men neme een liniaal.

Wonen zelf daarentegen vereist lopen,
touwspringen, het doen van groeten   
autosproeien, brievenbussen nee / nee,
en keiveel knuffels op kindertoeten.

Alles rolt conform -oei-ik-groei-lectuur- alsof 
men een waterdichte rijmlust tracht te blussen.
Een buurman trekt lijnen voor bussen: Gelukkig 
          is het niet 
dat nu de Phileas zonder chauffeur rijden kan
Meerhoven ook niet bewoond hoeft te worden.
 
HoeraeenmeisjeLindaHoeraeenjongenJosHoera
eenmeisjeWendy, dat gaat
straks stoepkrijten allemaal. Binnen de liniaal.  

Dat gaat leren schrijven tussen
de regels. Gaat regels voorschrijven: ik mag
geen langdradige parallellanen meer aanleggen
ik mag geen langdradige lanen meer aanleggen
ik mag geen langdradige lanen meer aanleggen
ik mag geen langdradige lanen meer aanleggen

Voor wie hier leert lopen, verwar de lange
Lindelaan niet met de landingsbaan. 

Van kindertoetstoepkrijt tot puistige graffiti:
Baksteen kleeft hoe langer hoe meer opgroei aan
zo is het houden van een woonwijk eenvoudig.

 

     Arnoud Rigter
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PRECIES 1 JAAR ‘NORDIC WALKING’ IN MEERHOVEN... DAAR HOORT SLAGROOM BIJ!
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Neem contact op via: meerzine@eindhoven.nl
Alvast bedankt!Een mooie groet van de makers van Meer’zine.


