
Beste omwonende,

Zoals je misschien al hebt gehoord, heeft het Eindhoven Museum het voornemen om 
het preHistorisch Dorp, gelegen in de Genneper Parken, door te ontwikkelen tot een nieuw 
museumconcept met de naam ‘VONK*’. VONK* wordt hét nieuwe museum van Eindhoven 
waar je de regionale geschiedenis kan beleven en op een interactieve manier 
kan meemaken wat de tijdloze kracht van de stad en regio is.

Via deze nieuwsbrief brengen we je graag op de hoogte van de meest recente 
ontwikkelingen rondom de doorontwikkeling.

RUIMTELIJKE VERKENNING GESTART
In november zijn we gestart met de ruimtelijke 
verkenning van VONK*. Het doel van deze verkenning 
is onderzoeken op welke manier de doorontwikkeling 
van VONK* het beste kan plaatsvinden in de Genneper 
Parken. Het eindresultaat is een uitgewerkt ontwerp 
van het nieuwe museumpark. 

De komende maanden werken we in stappen naar 
dat resultaat toe. Dat doen we samen met gemeente, 
provincie, waterschap, omwonenden en lokale 
belangenorganisaties. Op dit moment brengen 
we op basis van verschillende gesprekken met al 

deze partijen de kaders voor de opgave in beeld. 
Tegelijkertijd wordt een landschappelijke analyse 
uitgevoerd. De komende periode onderzoeken we 
verschillende scenario’s nader. Naar verwachting 
wordt begin volgend jaar – met inbreng van bewoners, 
belangenpartijen en bevoegde gezagen – door 
Eindhoven Museum een keuze gemaakt voor een 
voorkeursvariant. Hiervoor organiseren we, afhankelijk 
van de coronamaatregelen, een bijeenkomst. De 
voorkeursvariant wordt vervolgens verder uitgewerkt 
tot een inrichtingsontwerp. Tijdens alle stappen 
betrekken we de werkgroep.
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Ik ben Marco Vermeulen en mag samen met mijn collega’s het ruimtelijk ontwerp maken voor 
het Museumpark VONK. Een prachtige opgave! Uitdagend ook, omdat het museum gelegen 
is in de door velen gewaardeerde Genneper Parken.

Eerder ontwierpen wij het Biesbosch Museum in Werkendam, middenin het Nationaal Park de 
Biesbosch. Dat museum hebben we zo vormgegeven dat het landschappelijke en ecologische 
waarde toevoegt. Door het groene dak sluit het gebouw aan op de omgeving, maar door de 
vorm manifesteert het zich ook. 

Voor Museumpark VONK gaan we eerst aan de slag met een analyse van de locatie. Hoe kunnen we 
het museum uitbreiden terwijl het zich nog beter voegt in de omgeving en hoe kunnen we het een 
impuls geven zodat het een nóg aantrekkelijkere bestemming wordt? Wij hebben er heel veel zin in!

EVEN VOORSTELLEN: 
MARCO VERMEULEN
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KORT VERSLAG EERSTE WERKGROEPBIJEENKOMST
Op 16 november vond de eerste bijeenkomst van 
de werkgroep ruimtelijke inpassing van VONK* 
plaats. Samen met vertegenwoordigers van 
belangengroepen, buren van het preHistorisch Dorp 
en bewoners van de omliggende wijken, zijn kansen 
voor de ontwikkeling in beeld gebracht.

Het voornemen om met het museumpark bij te 
dragen aan versterking van de landschappelijke 
en natuurlijke waarden in het gebied, werd door 
alle deelnemers toegejuicht. Tegelijkertijd zijn ook 
aandachtspunten vanuit de omgeving besproken, 
zoals hoe de relatie wordt gelegd met andere 
bestaande functies in het gebied en wat een 
uitbreiding van het museum betekent voor de 
toegankelijkheid van de Genneper Parken.

Met de deelnemers is een eerste verkenning gedaan 
van potentiele uitbreidingslocaties. Tijdens de avond 
kwam naar voren dat een ontwikkeling waarbij aan 
beide zijden van de Vleut wordt gebouwd, door een 
aantal groepen niet wenselijk wordt geacht. Voor een 
ontwikkeling aan de westzijde van het preHistorisch 
Dorp is meer draagvlak.

CONTACT
Heb je vragen over VONK*? Neem dan contact 
op met de projectleider van VONK* via: 
museumpark@eindhovenmuseum.nl

preHistorisch Dorp is onderdeel van 
Stichting Eindhoven Museum
Boutenslaan 161B • 5644 TV Eindhoven • 040 252 22 81 
museumpark@eindhovenmuseum.nl
www.eindhovenmuseum.nl• www.prehistorischdorp.nl

Mijn naam is Fiona Brandenburg-de Werd, ik woon samen met mijn 
man en zoon in de Bloemenbuurt-Zuid. Mijn grootste interesses zijn 
de natuur en (historische) ambachten. Beide komen terug in mijn 
werk als creatieve maker van Nooni Design en als vrijwilliger bij het 
kledingatelier van het preHistorisch Dorp.

Ik draag het preHistorisch Dorp een warm hart toe en zie het museum 
als een grote meerwaarde voor onze buurt. Je krijgt er een kijkje in 
het leven van mensen die eeuwen geleden leefden en ik mag er zelf 
ervaren hoe men vroeger dingen maakten.

Mijn motivatie voor het mee willen praten over de uitbreiding van het 
preHistorisch Dorp is omdat ik het zie als een grote kans. Het geeft 
mogelijkheden kennis te delen met organisaties die zich bezighouden 
met natuurhistorie, ecologie, educatie en geschiedenis in de regio.

Ik vond de eerste bijeenkomst erg interessant. Het was een 
uitgebreide uiteenzetting en analyse over het gebied en 
hierbij de mogelijkheden, obstakels en kansen. We kregen als 
werkgroepdeelnemers de kans om onze ideeën en opmerkingen te 
uiten zodat deze meegenomen kunnen worden in het proces. Ik ben 
heel benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen en heb er 
vertrouwen in dat er rekening gehouden zal worden met de bezwaren 
die er zijn.

EVEN VOORSTELLEN: 
FIONA, OMWONENDE EN DEELNEMER WERKGROEP
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Eisen, randvoorwaarden en wensen

Analyse

Uitwerking 3 scenario’s

Keuze voorkeursscenario

Uitwerking voorkeursscenario 
tot een voorlopig ontwerp
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