Het Park in Nuenen
Een verkenning van dit groene hart
tijdens de 31e Open Monumentendag
op zondag 10 september 2017

Reconstructietekening Hei Eind, circa 1916
* geeft de oorspronkelijkehier stond de Wilhelminalinde aan (zie blz.
13)
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In 2017 is hetHet landelijk thema voor de Open Monumentendagen
is
in
2017
'Boeren,
Burgers
en
Buitenlui'.
Vanwege de goede samenwerking met de organisatoren van de
Verenigingenmarkt is dit jaar gekozen voor het organiseren van enkele activiteiten rond het beschermd dorpsgezicht1 Park en het uitgeven van dit boekje. Dit is een geactualiseerde heruitgave van het
ter gelegenheid van de Open Monumentendag in 2010 verschenen
boekje. Met veel dank aan de toenmalige samenstellers2.
In het kort is de geschiedenis beschreven. De in het Park aanwezige
objecten zijn genoemd en er is een, vaak summiere, informatie gemaakt over de omliggende gebouwen.
Enkele kaartjes en verschillende foto’s, waaronder een aantal historische-3, ondersteunen de tekst.
Het PARK heeft van oudsher een grote sociale functie in Nuenen
zeker met de daaraan gelegen horeca, kerk en het klooster.
Het ook gebruikt voor verschillende evenementen. We noemen de
wekelijkse markt, de jaarlijkse Oranjemarkt, Nuenense kermis, Van
Goghmarkt, Buitenschilderdag, de presentatie van Beelden in het
park en rust- en verzamelpunt voor de bedevaart van Valkenswaard
naar Handel. Kortom een plek waar 'Boeren, Burgers en Buitenlui'
regelmatig samenkomen.
Dit boekje is in samenwerking met de gemeente Nuenen, Gerwen en
Nederwetten uitgegeven door de heemkundekring ‘De Drijehornick’4.
Op de omslag: Het Park in 1976, pentekening van Piet Hohmann
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HET PARK
Inleiding
Het huidige gebied heeft in de tweede helft van de 19e eeuw en het
eerste kwart van de 20e eeuw het hedendaags karakter gekregen.
Nadat alle ruimte bebouwd was, werd in 1920 op het driehoekige
middenterrein een openbaar plantsoen aangelegd.
Het gegeven dat in een dorp als Nuenen in die tijd op de centrale
open ruimte een openbaar park werd aangelegd, is voor NoordBrabant zeer bijzonder. De bebouwing is erg gevarieerd, zowel qua
functie als architectuur.
Het gebied is vooral van belang vanwege de combinatie van een
gave bebouwing en een zeldzaam dorpspark.
Daarom is het driehoekig plein met de naam PARK, samen met de
aangrenzende bebouwing, sinds 16 juni 2008 een ‘beschermd
dorpsgezicht’. Op de kaart is de begrenzing aangegeven, zie daarvoor de binnenzijde van de omslag.
De eerste parken in Nederland
Oorspronkelijk was een park een omheind stuk land waarop de kasteelheer dieren hield voor de jacht. Boeren en burgers kwamen daar,
onder normale omstandigheden, niet.
De eerste volksparken in Nederland zijn uit de eerste helft van de
19e eeuw. De Vestingwet van 1874 bepaalde dat steden hun verdedigingsgordels [stadsmuren en -wallen, grachten en bastions] mochten afbreken. Daarvoor in de plaats kwamen vaak plantsoenen. Met
de Woningwet van 1901 kregen gemeenten de mogelijkheid om
gronden te onteigenen voor de aanleg van openbare parken en
plantsoenen.
In Nuenen is geen grond voor de aanleg van het park onteigend. De
grond was sinds 1810 reeds eigendom van de gemeente. Het werd
later verhuurd aan de zusters van het Sint-Elisabethsgesticht.
Het Park in zijn huidige vorm is aangelegd in 1920.
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Ontstaan
Het driehoekige pleintje,
dat nu PARK heet, had in
oorsprong, een agrarische bestemming. Tot
omstreeks 1885 bestond
het uit een grasveld met
drenkkuil. Aan de randen
van de vlakte lagen verschillende
boerderijen.
Naar het oosten waren er
akkers en naar het westen kleine percelen bouwen weilanden.
Deze driehoek is ontstaan
op de splitsing van wegen: vanuit het noorden
Topografische kaart Nuenen anno 1928
[Berg], en de wegen naar
Tongelre5 [Parkstraat] en die naar Eeneind en Geldrop [Kerkstraat].
Ontwikkeling
In 1823 werd in de zuidoostelijke hoek een schuurkerk6 gebouwd, in
18445 gevolgd door een kleine openbare school in de zuidwesthoek
[zie pagina 24].
Deze bebouwing was het begin voor de ontwikkeling van dit gebied
in de tweede helft van de 19e eeuw. Het oorspronkelijke centrum van
Nuenen, de Berg, was medio 1850 het meest bebouwde deel van
het dorp. Hier was geen plaats voor een nieuwe katholieke parochiekerk. In 1872 werd gekozen voor nieuwbouw direct achter de
oude schuurkerk. Het werd een kruisbasiliek, gewijd aan de Heilige
Clemens. Ook werd een kerkhof aangelegd achter de kerk. De grond
voor de begraafplaats is daartoe aan de parochie geschonken.
Een tweede belangrijke ontwikkeling in de bebouwing rond het PARK
volgde in de periode 1886-1887. Een markant klooster werd voor de
zusters van de orde van Jezus, Maria en Jozef tegenover de nieuwe
parochiekerk gebouwd. Bij de bouw van het klooster, tevens ‘gasthuis’, namen de zusters het aan de overzijde van de weg gelegen
grasveld met drenkkuil in gebruik als bleekweide 7, die door de be6

De bleekweide van de zusters met op de achtergrond de lagere school

volking De Blekert werd genoemd8. De bleekweide was van de rest
van het veld gescheiden door een meidoornhaag.
Vroegere inrichting
Een ‘Rapport omtrent de beplantingen der gemeente Nuenen’ van
den heer Directeur der Nederlandsche Heidemaatschappij’ van 5
maart 1912 vertelt ons over de inrichting van Hei Eind het volgende:
‘Op het plein, in het dorp Nuenen, by de bleek en ook langs de wegen staan iepen. Hier is de groei vry goed en vormt het geheel een
eigenaardige verfraaiing voor de plaats. Het plan bestaat om het
noordelyk deel en ook de bleek op te hoogen en tevens het open
deel te beplanten. Op het noordelijk deel staan reeds iepen, die door
de ophooging zeer zeker zullen lijden. (...) Om de schadelyke gevolgen eenigszins te voorkomen, kan men (...) op ong. 1.50 M. van de
boomenry een greppel te graven (…). Het open opgehoogde terrein
zal men zeer goed kunnen beplanten met eenige iepen, eschdorens
en linden, om zodoende het plein nog meer te verfraaien.’
Wat er met de aanbevelingen is gedaan, weten we niet precies. Oude foto’s laten ons onder andere wel iets van een greppel zien.
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In een poging een reconstructietekening van het PARK te maken9
zoals dat er in 1916 zou hebben uitgezien, zijn geen bomen langs de
weg getekend (zie voor de tekening de binnenzijde van de omslag).
Volgens de reconstructietekening stonden op het veld aan de noordzijde ongeveer dertig lindebomen. Verder was het terrein begroeid
met gras en doorsneden met ondiepe greppels.
Oorspronkelijk lag de punt van het driehoekig plein verder naar het
noorden, tot iets voorbij de getekende oude kiosk.

De noordelijke punt van het Park in 1933, links het huis met de bollen

De aanleg
Bijzonder is dat in 1920, Nuenen was nog een agrarisch forensendorp met slechts 3000 inwoners, besloten werd om een openbaar
park in Engelse landschapsstijl, zoals dat toen in de mode was, aan
te leggen. De kosten voor die aanleg, groot 5000 gulden, leidden
destijds tot heftige discussies in de gemeenteraad: ‘dat geld kon wel
beter worden besteed’ ! 10
De omliggende borders en gazons werden in dat plan doorsneden
door slingerende paden. Centraal in het park bevond zich een vijver.
Over de waterpartij ligt een bruggetje.
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De muziekkiosk
De oorspronkelijke kiosk, die op de noordelijke punt heeft gestaan,
zou zijn afgebroken omstreeks 1915, naar verluid ‘met het oog op de
veiligheid van de koeien, die rondom de kiosk graasden’.11
De huidige muziekkiosk is uit 1920. De bouw op deze plaats bracht
de pastoor in conflict met het gemeentebestuur, omdat hij van mening was dat ‘het zeer hinderlijk is in de kerk als er [op de kiosk] muziek gemaakt wordt’.12

De oude muziekkiosk op de
noordelijke punt, met links de
toren van de H. Clemenskerk
(foto van onbekende datum).
Inzet: de huidige muziekkiosk

In 1973 gingen er in de gemeenteraad stemmen op de kiosk af te
breken in plaats van te herstellen! Gelukkig werd gekozen voor herstel.
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Aan de zuidzijde van de kiosk is de trap naar het podium, acht houten stijlen dragen het stompe tentdak dat gedekt is met leien.
Het is een goed bewaard bouwwerk en als voorbeeld van een muziekkiosk langzamerhand zeldzaam geworden.
Sinds 2000 is het een rijksmonument.
De vijver
De voormalige drenkkuil is bij het eerste ontwerp van het PARK omgevormd tot een - grote - vijver, een centraal element in het geheel.
Later kreeg de vijver de huidige, veel kleinere, vorm en werd het
bruggetje aangelegd.

De vijver, noordelijk van het bruggetje (links), is hier veel groter dan de
vijver in zijn huidige vorm. Rechts het St. Elisabethsgesticht en op de achtergrond links de huidige muziekkiosk (foto circa 1925)

De fonteinen in de vijvers zijn in 1985 door Rabobank Nuenen geschonken aan de gemeente. Dit was ter gelegenheid van de heropening van het kantoor op Berg 22, nu het Medisch Centrum Aan
de Berg.
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Het bruggetje

In de raadsvergadering van 18 februari 1947 werd besloten het
bruggetje, dat er overigens al vanaf 1923 ligt, de naam ‘PRINSES
MARIJKE BRUG’13 te geven. Daarvóór werd de brug in de volksmond
de Van de Reek-brug genoemd, naar de maker. De brug is regelmatig vernieuwd maar de oorspronkelijke vorm is steeds gehandhaafd.
Via dit brugje liepen de zusters uit het klooster, twee aan twee, naar
de kerk.14

Een oude ansichtkaart van het ‘Park met Marijkebrug’,
toen nog omzoomd door grote bomen
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De wegen
Oorspronkelijk waren de langs het PARK lopende wegen onverhard
en daardoor slecht begaanbaar. In 1870 is de weg verhard met een
mengsel van leem en grind, het zogenaamde macadam.15 In de jaren 1920 werden het klinkers. In 2015 zijn de wegen aan de zuid- en
oostzijde van het Park heringericht. De straat aan de zuidzijde is
verlegd in de richting van de bebouwing en de straat loodrecht op de
kerk is vervallen en omgevormd tot voet- en fietspad. De reconstructieplannen zijn gebaseerd op herstel van de wegenstructuur volgens
de kadasterkaart van 1832.
De kunstobjecten 16
In het Park zijn vier kunstobjecten geplaatst.
Het oudste is DE DWÈRSKLIPPEL, een schertssymbool voor
een eigenwijze (dwèrse) Nuenenaar die een balk -dwars!door een opening wilde vervoeren. Het is geplaatst in
1980 door de Club van de
Oud Prinsen. De eerste zondag van elk nieuwe jaar komt
dat gezelschap bijeen om ‘de
plaat te poetsen’, dat wil zeggen het monumentje een onderhoudsbeurt te geven.
De Dwèrsklippel

In 1984 is op de noordelijke
tip het VAN GOGH STANDBEELD geplaatst. Het was toen 100 jaar geleden dat Vincent van Gogh in Nuenen woonde en werkte. De sokkel
is gehouwen uit een carbonische kalksteen, het heeft een gewicht
van 2000 kilo en is 300 miljoen jaar oud.
Het bronzen beeld is gemaakt door Klaas van Rosmalen.
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Van Gogh standbeeld

Monument Brabantse Kloosterorden

Het MONUMENT VOOR DE BRABANTSE KLOOSTERORDEN, geplaatst in
1987 en gemaakt door Theo Besemer, is een eerbetoon aan de zusters van Nuenense en alle Brabantse Kloosterorden. Het blok ruwe
steen verwijst naar de ontgonnen aarde, de zwaarte, de harde realiteit van de povere en primitieve geaardheid en noodlottigheid van de
armoede. De stalen staven verbeelden de bewegelijke spirituele
aspecten die volk en land uit hun schamele aardgebonden omstandigheden tilden. Tenslotte toont het beeld dat liefde zich horizontaal
verspreidt; het neemt al het gekoesterde mee in haar stijgende beweging.17
Beeldengroep DE AARDAPPELETERS
Dit is een driedimensionale uitvoering in brons van Vincents meesterwerk De aardappeleters. In de sokkel van dit beeld is een ‘tijdcapsule’ geplaatst met foto’s, documenten en voorwerpen uit 2015. Deze capsule zal in 2145, 130 jaar na plaatsing, worden geopend. De
ontwerper is de Eindhovense kunstenaar Peter Nagelkerke. Het
beeld is op 9 december 2015 onthuld.
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Links vóór het klooster staat een lege sokkel. In 1989 is hier het AMNESTY-MONUMENT onthuld bij gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Nuenense afdeling. Het beeldje is meerdere keren vernield
en/of verdwenen. Uiteindelijk heeft het beeld een plaatsje gekregen in een
nis bij de raadzaal in ´T KLOOSTER.

Naamgeving
De driehoek waar nu het park ligt, werd vroeger HEI EIND genoemd,
omdat de heide zich, in het noorden, tot hier uitstrekte. Deze naam is
echter nooit in de officiële stukken genoemd, maar komt wel voor op
de kadasterkaart van 1832. Door de gemeenteraad is op 16 november 1915 de naam PRESIDENT CUYTENPLEIN genoemd.?? Bij raadsbesluit van 30 juni 1955 is de naam PARK officieel vastgesteld.
De bomen
Het inmiddels tot volle wasdom gekomen geboomte overheerst het
aanzicht van het PARK [zie tekening pagina 12]. Meerdere bomen,
waaronder de grote platanen, dateren nog uit het begin van de aanleg en zijn dus bijna 100 jaar oud.
Het is niet verwonderlijk dat op deze centrale plaats in Nuenen een
aantal Oranjebomen en andere herdenkingsbomen zijn te vinden.
De FUCHSIAVRIENDENBOOM, een kurkboom, is op 20 maart 1985
aangeboden door de Vereniging van Fuchsiavrienden, afdeling Nuenen ‘ter gelegenheid van het welslagen van de Fuchsiatentoonstelling medio augustus 1984 in het park Houtrijk’.
Op 31 januari 1988 is de BEATRIX 50JAAR-BOOM geplant, een Krimlinde. Koningin Beatrix werd toen 50 jaar.
►De originele bronzen plaquette is
helaas in maart 2000 gestolen en later vervangen door een ‘standaard exemplaar’

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag
van prinses Juliana kreeg de JULIANA 80-JAAR-BOOM, ook een Krimlinde, een plaatsje in het PARK. Omdat 30 april op een zondag viel,
is de boom op 29 april 1989 geplant.
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Het Park met de bomen
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Rechts van de hoofdingang van het klooster staat sinds 17 juni 1989
een Koningslinde met de naam IVN 15 JAAR-BOOM, geplant door
het IVN omdat die in Nuenen toen 15 jaar bestond.
Ter gelegenheid van de eeuwwisseling is op 23 december 1999 een
winterlinde geplant, de MILLENNIUMBOOM.
Op hun trouwdag, 02-02-2002, is de MÁXIMA EN WILLEM-ALEXANDER
HUWELIJKSBOOM, een Koningslinde geplant.
Ter gelegenheid van de geboorte op 7 december 2003 van H.K.H.
Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria is op 15 december 2003
een ongeveer 20 jaar oude Amerikaanse tulpenboom geplant, de
PRINSES AMALIA-BOOM.
De twee grote platanen18 bij het VAN GOGH STANDBEELD en de trompetboom in de voortuin van het PAROCHIECENTRUM, naast het voorplein van de kerk, zijn opgenomen in het landelijke register met MO19
NUMENTALE BOMEN IN NEDERLAND van de BOMENSTICHTING .

Foto uit omstreeks 1915 richting het Hei Eind met links het
St. Elisabethsgesticht en rechts, na café De Zwaan, een oude ANWB
handwijzer en daarachter een boom die de eerste ‘Wilhelminalinde’ moet
zijn, geplant bij haar inhuldiging als koningin op 6 september 1898 en ver20
dwenen in 1948. Op de achtergrond een telegraaf mast.
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OVER DE BEBOUWING RONDOM HET PARK 21
HET KLOOSTER, PARK 1
Pastoor Wilhelmus van Lent en mgr. Jacobus Cuijten zijn de stichters van het in 1887 gebouwde ‘St. Elisabethsgesticht’ van de zusters van de ‘Congregatie van Jezus, Maria en Jozef’. Het klooster is
gebouwd in neorenaissancestijl met elementen van de neogotiek.
Boven de ingang, tussen de ramen van de oorspronkelijke kapel,
staat het beeld van St. Elisabeth.
Het complex was gebouwd rondom een vierkante hof. In het centrale
gedeelte -aan de voorzijde- bevond zich het slot van het klooster.

Links was de ‘bewaarschool’ en de meisjesschool. In de rechter
vleugel werden bejaarden en langdurig zieken uit Nuenen c.a. verzorgd. In 1937 is het oorspronkelijke convent van de zusters aan de
noordoostelijke zijde uitgebreid met een verpleegtehuis en een
kraamkliniek. In 1955 werd een grotere kapel aangebouwd.
In 1968 is het gebouw door de gemeente gekocht. Het heeft als
klooster dienst gedaan tot 1977. In de loop van 1996/1997 is het
kloostercomplex omgebouwd tot sociaal-cultureel centrum. De opening vond plaats op 8 november 1997. In 2017 is het boek 'Negentig
jaar kloosterleven in Nuenen' verschenen.
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Het Klooster heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de
bloei van orden en congregaties in de late 19de eeuw. Vanaf 1978
worden in de voormalige kloosterkapel de vergaderingen van de
raad van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten gehouden.
Het pand is sinds 2000 een rijksmonument, de latere bijbouwen vallen niet onder deze bescherming.
In de ontmoetingsruimte staat een deel van de onderstam van de
oude DORPSLINDE, met daarin een opgezette kerkuil, omdat zo’n
vogel uit de boom vloog toen het laatste deel daarvan in 1994 werd
verwijderd. Het onderste deel van de boom, nu een ‘prieellinde’,
staat op de Berg.
Park 5
Deze zogenaamde eenlaagse woning onder mansardedak dateert
uit 1910. De eerste bewoner was Piet de Groot, aannemer van beroep. In de bijgebouwen ?? was de timmerfabriek gevestigd. In 1925
is het woonhuis uitgebrand. Het pand is daarna in dezelfde vormge-

ving hersteld. Het metselwerk is in wisselende kleuren, speklagen,
uitgevoerd. Het pand is sinds 1993 een gemeentelijk monument.
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HUIS MET DE BOLLEN

Het blokvormig woonhuis, Park 11, is gebouwd in 193324 in de stijl
van de Amsterdamse school en ontworpen door architect Frans Wolters in opdracht van de Nuenense fabrikant J. Raessens. Typische
opzet van een 19de eeuws herenhuis. Door de baksteen uitdrukkelijk
als sierelement te gebruiken, krijgt de voorgevel een ongebruikelijk
karakter, dat nog wordt versterkt door twee kunststenen bollen op
bakstenen sokkels. Het gebouw is van architectuurhistorisch belang
door de fantasievolle detaillering in een regionale variant van de
Amsterdamse school. Sinds 2000 is het gebouw een rijksmonument.
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Park 13, 15 en 17

Dit zijn drie eenlaagse woonhuizen met zadeldak uit het vierde kwart
van de 19de eeuw. De huidige gevels zijn in ca. 1920 aangebracht.
De oorspronkelijke woningen vormden samen één geheel en zijn
sfeerbepalend door de totale verschijningsvorm. De dakkapellen, de
ramen in de zijgevel en de aanbouw zijn van latere datum. De panden zijn sinds 1993 gemeentelijk monument.
COMIGO
Omstreeks 1910 is
Park 25 gebouwd als
woonhuis met mansardedak. Later werd
het café APOLLO,
daarna eetcafé DE
TIJD (foto), nu
restaurant COMIGO.
Het was een sfeerbepalend,
typisch,
dorpscafé en witgeverfde - toen nog open veranda. Het pand is in 1993 opgenomen in de lijst van gemeentelijke monumenten.
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DE BLEEK
Park 33 is een ‘eenen tweelaags woonhuis’ van architect J.
de Vries uit Boxtel
dat is gebouwd in
1913. Het eenlaagse
deel heeft een platdak en het tweelaagse deel een zadeldak
met wolfseinde. De
gele banden in het
metselwerk verfraaien het geheel. Het
pand is in 1987/’88
gerestaureerd
en
voorzien van luiken
volgens
de
oorspronkelijke bouwtekening. Het heeft
toen ook de naam
DE BLEEK gekregen,
naar de voormalige bleekweide van het klooster, thans PARK. Het
pand is een gemeentelijk monument sinds 1993.
Café SCHAFRATH
Het pand Park
35
is
omstreeks 1895
gebouwd als
woning. Later
is het dak veranderd in een
Franse kap om
meer bovenruimte te krijgen. Het heeft
dienst gedaan
als dorpshotel,
21

café en petit restaurant. Het oorspronkelijke SCHAFRATH is gebouwd
in ambachtelijk traditionele trant en is een gaaf voorbeeld van een
eenvoudig dorpshotel. De veranda heeft in de loop van de tijd verschillende veranderingen ondergaan. Bijzonder aan het gebouw is
de architectonische gaafheid van het uiterst eenvoudig gedetailleerde exterieur. Daarbij is het gebouw van belang vanwege de markante ligging en de samenhang met de overige bebouwing bij het PARK.
Sinds 2000 is dit gebouw (m.u.v. de rond 1975 vervangen achterbouw) een rijksmonument.
H. CLEMENSKERK met toren
Pastoor
Wilhelmus
van Lent gaf opdracht
tot de bouw van deze
kerk die is ontworpen
door architect Carl
Weber uit Roermond.
De kerk is gebouwd in
neo-romaanse / neogotische stijl en is een
driebeukige kruisbasiliek, dus met het gebruikelijke grondvlak
van een kruis. De
kerk is op 23 november 1872 ingewijd.
Het grote Smitsorgel
is uit 1882; het kleine
orgel is in 1991 voor
in de kerk geplaatst.
Tussen 1902 en 1907
werd de kerk verrijkt
met 15 houten beelden en een kruisweg.
In 1942 is het interieur
overgeschilderd
en
het geheel, ook de
beelden, kreeg een
egaal witte kleur. In 1959 volgde een tweede en grotere restauratie
22

waarbij van de oorspronkelijke 15 houten beelden er maar zeven
werden teruggeplaatst. De overige acht werden in 1968 aan een
opkoper verkocht! Bij het honderdjarig bestaan in 1972 is het interieur van de kerk aangepast aan de eisen van de moderne liturgieviering. De houten beelden werden toen egaal bruin geschilderd.
In 1998 kreeg de buitenkant, met name de toren, een grote herstelbeurt, waarna in 2003 de restauratie van de binnenzijde volgde. Het
interieur kreeg toen zijn huidige indeling en beschildering. De houten
beelden werden opnieuw naar hun oorspronkelijke kleuren gepolychromeerd en zijn op sokkels tegen de pilaren van het schip geplaatst. Een nieuw beeld van St. Andries, een herinnering aan de
voormalige Andriesparochie in Nuenen-West, werd op zondag 27
november 2005 ingewijd.22
De kerk is, behalve van cultuurhistorische en architectuurhistorische
betekenis, ook waardevol vanwege de bijzondere situering en de
verbondenheid met de overige bebouwing aan het Park.
Sinds 2000 staat de kerk op de lijst met rijksmonumenten.
De achtkantige toren is ongeveer 60 meter hoog en heeft vier geledingen die inspringen naarmate de toren hoger komt. Boven de derde geleding gaat de toren over in een octogoon (achthoek) met
galmgaten en wijzerplaten. De achtzijdige naaldspits heeft driehoekige dakkapellen.
Van de drie torenklokken dateert de grote MARIAKLOK uit 1490!
Deze weegt 1420 kg en komt nog uit de voormalige kerk in de
Tomakker. De toren is daarom al sinds 1972 een rijksmonument.
Parochiecentrum
De pastorie van de H. Clemensparochie, Park. 55, is gebouwd in
1910. Het is een tweelaags gebouw met daarboven een zolderruimte
met platdak en schilden, gebouwd in overgangsstijl. Twee schoorstenen en een tweetal tegen het dakschild geplaatste, met zinken
bolvormige ornamenten (pirons) bekroonde, dakkapellen verlevendigen het silhouet. Het gebouw heeft een rijk interieur.
Het pand is in de jaren 2006 tot 2008 verbouwd tot parochiecentrum;
op de bovenverdieping is de woning van de pastoor.
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Aan de achterzijde van de aanbouw bevindt zich een ruimte voor de
voormalige stalling van de koets van de pastoor en een stal voor het
paard, met daarboven een hooizolder.
Sinds 2000 is het gebouw een rijksmonument.
Restaurant DE ZONNEWENDE

24

Het eenlaagse pand op Park 63 was oorspronkelijk het woonhuis
van bierbrouwer Janus Prinsen. Het is gebouwd in ca. 1880 met een
vooruitspringende gevelpartij (middenrisaliet) met trapgevel. Het
heeft een rijke stucdecoratie met raamomlijstingen en de geornamenteerde bovenstukken (kuiven) versieren het geheel. Het pand
vormde samen met Park 63a de voormalige bierbrouwerij. Het gebouw is van grote historische betekenis. Bijzonder zijn de stoep met
het smeedwerk, de hekpijlers en kettingen. Na de brand in 1991 is
het in 1992 gerestaureerd. Restaurant DE ZONNEWENDE is er in gevestigd.
Het is een gemeentelijk monument sinds 1993.

BAR VAN GOGH
Park 63a vormt
één geheel met
nummer 63. Het is
ook eenlaags en
gebouwd
omstreeks 1880. Het
heeft een zadeldak
en een trapgevel
met klaverbladnis
en een stucdecoratie. De pui is in
1970 vernieuwd.
Oorspronkelijk was
het pand in gebruik
als de bierbrouwerij van Prinsen.
Het is sinds 1993
een gemeentelijk
monument.
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Park 65

Dit eenlaags woonhuis is gebouwd in 1914, heeft een zadeldak en
een vooruitspringende gevelpartij (middenrisaliet) met een topgevel.
Lijst en goot rusten op bewerkte houten steunen. De aan elkaar verwante baksteenmotieven en de gele baksteenlagen zijn ontleend
aan de art nouveau en passend in die tijd.
Het pand is een gemeentelijk monument sinds 1993.
Nieuwbouw, Park 67-71
Jarenlang was er een open plek aan het PARK, daar waar twee identieke panden uit 1900, met de karakteristieke naam HEI EIND en het
later gebouwde pand DE HAARD (foto pagina 24), zijn afgebroken.
Eind 2009 is op die plaats een nieuw hotel-restaurant in gebruik genomen: AUBERGE VINCENT.
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De oude school

Op wat nu Park 73-75 is, werd in 1845 een nieuwe openbare lagere
school in de zuidwesthoek van het HEI EIND in gebruik genomen. In
1882 moest de school worden vergroot [zie foto].
27

Het leerlingenbestand bestond voornamelijk uit protestantse kinderen.23 Godsdienstonderwijs werd [nog] niet op school gegeven maar
in de kerk. In 1920 was de school te groot omdat de Aloysiusschool
in de Kerkstraat in gebruik werd genomen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het gebouw gebruikt door Duitse
en later door Britse soldaten. Vanaf 1947 werd het weer als school
gebruikt tot in 1950 de protestantse school werd geopend.
In 1951 werd in het gebouw de brandweerkazerne van Nuenen c.a.24
ondergebracht tot de nieuwbouw daarvan aan het Dwèrspad in 1986
gereed was25 Nu is het linker deel in gebruik als kapsalon en in het
rechterdeel, nummer 75, is een kunsthandel gevestigd.

Het gebouw als brandweerkazerne van 1951 tot 1986.
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Noten:
1

Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht Park-Nuenen gemeente
Nuenen c.a. (Noord-Brabant) ex artikel 35 Monumentenwet 1988. Uitgave Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Zeist 2007.
2
Onder leiding van Bob de Smit waren dat Ger van Erkel, Jacques Gerritse, Tjeu Hermans, Jan
Bos, Herman Bulle en Toon Verlijsdonk.
3
Afkomstig uit het foto archief van heemkundekring ‘De Drijehornick’ en/of F.V.M. van Roij, Nuenen
in oude ansichten deel 1 en 2, Zaltbommel.
4
Secretariaat ‘De Drijehornick’: p/a Het Heemhuis – Papenvoort 15a – 5671 CP Nuenen.
5
Tongelre was tot de samenvoeging met Eindhoven in 1920 een zelfstandige gemeente.
6
Als vervanger van een gebouw dat daartoe dienst deed van 1698 tot 1823 en op het perceel E31
heeft gestaan, ongeveer daar waar nu café Schafrath staat.
7
De zusters van het klooster en de bewoners van het gasthuis sliepen onder lakens [wat een luxe
was voor de gewone burger!]. Er bestonden nog geen middelen om de witte was te bleken; dat
moest door de zon gebeuren, hier dus op de bleekweide.
8
Jean Coenen, Gegeven Sint-Barberadag 1300, Een overzicht van de geschiedenis van Nuenen,
Gerwen en Nederwetten. Nuenen 2000. p. 299
9
Reconstructietekening van het gebied van het Park rond 1916 gemaakt door Hugo Polderman,
2006.
10
Roland van Pareren, Honderd jaar “Vooruitgang” in Nuenen c.a. Uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van fanfare-brassband De Vooruitgang.
11
Zie noot 9.
12
Zie noot 9.
13
Prinses Marijke, geboren op 18 februari 1947, heeft haar naam later veranderd in Christina, maar
het bruggetje heeft zijn oorspronkelijke naam behouden.
14
Nico Nagtegaal en Harry Smits, Dwèrs door Nuenens verleden. Herinneringen aan het oude
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Hapert 1991.
15
John Parmentier, ‘De grintweg van Stratum naar Lieshout’, in De Drijehornickels, jrg15, nr. 2-3, p.
26. Macadam is genoemd naar de uitvinder, de Brit John London McAdam (1756-1836).
16
De foto’s van de kunstobjecten zijn gemaakt door Carol Haisma, auteur van het boekje ‘Langs
beelden en gedenkplaatsen in Nuenen’, een culturele fietstocht door Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Nuenen 2010.
17
‘Dwars door Nuenen’, monumenten, beelden en plastieken. Gemeente Nuenen 2001
18
Jaarlijks laten grote plakken schors van platanen los wat vooral in droge perioden een verontrustend gezicht lijkt. Het is echter volkomen normaal evenals het enigszins scheef staan van oude
exemplaren van deze soort.
19
De Bomenstichting is opgericht in 1970 en zet zich in voor het behoud van bomen in ons land. We
noemen: duurzaam boombeheer, juridische aspecten en verwondering voor bomen. In het Landelijk Register van Monumentale Bomen zijn 15.000 bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd met een
bijzondere schoonheid- of zeldzaamheidswaarde of een beeldbepalende functie. Het register bevat
op dit moment zo'n 10.000 objecten (solitaire bomen, lanen, of boomgroepen).
20
Deze boom is niet aangegeven op de reconstructietekening; de plaats daarvan hebben we wel
daarop ingetekend.
21
Gedeeltelijk overgenomen uit ‘Van Park tot Papenvoort’, een wandeling langs monumenten tijdens
de 20e Open Monumentendag op zondag 10 september 2006. Uitgave monumentenwerkgroep
van heemkundekring De Drijehornick.
22
Tjeu Hermans en John Parmentier (redactie), Heiligen onder het mes, de geschiedenis en de
historische reconstructie van heiligenbeelden in de H. Clemenskerk te Nuenen. Heemkundekring
De Drijehornick, zj.
23
Nico Nagtegaal, Dwèrs door Nuenens verleden.
24
Jean Coenen, Gegeven Sint-Barberadag 1300, Een overzicht van de geschiedenis van Nuenen,
Gerwen en Nederwetten. Nuenen 2000. p. 330.
25
Gerard Huizing, 50 jaar brandweer Nuenen c.a. Zj!
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Ansichtkaart met links het Park en een greppel naast de weg
(zie pagina 4) en rechts het St. Elisabethsklooster.

De oude pastorie, nu parochiecentrum,
met rechts het –afgebroken- patronaatsgebouw.
30

Ansichtkaart met de noordelijke punt van het Park en de oude
muziekkiosk, links richting huidige Kerkstraat en rechts huidige Parkstraat.

De huidige muziekkiosk in het Park, hier ‘Marktplein’ genoemd,
een naam die echter nooit gebruikt is.
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Colofon
Dit boekje is een door Roland van Pareren, Remmet van Luttervelt en
Jan Vellekoop geactualiseerde versie van het in 2010 t.g.v. de 24ste Open Monumenten Dag door Heemkundekring De Drijehornick uitgegeven boekje.
Oorspronkelijke opmaak: Bob de Smit
Druk: Rooijmans Print en Druk, Nuenen
Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nuenen c.a.

Heemkundekring De Drijehornick
Cultuurhistorische vereniging DE DRIJEHORNICK zet zich in voor het behoud van
het cultureel erfgoed in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Met diverse
activiteiten wil de heemkundekring de kennis en de belangstelling van de lokale
geschiedenis en cultuur vergroten en verspreiden.
Er zijn verschillende werkgroepen die actief zijn op gespecialiseerde gebieden van
ons culturele erfgoed zoals monumenten, archeologie, kadaster, historische foto’s
en oud-schrift.
De naam van de vereniging is een oude schrijfwijze van de plaatselijke benaming
Driehurk, dat driehoek betekent. Deze driehoek symboliseert de drie dorpen van de
gemeente Nuenen c.a. Deze dorpen zijn het werkgebied van de heemkundekring.
Aandacht is er ook voor Eckart als onderdeel van de voormalige gemeente Nederwetten-Eckart (1810-1821).
DE DRIJEHORNICK is een actieve vereniging met op dit moment zo’n 220 leden en
beschikt over een eigen onderkomen. U kunt ons vinden in het:
Heemhuis, Papenvoort 15A bij het gemeentehuis van Nuenen c.a.
Openingstijden: dinsdag 9.30-12.00 uur en woensdag 19.30-21.30 uur.
www.heemkundekringnuenen.nl
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Wilt u de panden rond het Park bekijken via uw mobiele telefoon?
Download de izi.TRAVEL app en zoek dan naar de tour
< Boeren, burgers en buitenlui >
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