
Voorstel herbestemming kunstenaarswoning ‘het Berkenhuisje’ 
ten behoeve van een nieuwe culturele functie als gastatelier. 

Inleiding

Al meer dan 62 jaar vormt het woonhuis en atelier van de Eindhovense kunstschilder Pierre Jacobs een markante 
plek aan het Tongelreeppad, recht tegenover de Ecologische boerderij. Het huisje fungeerde oorspronkelijk als 
theehuis op een buitenplaats. In 1947 kreeg Pierre Jacobs van de gemeente Eindhoven een ‘tijdelijke vergunning’ 
om het houten huisje op de huidige plek opnieuw op te richten. Pierre Jacobs heeft er vervolgens heel zijn verdere 
leven gewerkt en na zijn dood is zijn gezin er altijd blijven wonen. Het valt op door zijn karakteristieke 
verschijningsvorm, en zeker ook door de spreekwoordelijke berken die er om heen staan. 

Dit voorstel beoogt te voorkomen dat een stukje authentiek Eindhoven definitief verdwijnt. Een markant bouwsel op 
een markante plek, met een geschiedenis die nauw verbonden is met de cultuurhistorie van Eindhoven en zeker van 
Genneper Parken.

Functie van Gastatelier

Zowel woonhuis als atelier lenen zich ertoe om met betrekkelijk weinig middelen geschikt gemaakt te worden voor 
een woon– en werkplek voor kunstenaars die een vooraf bepaalde periode in Genneper Parken willen verblijven en 
zich willen laten inspireren door de unieke omgeving van het gebied. Een dergelijke ‘gastatelier’ is bedoeld als 
tijdelijke werk– en verblijfsaccommodatie voor kunstenaars.
Bij voorkeur wordt zo’n accommodatie voor  ‘artists in residence’ beschikbaar gesteld aan kunstenaars waarmee een 
uitwisseling van buiten de stad Eindhoven tot stand gebracht kan worden. Op dergelijke wijze maken kunstenaars 
van buiten de stad kennis met het unieke karakter van Eindhoven, in het bijzonder van Genneper parken, en kunnen 
ze de Eindhovenaren zelf met ‘andere ogen’ naar het unieke van onze stad en het specifieke gebied laten kijken. In 
overleg, en indien beschikbaar, kunnen culturele instellingen in Eindhoven het huisje als alternatieve huisvesting 
gebruiken voor kunstenaars die voor die instellingen enige tijd in Eindhoven dienen te verblijven.

Wat willen we bereiken

Met dit voorstel willen we bereiken dat het ‘Berkenhuisje’ deel blijft uitmaken van het vertrouwde beeld van 
Genneper Parken. Bovendien wordt recht gedaan aan al lang levende ideeën om in Genneper Parken op de een of 
andere manier een verbinding tussen natuur en kunst te laten ontstaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het huisje wordt gerenoveerd op basis van een kostenraming uitgaande van de minimale eisen die in het 
Bouwkundig Onderzoek van de Gemeente Eindhoven zijn aangegeven. Daarbij wordt een beroep gedaan op de vele 
sympathisanten die hebben aangegeven vrijwillig en Pro Deo aan de renovatie en het behoud te willen bijdragen.

De renovatie is erop gericht de levensduur van het Berkenhuisje met tenminste vijf jaar veilig te stellen en daarbij te 
voldoen aan de minimale eisen van veiligheid en hygiëne zoals verwoord in het bouwkundig onderzoek.

Na renovatie wordt het Berkenhuisje in beheer gegeven aan Stichting Ruimte die het op basis van een convenant 
namens de gemeente Eindhoven beschikbaar stelt aan kunstenaars die gedurende een vooraf bepaalde periode 
gebruik maken van het pand om een eveneens vooraf bepaalde taak of opdracht uit te voeren. Deze taak of opdracht 
hoeft niet expliciet vanuit de gemeente te worden verleent maar kan ook door de kunstenaar zelf worden ingebracht.
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Kostenraming 

Stichting Ruimte (zie: http://www.stichtingruimte.nl/) is bereid beheer en invulling van de nieuwe culturele functie 
op low budget basis op zich te nemen voor een periode van vijf jaar.

Wij verzoeken de Gemeente Eindhoven daarom aan Stichting Ruimte een incidentele subsidie beschikbaar te 
stellen, groot € 45 000  en een instandhoudingssubsidie (voor  het onderhoud gedurende tenminste vijf jaar) van 
€ 5000 .

Een en ander uiteraard onder de voorwaarde dat sympathisanten van het behoud van het Berkenhuisje (zie 
www.berkenhuisje.nl ) in voldoende mate vooraf steun toezeggen om de in dit voorstel onder ‘Kostenraming 
Renovatie’ genoemde werkzaamheden uit te kunnen voeren. 
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