VERKEERSKNELPUNT

Verdeeldheid, geldgebrek of ^
milieu. Veertig jaar lang is ge
voor de N69. Vandaag moet (

Veertig jac
over acht
De 'PCBoom', ontworpen door Wendy Legro en Maarten Collignon van Studio WM, wordt de nieuwe 'standaard' aanduiding van bedrijventerreinen.

PC-boom zet Brainport
langs N2 in de etalage
door San van Suchtelen
e mail: s.vsuchtelen@ed.nl
EINDHOVEN - Aan het zicht onttrokken of verscholen bedrijventerreinen langs de N2 worden met de
komst van een aantal nieuwe 'landmarks' alsnog onder de aandacht
gebracht. Het gaat om stalen frames Ln de vorm van een printplaat. PC-bomen heten ze officieel, wat staat voor 'printed circuit
board'.
Ze zijn een meter of acht hoog en
attenderen de voorbijganger op
het passeren van Ekkersrijt, De
Hurk, de High Tech Campus, De
Run en straks de Brainport Innovatie Campus. De borden maken
de verschillende bedrijvenparken
lid van dezelfde Brainport-familie.
A l spreekt organisator SRE liever
van Brainport Avenue.
Hoewel het aan ambitie niet
schort, zou het nog wel even kunnen duren voordat het complete
pc-bomenpark klaar is. Het kost
naar schatting ongeveer een ton

BUDEL-DORPLEIN

Brand door bliksem
bij zinkfabriek Nyrstar
Bij zinkfabriek Nyrstar i n Budel-Dorplein heeft gisteravond enige tijd brand gewoed. De oorzaak

om de frames te bouwen en te
plaatsen. Het geld moet deels worden opgebracht door de bedrijvenparken zelf en dat is een lastig verhaal i n crisistijd.
De eerste boom wordt bij science-park Ekkersrijt opgebouwd en
vervangt daar de veel eenvoudigere en lage variant met dezelfde
boodschap. Het frame wordt in
het derde kwartaal van dit jaar opgebouwd. De SRE hoopt de lokale
bedrijvigheid van andere parken
met dit eerste praktijkvoorbeeld
over de streep te trekken.
De pc-boom is niet de eerste blikvanger i n de berm van de Brainport-zone. Bekend en bekroond is
het verkleurende viaduct bij de .
High Tech Campus. Binnenkort
verrijst naast het verbouwde Hotel
Eindhoven een 45 meter hoge
lichtzuU, waarop bedrijven uit de
Brainport-regio hun boodschap
kwijt kunnen.
Ook de pc-boom is in het donker
zichtbaar, doordat een blauw ledjespatroon als een pulse door het
metalen frame schiet. „Het kan allemaal niet te snel en te flitsend",
zegt Jean van Zeeland, projectleider Brainport Avenue bij de SRE.
„Dat leidt het verkeer af en dat
mag natuurlijk niet."

Al in 1967 kopte deze krant.
'Oplossing nodig voor Rijksweg door Aalst'. In de jaren
tachtig en negentig leek die
oplossing, net als nu, dichtbij, maar kwam ie er niet.
door Judith de Roy (j.deroy@ed.nl)
en Bart-Jan van Rooij (b.vrooij@ed.nl)
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snel doorheen te dui wen', bekent Driek van
de Vondervoort achteraf over de
oplossing voor de N69 in de jaren
tachtig.
De huidige burgemeester van Bergeijk, toen wethouder in Veldhoven, was destijds lid van het dagelijks bestuur van hét Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.
De problemen speelden toen al
twintig jaar. In de jaren zeventig
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In 1990 werd actie gevoerd op de N69 ter hoogte \
kenswaard uit onvrede met de verkeersproblemen.
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