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Woensel is aan het veranderen in de positieve zin. Ook de locatie Edisonplein / 2e 

Franklinstraat kenmerkt zich door een karakter dat steeds vriendelijker wordt en dat is 

representatief voor de hele wijk Woensel: een buurt die zich langzaam maar zeer zeker los 

maakt van zijn negatieve stigma. Dit heeft meerdere redenen. Eén van die redenen is het 

transformeren van het nabij gelegen Strijp S, wat als een katalysator werkt voor de 

verbetering van het imago van Eindhoven en dus ook voor het imago van Woensel. Strijp S 

straalt af op Woensel, zowel figuurlijk als letterlijk: een groot lichtbaken, namelijk de 

dakopbouw van het Klokgebouw, werpt zijn licht over de buurt. 

 

Stralend middelpunt 

De Blob heeft de Bubble en de Witte Dame heeft haar Bruine Heer. 

Het is dus de hoogste tijd dat het Klokgebouw een familielid krijgt!  

Dit broertje (of zusje) zou moeten staan in Woensel, in de vorm van 

een klein, subtiel lichtbaken met een klok.  De hoek ter plaatse van 

het Edisonplein en de Franklinstraat leent zich hier uitstekend voor. 

 

Dit lichtbaken heeft de afmetingen van een bescheiden huis, maar 

het heeft de uiterlijke kenmerken van het Klokgebouw: een betonnen skelet, een huid van 

translucente materialen, een hoekige vormentaal en een klok op de gevel. De sokkel wordt 

iets opgerekt en telt 2 verdiepingen, waardoor sokkel en opbouw een evenwichtiger geheel 

vormen en wat minder ‘letterlijk’ zijn. Hierdoor krijgt het geheel voldoende hoogte om te 

communiceren met de omgeving. Bovendien is het woonprogramma dan makkelijker te 

realiseren. 

 

S’ Nachts is de aanwezigheid van het Klokhuis een lichtbaken in de donkere nacht; een 

eerbetoon aan de uitvinding van elektriciteit en kunstlicht. Overdag heeft het een wat 

bescheiden voorkomen en refereert het wellicht aan de geschiedenis van Eindhoven: een 

stad gevormd door industrie en door de sobere, functionele architectuur die daar bij hoort.  


