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Nuenense heemkundekring
plaatst informatiezuil over de
oude Heerlijkheid Eckart bij Au-
berge Eeckaerde in de Eindho-
vense wijk Oude Gracht Oost.
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Hoe leuk en interessant is het om
ter plekke iets te iezen over de ge-
schiedenis van de omgevirrg waarin
je woont. Heemkundekring De
Drijehornick uit Nuenen reaii-
seerde een bijzonder project'Te-
rugbeeld'. Op 4z plekken in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten en
op het Eeneind zijn informatiepa-
nelen met foro's en een korte tekst
geplaatst, op locaties waar in het
verleden een belangrijk ofmarkant
gebouw heeft gestaan ofwaar een
buurtschap geheel is verdwenen.

Een sprongetje naar Eindhoven,
want daar werd informatiezuil
nummer 43 afgelopen zaterdag
geplaatst. Omdat de voormalige
Heerlijkheid Eckart, nu de Eind-
hovense wijken Oude Gracht Oost
en de Luytelaer in Woensel, en de
gemeente Nederwetten van r8ro
tot rSzr samen een gemeente
vormde zíjn er cultuurhistorische
banden.

Terugbeeldzuil
Toen de Vereniging Omwonenden
Kasteel Eckart (VOKE), die de cul-
tuur in de Oude Gracht Oost be-
waakt in mei van dir jaar tien jaar
bestond, bood voorzitter Roland
van Pareren van de Drijehornick
aan secretaris Bert Coenen de
Terugbeeldzuil al symbolisch aan.
Ze hebben de laatste jaren goede
contacten en werken nauw samen.

I Van links naar rechts: Piet van
den Heuvel, Roland van Pareren
en Bert Coenen, FoToJEAN prERnE HEIJ-

NEN

Er is heei veel verdwenen in de
zestiger jaren door de bouw van de
twee bovengenoemde wijken.
Zoals bijna alle oude bebouwing,
die voornamelijk bestond uit boer-
derijen en ook de oude wegen-
structuur. Auberge Eeckaerde uit
de r8e eeuw is het enige nog be-
staande, niet gesloopte pand van
het oude Eckart.

Deze iocatie werd daarom
gekozen om het infonnatiepaneei
van cortenstaal, ontworpen door
Peter van Kemenade van 4PR
realisations uit Nuenen, te plaatsen.
www.heemkundekringnuenen.nl
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