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“Aluminium bleek prijstechnisch een
aantrekkelijke keuze”

WIM VAN OORSCHOT,
ARCHITECT, QUADRANT
ARCHITECTEN, ZEVENBERGEN

Aanvankelijke werd het plan Els II genoemd; later kreeg
het de toepasselijke naam ‘de Molière’, verwijzend
naar een schoenmodel dat vroeger in de Langstraat
werd gemaakt. De Langstraat is een streek in NoordBrabant, die eeuwenlang het centrum vormde van
de Nederlandse schoen- en lederproductie. Grofweg
strekte de Langstraat zich als een lang lint uit van
Geertruidenberg tot ’s-Hertogenbosch.
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