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Voorwoord 

Studeren was voor mij een geweldige ervaring. Ik heb me er dan ook vol overgave in 
gestort. Verhuizen naar een grote stad, nieuwe vrienden maken, het studentenleven in , 
de eerste twee jaren veel leren over bouwkunde, stedebouwkundige studievereniging 
VIA leren kennen en 4 jaar niet meer loslaten , veel vrienden maken, 5 jaar stedebouw 
studeren in plaats van leren, 6 keer verhuizen , stage lopen bij de gemeente Eindhoven 
(2xl) , een geweldige werkervaring opdoen bij BVR en het grote afsb,.1deerproject. 

Dit verslag is de weergave van die laatste fase van mijn studie: het afstudeerproject, 
met als onderwerp de herontwikkeling van Philipscomplex Strijp S. Ik heb voor dit onder
werp gekozen omdat herontwikkeling en verbetering van bestaand stedelijk gebied 
gaandeweg de studie tot mijn grootste interesse binnen het vakgebied is geworden. 
Bovendien denk ik dat de herontwikkeling van dit stuk stad één van de belangrijkste en 
interessantste projecten is die binnen afzienbare tijd in Eindhoven zullen gaan spelen. 

Na eerdere prettige ervaringen bij de gemeente Eindhoven tijdens een stageproject 
over religieus erfgoed, mocht ik ook voor mijn afstudeerproject als stagiaire bij de ge
meente aan de slag. Dit zorgde ervoor dat ik niet alleen de beschikking had over veel 
informatie, maar ook dat er een atelierruimte vol welwillende adviseurs voor mij klaar 
stond. Ik wil mijn collega's bij de gemeente dan ook bijzonder hartelijk danken. 

Daarnaast hebben drie begeleiders mij sinds het begin van het project ondersteunt: 
professor Riek Bakker en universitair hoofddocent Jacques Valk van de TUE en 
afdelingshoofd beleid Ronald Rijnen van de gemeente Eindhoven. Hun kritieken , op
merkingen en goede raad hebben het afstudeeronderzoek en het uiteindelijke master
plan enorm verrijkt. Elk gesprek was inhoudelijk buitengewoon waardevol en gaf mij 
bovendien een prikkelende stimulans om door te gaan. Begeleiders, heel erg bedankt 
voor jullie bijdrage. 



Verder heb ik voor het programmatisch onderzoek vijf mensen van de gemeente Eind
hoven en vijf vertegenwoordigers van organisaties in Eindhoven geinterviewd. De open
hartige gesprekken leverden voor mij bijzonder veel aanknopingspunten op voor het 
toekomstige programma en gaven mij bovendien veel stof tot nadenken. Ik wil hen 
daarom bij deze nogmaals hartelijk danken voor hun tijd en gastvrijheid . 

Ook vrienden en familieleden hebben een grote bijdrage aan mijn afstudeeronderzoek 
gegeven. Graag wil ik ze persoonlijk bedanken: Joost bedankt voor de brainstorm die 
het concept opleverde, Ria bedankt voor de cursus Powerpoint, Diana en Adriaan be
dankt voor de lessen in 3D studio , Anita en Sebastian bedankt voor het bijwonen van de 
try outs van de presentaties , Rene bedankt voor het 9 dagen non stop renderen op je 
computer, Frank bedankt voor het verwezenlijken van mijn droom: het filmpje , Pap en 
mam bedankt voor de ondersteuning op alle mogelijke manieren en Jos bedankt voor 
het meedenken en voor je enorme steun . 
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Samenvatting 

Als Philips het industriecomplex Strijp S verlaat, komt een onbekend, ommuurd stuk 
stad vrij voor Eindhoven en haar inwoners. De grote vraag is dan: "Wat zullen we er van 
maken?" 

Vandaar dat ik in mijn onderzoek heb getracht een antwoord te brengen op de volgende 
probleemstelling : 

"Kan de herontwikkeling van Philipscomplex Strijp S bijdragen aan de 
versterking van Eindhoven als geheel en zo ja: hoe?" 

Ik heb de probleemstelling op deze manier geformuleerd, omdat ik het heel belangrijk 
vind dat je bij de herontwikkeling van een grote en betekenisvolle locatie als Strijp S niet 
alleen eng kijkt naar het terrein zelf, maar dat je je afvraagt wat de meerwaarde van de 
herontwikkeling kan zijn voor de hele stad. 
De doelstelling , die de maatschappelijke relevantie van het onderzoek aangeeft, luidt 
als volgt: 

"Het scheppen van inzicht in de mogelijkheden voor herontwikkeling van 
Philipscomplex Strijp S in Eindhoven." 

Goed maar zonder glans 
Een sterkte-zwakte analyse van Eindhoven, gemaakt op basis van de Stadsvisie 2010, 
laat zien dat Eindhoven eigenlijk alles heeft behalve uitstraling. Het is in Eindhoven 
goed wonen, goed werken, goed leven, maar de stad heeft niet de uitstraling om bezoe
kers naar zich toe te trekken en om de inwoners een gevoel van trots te geven. Kort 
samengevat: Eindhoven = Goed, maar zonder Glans. 
Conclusie : als je Eindhoven wil versterken , dan moet je investeren op het gebied van 
Glans. Dit heb ik als opdracht voor het programma van Strijp S meegenomen. 



Scala aan programmatische moge tij kheden 
Wat betreft programma is er niemand die het gebied claimt, overheersend is de be
hoefte om er iets bijzonders van te maken. Iets om trots te zijn, iets waar mensen uit 
andere steden naar komen kijken. Interviews met mensen van diverse organisaties 
leverden daarbij een breed palet aan ideeën en mogelijkheden op die samen het pro
gramma voor Strijp zouden kunnen vormen. In het tweede deel van het onderzoek ben 
ik hierop gaan verder bouwen met als kernwoorden functiemix, halve dag-attractie en 
het toesnijden van programma op her te gebruiken gebouwen. 

Philips en gemeente samen aan îafet 
Op basis van de bestemming, die op de grond van Strijp S ligt, kan geconcludeerd 
worden de gemeente een duidelijke vinger in de pap heeft bij de herontwikkeling. Dit is 
tegenstrijdig met de signalen die Philips zelf uitstraalt. Ik stel daarom dat Philips de 
gemeente nodig heeft om geld te verdienen. Dit moet niet opgevat worden als zou de 
gemeente Philips in de tang hebben, maar wel dat Philips en de gemeente samen aan 
tafel zitten bij de herontwikkeling van een belangrijk stuk stad . 

HiSlorische waardeSîrijpS 
De historische ontwikkeling van Strijp S in Eindhoven is in woord en beeld beschreven, 
om aan te tonen dat Strijp S: 
1. door de combinatie van innovatie in het Natlab en massaproductie in de Apparaten

fabrieken en de Philitefabriek bepalend is geweest voor de ontwikkeling van Eindhoven 
tot het industrieel-technologisch centrum dat zij nu is. 

2. qua uiterlijk een uniek ensemble is van functionele architectuur & stedebouw. 

SîrijpS n\.f:Knetp\.fnîen en Kwatiîeiîen 
Kernachtig samengevat zijn de knelpunten van Strijp S: 
- Grote gaten in de stedebouwkundige structuur. 
- 300.000 m2 vrijkomend vastgoed, waarvan ruim 150.000 m2 potentiële rijks-

monumenten 
- Te verwachten bodemverontreiniging. 
- Geen directe bereikbaarheid voor de auto. 
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- Geluidsoverlast spoor. 
- Fasering afhankelijk van Philips(divisies) . 
De belangrijkste kwaliteiten zijn : 
- Historisch karakter, zowel qua betekenis als qua uiterlijk. 
- Hoogstedelijke ambiance. 
- Zeer goede bereikbaarheid per openbaar vervoer. 
- Multifunctionaliteit gebouwen. 
- Sculpturaal leidingenstelsel. 
- Grove structuur in kleinschalig weefsel. 

Concept voor de herontwikkeUng 
Vernieuwing op Strijp S is noodzakelijk: Philips gaat het complex zeer waarschijnlijk 
afstoten en daardoor zal het ingrijpend van bestemming gaan veranderen. Maar je moet 
het kind niet met het badwater weggooien! Als vernieuwing betekent dat het historische 
karakter van Strijp S met zijn gebouwen, bouwsels en structuur onherkenbaar wordt, 
dan heb je dé kwaliteit van het terrein weggegooid. En dat zou een gemiste kans zijn . 
Want, ik denk dat de herontwikkeling van Strijp S, mits opgehangen aan de kapstok van 
duidelijk aanwezige historische en hoogstedelijke kwaliteiten, Eindhoven kan versterken 
daar waar het nodig is: op het gebied van Glans. Door invulling te geven aan de unieke, 
Eindhovense "Historie in Hightech"! 

Historisch raamwerk 
Om het concept voor de herontwikkeling kracht bij te zetten heb ik een historisch raam
werk opgesteld voor Strijp S, waarin alle historisch belangrijke elementen zijn opgeno
men. 

Progratntnatische tnodellen 
De titel van mijn afstudeeronderzoek: "Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven" heeft 
in belangrijke mate te maken met de zoektocht naar geschikt programma en naar de 
mogelijkheden en onmogelijkheden bij de herontwikkeling van het terrein en de indus
triêle monumenten. En wel op twee manieren: 



- Als het Strijp S-complex vrij komt, biedt dit verleidelijk veel mogelijkheden voor toekom
stig gebruik: "Wat zullen we er van maken"? 

- Uit het vooronderzoek bleek dat als je Eindhoven wil versterken , dat je dan moet inves
teren in Glans: "Hoe kunnen we mensen verleiden om naar Eindhoven toe te komen"? 

Het maken van drie verschillende programmatische modellen voor Strijp S was dan ook 
een belangrijke stap in het afstudeeronderzoek. Daarbij stonden een aantal dingen vast: 
- Alle programmatische modellen moeten Glans geven aan Eindhoven. 
- De verkeersstructuur in en rondom Strijp S is toe aan een grondige verbetering en het 

Natlab mag niet afgebroken worden ten behoeve van de HOV-lijn . 
- De oorspronkelijke structuur van Strijp S moet gerespecteerd en versterkt worden op 

basis van het Historisch Raamwerk. 

De programmatische modellen zijn als volgt samen te vatten . 
Model 1: Wonen en Thuiswerken is er op gericht op een heel bijzondere woonwijk te 
maken in Eindhoven. Een woonwijk, die door de combinatie van technologie, industrieel 
erfgoed, wonen en werken , uniek zou kunnen zijn in Nederland en daarbuiten. 
Model 2: Megastores en Desk City is er op gericht om een mega winkelparadijs 
binnen de stadsgrenzen van Eindhoven te realiseren , dat in ons land zijn weerga niet 
kent. Een dergelijke functie zal winkelstad Eindhoven bij een nog veel groter publiek op 
de kaart zetten. 
Model 3: Zakelijk en toeristisch centrum is er op gericht een halve dag-attractie 
voor Eindhoven te scheppen op Strijp S, het terrein dat de bakermat is van de kracht 
van stad en regio: de technologie. Wat de attractie bijzonder maakt is de combinatie van 
Historie en Hightech, van hergebruik en nieuwbouw, van presentatie en ontmoeting. 
Eindhoven krijgt een plek om zelfbewust haar kwaliteiten te presenteren aan eenieder 
die geïnteresseerd is in technologie: jong en oud, zakelijke en toeristische bezoekers , 
stadsbewoners en stadsgasten. 

Het programma voor het masterplan wordt uiteindelijk gevormd door model 3, aangevuld 
met sterke elementen van model 1 en 2. 
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Mosterplon 
Het masterplan is opgebouwd uit de 9 elementen: 
1. de Driehoek. Koppeling van de hoofdstructuren van Strijp S en T aan elkaar levert een 

gigantische driehoek op, die de belangrijkste industriële monumenten op de beide 
Philipscomplexen onderdeel maakt van een groter geheel en daarmee in elkaars con
text plaatst. In de rand van de driehoek aan de spoorzijde is volop ruimte voor nieuw
bouw. Het binnenste van de driehoek wordt gevormd door een open, campusachtig 
park. 

2. Attractieplein . Meerdere elementen, die om een evenemententerrein gesitueerd zijn, 
vormen samen het Attractieplein Eindhoven: Technologiemuseum, Expo Regio Eind
hoven, evenemententerrein, Beurs Eindhoven, Laboratorium voor amateurkunst, 
megaprojectiescherm en uitkijktoren. 

3. Behoud Natlab. Het cultuurhistorisch waardevolle Natlab hoeft niet ten behoeve van de 
HOV-lijn gesloopt te worden, omdat er een eenvoudig en goedkoop alternatief is waarbij 
het Natlab als poortgebouw functioneert. 

4. Kantoren spoorzone. Als onderdeel van de driehoek is langs het spoor ruimte voor een 
kantorenzone. Het ruimtelijk ontwerp van deze zone is zodanig dat vanaf het spoor de 
industriële monumenten zichtbaar blijven, terwijl in het binnenste van de driehoek een 
geborgen ruimte wordt gecreëerd. 

5. Handhaving leidingenstelsel. Het karakteristieke leidingenstelsel, dat (gedeeltelijk) zijn 
functie kan behouden, wordt gehandhaafd omdat het een karakteristiek industrieel 
element is dat bovendien de stedebouwkundige structuur op een bijzondere wijze ac
centueert. 

6. Verbeteren autobereikbaarheid. De bereikbaarheid van Strijp S voor auto's wordt 
verbeterd door een directe aansluiting te maken op de ringweg door middel van een 
nieuwe oprit en een nieuwe afrit. 

7. Voetgangers- en fietstunnel. Deze wordt gemaakt om te zorgen voor een goede onder
linge bereikbaarheid tussen de kantorenzones op Strijp S en T aan weerszijden van de 
ringweg. 



8. Kop Hoge Witte Rug. De honderden meters lange Hoge Witte Rug, die vroeger nog 
langer was, krijgt een nieuw beginpunt in de vorm van een solitaire woontoren . In de 
ruimte tussen de woontoren en het eerste gebouw van de Hoge Witte Rug ontstaat een 
interessant plein. 

9. Philips blijvend en fasering. De jonge gebouwen, die Philips nog niet wil afstoten, 
worden opgenomen in het masterplan. De fasering wordt toegelicht, waarbij de kosten
dragers in willekeurige volgorde gerealiseerd kunnen worden en de kostenfactoren 
bepalend zijn voor de planning. 

Conctlfderend stet ik, dat het mogetü k iS om een aantrekketij ken econo
miSch haalbaar herontwikkeUngsptan te maken voor .Strijp .s, dat niet at
teen respect heeft voor de hiStorische betekeniS en strlfctlflfr, maar dat 
bovendien Eindhoven versterkt daar waar het nodig iS: op het gebied van 
Gtans. 
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1. 1 nleiding 

Sinds Philips begin jaren 90 besloot haar vastgoedbestand in Eindhoven te halveren, 
staat de stad Eindhoven voor de vraag wat te doen met de diverse terreinen en gebou
wen die vrijkomen na decennia van industrieel gebruik. De herontwikkeling van het 
Emmasingelcomplex, aan de rand van de binnenstad, is inmiddels in volle gang en laat 
aan eenieder zien wat er mogelijk is met voormalig Philipsterrein in Eindhoven. En nu, 
nu gaat de aandacht uit naar de Philipscomplexen in Strijp. En dat zijn veel en veel 
meer vierkante meters en hectares. 

Keuze Philipscomplex Strijp S 
Er zijn drie Philipscomplexen in Strijp: S, T en R, vernoemd naar de beginletters van het 
stadsdeel. Ik heb ervoor gekozen om me te concentreren op complex S van de 
Philipscomplexen in Strijp. Dit omdat in een gesprek met Philips Vastgoed naar voren 
kwam, dat de bestemming van het Strijp T al bepaald is. De Philipsdivisies, die op het 
terrein gehuisvest waren, hebben het inmiddels grotendeels verkocht aan een aantal 
andere bedrijven. Dit is goed te zien aan de naamborden, die bij de poort van het 
bedrijventerrein staan. Strijp T is dus een particulier bedrijventerrein geworden. Hiermee 
is de ontwikkeling van de schakel tussen Sen R bepaald. Het was daardoor niet moge
lijk om een visie op te stellen voor het geheel van de drie complexen. 

De keuze voor Strijp S was daarna niet moeilijk, omdat Strijp R al lange tijd in de be
langstelling heeft gestaan van woningcorporatie HHvL (Hertog Hendrik van Lot
haringen). Die belangstelling is zelfs uitgemond in een masterplan van de hand van Bert 
Dirrix. Het project is echter nooit van de grond gekomen door bodemverontreiniging met 
bijbehorende financiële problemen. Op dit moment is het daarom nog niet duidelijk wat 
er met R gaat gebeuren. 

Voor Strijp S is de mogelijkheid tot herontwikkeling op dit moment juist zeer actueel. 
Niet voor niets is door Philips en de Gemeente Eindhoven onlangs opdracht 

1. Inleiding 

Strijp T: ketelhuis en naamborden 
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hebben gegeven aan BVR, om te adviseren over herontwikkeling. Bovendien durf ik met 
een gerust hart te stellen, dat Strijp S van de drie complexen het meest bijzondere 
terrein is . 

Effect vrijkomen Strijp S 
Het vrijkomen van Strijp S zal absoluut een groot effect hebben op de stad. Deze indus
triële wig , die altijd een afgezonderd gebied is geweest waar je "om heen moest" , wordt 
in de nabije toekomst een terrein waar je "niet meer om heen kunt" . Het vrijkomen van 
het terrein biedt namelijk zowel kansen als bedreigingen, al is het maar net hoe je er 
tegen aan kijkt. 

De enorme ruimte die vrijkomt in de stad wordt vrij algemeen gezien als een kans. Het 
terrein is 27 ha groot oftewel ongeveer 2 keer de grootte van de Eindhovense binnen
stad. Dat geeft nogal wat lucht aan een stad, die binnen de gemeentegrenzen nauwe
lijks meer kan uitbreiden . Daarnaast heeft het industrieterrein een heel grove structuur 
in vergelijking met de omringende woonwijken. Dat biedt nogal wat mogelijkheden. 

Behalve deze algemene aspecten is er nog iets bijzonders aan de hand met Strijp S. Op 
het grondgebied staan namelijk een groot aantal gebouwen die zo bijzonder en karakte
ristiek voor Eindhoven zijn, dat ze aangemerkt worden als "het industrieel erfgoed". De 
provincie Noord-Brabant heeft dit in het Monumenten Selectie Project ook gesignaleerd 
en heeft daarom vijf gebouwen aangemerkt als Rijksmonumenten in potentie (in poten
tie wil zeggen dat er nog een procedure moet worden doorlopen, voordat de gebouwen 
officieel tot rijksmonument worden aangewezen). De geselecteerde gebouwen zijn 
kolossale fabrieksgebouwen van gemiddeld zo'n 120 meter lang, 30 tot 60 meter diep 
en 7 tot 1 O verdiepingen hoog. Dat betekent dat 150.000 m2 aan oude fabrieks
gebouwen een nieuwe bestemming moeten krijgen. Dit wordt door veel mensen gezien 
als een bedreiging. 

Ik ben echter gaandeweg mijn afstudeeronderzoek tot de conclusie gekomen, dat juist 
de historische onderdelen van Strijp S verleidelijk veel mogelijkheden kunnen bieden. 

1. Inleiding 

Strijp R 
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2. Onderzoeksopzet 

De doelstelling geeft de maatschappelijke relevantie van het onderzoek aan: 

"Het scheppen van inzicht in de mogelijkheden voor herontwikkeling van Philipscomplex 
Strijp Sin Eindhoven." 

Tijdens het afstudeeronderzoek heb ik getracht een antwoord te geven op de volgende 
probleemstelling: 

"Kan de herontwikkeling van Philipscomplex Strijp S bijdragen aan de versterking van 
Eindhoven als geheel en zo ja: hoe?" 

Ik heb de probleemstelling op deze manier geformuleerd, omdat ik het heel belangrijk 
vind dat je bij de herontwikkeling van een grote en betekenisvolle locatie als Strijp S niet 
alleen eng kijkt naar het terrein zelf, maar dat je je afvraagt wat de meerwaarde van de 
herontwikkeling kan zijn voor de hele stad . 

Het onderzoek heb ik daarbij zo ingericht, dat het vooronderzoek een antwoord zou 
opleveren voor het eerste deel van de probleemstelling, oftewel op de vraag "Kan de 
herontwikkeling van Philipscomplex Strijp S bijdragen aan de versterking van Eindhoven 
als geheel?" 
Rode draad bij het vooronderzoek waren de volgende onderzoeksvragen: 
• "Wat zijn de sterkten en zwakten van de stad Eindhoven als geheel?" 

Deze verkenning was nodig om te kunnen aanduiden op welke punten Eindhoven 
versterking nodig heeft. Literatuuronderzoek gaf daarbij inzicht in het beleid en de 
ambities van de gemeente. Interviews met mensen uit bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en gemeentelijke overheid van Eindhoven leverden een scala van program
matische wensen en mogelijkheden op. Gesprekken met Philips Vastgoed en de afde-

2. Onderzoeksopzet 



ling Grondzaken van de gemeente, alsmede aanvullend literatuuronderzoek, leverden 
tenslotte een beeld op van de mogelijkheden voor een samenwerkingsverband. 

• "Wat zijn de kwaliteiten en knelpunten van Philipscomplex Strijp S?" 
De analyse van het terrein was noodzakelijk om de locatie zelf te verkennen, maar was 
tevens een zoektocht naar de specifieke kwaliteiten van Strijp S, die Eindhoven zouden 
kunnen versterken. Historisch onderzoek bij Philips Company Archives bleek daarbij 
onontbeerlijk en bovendien zeer boeiend. Gesprekken met Philips Vastgoed en docu
mentatie van de gemeente leverden daarnaast inzicht op in de actuele toestand van het 
terrein. 

De resultaten van de analysefase heb ik gepresenteerd tijdens het tussencolloquium. 

Het tweede deel van de probleemstelling , de "Hoe?"-vraag, had zowel een programmati
sche als een ruimtelijke component en had een masterplan voor Strijp S als uiteindelijk 
resultaat. 
• Programma 

De analysefase leverde een scala van programmatische wensen en mogelijkheden op, 
die Eindhoven zouden kunnen versterken. Literatuuronderzoek en uitgebreide internet
verkenningen zorgden voor verbreding en concretisering daarvan. Thematisering van al 
deze ideeën leverde 3 totaal verschillende programmatische modellen op. Projectie van 
deze modellen op Strijp S leverde een schat aan informatie op over de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van de herontwikkeling van het terrein en van de industriële monu
menten. De drie modellen samen leverden de programmatische bouwstenen op voor het 
masterplan. 

• Ruimtelijk 
Verkeerskundig onderzoek, noodzakelijk voor het verbeteren van de ontsluiting van het 
terrein, maakte onderdeel uit van de programmatische modellen. Stedebouwkundig 
ruimtelijk ontwerpen, dat er op gericht was de oorspronkelijke structuur te versterken, de 
industriële monumenten in een logische context te plaatsen en nieuwe structuren op 
een ontspannen manier toe te voegen, leverde het masterplan op in een 3-dimensionale 
vorm. 

De drie programmatische modellen en het masterplan waren de belangrijkste compo
nenten van het eindcolloquium. 

2. Onderzoeksopzet Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 
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3. Sterkten en zwakten Eindhoven 

Zoals ik bij de formulering van de probleemstelling van het afstudeeronderzoek al heb 
toegelicht, vind ik het heel belangrijk dat je bij de herontwikkeling van een grote en 
betekenisvolle locatie als Strijp S niet alleen eng kijkt naar het terrein zelf, maar dat je je 
afvraagt wat de meerwaarde van de herontwikkeling kan zijn voor de hele stad. 

Om te kunnen aanduiden op welke punten Eindhoven versterking nodig heeft, was de 
verkenning van de stad op sterkten en zwakten noodzakelijk, die in dit hoofdstuk be
schreven staat. De verkenning valt uiteen in drie onderdelen. In paragraaf 3.1 staan het 
beleid en de ambities van de gemeente beschreven op basis van literatuuronderzoek. 
Paragraaf 3.2 is een samenvatting van 10 interviews met mensen uit bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties en gemeentelijke overheid van Eindhoven, die een scala 
van programmatische wensen en mogelijkheden opleverden. In paragraaf 3.3 wordt 
tenslotte beschreven, wat de mogelijkheden zijn voor een samenwerkingsverband 
tussen Philips en de gemeente. De paragraaf is opgesteld op basis van gesprekken met 
Philips Vastgoed en de afdeling Grondzaken van de gemeente, alsmede op basis van 
aanvullend literatuuronderzoek. 

3.1. Beleid en ambitie 

Als basisdocument voor beleid heb ik de Stadsvisie 2010 van de gemeente Eindhoven 
genomen, waar nodig aangevuld met andere beleidsstukken, omdat: 
• het een integrale nota is met daarin alle onderdelen die voor de stad van belang zijn : 

economie, ruimtelijke ordening, sociale aspecten en bestuur. 
• de Stadsvisie duidelijk onder woorden brengt wat het zelfbeeld van Eindhoven is. 

3. Sterkten en zwakten Eindhoven Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 



Eindhoven is een stad met veel verschillen, soms tegenstrijdigheden. 

gemoedelijkheid en zakelijkheid 

oven · 

stedelijkheid en landelijkheid 
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De structuur van de stadsvisie is als volgt: 
Aan de hand van een omschrijving van Eindhoven nu, worden vier ambities geformu
leerd voor Eindhoven in 2010. Vervolgens zijn deze ambities onderworpen aan een 
sterkte/zwakte-analyse, een hulpmiddel om daadwerkelijk zaken aan te kunnen pak
ken. Concrete doelen zijn in de stadsvisie verwoord als prestaties. 

Eindhoven nu: 
Eindhoven is een stad met veel verschillen, soms tegenstrijdigheden . Je ziet in 
Eindhoven een sfeer van gemoedelijkheid en ontspanning die je misschien typisch 
Brabants mag noemen - in combinatie met een sfeer van zakelijkheid, prestaties leveren 
en concurrentie, die kenmerkend is voor een stad met veel bedrijvigheid . Een ander 
verschil dat Eindhoven typeert is de combinatie van stedelijkheid en landelijkheid . Deze 
en andere verschillen zijn een rechtstreeks gevolg van Eindhovens ongewone stads
geschiedenis, waarbij de ontwikkeling van 1232 tot 1900 veel minder snel ging dan 
andere Brabantse steden en daarna veel ontstuimiger. Overigens heeft het onderwerp 
van mijn afstuderen ook belangrijk bijgedragen aan deze ontstuimige groei. 

In de twintigste eeuw groeide Eindhoven van een stadje met 5000 inwoners naar wat 
het nu is : het centrum van de meest geïndustrialiseerde regio van Nederland en 
een stad met 200.000 inwoners. De industrie is in stad en regio goed voor 46% van de 
omzet, dat is 14% meer dan in de rest van Nederland. Het vernieuwende karakter van 
de technologie in Eindhoven vinden we bijvoorbeeld terug in het feit dat in deze regio 
2,5 miljard gulden wordt uitgegeven aan wetenschappelijk onderzoek en de toepas
sing daarvan; dat is de helft van wat er in Nederland aan wetenschappelijk onderzoek 
besteed wordt. 

Hoe komt het dat Eindhoven zo'n vooroplopende positie heeft op het gebied van tech
nologie? Niet de stadsvisie, maar Philips Company Archives geeft het antwoord op deze 
vraag . Het beginpunt van deze hele ontwikkeling is de oprichting geweest van het Na
tuurkundig Laboratorium van Philips in Eindhoven in 1923 (zie paragraaf 4.1: histo
rie). Dat is de basis. En dat eerste Natlab, zoals het in de volksmond heet, staat op 
Strijp S en is nog steeds in gebruik. 

3. Sterkten en zwakten Eindhoven 
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Omwille 

van 

het 

bedrijfsgeheim?!? 

Eindhoven heeft bijzondere kwalitlteiten, het probleem is alleen dat deze niet zichtbaar zijn In de stad. 
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Maar nu, anno 2000, is het de bedoeling van Philips om dit oude Natlab samen te voe
gen met het nieuwere Natlab op het terrein langs de Professor Dorgelolaan in Eind
hoven Zuid, waar op dit moment gebouwd wordt aan de Technocampus. Hierbij wordt 
belangrijke "spin off" verwacht van het samensmeden van de procestechnologie, die in 
het oude Natlab werd ontwikkeld, met de producttechnologie van het nieuwe Natlab. De 
Technocampus moet uitgroeien tot een aantrekkelijke werkomgeving voor 8000 werkne
mers, toptalent van over de hele wereld . Gezien de historisch gegroeide kennis
infrastructuur is het echt geen toeval dat die Technocampus in Eindhoven gaat verschij
nen. De bouw van de Technocampus is een belangrijke reden waarom Strijp S nu vrij
komt. 

Eindhoven heeft dus als stedelijk knooppunt een bijzondere aantrekkingskracht. Het 
punt is alleen, dat die stedelijke kwaliteiten wel aanwezig maar niet goed zicht
baar zijn, zelfs niet in het centrum. Volgens de Stadsvisie komt dit doordat de indus
triële terreinen verspreid zijn over de stad en geen vanzelfsprekende eenheid vormen. 
Maar ik ben er van overtuigd dat dit veel meer komt doordat die industriële terreinen 
omwille van het bedrijfsgeheim altijd van de stad afgeschermd zijn geweest en daar
door voor het grote publiek onbekend zijn . Kijk bijvoorbeeld maar naar Strijp S, daar 
staan al sinds de jaren tien van de vorige eeuw grote hekken omheen. Geen wonder dat 
niemand het kent. Het is een soort blinde vlek in de stad. En in dat opzicht is het niet de 
enige in zijn soort. 

Naast het onzichtbaar zijn van de stedelijke kwal iteiten, stelt de Stadsvisie dat Eind
hoven een toeristische topattractie mist waarmee de stad het grote publiek kan 
verleiden. Een trekpleister die mensen verleidt om naar Eindhoven toe te komen én die 
het eigene van de regio presenteert: de technologie. 

Tenslotte wordt geconstateerd , dat het merendeel van de bevolking zich thuis voelt in 
Eindhoven. Maar net als in andere grotere steden wonen in Eindhoven meer sociaal 
zwakkeren dan in de omliggende dorpen. 

3. Sterkten en zwakten Eindhoven 

Eindhoven mist een toeristische topattractie. 

Haf merendeel van de bevolking voelt zich thuis In Eindhoven. 



Ambities voor Eindhoven In 2010: 

1. Eindhoven als centrum van kennis en vernieuwing 

2. Eindhoven als stad met een aantrekkelijk stadshart. 

3. Eindhoven als stad waarin mensen zich thuisvoelen. 

~ 
4. Eindhoven als effectief bestuurlijk centrum. bestuur 
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Op weg naar 201 O heeft de gemeente Eindhoven de volgende vier ambities gefor
muleerd: 
1. Eindhoven als centrum van kennis en vernieuwing 

Met als speerpunt het zichtbaar maken van technologie en design in de stad, te begin
nen met het centrum. 

2. Eindhoven als stad met een aantrekkelijk stadshart 
Als ambitie voor 2010 is gesteld dat het centrum niet alleen een plek moet zijn waar je 
naar toe gaat om uit te gaan en te winkelen, maar ook waar je graag naar toe gaat 
omdat er wat te beleven valt. Zodanig dat niet-Eindhovenaren het gevoel hebben dat ze 
iets missen als ze niet af en toe hun licht komen opsteken in Eindhoven. 

3. Eindhoven als stad waarin mensen zich met elkaar thuis voelen 
In een aantal buurten in Eindhoven wonen meer mensen die achterblijven dan in andere 
wijken. Over vijf jaar wil Eindhoven een stad zijn waar de sociale achterstand zover is 
ingelopen dat de situatie niet meer ongunstig afsteekt bij het gemiddelde. 

4. Eindhoven als effectief bestuurlijk centrum 
Er wordt geconstateerd dat de effectiviteit van het bestuur kan verbeterd worden door 
betere regionale samenwerking, het doorvoeren van gemeentelijke herindeling, het 
doorzetten van deconcentratie naar stadsdeelkantoren en het aangaan van strategische 
allianties met maatschappelijke partners. 

Naar mijn mening geven deze ambities een duidelijk beeld van waar Eindhoven naar 
toe wil. Het is klare taal. De sterkte/zwakte-analyse die op basis van de ambities is 
gemaakt om duidelijk te maken hoe de ambities bereikt kunnen worden, werkt echter 
totaal niet verhelderend. Het is zo'n lang en gedetailleerd verhaal, dat je 'door de 
bomen het bos niet meer ziet'. Het geeft geen handvatten om daadwerkelijk iets aan te 
pakken. 

Ik ben daarom zo vrij geweest om de uitkomsten van de sterkte/zwakte-analyse op te 
pakken en kort samen te vatten naar algemene thema's. Het zijn dus dezelfde uitkom
sten, maar dan op een andere manier gepresenteerd. Ook heb ik intuïtieve scores 
meegegeven, al naar gelang de stadsvisie zich positief of negatief uitliet. 
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Of, om de uitersten te vatten : 

Goed, 

G\ans 
Goed, want de levensstandaard in Eindhoven is hoog en alle voorzieningen zijn 

voorhanden. 
maar zonder Glans, omdat Eindhoven uitstraling ontbeert en daarom niet echt 

een gevoel van trots aan haar inwoners geeft. 

Concll4derend stel ik daarom, dot Je Eindhoven als stad kl4nt versterken 
door te investeren op het gebied van Glons. 
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Prestaties 
In de Stadsvisie , die bedoeld is als middellange termijnvisie , heb ik de prestaties opge
zocht die direct en indirect betrekking op Strijp S. Deze heb ik meegenomen als aankno
pingspunten. 

Direct: 
• StrijpS wordt genoemd als onderdeel van de forse 

hers tn,c. t"rerings opgave van bestaande bedrijven terreinen. 

Als prestatie is opgenomen: 
"Het in overleg met partners opstellen van een Masterplan Philips-Strijp en een aanvang 
maken met de uitvoering daarvan, waarbij de gemeentelijke inzet in deze periode gericht 
is op tenminste 1 nieuw bedrijfsgebouw, hergebruik van minstens 1 bestaand gebouw 
en ruimte voor technologische starters". 

Indirect: 
• Flinke "itbreiding kantorenareaal B-profiel 

Als prestatie ter versterking van de economische structuur is een uitbreiding van 
kantorenlocaties met B-profiel opgenomen met 200.000 m2 tot 201 O en een uitgifte van 
50.000 m2 tot 2004. Met B-profiel wordt bedoeld een locatie op een kruising van een 
autoverkeersas en een openbaar vervoersas. 
De Strategienota bouwlocaties van 1998 constateert, dat er in Eindhoven op dit moment 
geen B-locaties bestaan. Strijp S wordt voor de toekomst als een ideale B-locatie aange
merkt, B* zelfs. Want naast voorstadhalte Beukenlaan en de Ring als hoofdstedelijke 
autoweg gaat binnenkort de eerste HOV-lijn langs en wellicht later over het terrein 
rijden. 

• Realisatie HOV-lijn 

Bij Bereikbaarheid is als prestatie opgenomen: "Realisatie HOV-lijn die Eindhoven
centrum verbindt met Eindhoven Airport, Meerhoven en Veldhoven. Bij gunstig resultaat 
inzet HOV op andere regio-assen". Deze HOV-lijn zal zeker langs en wellicht later over 
Strijp S gaan rijden . 
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Het is van belang hierbij te vermelden dat deze HOV-lijn (ook bekend als de Centrale 
VerbindingsAs) de rode draad is van het Westcorridorproject, dat sinds 1994 vigerend 
beleid is. De Westcorridor is de prioritaire ontwikkelingszone in Eindhoven, die 8 kilome
ter strekt vanaf het Centraal Station Eindhoven naar Meerhoven enerzijds en Veldhoven 
Citycentrum anderzijds. Aan de corridor zijn diverse locaties als prioritaire projecten 
aangemerkt, waarvan herstructurering van de Philipscomplex S met behoud van de 
functie bedrijventerrein er één is. De andere prioritaire locaties zijn het Stationsdistrict, 
het Emmasingelcomplex, het Stadionkwartier, Evoluon/Beukenlaan, de woongebieden 
Strijp, de Poot van Metz, Meerhoven en Eindhoven Airport. 

De Westcorridorvisie is opgesteld in 1994, toen nog niet bekend was dat de 
Philipsdivisies Strijp S zouden willen verlaten. Daarom werd gekozen voor de noemer 
herstructurering, waarbij het bedrijventerrein in bezit van Philips zou blijven en waarbij 
geen tijdslimieten of functieverandering voorgesteld werden. Alleen een openstelling 
van het terrein was gewenst, omdat de HOV-lijn dan over het Philipsterrein zou kunnen 
rijden. 

Inmiddels in 2000 is deze beleidsvisie wat Strijp S betreft achterhaald, nu blijkt dat 
Philips het terrein zou willen afstoten. 

De eerste strubbelingen rond Strijp S hebben inmiddels plaatsgevonden: Philips en de 
gemeente konden het niet eens worden over het tracé van de CVA over Strijp S, omdat 
Philips er nog niet aan toe was om het terrein open te stellen. Gevolg hiervan is dat de 
HOV-lijn nu tijdelijk om Complex S heen wordt aangelegd. Afgezien van de extra kosten 
van deze tijdelijke voorziening, zal deze omleiding rond complex S de grootste 
bottleneck in de hele verbinding worden. De HOV-bus, die gebonden is aan beperkte 
boogstralen, zal namelijk twee haakse bochten moeten maken. Bovendien moet het 
voertuig tientallen meters over de normale rijweg gaan rijden, de enige plek in het tracé 
waar dat noodzakelijk is. 
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3.1.2 Programma 

Ten tijde van het vooronderzoek waren de hiervoor genoemde, vrij summiere verwijzin
gen naar Strijp S de enige beleidsvoornemens van de gemeente voor het complex. Dit 
terwijl al enkele jaren duidelijk was dat Philips zich voorbereidde op het verlaten van het 
terrein . Maar inmiddels hebben Philips en de Gemeente Eindhoven samen een opdracht 
verleend aan BVR (adviseurs stedelijke ontwikkeling , landschap en infrastructuur te 
Utrecht) om de ontwikkelingsmogelijkheden van het terrein te onderzoeken . 

Omdat er ten tijde van het vooronderzoek nog geen geschreven visie was, heb ik er in 
mijn onderzoek voor gekozen om een interviewronde te organiseren, waarbij het voor
naamste gespreksonderwerp de toekomstige functionele invulling van Strijp S was . Ik 
heb met 1 O mensen gesproken uit diverse invalshoeken: 

• Bij de gemeente mensen van diverse sectoren, namelijk de afdelingshoofden van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Maatschappelijk Cultu
rele Zaken en de projectleider van de Centrale VerbindingsAs. 

• Daarnaast wilde ik graag weten of er bij mensen uit de stad al ideeën bestonden over 
de toekomst van Strijp S. Daarom ben ik mijn licht gaan opsteken bij de volgende orga
nisaties: 
• Philips Vastgoed, een service-organisatie van Philips Nederland ten behoeve van de 

business-units van het concern. 
• Stimulus, het economisch stimuleringsprogramma van de regio Eindhoven, fifty-fifty 

gesubsidieerd door de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Het stimulerings
programma is ingesteld in het begin van de jaren 90 toen het slecht ging bij Philips en 
DAF. Het voornaamste doel van Stimulus is het versterken van het Midden- en 
Kleinbedrijf in Eindhoven en omstreken, zodat de regio minder afhankelijk wordt van 
een klein aantal grote bedrijven. Onderdelen van de regel ing zijn subsidiëring van 
infrastructuur, kennisinfrastructuur, adviesregeling (NV Rede), investeringsregeling, 
exportregeling, clusteringsregeling voor onderzoek en ontwikkeling, scholing , 
toerisme, leefklimaat en vestigingsklimaat. 
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• Kamer van Koophandel voor bedrijven en fabrieken in de regio Zuid-Oost Brabant. 
• NV Rede, het adviesorgaan voor het bedrijfsleven in de regio van overheidswege. 

Het is een overheidsNV, waarvan de Gemeente Eindhoven, de Gemeente Helmond 
en het SRE de aandeelhouders zijn. Deze overheden hebben hun taken , die dicht bij 
de markt staan, bij NV Rede weggelegd. Structurele taken zijn promotie, acquisitie, 
bedrijfshuisvesting, exploitatie en beheer van bedrijvencentra en bedrijfsfinanciering. 
Daarnaast heeft NV Rede tot taak structuurversterkende projecten te ontwikkelen op 
basis van kansen die zich voordoen en op basis van signalen uit de markt. 

• Hertog Hendrik van Lotharingen (HHvL), de woningbouwvereniging die het woning
bestand heeft overgenomen van de voormalige Philipscorporatie. HHvL heeft veel 
huurwoningen in bezit in de omgeving van de Philipscomplexen. 

De reden dat ik met mensen uit diverse invalshoeken ben gaan praten, is de overtuiging 
dat visies en plannen niet eenzijdig opgetuigd kunnen worden vanachter het bureau van 
de planoloog, omdat ze dan niet altijd volledig zijn en bovendien niet breed worden 
gedragen. 
Daarnaast is het leuke van het praten met mensen van diverse pluimage, dat je punten 
naar boven krijgt waar men het over eens is en ook de punten waarover de meningen 
verschillen: dat kan een plan verrijken. 

Uit de interviews kwamen drie opvallende algemene punten naar boven: 
• Geen van de mensen 'claimt' de ruimte op het Philipscomplex S, hoewel uit de 

Stadsvisie 2010 en bijbehorende SWOT-analyse naar voren komt dat Eindhoven een 
sterk ruimtegebrek heeft en terwijl ook de respondenten aangeven met groot ruimtege
brek te kampen. Dit komt doordat ze het gebied te groot vinden, of te bijzonder, of te 
moeilijk in verband met de industriële monumenten. 

• Alle respondenten zijn van mening dat Philipscomplex Strijp S een bijzondere plek in 
Eindhoven is, die het verdient om op een vernieuwende of experimentele manier inge
richt te worden . 

• Op diverse plaatsen werd het woord "halve dag-attractie" genoemd. Een trekker, zoals 
ook al vermeld in de Stadsvisie, maar dan voor een halve dag zodat de andere helft van 
de dag dan in de binnenstad besteed zou kunnen worden. 
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Op Philips Strijp S is een hoogstedelijk 
milieu aanwezig, dat je nergens anders in 
Eindhoven aantreft. Hier zou je iets bijzon
ders mee moeten doen. (RO) 

Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 

De ideeën over een halve dag-attractie komen voort uit de gedachte dat een trekker 
alleen, zoals het Evoluon vroeger, zijn doel voorbij streeft. In dat laatste zit naar mijn 
mening een kern van waarheid , omdat ontzettend veel Nederlanders vroeger het 
Evoluon bezocht hebben maar daarna weer meteen de snelweg naar huis hebben 
opgezocht. Eindhoven zelf hebben ze daarbij nooit gezien. 

De meer specifieke informatie uit de verschillende interviews heb ik samengevat onder 
de volgende programmatische thema's : cultuur & uitstraling, werken, wonen, landschap, 
verkeer en voorzieningen. De samenvatting is natuurlijk geen letterlijke verwoording van 
wat mensen gezegd hebben, maar geeft wel aan waar zij de accenten legden. 

Cultuur en uitstraling 

Als Philips in Eindhoven een Technocampus wil 
realiseren voor toptalent van "all over the world", dan 
moet men ook meewerken aan het realiseren van 
een wervend vestigingsmilieu bijvoorbeeld op 
Strijp S. Je kunt daarbij denken aan het Future 
Home concept in de voormalige Arabiafabrieken in 
Helsinki: een leef- en werkgemeenschap voor jonge
ren. (RO) 

Op Strijp S staan dé karakteristieke industriêle 
monumenten die Philips en Eindhoven met elkaar 
verbinden . En hoewel het commercieel belang voor 
Philips voorop staat, hecht men in tweede instantie 
ook waarde aan het sociaal-culturele belang van de 
"stad Eindhoven". Bovendien zijn de karakteristieke 
gebouwen op Strijp S een visitekaartje voor Philips 
en heeft men de wens om in Eindhoven aantrekke-
lijke woon- en verblijflocaties te kunnen bieden.(Philips) 
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De KvK probeert om op de locaties die Philips afstoot 
ook weer bedrijfsmatige activiteiten onder te brengen . 
Maar voor Strijp S zou het een gemiste kans zijn om 
alleen te herontwikkelen naar bedrijfsterrein. (KvK) 

Het opmerkelijke aan complex S is de hoge dichtheid 
waarin het industrieterrein gebouwd is. Nu in de jaren 
90 heeft iedereen de mond vol van duurzaamheid, 
maar er wordt veel ruimer gebouwd dan destijds op 
Strijp S. Toen werden fabrieksmatige activiteiten met 
gemak tot 10 lagen hoog gestapeld . (NV Rede) 

Sinds het Evoluon door Philips is gesloten, mist 
Eindhoven een grote attractie. Zowel in de rol als 
trekker, als door de presentatie van het eigene van 
Eindhoven : de technologie. (MCZ) 

Een halve-dag attractie zou een 
aardige aanvulling zijn op het aan
bod van Eindhoven. Hiervoor is wel 
politieke wil noodzakelijk, want de 
exploitatie kost geld . (MCZ) 
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Eindhoven is een jonge stad met daardoor heel weinig rest
ruimtes . Gevolg hiervan is dat er nijpend tekort is aan 
locaties voor kleinschalige initiatieven, zoals oefen
ruimtes, kunstenaarateliers , expositieruimtes etc. Dit geldt 
tevens voor startende bedrijven. De mensen die ooit het 
initiatief hebben genomen voor het cultuurcluster in de Witte 
Dame, hadden deze willen inzetten voor dit soort kleinscha
lige initiatieven. Echter doordat de renovatie zo 'glossy' is 
uitgevoerd , is het voor hen juist onmogelijk geworden om 
zich in de Witte Dame te vestigen. Het zou schitterend zijn 
als op Strijp S één van de gebouwen van de Hoge Witte Rug 
deze bestemming zou krijgen . (MCZ) 

In Eindhoven is behoefte aan een halve dag-attractie. Die 
moet dicht bij het 
centrum liggen , 

want de andere helft van de dag zou daar 
gespendeerd moeten worden. Strijp S ligt te 
ver weg . Een trekker alleen , zoals het 
Evoluon vroeger, streeft zijn doel voorbij . (EZ) 

, Eindhoven is zeer sterk van plan om een 
halve dag-attractie op te zetten, gekoppeld 
aan een bezoek aan de binnenstad. Strijp S 
zou nog net kunnen qua locatie. (KvK) 

Strijp S is straks uitstekend bereikbaar voor 
een halve dag-attractie door middel van spoor, HOV-lijn en auto. (VK) 

3. Sterkten en zwakten Eindhoven 



In Eindhoven ontbreken echt grote evenementen. (EZ) 

Kernpunten : 
• Eindhoven mist uitstraling, Strijp S heeft bijzondere kwaliteiten 
• Eindhoven zou graag een halve dag-attractie willen hebben met als thema technologie. 

Over de locatie voor deze attractie, in de binnenstad of daarbuiten, is nog geen over
eenstemming. 

Werken 

Met Strijp S moet je iets bijzonders 
doen, aansluitend bij de hoogwaar
dige bedrijvigheid die er altijd zijn 
plaats heeft gehad . (EZ, KvK en NV 
Rede) 

3. Sterkten en zwakten Eindhoven 

Eindhoven heeft een groot gebrek aan 
ruimte voor bedrijven , zowel in de technologi
sche als in de industriële sfeer. (EZ , KvK en 
NV Rede) 
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Voor kantoren is ruimschoots voldoende ruimte rondom 
het centraal station, de Poot van Metz en in Flight Forum. In 
dit segment is de spanning dus zeker niet zo hoog als in de 
bedrijvensfeer. (EZ) 

Het is belangrijk om 
voor kantoren gediffe
rentieerde locaties te 
kunnen aanleveren , 
dus niet alleen een A
locatie rondom station 
en C-locaties in de 
periferie, maar ook 8-
locaties daartussenin . 
Strijp S biedt voor de 
toekomst een zeer 
goede B-locatie. (RO, 
VK en NV Rede) 

De ICT-sector groeit dermate 
hard dat ze blij zal zijn om zich 
óók op Strijp S te vestigen, een 
discussie tussen verschillende 
locaties in Eindhoven is daarom 
niet relevant. (EZ) 

Het is geen probleem om op 
Strijp S bedrijvigheid te combi
neren met wonen; er moet toch 
al uitgegaan worden van combi
natie vanwege de omliggende 
woongebieden in Strijp. (EZ) 



Bedrijvigheid in de stad kan, mits het woonvriendelijke bedrijvigheid is. Dit zou 
alles kunnen zijn in milieucategorie 1 en 2, dus met een maximale hinderzone van 50 
meter. Maar omdat de bedrijven ook moeten passen bij woningbouw zouden ze maxi
maal 4000 à 5000 m2 groot mogen zijn en maximaal 25 mensen in dienst hebben. Hier 
zou je prima eisen voor kunnen formuleren, zoals dat bij bijvoorbeeld het Science Park 
is gedaan. NV Rede is hierbij de aangewezen partij voor advies. (NV Rede) 

Philipscomplex Strijp S heeft absoluut marktpotentie. (NV Rede) 

Een ICT-campus zou zeer goed mogelijk zijn in de gebouwen van de 'Hoge Witte 
Rug' . Hierin is namelijk een hoogwaardig en up to date leidingennetwerk aanwezig 
voor computerfaciliteiten (een dataverkeersyteem), dat goed benut zou kunnen worden . 
(Philips) 
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De markt is inmiddels tot de conclusie geko
men dat hergebruik even duur is als sloop 
en vervangende nieuwbouw. Bedrijven 
staan daarom niet meer zo sceptisch tegen
over herontwikkeling. (KvK) 

Bij gelijke prijs voor nieuwbouw en her
ontwikkeling zullen bedrijven voor nieuwbouw 
kiezen , omdat dit efficiënter is in ruimtegebruik 
en isolatie. Maar misschien zijn belangrijke, te 
handhaven panden op Strijp S juist uitermate 
geschikt voor bepaalde vormen van bedrijvig
heid. Dát zou nagegaan moeten worden. (EZ) 
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Kernpunten: 
• In Eindhoven is een groot gebrek aan ruimte voor bedrijven, voor Strijp S wordt gedacht 

aan het hoogwaardige segment omdat dat er altijd zijn plaats heeft gehad. 
• De respondenten verschillen van mening over de vraag of er kantoren zouden kunnen 

komen op Strijp S. Als reactie zou ik daarbij willen opmerken, dat ik mij niet aan de 
indruk kan onttrekken dat de verschillen tussen bedrijven en kantoren steeds kleiner 
worden ; er ontstaan allerlei moderne mengvormen. 

• De gebouwen in de Hoge Witte Rug bieden door middel van een hoogwaardig en up to 
date leidingennetwerk (dataverkeersysteem) aantrekkelijke mogelijkheden voor 
computergerelateerde bedrijvigheid. 

• Een combinatie van bedrijvigheid met woningbouw hoeft geen probleem te zijn : het 
begrip woonvriendelijke bedrijvigheid wordt geïntroduceerd. 

Wonen 

Er is grote vraag naar woningen in de Gemeente 
Eindhoven, waarbij de voorkeur uitgaat naar 
grondgebonden woningen met een tuin . In de 
nabije toekomst worden in Meerhoven veel wonin
gen van dit type aangeboden. (VS) 

In het centrum van Eindhoven wonen te weinig 
mensen. Hierin moet verandering komen door o.a . 
de stedelijke woonprojecten die in uitvoering zijn 
op het voormalige Emmasingelcomplex van Philips 
en op het terrein Smalle Haven. Strijp S, dat zo 
dicht bij het centrum ligt, moet je ook benutten om 
stedelijk wonen in de stad te promoten. (VS) 



Een functiemix van zowat 75% 
wonen met 25% werken op Strijp 
is prima, zolang de bedrijvig
heid maar woonvriendelijk is. 
Vanuit de woningbouw gerede
neerd betekent dit: kantoren en 
bedrijven die kleinschalig zijn , 
aan personen gebonden en geen 
overlast veroorzaken . (VS) 

Bij een nieuwe woonbuurt moet je 
altijd een woonmix maken , 
bijvoorbeeld zoals in Meerhoven 
met 70% koop en 30% huur. (VS) 

De laatste jaren is de interesse van institutionele 
beleggers in Eindhoven behoorlijk afgenomen, 
omdat er vooral veel gestapelde bouw wordt gereali
seerd die niet goed ligt in de Eindhovense markt. Het 
concept voor de herontwikkeling van Strijp S is daarom 
van groot belang om de beleggers terug te winnen. 
(VS) 

De woningbouwcorporatie H Hvl heeft veruit het groot
ste bezit in Strijp . Op dit moment speelt er een 
Herzieningsoperatie, die ten doel heeft het eenzijdige 
bezit in Strijp, met alleen maar kleine vooroorlogse 
arbeiderswoninkjes in de huursector, te herzien i.v.m. 
steeds eenzijdiger bewonersbestand en problemen met 

de leefbaarheid. Met name voorstellen tot herstructurering, dus sloop van de woningen 
en wijziging van de stedebouwkundige structuur, stuiten op grote weerstand. (HHvL) 
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Als er woningbouw gepleegd zou worden op Strijp S, dan zouden er wonin
gen moeten komen in een ander segment dan de goedkope huur
woningen die in de omringende woongebieden te vinden zijn . Een ontwikke
ling met alleen maar koopwoningen zou HHvL zelfs toejuichen. (HHvL) 

In Strijp bestaat een grote vraag naar bejaardenwoningen. Ouderen die 
een groot deel van hun leven lang in Strijp gewoond hebben, zijn op zoek 
naar een kleinere en passende woonruimte. Het liefst blijven ze daarbij in hun 
eigen wijk wonen, maar op dit moment is dat haast onmogelijk omdat er erg 
weinig bejaardenwoningen zijn in Strijp. (HHvL) 

Op dit moment wordt er al 
veel stapelbouw gereali
seerd in het centrum van 
Eindhoven, daar moet je mee 
oppassen. (HHvL) 

Een belangrijke vraag bij 
stapelbouw is: welke doel
groep? Starters en recent 
afgestudeerden bijvoorbeeld , 

maar dan kunnen de woningen niet al te duur zijn. 40+
ers zonder kinderen zijn ook een mogelijke doelgroep, 
maar dan moet de woning en de woonomgeving veel 
extra's bieden om te kunnen concurreren met de in Eind
hoven ruim voorhanden zijnde eengezinswoningen . 
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Kernpunten: 
• Er is een grote vraag naar woningen in Eindhoven, vooral naar het type grondgebonden 

woning met tuin. Binnenkort worden in Meerhoven veel woningen van dit type opgele
verd. 

• Zo dicht bij centrum zijn stedelijke woonvormen een logische keuze. De vraag daarbij is: 
voor wie, voor welke doelgroep? Vast staat dat de stedelijke woonomgeving duidelijke 
extra's moet bieden. Ik denk dat er veel extra's in het terrein en de gebouwen zelf zitten. 
Programmatisch model 1: wonen en thuiswerken gaat hier verder op in. 

• Er is een verschil van mening over de vraag : alleen koop of ook huur. 
• Zowel bij het thema werken als het thema wonen genoemd wordt gesteld dat een 

functiemix van wonen en werken geen probleem is, mits de bedrijvigheid woonvriendelijk 
is. 

Landschap 
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De landschappelijke structuur van Eind
hoven wordt gekenmerkt door groene 
vingers, die tot het centrum de stad in 
steken. (RO) 

De groene lob in Strijp is echter niet meer 
intact; hier zijn de Philipscomplexen 
gelegen. Bij herontwikkeling zou deze 
groene insteek bij voorkeur opnieuw 
gerealiseerd moeten worden . In ieder 
geval moet het groen bij herontwikkeling 
een duidelijke gezichtsbepaler zijn . (RO) 
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Reactie: 
Het kernpunt van landschap, het herstellen van de groene lob in Strijp, is niet meer 
mogelijk door de vaststaande ontwikkeling van Strijp T tot bedrijventerrein . Bovendien 
denk ik dat het onrealistisch is om te denken dat deze groene lob tot in het centrum zou 
kunnen doordringen, omdat tussen Strijp Sen het centrum nog een woongebied , het 
stadionterrein van PSV en het Emmasingelcomplex gelegen zijn . Daarnaast is er ook 
geen drager voor een dergelijke structuur, zoals de Dommel de drager is van de twee 
wel bestaande groene lobben. 
Wel staat het volgens mij als een paal boven water dat Strijp S bij herontwikkeling een 
stuk groener kan worden. Ik denk daarbij aan stedelijk groen , bijvoorbeeld in de vorm 
van een park. 

Verkeer 

Station Beukenlaan wordt opgewaardeerd en de kwartierdienst wordt opnieuw inge
steld . Dit is een potentie die bij planontwikkel ing voor Strijp S opgepakt zou moeten 
worden . (VK en RO) 

De auto-ontsluiting van Strijp S is indirect door middel van een ventwegenstelsel. 
De auto-ontsluiting kan aanzienlijk verbeterd worden door afritten te maken vanaf de 
Ring ter hoogte van het 
"Strijps bultje". De doorvoer 
van de Ring zelf zal in de 
komende tijd verbeterd wor
den door de aanleg van 
ongelijkvloerse kruisingen , 
waarbij het doorgaand verkeer 
een tunnelbak induikt en het 
bestemmingsverkeer zich 
bovenop kruist. (VK) 



De HOV-lijn wordt tijdelijk om 
complex S heen gelegd. Deze 
tijdelijke route vormt meteen de 
grootste bottleneck in de lijn : 
twee haakse bochten en gedeel
telijk geen vrije baan voor het 
HOV-voertuig. (VK) 

De herontwikkeling van S mag geen parkeeroverlast opleveren voor de omliggende 
buurten want de smalle straatjes zijn al overvol met blik. (VK en VS) 

De Ringweg, voorstadhalte Beukenlaan en de toekomstige HOV-lijn zullen een zeer 
goede ontsluiting van Strijp S bieden. (VK en RO) 

Kernpunten: 
• De autobereikbaarheid van Strijp S behoeft verbetering 
• Strijp S zal in de toekomst zeer goed ontsloten worden door het openbaar vervoer, 

zowel in de vorm van een voorstadshalte van de NS als de HOV-lijn. Dit is een potentie 
die opgepakt moet worden. 

Voorzieningen: 

Stadsdeel Strijp heeft een behoorlijk compleet 
voorzieningenpakket. (allen) 

Rondom de St. Trudokerk aan het St. Trudoplein is van 
oudsher de winkelconcentratie van Strijp te vinden. (HHVL 
en VS) 

3. Sterkten en zwakten Eindhoven 

strijpS 
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Reactie: 

In Strijp zijn te weinig sociaal-culturele 
voorzieningen. Er wordt nagedacht 
over de oprichting van een brede 
school: een combinatie van school , 
kinderopvang en kleinschalige 
bedrijfsaccommodatie. (VS) 

Winkelvoorzieningen op Strijp S zijn voor mij nog afhankelijk van het accent en de 
hoeveelheid van het toekomstige programma. 

Algemeen 

Ik presenteer de verschillende onderdelen van programma nadrukkelijk op deze manier, 
omdat ik wil laten zien dat er een uitgebreid palet aan ideeên en wensen is voor Strijp S. 
Er is nadrukkelijk niet één programmatisch aspect dat de boventoon voert of één visie 
die door iedereen gedeeld wordt. Al lijkt het soms in krantenartikelen dat er één concept 
wordt nagestreefd. Overheersend is de behoefte om er iets bijzonders van te maken. 

Met 27 ha terrein en zo'n 300.000 m2 aan vastgoed hóef je ook niet te kiezen. Ik zou 
haast zeggen : hoe meer programma hoe meer vreugd . Maar wat onderzoek en 
inventiviteit vraagt, is het combineren van functies met elkaar en het toesnijden van 
programma op het terrein en op de gebouwen die je zou willen hergebruiken. Dit zijn 
dan ook punten, die ik in het vervolgtraject van het afstudeeronderzoek ben gaan on
derzoeken. Op basis van de programma-informatie die tijdens de interviews naar voren 
kwam, heb ik drie programmatische modellen gemaakt die veel inzicht gaven in de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de herontwikkeling van het terrein en van de 
oude fabrieks ebouwen . 
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Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 

3.1.3 Samenwerking tussen gemeente Eindhoven en Philips 

Om de herontwikkeling daadwerkelijk ter hand te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat 
de gemeente Eindhoven en Philips overeenstemming bereiken over de rol die ze wen
sen te spelen . Dat blijkt niet zo eenvoudig . Zonder nu over de achtergronden hiervan te 
speculeren durf ik best te stellen dat: 
• de opstelling van Philips in de loop van de eeuw is veranderd van opbouwend voor de 

stad tot zeer zakelijk. 
• en de opstelling van de gemeente is veranderd van zeer volgend tot groeiend naar 

volledige zelfstandigheid. 

Wat betreft Strijp S is er al jarenlang een stoelendans tussen Philips en de gemeente 
gaande over de vraag: "Wie heeft er een probleem?" 
• Philips in die zin dat het bedrijf voor de opgave staat om het onroerend goed aan de 

man te brengen. 
• e gemeente, omdat ze voor de taak staat om de terreinen die Philips afstoot op een 

goede en verantwoorde manier in te passen in de stad. 

Centraal in deze discussie staat dat de grond op Strijp S in handen is van Philips. De 
gemeente is hierdoor niet in de positie te bepalen aan wie Philips de grond mag verko
pen of wanneer. De gemeente heeft dus feitelijk geen stem in de ontwikkeling van een 
zo belangrijk stuk stad. Philips Vastgoed gaf in een gesprek dan ook aan niets van de 
gemeente te verwachten. 

Op zoek naar een basis voor samenwerking heb ik geprobeerd de achtergronden en 
motieven van Philips en de gemeente op een rijtje te zetten en ben ik dieper ingedoken 
op het aspect grond . 
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Achtergronden en motieven-· Philips 
Herontwikkeling is voor Philips absoluut geen core business: de inzet van Philips is dan 
ook in eerste instantie: afstoten met zo groot mogelijke winst. 
Plannen is bij Philips een lastige zaak, dit heeft twee oorzaken: 
• Philips is zeer afhankelijk van de ontwikkeling van de mondiale economie. Hierdoor is 

het moeilijk om in te schatten wat korte termijn-ontwikkelingen zijn en wat lange 
termijn-ontwikkelingen. 

• Philips is onderverdeeld in zelfsta_ndige business-units. Wat huisvesting betreft ligt 
het economische eigendom bij de business-units zelf. Dit betekent dat een 
business-unit zelf bepaalt waar hij zich huisvest. Dit zorgt voor een lastige situatie: 
het bestuur van Philips kan wel zeggen dat men een terrein wil afstoten, maar de 
afzonderlijke gebruikers zijn degenen die uiteindelijk beslissen. (n.b. Philips Vastgoed 
is geen business-unit, maar een service-organisatie ten behoeve van de 
business-units). 

Op Strijp S is op dit moment sprake van een bijzondere situatie: het terrein wordt in één 
hand gehouden. Divisies mogen gebouwen niet verkopen aan derden, alleen verhuren . 
Tegelijkertijd met het afstoten van terreinen is Philips bezig om op maagdelijk terrein bij 
het Natlab een Technocampus te realiseren voor 8000 werknemers van "all over the 
world". Deze ontwikkeling is er primair op gericht om de productinnovatie bij het nieuwe 
Natlab in Zuid-Eindhoven samen te brengen met de procesinnovatie, het CFT dat nu op 
Strijp S in het oude Natlab gevestigd is. De ontwikkeling van de Technocampus is na
drukkelijk in 3 fasen verdeeld, zodat gaandeweg het proces kan worden besloten om 
fasen uit te stellen of eventueel helemaal niet uit te voeren. Dit heeft absoluut invloed 
op de fasering van Strijp S. 

Achtergronden en motieven Gemeente Eindhoven: 
• De gemeente Eindhoven is van mening dat Philips een grote verantwoordelijkheid 

heeft als werkgever in de stad. Zeker nu Philips een Technocampus aan het bouwen is 
voor mensen van "all over the world", zou het bedrijf mee moeten werken om de stad 
aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats. Alleen afstoten van terreinen door Philips is 
daarom voor de gemeente geen optie. 
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• De gemeente Eindhoven hanteert een in haar Grondbeleid voor bestaand stedelijk 
gebied een manier van werken , waarbij initiatiefname door private partijen van groot 
belang is. Dit werkt als volgt. De initiêrende partij krijgt medewerking van de gemeente, 
die haar gronden bij de particuliere partij inlevert en het bestemmingsplan aanpast, mits 
de initiator akkoord gaat met een exploitatieovereenkomst waarin staat dat: 
• Alle kosten en risico's voor rekening van de initiatiefnemer zijn . 
• De Gemeente Eindhoven technische en kwalitatieve eisen mag stellen aan het 

project 
• De kosten voor de inbreng van de gemeente (bestemmingsplannen, aanleg 

infrastructuur etc.) betaald moeten worden. 
• Het openbare gebied na uitvoering voor het symbolische bedrag van f1 ,- aan de 

gemeente moet worden verkocht, die het vervolgens in beheer neemt. 
• De gemeente Eindhoven past deze manier van werken toe, omdat deze als voordeel 

heeft dat plannen zonder kosten of risico voor de overheid tot stand komen. In an
dere steden wordt deze vorm niet veel toegepast omdat er ook een aantal nadelen 
aanzitten die als volgt zijn samen te vatten: de gemeente treedt voorwaarden
scheppend en niet stimulerend op. 

• De gemeente heeft ervoor gekozen om, voorzichtig geworden na eerdere ervaringen 
met de zeer zakelijke opstelling van Philips, een afwachtende houding aan te nemen. 
Dit verklaart het ontbreken van een beleid of visie op Strijp S: de gemeente wil Philips 
niet in de kaart spelen. 

Visie op een mogelijk samenwerkingsverband tussen Philips en de Gemeente 
Eindhoven 
Lang heb ik gedacht, dat er inderdaad geen basis zou bestaan voor een samenwerking 
tussen Philips en de Gemeente Eindhoven voor de herontwikkeling van Philipscomplex 
Strijp S. Totdat ik uiteindelijk bedacht waarom Philips Strijp S al die tijd in één hand 
heeft gehouden en niet zoals Strijp T gewoonweg heeft verkocht aan individuele bedrij
ven of zoals bij het Emmasingelcomplex aan een aantal ontwikkelaars. 

Ik denk dat desle"telz.it in het bestemmingsplan 

in combinatie met het ind"5trieel erfgoed. 
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Uit het bestemmingsplan voor "Eindhoven binnen de ring" van november 1999 blijkt 
dat op Strijp S alleen een beperkt soort bedrijvigheid mag worden toegelaten . Omschre
ven staat, dat toegelaten zijn : 
• Wel : primair bedrijven in hoogwaardige technologie en secundair industriêle en handels

bedrijven met daarbij behorende bouwwerken, toegangswegen, (parkeer)terreinen en 
overige voorzieningen. 

• Niet: detailhandel, zelfstandige kantoren en praktijkruimten. 

Op zichzelf is een dergelijke bestemming voor een bedrijventerrein bruikbaar. Alleen , als 
de bedrijven gevestigd zouden moeten worden in oude, grote fabrieksgebouwen die 
in het MSP zijn aangemerkt als Rijksmonumenten in potentie , dan levert die bestem
ming ernstige beperkingen op. Het zijn prachtige, cultuurhistorisch waardevolle gebou
wen, maar de marktwaarde voor een bedrijfsbestemming is gering. Met andere 
woorden, de geïnteresseerde kopers staan niet in de rij bij Philips en als ze er al zijn , 
dan zullen ze niet bereid zijn veel geld neer te leggen. 

Dit wordt heel anders als Strijp S benut zou kunnen worden voor andere functies , zoals 
woningen, kantoren en commerciële voorzieningen , die veel meer geschikt zijn voor 
milieus met hoge dichtheid en stapeling . 

Om deze functies toe te laten op Strijp S zou het bestemmingsplan gewijzigd moeten 
worden door de gemeente en daarom stel ik: Philips heeft de gemeente nodig om 
geld te verdienen. Als Philips de primaire doelstelling van "afstoten met zo groot mo
gelijke winst" wil bereiken, dan heeft men de gemeente wél nodig en wel om het be
stemmingsplan te wijzigen. Hiermee zit de gemeente wat Strijp S betreft absoluut aan 
tafel en is de basis voor samenwerking geboren . 

Dit moet niet opgevat worden als zou de gemeente Philips in de tang hebben, maar wel 
dat Philips en de gemeente samen aan tafel zitten bij de herontwikkeling van een 
belangrijk stuk stad. Ik vermoed dat dit ook de reden is geweest waarom Philips heeft 
besloten om samen met de gemeente aan BVR de opdracht te verlenen om te advise
ren over de herontwikkeling van Strijp S. 
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Strijp S op een luchtfoto uit 1950. 
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4. Kwaliteiten en Knelpunten Strijp S 

Dit hoofdstuk is een beschrijving van de analyse die ik heb gemaakt van Philipscomplex 
Strijp S. De analyse was noodzakelijk om de locatie zelf te verkennen, maar was tevens 
een zoektocht naar de specifieke kwaliteiten van Strijp S die Eindhoven zouden kunnen 
versterken. Historisch onderzoek bij Philips Company Archives bleek daarbij onontbeer
lijk en bovendien zeer boeiend. Het resultaat hiervan kunt u lezen in paragraaf 4.1. 
Daarnaast leverden gesprekken met Philips Vastgoed en documentatie van de ge
meente Eindhoven inzicht op in de actuele toestand van het terrein, die in paragraaf 4.2 
beschreven is. 

4.1 Historische ontwikkeling 

Tijdens mijn onderzoek heb ik ontdekt, dat de manier waarop er nu nagedacht wordt 
over het toekomstig gebruik van Strijp S heel erg van buitenaf gezien is: vanachter de 
hekken, vanaf het spoor en vanaf het Strijps bultje. Grappig genoeg hecht men daarom 
alleen maar belang aan het behouden van 1 of 2 van de 5 hoge gebouwen. Voor de 
rest moet er vooral iets vernieuwends gebeuren op Strijp S, omdat men weet dat er 
altijd vernieuwing van het terrein is uitgegaan. Een kijkje achter de hekken en in het 
Philipsarchief leerde mij echter dat er meer is, veel meer. 

Daarom leek het me nuttig om de ontwikkeling van Strijp S te beschrijven vanaf de 
vestiging van Philips in Eindhoven, om te laten zien hoe bepalend dit complex is ge
weest voor de ontwikkeling van de stad Eindhoven tot wat zij nu is. 

In de historische ontwikkeling heb ik de volgende perioden onderscheiden: 
a. Philips in Eindhoven: 1891 - 1914 
b. De beginjaren van Strijpcomplex S: 1915 - 1925 
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Gerard Philips aan het werk. 
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c. De grote ontwikkeling: 1926 - 1930 
d. Verdichting: 1931 - 1952 
e. Vernieuwing: 1953 - 1974 
f. Masterplan 1975: sloop en renovatie: 1975 - 1990 
g. Operatie Centurion: afstoten: 1991 - nu 

a. Philips in Eindhoven: 1891 - 1914 

De invloed van de industrie op de gebouwde omgeving is in Nederland nergens zo 
zichtbaar als in Eindhoven. Want waarmee Frederik Philips en zijn zoon Gerard in 1891 
in een kleine fabriek begonnen, groeide uit tot een wereldconcern en sleepte een toen 
nog in zichzelf gekeerde gemeenschap mee in een overrompelend proces van industria
lisering en verstedelijking. 

De fabriek waarin de eerste gloeilampen werden vervaardigd lag aan de stedelijke 
periferie; de Vest, de latere Emmasingel die nu de noordrand van het centrum vormt. 
Ondanks een voorzichtige start verrees al in 1897 de eerste nieuwbouw aan de over
zijde van de Vest. 



De groei zette de daaropvolgende jaren overweldigend door. In 191 O - de onderne
ming was inmiddels de grootste particuliere werkgever van Nederland - werd begon
nen aan een nieuw fabriekscomplex langs de spoorbaan in Strijp. 

Dit alles leidde ertoe dat Eindhoven uitgroeide 
tot wat de Amerikanen een "companytown" 
noemen: een stad die bestaat bij de gratie van 
één onderneming. Een stad die ook zijn 
herkenningspunten aan het bedrijf ontleent: 
van de Lichttoren aan de Emmasingel tot het 
Evoluon aan de rondweg . 

Daar bouwde het concern 
ook de eerste woningen om 
arbeiders uit andere delen 
van het land te kunnen 
huisvesten: het Philipsdorp. 

Dat de vrucht van de industrie juist in Eindhoven meer en beter zichtbaar is dan elders, 
is ook zeker te danken aan het structureel bouwbeleid van Philips, dat vanaf het 
einde van de negentiende eeuw een eigen bouwbureau heeft gehad. Het bouwbureau 
is later uitgegroeid tot het ingenieursbureau AIB, dat inmiddels is gefuseerd met DHV. 

Al in 1913 ontwierp architect A. l .J . de Broekert van het bouwbureau van Philips de 
structuur van complex Strijp S, die tot op de dag van vandaag herkenbaar is. Had de 
fabrieksbouw aan de Emmasingel zich nogal ad hoc ontwikkeld, de uitleg van Strijp S 
kreeg door hem en zijn opvolger F. Bakker Schut een veel planmatiger aanpak. 

4. Kwaliteiten en knelpunten Strijp S 

Het Phllipspersoneel In 1910, Philips was toen de grootste 
particu//ere werkgever van Nederland. 
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Resultaat is dat industriecomplex Strijp S geheel werd ingericht volgens de principes 
van het toen moderne "Functionalisme" . 

Talrijke ideeën van het functionalisme kregen hier vorm: 

5ledebotAW 
• Richtinggevend voor de structuur zijn niet de wegen maar de transportlijnen: het 

spoor en de leidingen voor bedrijfsgassen. Dit resulteerde in een orthagonale structuur 
met lange lijnen en één wigvorm bij de poort van Strijp S, waar de spoorlijnen zich 
splitsten. 

• Het stratenpatroon is hiervan afgeleid: de straten begeleiden de transportlijnen en 
leggen loodrecht hierop dwarsverbanden. 



• De gebouwen die daarna in de loop der jaren op Strijp S zijn opgericht begeleiden het 
stratenpatroon en benadrukken door hun hoogte duidelijk de structuur, zodat deze 
uitstekend zichtbaar is in de derde dimensie. 

De straten zijn zelfs functioneel vernoemd naar de gebouwen waarlangs ze voeren, dit 
zal ik later nog illustreren als meerdere gebouwen bekend zijn. 

Architec r""' 
• Ook de architectonische vormgeving van alle fabrieksgebouwen op Strijp S lag in han-

den van Philips' Bouwbureau. Resultaat is een duidelijk waarneembare eenheid in 
architectuur in de stijl van het Functionalisme. Kenmerkend voor deze stijl is dat de 
architectonische vormgeving een dienende functie heeft. Bepalend voor de vormge
ving is het gebruik van nieuwe materialen en technieken zoals betonskeletbouw en 
staalprofielen , die grote glasoppervlakken mogelijk maakten. Versieringen werden 
weggelaten en in die versobering ontstond een nieuvve schoonheid: die van het functionele ... 
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Een eenling op de Torenstraat. 
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• Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsomstandigheden 
waren voor de verlichte 
liberale industrieel ook zeer 
belangrijk. Een illustratief 
voorbeeld hiervan is de 
hieronder afgebeelde 
magazijnruimte in SWA, 
waar voor een opslagruimte 
nog een prima verblijfs
klimaat is. Je moet hierbij 
niet vergeten dat we over 
een tijd spreken waarin Karl 
Marx, nota bene een oom 
van Frederik Philips, het 
kapitalisme uit naam van de 
arbeidersklasse de wacht 
had aangezegd. 

• Een andere belangrijke karakteristiek van de gebouwen die op Strijp S gebouwd wer
den, was hun multifunctionaliteit. De voornamelijk betonnen skeletten vormen een 
drager die voor zeer veel doeleinden in te richten is. De fabrieksgebouwen op Strijp S 
zijn dan ook meerdere keren, soms wel 20 keer, ingrijpend aangepast voor een nieuwe 
functie. Voor een herontwikkeling is dit natuurlijk een gunstig gegeven. 

Res\.lltaat is een cotnplex, ontworpen in één hand en in één stijl, 
dat is geworden tot een \.lniek ensetnble van 

f\.lnctionele architect\.l\.lr en stedebo\.IW. 
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b. De beginjaren van het Strijpcomplex: 1915 - 1925 

Directe reden voor het bouwen van Strijp S, was dat Philips ten tijde van het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog door exportverboden was afgesneden van de toevoer 
van glasballons uit Duitsland en Oostenrijk voor de gloeilampenindustrie. Daarom werd 
in 1915 besloten tot de bouw en opzet van een eigen glasfabriek en daarmee een 
geheel nieuw industrieel complex. 

Al in de periode 1916 Urn 1919 kocht 
Philips zo'n slordige 5 kilometer 
aaneengesloten terrein aan de west
kant langs de spoorlijn . De meest 
noordelijke terreinen werden, bij de 
aaneensluiting van de 6 dorpen tot 
Groot-Eindhoven , aan de inwoners 
van de nieuwe gemeente geschonken 
en doen sindsdien dienst als het 
Philips-de Jongh Wandelpark. 

Het "Algemeen Uitbreidingsplan voor Eindhoven" 
1920 o.l.v. Koeken , dat aan de aaneensluiting ten 
grondslag ligt, kwam alleszins tegemoet aan de 
Philipsbehoefte: de contour van het huidige Strijp S 
wordt aangewezen als industrieterrein. 

4. Kwaliteiten en knelpunten Strijp S 



De gemeentelijke plannen waren echter achtergebleven bij de ontwikkeling van 
Philips. Want inmiddels was een deel van Strijp al in gebruik door Philips voor de 
vestiging van eigen toeleveringsbedrijven, zoals de glasfabriek (1916) , de 
cartonnagefabriek (1919) , magazijnen (1916) , expeditie en garages (1920) . 

In 1923 werd op Strijp S het Natuurkundig Laboratorium - huis van innovatie en 
vernieuwing - opgericht met bijbehorende proeffabriek naar een ontwerp van architect 
D. Roosenburg . De gedenkplaat op de gevel herinnert hier nog altijd aan . 

De oprichting van het Natlab is een zeer belangrijke 
stap gebleken in de ontwikkeling van Philips: 
hoeveel Philipsproducten 
en -technieken zijn er niet 
ontwikkeld en tot hoeveel 
octrooien heeft dat geleid! 

In die tijd zorgde de ontwikkelcapaciteit van het Natlab 
ervoor dat de activiteiten van Philips breder werden: 
naast de gloeilampfabricage kwamen nieuwe bedrijfs
takken tot ontwikkel ing. De "electrotechniek" zou 
zich als grote gangmaker manifesteren , met het 
röntgenapparaat, de radio en de geluidsversterker als 
belangrijkste producten en de "radiolamp" (oftewel 
electronenbuis) als meest essentiële component. 

4. Kwaliteiten en knelpunten Strijp S 
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c. De grote ontwikkeling: 1926 - 1930 

In 1926 nam de gemeenteraad een Hinderwetverordening aan, waarin Strijp S werd 
aangewezen als terrein waarvoor geen voorwaarden golden en dus alle formaliteiten 
achterwege konden blijven . De verordening had een looptijd van 10 jaar. 
En dat kwam Philips goed van pas! 

Want, in 1927, vond Philips de Penthode uit die zo'n goede geluidskwaliteit had dat 
berichten van over 10.000 mijl konden worden ontvangen . 
Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt door koningin Wilhelmina en prinses Juliana. 
die op 31 mei 1927 via een Philips kortegolfzender 
opgesteld in het Natlab, spraken tot de landgeno
ten in Oost- en West-lndiê: de eerste goed
geslaagde 'draadloze telefoonverbinding' in de 
wereld over zo'n afstand. De sensatie die dat 
teweegbracht en de vele enthousiaste reacties 
van mensen over de hele wereld , deed Philips 
besluiten om complete radiotoestellen in 
massaproductie te nemen voor de wereld
markt. 

4. Kwaliteiten en knelpunten Strijp S 



Hierdoor onderging het industriecomplex Strijp een ware metamorfose" . .. . . 
Op één lijn verrezen aan de hoofdstraat van het complex de betonnen meer
verdiepingshoge Apparatenfabrieken, die het complex tot op de dag van vandaag 
zijn blijven domineren. Hoe snel het is gegaan, is te zien aan de twee luchtfoto's uit 
1928 en 1929. 

4. Kwaliteiten en knelpunten Strijp S 
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Aan een parallelstraat verrees in 
diezelfde jaren in eenzelfde stijl 
de Philite- en Röntgenfabriek 
oftewel het "Gebouw met de 
klok", die zich tot een belang
rijke massa-fabrikant zou ont
poppen . 
Met behulp van matrijzen en 
persen werden daar uit de 
eerste geheel synthetische 
kunstof bakeliet, bij Philips 
hardnekkig Philite genoemd, 
allerlei producten en onderdelen 
in vrije vorm gemaakt, van 
radiokasten tot meubels. 

wereldberoemd zijn nog altijd 
de Philishaves, waarvan hier
naast de eerste affiche uit 1939. 

De Rotalix Röntgenbuis was een 
doorbraak bij de opsporing op grote 
schaal van de gevreesde ziekte long
tuberculose. 
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In 1935 werd het Natlab uitgebreid met een grote nieuwe vleugel : SAQ. Het contrast 
tussen de innovatieve "power" van het Natlab en het vervoer met paard en wagen vind 
ik nog altijd verbluffend. 

d. Verdichting op Strijp S 1931 - 1952 

Gedwongen door de stormachtige industriële ontwikkeling ontwierp Eindhoven als 
eerste stad in Nederland een regionaal structuurplan. De opsteller, De Casseres, 

'· . 

~~\:i.'.c: 
·'. ~·z~.>~", ·-
." ..... ", .. ": 
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wordt wel de "uitvinder van de ru imtelijke 
ordening" genoemd. In zijn plannen (uit 1930) 
waren al de pas in de jaren vijftig en zestig 
volgebouwde industrie-complexen Strijp 
"voorzien". Logisch, want deze zone was al 
sinds 1919 in bezit van Philips. Het feit dat 
Philips' grondgebied in Strijp werd voorzien 
voor industriële doeleinden, gaf het bedrijf 
alle ruimte om zich te ontwikkelen. 

Toch werden de gronden buiten Strijp S pas 
na de Tweede Wereldoorlog benut. 
De economische wereldcrisis in 1929 
zorgde ervoor dat Philips al zijn reserves , 
bedoeld voor uitbreiding , moest gebruiken 
om überhaupt te kunnen blijven bestaan . 

Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 



De ontwikkeling van de televisie ging in die tijd wel door. In 1939 stond Philips op het 
punt om televisies op grote schaal te gaan produceren. Maar toen brak de Tweede 
Wereldoorlog uit, die alles ontwrichtte. 

Tijdens de oorlog werd Strijp S door de Duitsers gebruikt voor de productie van radio
lampen, die men kon gebruiken voor de radio-communicatie. 

Onder druk van de Duitse bezetter werd in 
1942 het Veemgebouw (SDM) gebouwd, dat 
met zijn afgeronde hoeken en bakstenen gevel 
qua stijl een vreemde eend in de bijt is, maar 
dan wel een uitzonderlijk mooie. Typerend voor 
de functie van het gebouw, veem betekent 
goederenopslag, zijn de relatief lage 
verdiepingshoogte van 2,90 meter en de dikke 
brandmuren . Toch is ook dit gebouw in zijn 
bestaan voor diverse functies benut. 

Tot omstreeks 1960 had SDM een grote hou
ten bovenbouw met zendapparatuur. Deze 
werd vlak na de oorlog gebouwd ten behoeve 
van experimentele Philips tv-uitzendingen. Ook 
stond er een grote radarantenne op het ge
bouw. Deze was niet functioneel , gewoon een 
"nep"-radar dus, en gaf een extra dimensie 
aan de technische uitstraling van het complex. 

Op 6-12 .!42 en 30-3-'43 bombardeerden de 
Engelsen Strijp S, omdat ze de productie van 
radiolampen, die de door Duitsers werden 
gebruikt, wilden treffen . 
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De fabrieken werden niet verwoest, maar wel beschadigd. Na de oorlog werden de 
beschadigde fabrieken hersteld en zette het economisch herstel in. Er werd op Strijp S 
een oorlogsmonument opgericht voor de gevallenen . Dit monument is nog steeds op 
Strijp S te vinden . 

Ook werden er weer nieuwe gebouwen opgericht op Strijp S, waarvan de volgende er 
nog steeds staan : SWA (1947) , gebouwd als kantoor voor de toenmalige divisie Glas, 
SBX (1948) , de Timmerwinkel die tegenwoordig een extra verdieping lijkt te tellen en de 
Philips Bedrijfsschool (1950) die werd heropgericht nadat deze in 1942 door oorlogs
handelingen was vernield . Drie verdiepingen werden aan het oorspronkelijke gebouw 
toegevoegd om ruimte voor kantoren te winnen . 
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Enkele straatnamen aangegeven op een kaart van Philips uit1952. 

Strijp S, een verleidel ij k stukje Eindhoven 

Zoals gezegd klinken de principes van het Func
tionalisme zelfs door in de straatnamen die je 
op Strijp S aantreft. De wegen zijn namelijk ver
noemd naar de gebouwen waarlangs ze voeren . 
Nu de belangrijkste gebouwen bekend zijn , zal 
deze kaart uit 1952 wel tot uw verbeelding spre
ken : De hoofdstraat langs de hoge Apparaten
fabrieken in een directe zichtlijn vanaf de Licht
toren heet de Torenstraat. De Philitestraat leidt 
naar de Philitefabriek, de Laboratoriumstraat naar 
het Laboratorium, de Proefstraat naar de Proef
fabriek, de Glasstraat langs de glasfabriek en een 
blik in de Tankstraat (ook wel genoemd 
Leidingenstraat) maakt meteen duidelijk waarom 
die straat die naam draagt. Zo kan ik trouwens 
nog wel even doorgaan. 



e. Vernieuwing op Strijp 1953 - 197 4 

Dit was de tijd dat de televisie massaal werd geïntroduceerd en dat de Philishave met 
zijn ronddraaiende koppen echt doorbrak. 
Het Natlab zette de reeks van uitvindingen voort van natriumlamp tot transistor, van hifi 
geluidsweergave tot bijvoorbeeld de eerste computer in 1960 genaamd PASCAL: afkor
ting voor Philips Akelig Snelle CALculator. 

In 1953 werd het Natlab vanwege groot ruimtegebrek 
opgetopt en uitgebreid met een nieuwe entreepartij 
met een collegezaal boven de ingang. 

4. Kwaliteiten en knelpunten Strijp S 

In 1952 werd de Philite-pers
massafabriek (SEH) ge
bouwd, die in 1956 werd 
uitgebreid . De bouw van SEH 
is een duidelijk voorbeeld van 
de vernieuwingsgolf die over 
Strijp S rolde, want om SEH te 
kunnen bouwen werden twee 
andere gebouwen (Mengerij 
(SAO) en Walserij (SAE) uit 
1929) gesloopt. 
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Ook in 1953 werd een luchtbrug 
naar T gerealiseerd, vanwege de 
bouw van een geheel nieuw ketel
huis aldaar, dat de complexen S, T 
en R van stroom zou voorzien. 

De oude glasfabriek uit 1916 werd 
gesloopt in 1963 om plaats te ma
ken voor nieuwbouw voor het 
lndustrial Design Centra (SX) en het 
Video Ontwikkellaboratorium (SFJ). 

Vanwege blijvend ruimtegebrek werd het Nat
lab in 1963 uitgebreid met een nieuwe vesti
ging in Waalre op de grens met Eindhoven, 
maar het eerste Natlab bleef in gebruik. 



In 1964 kwam het viaduct over de Beukenlaan gereed, in de volksmond ook wel 
aangeduid als het "Strijps bultje", dat een onbelemmerde doorgang van complex S naar 
T mogelijk maakte. 

Met de bouw in 1973 van een vijftig meter hoog nieuw kantoor voor de toenmalige 
productdivisie RGT (Radio, Grammofoon en Televisie) aan de zuidzijde van de Toren
straat begon een grondige vernieuwing van het Strijp S-complex. De nieuwbouw werd 
ontworpen door het Amsterdamse Architectenbureau Bakker in samenwerking met het 
Architecten Ingenieursbureau (AIB) van Philips. 

Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 
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f. Masterplan 1975: Sloop en renovatie 

In 1975 werd een masterplan aange
nomen dat ingrijpende veranderin
gen tot gevolg had voor complex S. 
Gedurende het proces, dat nog tot 
de dag van vandaag voortduurt, zijn 
veel overbodig geworden gebou-

. wen met de grond gelijk gemaakt. 
De vrijgekomen ruimte wordt benut 
voor parkeergelegenheid, maar de 
contouren van de gesloopte gebou
wen zijn nog altijd herkenbaar. 

De Apparatenfabrieken, die deze 
sloopronde hebben doorstaan, zijn in 
1975 geheel gerenoveerd. 

Gesloopt zijn vanaf 1975: 
SBM Machinefabriek, SQ Apparatenfabriek, SR Apparatenfabriek, SLL Buizenfabriek, 
SKK Lompenmagazijn, SZZ Papierfabriek, SYY Golfcartonfabriek, SWW Drukkerij, SVV 
Cartonmagazijn , SW Glasfabriek, SOP Polikliniek, SL Apparatenfabriek, SO Glas
fabriek, SN Glasfabriek, SB Garage, SEF Galvanisatiefabriek, SAC Karimata Ovens 
Philite, SCK Technische bedrijven, SF Pompgebouw, SG Filtergebouw. 

g. Operatie Centurion: afstoten 

In het kader van operatie Centurion heeft Philips in het begin van de jaren 90 besloten 
om het vastgoedbestand in Eindhoven te halveren en diverse complexen in Eindhoven 
af te stoten. Strijp S is één van die complexen. 

4. Kwaliteiten en knelpunten Strijp S 



Conclusie historie 

Ik heb de ontwikkeling van Strijp S voor u beschreven, omdat ik wilde aantonen dat het 
bij de herontwikkeling van het terrein niet gaat om 5 gebouwen ergens in Eindhoven, 
maardat: 

1. .Strijp 5 door de combinatie van innovatie in 
het Not lob en ma.ssoprodlAc tie in de 
Apporotenf obrieken en de Philitef obriek 
zeer bepalend is geweest voor de ontwik
keling van Eindhoven tot het technologisch
indlAStrieel centrlAm dot het nlA is. 

J . .Strijp.S ontworpen is in één hond (PhiUps BolAWblAreolA) en in één 
stij 1 (F\Anc tionolisme) en daarmee is geworden tot een lAniek en
semble van flAnctionele orchitectlAlAr en stedebolAW. 
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4.2 Strijp S nu 

Strijp S, zoals het er nu bijligt, is behalve een product van zijn verleden ook een 
stadsdeel dat in de tegenwoordige tijd zijn specifieke kwaliteiten en knelpunten heeft. 
Deze paragraaf gaat dieper in op de knelpunten en kwaliteiten van Strijp S nu. 

KnelplAnten: 
1. Grote gaten in stedebouwkundige structuur. 
Er is enorm veel gesloopt op Strijp S, waardoor er grote gaten zijn geslagen in de 
zorgvuldig ontworpen structuur en veel gebouwen zijn verdwenen. Met name het 
masterplan, dat in 1975 is opgesteld, is hier debet aan . De oorspronkelijke structuur is 
nog wel herkenbaar, maar in een nieuw plan moet je er moeite voor doen om deze te 
versterken en weer zichtbaar te maken. 

Dat er veel gesloopt is, wordt geïllustreerd door de hiernaast afgebeelde ze tekenin
gen van het gebied in 1952, respectievelijk 2000. 

1915 • 1925 

1926 • 1930 

1931 • 1952 

1953 • 1974 

1975 • 2000 

De gebouwen, die nog 
op Strijp S te vinden zijn, 
zijn tot stand gekomen 
tussen de twintiger en 
tachtiger jaren van de 
vorige eeuw. Neven
staand kaartje illustreert 
in welke periode van de 
historische ontwikkeling 
van Strijp S de gebou
wen opgericht zijn . 
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2. 300.000 m2 vrijkomend vastgoed, waarvan ruim 150.000 m2 rijks
monumenten 
Op Strijp S is grof geschat zo'n 300.000 m2 aan vastgoed aanwezig, waarvan ruim 
150.000 m2 onderdeel uitmaakt van de gebouwen die in het kader van het MSP zijn 
aangemerkt als Rijksmonumenten in potentie. Ter vergelijking: de Witte Dame telt 
42.000 m2. Het vereist nogal wat wilskracht en inventiviteit om voor deze monumenten 
passende nieuwe functies te vinden. 

3. Te verwachten bodemverontreiniging 
Bij een terrein, dat sinds 1916 in gebruik is als industrieterrein, moet rekening worden 
gehouden met bodemverontreiniging. Echter een onderzoek, dat is uitgevoerd door de 
SRE Milieudienst in april 1999, laat zien dat in ieder geval op het tracé van de tijdelijke 
HOV-lijn geen bodemverontreiniging te vinden is. 

4. Geen directe bereikbaarheid voor de auto 
Dit heeft twee oorzaken. 
A. 
Als je kijkt naar nevenstaand overzichtskaartje van Eindhoven , zie je dat 
vanuit alle windrichtingen radialen direct de stad insteken tot in het cen
trum. In Strijp is dat niet het geval. De enige weg die nog enigszins als 
radiaal met verkeersfunctie aangemerkt zou kunnen worden, kronkelt 
moeizaam om complex Strijp S. Het is daarom een weinig logische en ook 
weinig gebruikte route . 

Het openstellen van het terrein is een kans om logischer lijnen te creëren 
die vanaf het westen en noordwesten van de stad naar het centrum lei
den. Als ideale route voor de HOV-lijn is daarom bijvoorbeeld een lijn 
getrokken die een rechtstreekse aansluiting mogelijk maakt van de Noord
Brabantlaan uit Veldhoven op de Mathildelaan naar centrum. 
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Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 

Alleen , dan ga je dwars door het Natlab. En dat terwijl uit de historie van Eindhoven 
blijkt dat de stichting van het Natlab ongelofelijk belangrijk is geweest voor de ontwikke
ling van de stad . Volgens mij zou het een gigantische cultuurhistorische blunder zijn om 
het Natlab af te breken. Daarom heb ik voor mijn mezelf de opgave gesteld om andere 
mogelijkheden te verkennen voor de route van de HOV-lijn. 

B. 

5. Geluidsoverlast spoor 

Strijp S wordt aan de noordkant be
grensd door de ringweg. Maar precies 
dat stuk van de ringweg ligt op een 
hoogte van + 4 meter, om een ongehin
derde doorgang tussen Philipscomplex 
Strijp S en Strijp T mogelijk te maken. 
Deze verhoging staat overigens in de 
volksmond bekend als het "Strijps 
bultje". Het terrein grenst dus wel aan 
de ringweg , maar er is geen directe 
aansluiting. Het gebied moet nu via een 
ventwegenstelsel bereikt worden. De 
bereikbaarheid van het terrein zou 
enorm verbeterd kunnen worden door 
het maken van een aansluiting op de 
ringweg . 

De nabijheid van het spoor zorgt voor geluidsoverlast op het terrein. Dit heeft tot gevolg 
dat er planologische beperkingen gelden voor de toegelaten geluidsbelasting aan de 
gevel voor de bestemming woningbouw. Voor kantoren , hotels en andere commerciêle 
functies gelden geen planologische beperkingen aan de buitengevel , aan de markt 
wordt overgelaten of een bepaalde geluidsbelasting voor de functie teveel geluidshinder 
geeft of niet. Er zijn wel regels voor het geluidsniveau binnen, die meegenomen moeten 
worden door de architect. 

4. Kwaliteiten en knelpunten Strijp S 



Voor woningbouw gelden de volgende planologische beperkingen, waarbij van belang is 
dat metingen worden verricht aan de buitenzijde van de gevel: 
- voorkeurswaarde van 50 dBA per etmaal 
- bij overschrijding van de grens 70 dBA per etmaal is geen woningbouw toegestaan 
- tussen de 70 dBA en 50 dBA kan ontheffing aangevraagd worden. 

De volgende twee diagrammen illustreren de geluidsbelasting van het spoor op Strijp S 
het best. De gegevens zijn overigens afkomstig van de Milieudienst van de Gemeente 
Eindhoven. 
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Diagram 1 geeft een indruk van de 
geluidsbelasting op een afstand 
van 10 meter van het spoor, op 
een hoogte van 2 meter. Het 
geluidsniveau is 72,9 dBA mits er 
een geluidsscherm is geplaatst van 
2 meter hoogte. Bij deze 
geluidsbelasting is woning-
bouw niet toegestaan. 

Diagram 2 geeft een indruk 
van de geluidsbelasting op 
een afstand van 150 meter 
van het spoor, op een hoogte 
van 30 meter. Dit is ter plekke 
van de bovenste verdieping 
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van de Hoge Witte Rug. Het geluidsniveau is daar 69,0 dBA mits er een geluids
scherm is geplaatst van 2 meter hoogte. Door het effect van het geluidsscherm is 
het geluidsniveau beneden de 30 meter lager dan 69,0 dBA. Het is dus mogelijk 
om de Hoge Witte Rug een woonbestemming te geven. 
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Overigens zorgt ook de Ringweg voor geluidsoverlast. Hiermee hoeft alleen rekening te 
worden gehouden als er direct langs de weg wordt gebouwd, omdat alleen daar het 
niveau van 70 dBA wordt overschreden. 
Voor meer informatie: zie bijlage 3: Geluidhinder. 

6. Fasering afhankelijk van Philips(divisies) 
De fasering van de herontwikkeling van Strijp S is afhankelijk van beleidsbeslissingen 
van Philips. Strijp S komt namelijk pas helemaal vrij als de Technocampus in Eindhoven 

Zuid voltooid is. Momenteel is de eerste fase van de Technocampus 
in aanbouw, maar het is nog niet zeker of de volgende twee fasen 
ook van de grond komen. Daarnaast is het vrijkomen van Strijp S 
afhankelijk van de definitieve verhuisbeslissingen van de zelfstan
dige divisies die op Strijp S gevestigd zijn . Het verlaten van het 
terrein kan zich daarom uitstrekken over een periode van meerdere 
jaren. 

~wauteiten 

1. Historisch karakter, zowel qua betekenis als qua uiterlijk 
Onderbouwing van deze uitspraak is te vinden in paragraaf 4.1: de 
historie van Philipscomplex Strijp S. 

2. Hoogstedelijke ambiance 
Nevenstaande foto illustreert duidelijk de hoogte van de monumen
tale fabrieksgebouwen tegenover de huizenzee van gemiddels 2 
lagen met kap in de omringende wijken . Dit, gecombineerd met de 
manifeste stedelijke wand van 500 meter die de Hoge Witte Rug en 
het Veemgebouw tezamen vormen, geeft het complex Strijp S een 
hoogstedelijke ambiance die zeker in Eindhoven zeldzaam is. 
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3. Zeer goede OV-bereikbaarheid 
Strijp S zal zeer goed ontsloten worden door het openbaar vervoer. In de eerste plaats 
door de aanwezigheid van voorstadhalte station Beukenlaan van de Nederlandse 
Spoorwegen, een halte die recent is opgewaardeerd door het verdubbelen van de 
sporen en het instellen van een kwartierdienst. In de tweede plaats door de aanleg van 
een nieuwe vorm van openbaar vervoer, die in Eindhoven ontwikkeld wordt en die op 
een tracé langs en later misschien over Strijp S zal leiden . Het nieuwe OV-systeem 
heeft de naam Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) meegekregen en zal zich mani
festeren als een kruising tussen een tram , die over de weg rijdt, en een bus, waarvan de 
chauffeur die niet stuurt. Momenteel wordt nog gewerkt aan het voertuig van deze HOV
lijn: de Phileas, terwijl het tracé al grotendeels is aangelegd. De zeer goede OV
bereikbaarheid is een potentie die opgepakt moet worden, met name Station Beuken
laan is te lang onbenut gebleven. 

4. Multifunctionaliteit gebouwen 

5. Sculpturaal leidingenstelsel 

De gebouwen op Strijp S, die allemaal 
zijn ontworpen door het Philips Bouw
bureau , zijn zeer goed multifunctioneel 
te gebruiken: de betonnen skeletten 
vormen een drager die voor zeer ver
schillende doeleinden in te richten is. De 
functionaliteit hiervan hebben de gebou
wen in hun bestaan al bewezen , want 
vaak zijn ze wel 20 keer van bestemming 
veranderd. Voor een herontwikkeling is 
deze multifunctionaliteit uiteraard een 
gunstig gegeven . 

Het leidingenstelsel voor het transport van bedrijfsgassen is in zijn verschijningsvorm 
een haast sculpturaal industrieel element op Strijp S. Bovendien accentueert het de 
oorspronkelijke stedebouwkundige structuur in de derde dimensie. 
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Om meer te weten te komen over het leidingenstelsel , dat ik bij herontwikkeling graag 
zou willen behouden, heb ik een gesprek gehad met energiemaatschappij Essent, die 
de energieleidingen exploiteert. 

Essent vertelde dat 2 jaar geleden de stadsverwarming, die het herontwikkelde 
Emmasingelcomplex in het centrum van warmte voorziet, vanaf de centrale op Strijp T 
over de leidingenbruggen van Strijp S heen was aangelegd . Vlak voor het eerste ge
bouw van de Hoge Witte Rug duikt de stadsverwarming vervolgens de grond in. Men 

heeft destijds voor deze bovengrondse opzet geko
zen, omdat er onder Strijp S ontzettend veel 
leidingeninfrastructuur is gebouwd. Zij zouden er 
daarom voorstander van zijn om de leidingenbruggen 
in gebruik te houden, ook voor een mogelijk nieuwe 
bestEm m .hg. Gezien de andere kwaliteiten van het 
leidingenstelsel (accentuering stedebouwkundige 
lijnen , mooi industrieel element) ben ik daar ook een 
voorstander van . De illustratie onderaan pagina 66 
toont de Tankstraat achter de Hoge Witte Rug, die 
zijn naam te danken heeft aan de architectonische 
werking van het leidingenstelsel. 

6. Grove structuur in kleinschalig weefsel 
Industrieterrein Strijp S heeft in vergelijking met de 
omringende woonwijken een heel grove structuur, 
zoals in nevenstaande luchtfoto van Strijp S in z'n 
omgeving goed te zien is. Dat geeft programmatisch 
gezien nogal wat mogelijkheden , omdat er ook ele
menten met een zeer grove korrelgrootte op het 
terrein geprojecteerd kunnen worden zonder dat dit 
de structuur aantast. Een verdere uitwerking van dit 
gegeven is te zien in hoofdstuk 8: Programmatische 
modellen. 
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5. Concept 

Vernieuwing op Strijp S is noodzakelijk: Philips gaat het complex zeer waarschijnlijk 
afstoten en daardoor zal het ingrijpend van bestemming gaan veranderen . 

Maar je moet het kind niet met het badwater weggooien! Als vernieuwing betekent 
dat het historische karakter van Strijp S met zijn gebouwen, bouwsels en structuur 
onherkenbaar wordt, dan heb je dé kwaliteit van het terrein weggegooid . En dat zou een 
gemiste kans zijn. 

Want: Ik denk dat de herontwikkeling van Strijp S, mits opgehangen aan de kapstok 
van duidelijk aanwezige historische en hoogstedelijke kwaliteiten , Eindhoven kan ver
sterken daar waar het nodig is: op het gebied van Glans, door invulling te geven aan de 
unieke, Eindhovense: 

"Historie in Hightech''I 

5. Concept Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 
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6. Historisch raamwerk 

Om mijn concept voor de herontwikkeling "Historie in Hightech" kracht bij te zetten , heb 
ik een historisch raamwerk opgesteld voor Strijp S, waarin alle historisch belangrijke 
elementen zijn opgenomen. Voor de volledigheid heb ik zowel de bijnamen als de codes 
van de gebouwen in de opsomming opgenomen. De bijnamen worden vooral gebruikt in 
de volksmond, bij Philips zullen de gebouwen beter bekend zijn onder hun codenaam, 
die voor complex Strijp S steevast met een S begint. 

Opgenomen in het historisch raamwerk zijn : 
• de 5 gebouwen die zijn aangewezen als rijksmonumenten 

in potentie, te weten de Hoge Witte Rug: SK, SAN en 
SBP, het Gebouw met de Klok: SA en het Veemgebouw: 
SOM. 

• 2 gebouwen en 1 bouwwerk, die zo bijzonder zijn dat ze 
net als de rijksmonumenten zeker behouden zouden 
moeten worden, te weten het Natlab: SMM, SAQ en SDO 
vanwege de grote cultuurhistorische betekenis, SEH en 
SWA vanwege hun architectonische waarde en tenslotte 
de laatste fabrieksschoorsteen op Strijp S die precies in 
de punt staat van de stedebouwkundige wigvorm. 

• 4 gebouwen, die zo interessant of aardig zijn dat gepro
beerd moet worden om ze te behouden, te weten min
stens één van de magazijnen: SAO en SH, de Machineka
mer: SAV en het Ketelhuis: SJ. 

• het leidingenstelsel als mooi industrieel element in combi
natie met de stedebouwkundige lijnen die het accentueert. 

• de stedebouwkudige wigvorm, die de ruggengraat van de 
structuur van het terrein vormt. 
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Nadere bijzonderheden per gebouw of bouwwerk 

Hoge Witte R\A9:SK, SAN en SBP 

De Apparatenfabrieken kwamen na de uitvinding 
van de radiolamp achtereenvolgens tot stand in 
1928 (SK) , in 1929 (SAN) en in 1930 (SBP) naar 
een ontwerp van ir. A. Broekert. 

In het kader van het MSP zijn de gebouwen als 
volgt beschreven : "Drie maal een langgerekt, 
zevenlaags gebouw op een rechthoekige platte
grond onder een plat dak. Aan de straatzijde zijn 
de panden op de begane grond voorzien van een 
eenlaags uitbouw met golvend dak, per travee 
gebogen. Aan de uiteinden van de panden zijn 
uitstekende bouwmassa's geplaatst waarin zich 
liftschachten en trappenhuizen bevinden . De 
panden zijn uitgevoerd in beton, SAN en SK zijn 
bepleisterd , op gebouw SBP zijn bekistingsporen 
zichtbaar. De gevels worden grotendeels in be
slag genomen door brede ramen met metalen 
kozijnen en een roedeverdeling. De ramen in de 
trappenhuizen zijn kleiner. Het interieur is als 
gevolg van gewijzigd gebruik ingrijpend veran
derd". 

"De panden zijn van architectuurhistorisch belang 
vanwege het bouwtype en het materiaalgebruik. 
Vanwege de uitvoering in beton is het van belang 
voor de ontwikkeling van de bouwtechniek. 
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Als essentieel onderdeel van het complex Strijp S hebben zij een grote ensemble
waarde". 

Voor de liefhebber, de meeste gebouwen op Strijp S staan volledig technisch omschre
ven in een taxatierapport dat in het Philipsarchief te vinden is. Gebouw SK staat bijvoor
beeld als volgt technisch omschreven in het Philipsarchief: "Een gebouw bestaande uit 
parterre en vier verdiepingen (later verhoogd) , met uitgebouwde trappenhuizen en 
liftschachten. Het geheel is opgetrokken uit beton en heeft een betonnen dak met een 
isoleerlaag van bimsbeton en gedekt met mastiek. Er zijn betonnen en ijzeren trappen 
en trapbordessen met ijzeren leuningen. De vloeren zijn van beton, afgedekt met een 
euboölithlaag . De leidingschachten en toegangen tot de liften zijn afgesloten door 
branddeuren. In de trappenhuizen zijn de sanitaire ruimten en kleedlokalen onderge
bracht. Hierin liggen vloeren van terrazzo; de toegangen zijn afgesloten door geperst 
ijzeren deuren. De aanbouw heeft geen verdieping . De constructie is van ijzer met 
vullingen van metselwerk; de ijzeren kapspanten zijn gedekt met bimsbetonplaten, 
waarop mastiek. Het dak is voorzien van lichtvakken, bezet met draadglas. De beton
vloer is afgedekt met suboölith. Tussen en aan weerszijden van de spoorrails staan 
houten blokken. Tenslotte zijn er twee bordessen, met de begane grond verbonden door 
ijzeren trappen". 

Over SBP, de derde Apparatenfabriek, was het volgende te lezen in de Philipskoerier: 
"Hoewel SBP nu hoofdzakelijk nog dienst doet als magazijn en je er als het ware een 
kanon kan afschieten, had het in vroeger tijden een bruisend bestaan als 
productiefabriek. Het was in die begintijden doodnormaal dat vader, zoon, dochter en 
zwager bij Philips werkten, terwijl zelfs ook moeder aan de productielijn lampvoetjes 
soldeerde. Bij de productie heerste orde en gezag. De lopende band moest blijven 
draaien. Liep je zo maar een afdeling binnen, dan werd je door een strenge voorman in 
witte jas gevraagd naar je bedoelingen. En zat je te lang op het toilet, voor een stiekem 
sigaretje , dan werd er op de deur geklopt. Als je overigens even een sanitaire stop 
nodig had, dan kreeg je van de bandleidster de sleutel van de wc en werd jouw plek 
ingenomen door een zogenoemde "vlinder". Dit waren stand-by medewerk(st)ers, die op 
alle plaatsen tijdelijk inzetbaar waren. 
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Het SBP-trappenhuis bestond uit twee volledig van elkaar gescheiden trappengalerijen : 
één voor dames en één voor heren. Want contact tussen de twee sexen was in die 
dagen niet bevorderlijk voor de juiste arbeidsmoraal ! Er waren ook liften, bediend door 
personeel in uniform, de zogenoemde liftrijders". 

Tijdens een gesprek met Philips Vastgoed werd duidelijk dat zich onder de gebouwen 
van de Hoge Witte Rug een bijzonder geavanceerd dataverkeernetwerk bevindt, 
dat je maar op heel weinig plaatsen op de wereld aantreft. In Eindhoven zijn de Witte 
Dame, het Evoluon en Strijp S aangesloten. Je kunt met behulp van dit leidingennet 
bijvoorbeeld video-conferencingbijeenkomsten houden met mensen in Tokio en Was
hington , mits ze daar over dezelfde technologie beschikken natuurlijk. 

Gebo\.IW met de t(lok:SAl en :2 

Het gebouw met de klok, door Philipsmedewerkers ook wel de "moederklok" genoemd, 
is een blikvanger aan het spoor en aan de ringweg. Het gebouw kwam in twee bouw
fasen in 1928 en 1929 tot stand, naar een ontwerp van architect A. de Broekert van het 
Philips Ingenieursbureau. 

Het MSP maakt de volgende notities bij SA. "Het gebouw is van architectuurhistorisch 
belang vanwege het innovatief karakter van de bouw. Vanwege de uitvoering in beton is 
het van belang voor de ontwikkeling van de bouwtechniek. Daarnaast is het pand als 
onderdeel van het complex van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een sociaal
economische ontwikkeling". 

"Het pand telt zes lagen onder een plat dak en bestaat uit twee op vierkante plattegrond 
gebouwde bouwmassa's. Aan de zuidzijde zijn uitstekende liftschachten annex trappen
huizen geplaatst. Deze zijn iets hoger opgetrokken en steken boven de dakrand uit. Aan 
de noordzijde is een torenachtige bouwmassa van acht lagen met een opbouw aanwe
zig. In de opbouw bevindt zich het waterreservoir. Aan de spoorzijde is tussen de uit
bouwen van liftschachten een eenlaagse bouwmassa onder plat dak aanwezig . 
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Het geheel , zowel de constructie 
als de invulling daarvan, is uitge
voerd in beton. 
Overal zijn brede ramen, voor
zien van metalen kozijnen met 
een kleine roedenverdeling 
geplaatst. De ramen vullen de 
gehele breedte van de 
traveeën". 

In gebouw SA bevindt zich een 
waterreservoir. De Philips Koe
rier meldt hierover de volgende 
anekdote: "Jarenlang deed op 
complex S het gerucht de ronde , 
dat er op de bovenste etage van 
het SA-gebouw een riant 
directiezwembad lag. Op warme 
zomerdagen zou het manage
ment van PMF zo af en toe een 
frisse duik hebben genomen. 
Hoewel dit allemaal onzin is, was 
er wel een bassin met water 
boven in SA2, héél veel water. In 
werkelijkheid ging het om een 
gigantisch reservoir met enkele 
duizenden tonnen koelwater voor de persen beneden in het gebouw. Daar werden 
bakelietproducten gemaakt. Dit bakeliet ging in poedervorm in de matrijzen en moest na 
verhitting snel worden afgekoeld. Van een zwembad was dus geen sprake, hoewel oud
gedienden beweren dat er bij tijd en wijle wel eens iemand in sprong voor de nodige 
afkoeling". 

6. Historisch raamwerk Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 



Het Veemgebo"w:SOM 

Het boek "Philips 
Honderd" schrijft 
het volgende over 
het Veemgebouw: 
"Het Veemgebouw 
werd onder druk 
van de Duitse 
bezetter in 1942 
opgericht. Dat de 
liefde in die pe
riode slechts van 
één kant kwam , 
blijkt uit allerlei 
sabotage-activitei
ten van 
vaderlandslievende 
Philips medewerkers 
waardoor de bouw 
steeds werd ver
traagd. Een bewijs 
daarvan zijn de 
verschillende 
"zoekgeraakte 
gereedschappen" 
die laten op diverse 
plaatsen in de 
vloeren werden 
teruggevonden" . 

6. Historisch raamwerk 



"Typerend voor de functie van het gebouw, goederen
opslag , is de afwijkende lage verdiepingshoogte van de 
diverse etages, de dikke brandmuren en de kleine 
ramen langs het plafond. In een latere periode kreeg 
het Veemgebouw een gecombineerde functie van 
magazijn en kantoor en geleidelijk aan vonden er ook 
de montage-activiteiten plaats, bijvoorbeeld die van 
halffabrikaten . Kenmerkend uit die tijd zijn de han
gende transportbanden die doorliepen tot in gebouw 
SK. Vanaf de jaren '78 - '80, toen SFH werd gebouwd, 
kreeg het SOM-gebouw haar oude functie terug en 
werd het een opslagruimte voor Concern Service. Toen 
is het gebouw tevens grondig gemoderniseerd". 

"Tot omstreeks 1960 had SOM een grote houten bo
venbouw met zendapparatuur. Deze werd vlak na de 
oorlog gebouwd ten behoeve van experimentele Philips 
tv-uitzendingen. Ook stond er een grote radarantenne 
op het gebouw. Deze was niet functioneel , gewoon een 
"nep"-radar dus, en gaf een extra dimensie aan de 
technische uitstraling van het complex" . 

De Philips Koerier meldt nog een bijzonderheid van het gebouw: "Het Veemgebouw kent 
ook een etage 71/2. Deze ontstond bij de bouw van een overigens prachtige gymzaal , 
waarvoor twee etages gedeeltelijk werden "samengevoegd" . Tot 1987 was op de 7e 
etage de ELA-studio gevestigd , destijds de beste en meest geavanceerde Philipsstudio 
die veel koninklijk bezoek heeft gekend , onder meer van keizer Haili Selassi van Ethio
pië. Een bezoek aan deze studio was lang een vast programmapunt bij rondleidingen 
van hoge gasten". 
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Het MSP beschrijft het Veemgebouw op de volgende manier: "Het Veemgebouw is in 
1942 gebouwd naar een ontwerp van het Ingenieursbureau van Philips. In het ontwerp 
zijn expressionistische elementen verwerkt. Het pand ligt aan de westrand van het 
terrein tegen de Beukenlaan, in het verlengde van een reeks betonnen magazijnen". 

"Het is een tienlaags pand op een rechthoekige plattegrond onder een plat dak. De 
schuine zijde aan de kant van de Beukenlaan heeft een trapsgewijs verloop. De gevel 
heeft een aantal vlakken met afgeronde hoeken . De begane grond is terugliggend 
geplaatst, kent een hoge verdiepingshoogte en heeft aan de straatzijde bakstenen 
perrons met trappen. Boven de begane grond steekt een betonnen luifel uit. De verdie
pingen daarboven zijn lager (2 ,90 meter) en aan de bovenrand voorzien van lage, brede 
ramen met stalen kozijnen en een kleine roedeverdeling . Het pand kent plaatselijk een 
opbouw van twee lagen . Het geheel is uitgevoerd in beton , waarbij de gevel grotendeels 
met baksteen is bekleed . Hierin zijn betonnen cordons verwerkt. De constructie bestaat 
uit vierkante kolommen met afgeschuinde paddestoelkoppen". 

het Notlob:SMM,SAQ ensoo 

Het Natlab is samengesteld uit drie delen, het is namelijk twee keer uitgebreid vanwege 
dringend ruimtegebrek. Het oudste deel van het Natlab, SMM, dateert van 1922. Het 
tweede deel , SAQ, kwam in 1929 gereed. In 1953 werd het Natlab vanwege groot 
ruimtegebrek wederom uitgebreid met een nieuwe vleugel : SDO. Ook wordt er een 
nieuwe entreepartij met een collegezaal boven de ingang gerealiseerd . 

In de Philips Koerier was over de tweede uitbreiding het volgende over te lezen: "Al 
jarenlang heeft het Nat. Lab. te kampen met een ernstig tekort aan ruimten voor allerlei 
doeleinden. De theoretici en practici werken soms in vertrekken, die niet bepaald ge
schikt zijn voor de arbeid die er verricht moet worden. De fietsenkelder bijvoorbeeld is al 
enige tijd ingericht als laboratorium. In de vroegere vitrinehal , waar tentoonstellings
ruimte was om bezoekers verschillende experimenten te tonen, moest men , vanwege 

6. Historisch raamwerk 



het ruimtetekort, laboratoriumaccommodatie voor interne doeleinden scheppen. De 
collegezaal was veel te klein, lag te ver van de ingang af en moest bovendien vaak 
dienst doen als doorgang. De magazijnen waren al enige tijd verdrongen naar Strijp R". 

"Al deze problemen worden opgelost door de bouw van een geheel nieuwe vleugel, 
waartoe men reeds met de afbraak van de vroegere lage vleugel aan de voorzijde 
(Kastanjelaan) is begonnen. Alhoewel het feit, dat door deze uitbreiding 2000 m2 of 
8000 m3 aan nuttige ruimte wordt gewonnen natuurlijk in eerste instantie het belangrijk
ste is , zal het meest sprekende voor de buitenstaander zonder twijfel de nieuw gepro
jecteerde, monumentale ingang zijn . Voor een nieuwe collegezaal, waaraan reeds 
geruime tijd behoefte bestond, is een bijzonder interessante en originele oplossing 
gevonden. Deze zal namelijk als het ware als een grote luifel voor en boven de hoofdin
gang naar buiten steken. De nieuwe vleugel 
heeft een kelderverdieping (waar o.a. de 
spectrografen arbeidsruimte krijgen), een 
door een gang in twee gedeelten gesplitste 
eerste en tweede verdieping (aan de ene kant 
werkkamers , aan de andere zijde studeer- en 
zitvertrekken) en een zolderverdieping". 

Technische details van SMM en SAQ zijn 
opgenomen in het Taxatierapport. Let wel , de 
verdiepingshoogten zijn in de loop der tijd 
veranderd , want de gebouwen zijn opgetopt. 
"SMM is een gebouw, waarvan een klein 
gedeelte met verdiepingen , opgetrokken van 
baksteen . Betonnen dak met isolering van 
sintelbeton waarop mastiek. Vloeren van 
beton, deels afgedekt met terrazzo en 
euboölith , deels met parket en tegels. Houten 
regels, kozijnen en deuren". 
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"SAQ is een gebouw, bestaande uit parterre, gedeeltelijk één en gedeeltelijk twee 
verdiepingen, opgetrokken van baksteen . Platte betonnen daken, gedekt met 
rubberoid waarop grind. 
Het gebouw staat aan de voorzijde in 
verbinding met SMM door een 
verbindingsgang. Gedeeltelijk 
onderkelderd, opgetrokken van bak
steen , kapconstructie van hout, gedekt 
met pannen . Alle vloeren van beton, 
afgedekt met tegels , euboölith of 
parket. De muren in de gangen van 
Oud-Hollandsche steen, in de kamers 
en sanitaire ruimten deels bezet met 
tegels, deels gepleisterd. De plafonds 
gepleisterd of bekleed met houten en 
ijzeren ramen, voorzien van bronzen 
raamsluitingen . Houten deuren en 
branddeuren. De houten deuren met 
occumé panelen , sommige beslagen 
met lood. In het gebouw twee gemet
selde liftschachten , afgesloten door 
branddeuren en twee boven elkaar 
gemetselde filmcabines , eveneens 
afgesloten door branddeuren" . 

Aan de kant van de Hoge Witte Rug 
heb ik een mooi detail opgemerkt aan 
het Natlab. Het leidingenstelsel dringt 
hier namelijk het natlab binnen, waar
bij keurig is aangegeven op elke 
leiding wat deze transporteert. 



Een opvallende karakteristiek van het Natlab zijn de binnentuinen, die ofwel hele
maal omsloten zijn door bebouwing , ofwel aan de kant van de Kastanjelaan open zijn . 
Dit vormt een belangrijk aanknopingspunt voor de door mij voorgestelde alternatieve 
route voor de HOV-lijn. 

De Perstnossa-fabriek:.SEH 

SEH, gebouwd in 1956, staat naast het Gebouw met de Klok. Het gebouw werd in de 
Philips Koerier destijds aangemerkt als een aanwinst voor Strijp S, vanwege zowel 
verbetering van de arbeidsomstandigheden als een architectonisch fraai voorkomen . 

"Het is zodanig 
ingericht, dat er 
overal een doel
treffende 
stofafzuiging 
gewaarborgd is. 
Alle ongewenste 
stoffen, dampen 
en gassen wor
den afgevoerd 
door een brede 
schacht van 5 x 1 
m, die zich aan 
de zijde van de 
Mathildelaan 
bevindt en zeven 
meter boven het 
dak uitsteekt". 

Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 



"Batterijen cyclonen zorgen ervoor, dat het materiaal uit de afgezogen lucht terugge
wonnen wordt. De grote verbeteringen op hygiënisch gebied komen ook goed tot uiting 
op de bovenste etage, waar een groot kleedlokaal en een ruime badinrichting zijn on
dergebracht. Voorts is er een heldere kantine voor de werknemers . In het hele gebouw 
is TL-verlichting aangebracht en de bedrijfsleiders , assistenten en bazen hebben , in 
tegenstelling tot vroeger, de beschikking over behoorlijke kantoren". 

"Het uit kelder, parterre en zes verdiepingen bestaande 
gebouw biedt met zijn mooie geelkleurige gevelstenen en 
nagenoeg van onder tot boven aangebracht ramen een 
frisse aanblik en kan - ook in esthetisch opzicht - als een 
aanwinst voor ons bedrijf worden beschouwd". 

SEH draagt inmiddels de bijnaam: de Gele Madonna. 

Kantoor Glas:.SWA 

Over dit prachtige gebouw met een bijzondere architectoni
sche uitstraling heb ik weinig meer informatie kunnen 
vinden , dan dat het gebouwd is als kantoorgebouw voor de 
toenmalige divisie Glas in 1947. Het gebouw staat haaks 
op het eerste gebouw van de Hoge Witte Rug en is zeer 
de moeite waard om te behouden. 

Metaalwarenfabrieken: .SH en .SAO 

SH en SAO zijn respectievelijk tot stand gekomen in 1927 
en 1928 als metaalwarenfabrieken . Tegenwoordig staan ze 
beter bekend als de Magazijnen. 
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De gebouwen staan pal achter SAN en SBP van de Hoge Witte Rug . De 
ruimte tussen de Magazijnen en de Hoge Witte Rug is heel bijzonder door 
de aanwezigheid van het leidingenstelsel en wordt vanwege zijn speciale 
uiterlijk en sfeer de Tankstraat genoemd. Om deze sfeer te behouden, moet 
ten minste één van de twee Magazijnen behouden worden. 

Technische details van SAO: "Een gebouw van ijzerconstructie met vullingen 
van metselwerk. IJzeren kapspanten gedekt met bimsbetonplaten, waarop 
mastiek. Op het dak een kap met lichtramen, bezet met draadglas. Vloer van 
beton . De toegangen afgesloten door geperst ijzeren deuren . In het midden 
van het gebouw een verdieping van ijzerconstructie met vullingen van met
selwerk. Vloer van beton, afgedekt met euboölithlaag. Boven de in- en 
uitgangen bordessen van ijzerconstructie met vullingen van metselwerk. Alle 
bordessen in verbinding met den beganen grond door ijzeren trappen". 

Mac..hinekanier: 
5AU 

Dit heel typische en 
interessante gebouw 
uit 1929 staat op een 
zichtlocatie vanaf de 
Ringweg . Het is geen 
gebouw, dat koste wat 
kost behouden moet 
worden, maar het is zo 
markant dat je het bij 
planvorming wel in je 
achterhoofd moet 
houden. 
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De technische beschrijving in het taxatierapport luidt als volgt: "Een gebouw van ijzer
constructie met vullingen van metselwerk, geheel onderkelderd. Kapconstructie van 
ijzer, gedekt met bimsbetonplaten waarop mastiek. Het dak is voorzien van lichtvakken, 
bezet met draadglas. De vloeren zijn van beton, gedekt met tegels . De muren zijn deels 
bedekt met een lambrisering met tegels . De toegangen tot het gebouw worden afgeslo
ten door geperst ijzeren deuren". 

Kete\h~is met fabrieksschoorsteen: SJ 

Het ketelhuis met de fabrieksschoorsteen 
uit 1926 staat precies in de punt van de 
stedebouwkundige wigvorm. Vroeger split
sten zich hier twee spoorlijnen. In het 
taxatierapport staat SJ als volgt beschre
ven: "Een gebouw, gedeeltelijk 
onderkelderd, van ijzerconstructie met 
vullingen van metselwerk. IJzeren kap
constructie, waarop bimsbetonplaten ge
dekt met mastiek. IJzeren ramen en deuren , 
de muren hebben gedeeltelijk een 
tegellambrisering . Vloeren van beton, 
waarop deels hardgebakken tegels , deels 
ijzeren tegels en klinkers . In de vloeren 
leidingtunnels, afgedekt met ijzeren platen . 
Ingebouwde dubbele ijzeren kolenbunker, 
ijzeren kolenstortkuil buiten het gebouw. 
Boven den bunker een waterreservoir". 
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7. Strijp Sin zijn omgeving 

Dit hoofdstuk is een korte beschrijving van een fietstocht, die ik maakte om de omge
ving van Strijp S goed te leren kennen. Met een op ontwikkeling en herontwikkeling 
gerichte blik heb ik de omgeving beoordeeld , wat belangrijke aanknopingspunten voor 
de programmatische modellen opleverde. 

Oostrand: Woensel West 

Toen ik het spoortunneltje onderdoor fietste en in de rust en het getjilp van vogeltjes 
terecht kwam, wist ik het meteen zeker: Oppassen met ideeën over een doorprik door 
de spoordijk naar dit stadsdeel en waken voor extra verkeersbelasting op de Anthony 
van Leeuwenhoeklaan. Nooit eerder zag ik een plek waar de barrière, die het spoor 
vormt, zo goed van pas komt. 

De drukte, stank en 
andere mogelijke overlast 
van het industrieterrein 
blijven prachtig achter de 
spoordijk verborgen. 

In Woensel West ligt een 
leuk park met een mooie 
bomenlaan langs de spoor
lijn , dat een prima zachte 
rand vormt aan een woon
wijk met echt aardige na
oorlogse woningen in het 
groen. 
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De Philipsfabrieken op Strijp S staan op af
stand en vormen niet meer dan een verrassend 
decor. Hilarisch vond ik nog het beeld van 
volkstuintjes op de voorgrond en de Philips 
"moederklok" en het onvermijdelijke "Let's 
make things better'' op de achtergrond. 

Zuidrand: PSV-terrein en woonbuurt 

Het Philipsdorp en het 
woonbuurtje rond de Lijster
besstraat zijn gesitueerd in 
een absolute 'fuck context', 
zoals Rem Koolhaas dat zo 
mooifypeert. HetPSV
stadion, de Philips Bedrijfs
school en de gebouwen op 
Strijp S zijn reuzen tegen
over de kleine huisjes van 
vaak maar 1 laag met kap . 
En toch is juist deze combi
natie heel aardig. 

Daarom is het volgens mij goed mogelijk om het parkeerterrein ten 
noordwesten van het PSV-stadion te bebouwen met grootschalige 
objecten. De huidige parkeerfunctie kan daarbij eenvoudig in 1 of 

meer lagen onder de grond zijn plaats vinden. Omdat het parkeren altijd een belangrijke 
(neven)functie van het terrein zal blijven, lijkt een kleinschalige woonbestemming in 
aansluiting op het Philipsdorp en de woonbuurt rond de Lijsterbesstraat mij niet ge
schikt. Het terrein kent overigens een harde oostrand in de vorm van een nieuwe zacht
roze spoordijk. 
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De woonbuurt rond de Lijsterbesstraat zou bij planvorming op het .PSV-terrein en 
Strijp S onder druk kunnen komen staan. Het buurtje hoeft, naar mijn mening, ook 
niet koste wat kost behouden te blijven. Wel heel belangrijk is dat de 
Philipsdorpwoningen aan de (vanaf het Philipsdorp gezien) overkant van de 
Frederiklaan behouden blijven, dit om het Philipsdorp als eenheid te behouden . 

Philips heeft aangegeven dat men de jongste gebouwen op Strijp S (herkenbaar 
aan de groene ramen en de oranje 'biefstukken' op het dak) nog zo'n 15 jaar wil 
blijven gebruiken . Pas als dit stuk van Strijp S vrijkomt, kan er grondig nagedacht 
worden over een soepele overgang tussen Strijp S en het Philipsdorp. Rigoreuze 
plannen voor de woonbuurt rond de Lijsterbesstraat zouden volgens mij dan ook op 
de plank moeten blijven liggen, totdat het laatste stuk Strijp S vrijkomt. 

Westrand: stadsdeel Strijp 

Strijp is een typisch , historisch gegroeid Eindhovens stadsdeel 
waar wonen en werken en oud en nieuw hand in hand gaan. De 
Cederlaan is in de loop der tijd getransformeerd tot een nieuw en 
grootschalig geheel , terwijl de Strijpsestraat en de Frederiklaan 
als oude radialen met kleinschalige bebouwing overeind blijven . 
De rest van Strijp is gewoon een mix. 

Ik begrijp volkomen waarom de verkeersontwerpers de Ceder
laan willen koppelen aan de Torenlaan : een logischer route 
tussen de A2 en het centrum is er in Strijp niet te vinden. 
Alleen stuit het me tegen de borst dat men voor een dergelijke 
verkeersader het Natlab zou willen afbreken , een gebouw dat 
een zeer grote cultuurhistorische waarde voor Eindhoven verte
genwoordigt (zie paragraaf 4.1: historie) . Ik stel mezelf daarom 
als opdracht om andere mogelijkheden voor de verkeersstructuur 
te onderzoeken. 
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Noordrand: Strijp T 

Als je station Beukenlaan beklimt en helemaal naar het einde van het perron doorloopt, 
kun je prachtig uitkijken over Strijp S en Strijp T zuid, die door de schaal van hun gigan
tisch grote gebouwen een interessante eenheid vormen. Het driehoekige park op T 
vormt hierbij een schakel tussen S en T. (Welke onverlaat heeft trouwens zomer 1999 
het park laten omploegen?!?). Vooral interessant vond ik het feit dat het park door zijn 
openheid de richting van de ruimtelijke structuur op Strijp T haarscherp laat zien : waar 
de Torenstraat de Ring raakt, scharniert de richting radicaal om naar noordoost. Strijp S, 
waarvan ik wist dat het ook zo'n duidelijke structuur heeft, was moeilijker te begrijpen. 
Dat komt doordat je uitkijkt op een hekwerk en een amorf geheel van kleine gebouwtjes 
op Strijp S. 

,,,.,,,.. 

Ik heb voor mezelf meegenomen, dat er een belangrijke kans 
zit in de overgang van het park op Strijp T naar Strijp S. 
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8. Programmatische modellen 

De titel van mijn afstudeeronderzoek: "Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven" heeft 
in belangrijke mate te maken met de zoektocht naar geschikt programma, die in dit 
hoofdstuk beschreven is. En wel op twee manieren: 
• Als het Strijp S-complex vrij komt, biedt dit verleidelijk veel mogelijkheden voor toekom

stig gebruik: "Wat zullen we er van maken"? 
• Uit het vooronderzoek bleek dat als je Eindhoven wil versterken , dat je dan moet inves

teren in Glans: "Hoe kunnen we mensen verleiden om naar Eindhoven toe te komen"? 

In deze fase van mijn afstudeeronderzoek moest dus een belangrijke stap gezet wor
den. Het scala van ideeên en mogelijkheden, dat tijdens het vooronderzoek naar voren 
was gekomen, moest geconcretiseerd worden in vierkante meters programma, oplossin
gen voor de verkeersstructuur en inpassing op het grondgebied van Strijp S zelf. 

Daarbij stonden voor mij een aantal dingen als een paal boven water: 
• Het programma moet Glans geven aan Eindhoven. 
• De verkeersstructuur in en rondom Strijp S is toe aan een grondige verbetering en het 

Natlab mag niet afgebroken worden ten behoeve van de HOV-lijn. 
• De oorspronkelijke structuur van Strijp S moet gerespecteerd en versterkt worden op 

basis van het Historisch Raamwerk. 

Al met al had ik hiermee voor mezelf een bijzonder moeilijke opgave geformuleerd. 

Gelukkig waren er in die tijd rond maart 2000 twee intrigerende bureaus aan de slag in 
Eindhoven in samenwerking met de gemeente: Trammel Crow Nederland B.V. werkte 
aan Trade Forum bij Meerhoven en BVR, adviseurs stedelijke ontwikkeling, landschap 
en infrastructuur, maakte een visie voor Strijp S. 
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Allereerst stuitte ik op een rapport van Trammel Crow met programmatische verkennin
gen voor de locatie Trade Forum bij Meerhoven. Van dit rapport heb ik twee belangrijke 
dingen opgestoken. In de eerste plaats het feit dat er concrete plannen waren om het 
beursgebouw, dat nu naast het Centraal Station staat, te verplaatsen naar de locatie 
Trade Forum aan de A2. Ook een museum zou interesse hebben om zich aldaar te 
vestigen . Een enorme kans voor de locatieontwikkeling op Trade Forum, maar naar mijn 
mening een aderlating voor Eindhoven om een attractie zo ver van het centrum te leg
gen. Tijdens de interviewronde in het vooronderzoek kwam immers naar voren dat "een 
trekker alleen , zoals het Evoluon vroeger, zijn doel voorbij streeft. Hoeveel Nederlan
ders hebben vroeger het Evoluon bezocht, om vervolgens direct de snelweg naar huis 
weer op te zoeken. Eindhoven zelf hebben ze daarbij nooit gezien". Bovendien werden 
door Trammel Crow een groot aantal programma-samenstellingen voorgesteld , die de 
meerwaarde van beurs en museum niet oppakten . Ze hadden net zo goed geen onder
deel van het programma kunnen uitmaken. 
In de tweede plaats heb ik heel veel van de aanpak van Trammel Crow geleerd, omdat 
uit de scenario's die zij opstelden een grote ambitie sprak en ongebruikelijke program
ma's werden verkend. Ik heb er ook een beetje het gevoel aan overgehouden dat de tijd 
rijp is voor bijzondere projecten. 

In de tussentijd was BVR aan de slag gegaan met Strijp S. Ik was heel blij dat ik, als 
stagiaire van de gemeente Eindhoven, de atelierbijeenkomsten van Philips , Gemeente 
Eindhoven, BVR, Quadrat en BBN heb mogen bijwonen. De manier van aanpak van 
BVR vond ik buitengewoon leerzaam en daarnaast was het een buitenkans om het 
Gebouw met de Klok en het Veemgebouw een keer van de binnenkant te bekijken. Van 
de specifieke aanpak van BVR heb ik het werken met scenario's opgestoken , die opge
steld werden om de grenzen van de mogelijkheden voor Strijp S te verkennen . 
Voor mij gingen die verkennende scenario's echter niet ver genoeg, want op basis van 
het vooronderzoek was het mijn "missie" geworden om een programma samen te stellen 
dat Glans zou opleveren voor Eindhoven. En wat dat betreft mocht de ambitie voor de 
visie-ontwikkeling voor mij nog wel een paar tandjes hoger. 
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Zowel de aanpak van Trammel Crew voor Trade Forum als die van BVR voor Strijp S 
speelden zich af op het niveau van programma-verkenning . Beide bureaus schudden 
daarbij op basis van hun ervaring de vierkante meters die nodig zijn voor specifieke 
functies zo uit hun mouw. Bij gebrek aan die ervaring heb ik in het internet een bijzonder 
handig hulpmiddel gevonden. Want daarin staat zoveel informatie over afzonderlijke 
projecten, maar ook beurscomplexen, hotels, winkels, congrescentra , 
megashoppingcentra enzovoort. En meestal mét de vierkante meters erbij . Op die 
manier heb ik belangrijke programma-basiskennis opgebouwd . 

Ik heb 3 programmatische modellen gemaakt voor Strijp S, die stuk voor stuk totaal 
verschillend zijn. Gemeenschappelijk hebben ze dat ik ervan overtuigd ben dat ze: 
- Eindhoven kunnen versterken op het gebied van glans 
- marktpotentie hebben 
- het terrein open en toegankelijk maken voor veel mensen 
De drie modellen samen hebben mij ongelofelijk veel geleerd over 
de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de herontwikkeling van 
het terrein en de oude fabrieksgebouwen. 

Model 1: Wonen en fh"iswerken 

Het eerste model is er op gericht een heel bijzondere woonwijk te 
maken in Eindhoven . Een woonwijk, die door de combinatie van 
technologie , industrieel erfgoed, wonen en werken , uniek zou 
kunnen zijn in Nederland en daarbuiten . Het toeval wil dat de 
Gemeente Eindhoven onlangs de prijsvraag voor het project 
"Kenniswijk" heeft gewonnen, dat er op gericht is wonen en tech
nologie samen te brengen . 

Waarom een woonwijk? Strijp S is, zoals het er nu bij ligt, uiterst 
verkeersluw. 
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Het terrein is immers al sinds 1916 een enclave in de stad. De wegen op het terrein zijn 
daardoor nooit onderdeel geworden van het stedelijk verkeersnetwerk. Voor een woon
wijk zou dat een goede basiskwaliteit kunnen zijn . 

Verder ben ik aan het denken gezet door het dual band-systeem (zie hoofdstuk 6: 
Historisch Raamwerk) dat onder de gebouwen van de Hoge Witte Rug zit. Dat zou een 
prachtige technologische basis kunnen zijn voor thuiswerken, een mix van wonen en 
werken . Want als je thuis werkt, is 
het onderhouden van contacten via 
internet en email één van de belang
rijkste voorzieningen. Bij thuiswerken 
kun je denken aan mensen die een 
aantal dagen in de week op kantoor 
zitten en een aantal dagen thuis , 
maar ook aan allerlei zelfstandige 
bedrijven met werkruimte gekoppeld 
aan huis. 

Wat heb je nog meer nodig bij thuiswerken? 
Een professionele, grote werkruimte . 
Strijp S heeft daarvoor heel wat geschikte 
ruimte te bieden: in de oude fabrieks
gebouwen. Het handige van de oude fabrieks
gebouwen is namelijk dat ze grote hoge ruim
tes hebben die prima geschikt te maken zijn als 
werkplek. Bij nieuwbouw zou je nooit zoveel 
ruimte krijgen . Een aardig voorbeeld is de Light 
Factory in Amsterdam, een gebouw dat voor
heen dienst deed als wasserij . 
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Door te spelen met 
verdiepingen ont
staan loft-achtige 
ruimtes, die doen 
denken aan de 
herbestemde oude 
pakhuizen in New 
York. In de Hoge 
Witte Rug, het 
Veemgebouw en het 
SWA is dat ook 
mogelijk!. 

Een ander voor-
beeld zijn de 
kalenderpanden in 
Amsterdam, waar 
een pakhuis met 
een diepte van 42 ,5 
meter is opgedeeld 
in een woondeel van 32 meter en 

een patiodeel van 1 O meter. 

'i 
' -

i 1 1 

~~.,,,...____,l....m............_,1,J. J 

Voor woningen zonder buiten
ruimte is zo'n semi-openbare 
ruimte ideaal. Overigens was 
projectontwikkelaar De Princi
paal de opdrachtgever voor 
beide voorbeelden. 
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De overige vierkante meters zou je bijvoor
beeld tot bejaardenwoningen kunnen 
bestemmen , omdat daar in Strijp ook drin
gend behoefte aan is. Veel ouderen, die hun 
hele lang in Strijp gewoond hebben, zijn op 
zoek naar passende huisvesting in hun 
stadsdeel. Maar op dit moment is er zo 
weinig aanbod van bejaardenwoningen in 
Strijp, dat ze genoodzaakt zijn naar andere 
delen van de stad te verhuizen . 

Voor thuiswerkers met kinderen is het 
handig om school en kinderopvang 
dichtbij huis te hebben. Het toeval wil 
dat er in Strijp behoefte is aan een 
brede school-voorziening, d.w.z. een 
school met kinderopvang en kleine 
bedrijfsruimtes. Daarom heb ik ruimte 
gereserveerd voor een brede school in 
het Natlab, omdat dit kleinschalig van 
structuur is en bovendien veilige 
binnentuinen heeft die als speelplaats 
kunnen dienen. 

Het Natlab is met z'n grofweg 23.500 
m2 trouwens veel te groot voor een 
brede school. Ik denk dat 10.000 m2 
meer dan voldoende is voor een 
school met 12 klassen en extra voor
zieningen. 



De projectie van dit programma op Strijp S levert het volgende op: 

1. verkeersluw 
Alle ontsluitingswegen zijn om het gebied heen gelegd. Voor de rest is de 
verkeerssituatie hetzelfde als de huidige situatie van het terrein, het blijft dus 
verkeerskundig gezien een enclave in de stad. Voor de bewoners van de wijk moet het 
echter geen probleem zijn om er te komen, want er werken nu ook een paar duizend 
mensen. Door de wijk gaan geen doorgaande autowegen, elke plek is te bereiken door 
een lusontsluiting vanaf de hoofdroute die om het terrein heen ligt. 
Er zijn wel twee doorgaande langzaam verkeer-routes. Eén verbindt er Strijp S met 
het winkelcentrum Trudoplein aan de ene kant en met de woonwijken en het park in 
Woensel door de spoordijk door te prikken. Dit zorgt tevens voor barrière
vermindering van het spoor. De tweede langzaam verkeer-route maakt een directe 
verbinding tussen het centrum en landelijk Strijp over de Torenstraat mogelijk. 
De HOV-lijn blijft ook in de toekomst rijden over het tijdelijke tracé dat over de Kastanje
laan is aangelegd. Anders klieft de HOV-lijn namelijk de verkeersluwe enclave doormid
den. 

2. band met accent kantoor/bedrijf als geluidsbuffer 
Aan de kant van het spoor en de ringweg is het absoluut noodzakelijk om een band te 
maken met een programmatisch accent van kantoren en bedrijven in verband met 
geluidshinder. Je zou daarbij kunnen denken aan een stedelijke vorm van het "bedrijf 
aan huis"-principe, dat je wel op industrieterreinen tegen komt. De band is langs de 
Glaslaan en de Kastanjelaan ook doorgezet, omdat deze wegen steeds drukker zullen 
worden. Totaal grondoppervlak voor nieuwe kantoren en bedrijven is 26.800 m2. 
Vanwege de geluidshinder kunnen het Gebouw met de Klok en de Gele Madonna in 
principe ook alleen een kantoor/bedrijfsbestemming krijgen . Samen herbergen deze 
gebouwen trouwens zo'n 57.000 m2 bvo (bruto vloeroppervlak) . 
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3. thuiswerkwoningen: 
Als je uitgaat van een oppervlakte van 175 m2 voor een thuiswerkwoning (normaal 
rijtjeshuis is 90 tot 100 m2), dan kunnen de Hoge Witte Rug, het Veemgebouw en SWA 
samen plaats bieden aan 600 thuiswerkwoningen. 

4. wonen in redelijk stedelijk milieu: 
Bij een netto woningdichtheid van 35 woningen/hectare (dus dichter dan Vinex, want dat 
is bruto) kunnen er 330 grondgebonden woningen op Strijp S gebouwd worden . Een 
veel dichter milieu is niet verstandig, omdat het woningaanbod in stadsdeel Strijp voor
namelijk bestaat uit kleine vooroorlogse huurwoningen. Daar moet je iets anders tegen
over zetten . 

Leerpunten: 
1. Bebouwen terrein met woningen levert weinig op. 

Als je het hele terrein rondom de industriële monumenten vol bouwt met woningen, dan 
levert dat maar 330 woningen op. Dat getal steekt karig af tegen de 600 riante thuis
werkappartementen die je in de voormalige industriegebouwen kunt maken. 

2. De industriële monumenten op Strijp S zijn uitstekend te gebruiken als thuiswerk
woningen. 
De voormalige fabrieksgebouwen zijn uitstekend geschikt voor bijzondere woonvormen 
met veel ruimte en niet standaard plattegronden. Het dual band-systeem geeft nog een 
extra ingrediënt om te gaan voor thuiswerken, wat een prima functiemix kan zijn van 
wonen en werken op gebouwniveau. 

3. In verband met geluidsoverlast van ringweg en spoor staat een bestemming met 
hoofdzakelijk wonen flink onder druk. 
Binnen dit model vindt ik de als geluidsbuffer benodigde ruimte voor kantoren en bedrij
ven erg groot. Dit geldt zeker voor de bestemming van het Gebouw met de Klok en 
SEH, die samen 57.000 m2 aan her te gebruiken kantoorruimte opleveren. Als je dat 
vergelijkt met de Witte Dame die 42.000 m2 groot is! 
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Model 1 kwantitatief 

Brede School : 
Natlab 23.500 m2 

• stel klaslokaal= 15 x 20, dan 12 klassen= 3.600 m2 
• stel+ voorzieningen voor brede school= 7.200 m2 
• dan complete brede school voor ca. 10.000 m2. Er blijft dus nog veel ruimte over. 

Thuiswerkwoningen: 
SWA 
HWR 
Veemgebouw 
totaal : 
Woningen: 
netto oppervlakte: 
bij 35 woningen/ha 
bij 40 woningen/ha 
Kantoren hergebruik: 
Klok: 
Gele Madonna: 
Kantoren nieuwbouw: 
grondoppervlakte 

Detailhandel : 
Plein: 
Park: 

70 woningen van 175 m2 
420 woningen van 169 m2 
110 woningen van 175 m2 (vide van 9500 m2) 
600 thuiswerkwoningen 

9,5 ha 
330 woningen 
380 woningen 

45.000 m2 bvo 
12.000 m2 bvo 

26.800 m2, waarvan 16.100 m2 strikt noodzakelijk i.v.m 
werking als geluidsbuffer aan spoor en ringweg. 
3.500 m2 VVO 

4.000 m2 
6.000 m2 
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Model~= Megastores en Desk Cily 

Het tweede model is er op gericht om een mega winkelparadijs binnen de stadsgrenzen 
van Eindhoven te realiseren , dat in ons land zijn weerga niet kent. Een dergelijke functie 
zal winkelstad Eindhoven bij een nog veel groter publiek op de kaart zetten. 

Waarom een megawinkelparadijs? Minister Pronk van VROM 
heeft begin dit jaar een grote verandering doorgevoerd in het 
beleid voor gdv, oftwel grootschalige winkelvoorzieningen . Na
melijk, alle soorten winkels mogen zich nu aan de rand van de 
stad vestigen . Daardoor kan , als een gemeente het toelaat, een 
vlucht naar de perifirie ontstaan van winkelvoorzieningen . Dit 
omdat de grond goedkoper is aan de rand van de stad, de 
autobereikbaarheid er beter is en omdat er veel meer parkeer
gelegenheid is. Om veel publiek te trekken zullen de onderne
mingen veelal als een soort Amerikaanse malls worden opge
zet waarin je je een hele dag kunt amuseren: je kunt er kopen , 
eten en drinken en er is van alles te beleven. Denk bijvoorbeeld 
maar aan een meubelboulevard, maar dan voor kleding, levens
middelen , wasmachines, computers enzovoort. 

Dit is echt een serieuze tendens, zeker als je ook nog eens 
bedenkt dat door fusies panden in de stad te klein worden. Een 
goed voorbeeld is de fusie van Horn (keukens) met Megapool 
(electro), de panden van de beide afzonderlijke bedrijven in de 
stad zijn te klein voor de nieuwe onderneming en men kijkt uit 
naar nieuwe ruimte. 
En dan heb ik het nog niet gehad over allerlei gigantische Europese ondernemingen 
die op dit moment plekken in Nederland aan het uitzoeken zijn om dingen op te starten. 
Want op het gebied van grootschalige detailhandel is Nederland in verhouding met 
andere Europese landen nog een witte vlek. 
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Centr'O, een mall in Oberhausen naar Amerikaans voorbeeld. 
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Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 

Je kunt je voorstellen dat dit soort voorzieningen, als ze op een extensieve 
manier aan de stadsrand worden neergezet, enorm veel ruimte zullen 
opslurpen. Denk bijvoorbeeld aan Ekkersrijt, waar alle ondernemingen 
een eigen ruime kavel hebben, dat voor het grootste gedeelte wordt ge
bruikt voor parkeren . Maar Ekkersrijt is ook een goed voorbeeld van een 
enorm geslaagde winkelvoorziening, die aanvullend werkt op de 
binnenstad en niet concurrerend . 
En trouwens, als de grootschalige ondernemingen niet in Eindhoven 

terecht kunnen, gaan ze wel iets 
beginnen in Nuenen of Hel
mond. We zijn immers mobiel 
tegenwoordig. Maar ik weet zeker 

i dat ze liever in Eindhoven iets 
opstarten . 

Ik heb daarom een alternatief 
geschapen, waarbij een groot
schalige detailhandelsvestiging 
met enorm veel vierkante meters 
compact is opgezet, op een 

i locatie in Eindhoven die de be
zoekers laat kennismaken met 
een stuk Eindhovense historie. 
Referenties voor een dergelijk 
programma zijn Alexandrium 2 in 
Rotterdam, maar dan veel groter 
en Megastores Haaglanden in 
Den Haag, maar dan groter. De 
vergelijking gaat ook op voor 
parkeren , daarvoor kunnen de 
bezoekers het dak op. 
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Maar het megawinkelparadijs beslaat niet het hele terrein! 

Philips kan nog een tijd blijven in de gebouwen die men eigenlijk nog 
niet wil afstoten, omdat ze pas 15 tot 20 jaar oud zijn . 

En er is plaats voor kantoren en bedrijven in de verdiepingen van de 
Hoge Witte Rug, SWA en SEH : zo'n 87.000 m2. Deze kantoren en bedrij
ven kunnen ook weer prima gebruik maken van het dual band-systeem. 
En er is een nieuwe locatie met een grondoppervlakte van 25.000 m2 
beschikbaar langs het spoor. Qua programma kun je denken aan de vol
gende elementen die tijdens het vooronderzoek naar voren kwamen: B
locatie voor kantoren , ICT campus en woonvriendelijke bedrijvigheid met 
een groot percentage kantoor (60 tot 90 %) . 

Maar dan is er nog ruimte over voor een park van 3,2 ha, dat een onbe
lemmerd uitzicht op de industriële monumenten mogelijk maakt. De foto 
hiernaast, die is genomen vanaf het park de andere kant van de spoordijk, 
geeft een impressie van de manier waarop je de monumenten zou kunnen 
zien vanuit het park. 
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De projectie van dit programma op Strijp S levert het volgende op: 

1. Mega winkelparadijs 
Hoe groot is dat mega winkelparadijs nou eigenlijk? 
• Nieuwbouw met een grondoppervlakte van 34.000 m2, met 1200 parkeerplaatsen op 

hetdak 
• Ruimte in de plint (begane grond) van de Hoge Witte Rug van 10.500 m2. 
• Het Veemgebouw is een gebouw, dat prima geschikt zou zijn voor de vestiging van een 

Factory Outlet Center. Net als een warenhuis heeft het een heel dichte gevel en her
bergt het duizenden vierkante meters. Een Factory Outlet Center is overigens een 
enorme winkel waar je de oude collectie en 8-keus van topmerken als Nike en Adidas 
kunt kopen tegen grote kortingen . Als je het Veemgebouw 1/3 uitholt voor een reusach
tige vide, blijft er nog 19.000 m2 verkoop vloeroppervlak over. 

• Het Gebouw met de Klok wordt in dit model een Leisurecenter van 45.000 m2, waar 
jong en oud naar toe kan gaan en zich makkelijk een hele dag kan amuseren. Er zijn 
gamesstudio's, bioscoopzalen, fitness-studio's, beautysalons, achtbanen enzovoort. 

• Het Natlab herbergt de collectieve commerciële functies van het winkelparadijs. Er is 
een foodcourt, een binnenplein met terrassen , kinderopvang met veilige speeltuinen in 
de binnentuinen enzovoort. 

Alles samen zo'n 132.000 m2. 

2. Compact. 
Hoe komt het dat dit mega winkelparadijs zo compact opgezet is? In de eerste plaats 
doordat het parkeren op het dak plaats vindt. Als 1200 parkeerplaatsen niet genoeg 
zouden zijn , kunnen er onder de nieuwbouw ook parkeergarages gebouwd worden . 
Bovendien zijn er plannen om precies bij de afslag vanaf de A2 naar Strijp S een 
transferium aan te leggen. De HOV-lijn brengt de mensen vervolgens snel en simpel 
naar Strijp S. In de tweede plaats is dit model opgezet in de vorm van een collectief 
masterplan in plaats van in losse percelen. Dat scheelt heel veel ruimte . 
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3. Aansluiting op de ringweg 
Voor een publieksaantrekkende functie als een grootschalige winkelvoorziening is een 
directe aansluiting op de ringweg noodzakelijk. Het kan immers niet zo zijn dat alle 
bezoekers via het ventwegenstelsel hun weg moeten vinden. Eén oprit en één afrit zijn 
er al in de bestaande situatie. Samen met een verkeerskundige van de gemeente Eind
hoven heb ik verkend op welke manier de twee nieuwe aansluitingen op de Ring te 
maken zijn . 

4. HOV-lijn maakt de Torenstraat af 
De HOV-lijn heb ik, om het Natlab te kunnen sparen, helemaal de route over de 
Torenstraat laten afmaken. Vervolgens heb ik uitgezocht of je de HOV-lijn via de 
Ringweg weer kunt laten aantakken op de Noord-Brabantlaan. Dat kan als de HOV-lijn 
ten zuiden van de Ringweg blijft rijden , maar dan moeten er een aantal huizen aan de 
ringweg afgebroken worden en dan zal de HOV-lijn een gedeelte over of onder de 
ringweg moeten doorschieten . Het is dus een mogelijke optie, maar het zou wel een 
kostbare operatie worden. 

5. Park 
De parkzone brengt, behalve zijn eigen kwaliteiten , extra voordelen met zich mee. In het 
park heb je namelijk een vrij zicht op de industriële monumenten en daarnaast is de 
wigvorm in de stedebouwkundige structuur van het terrein zeer goed herkenbaar. Het 
park zou op deze manier dezelfde functie kunnen vervullen als het park op Strijp T. 
Echter, het park op Strijp T is opgekocht door een projectontwikkelaar, die de grond wil 
bebouwen. Het creëren van een park op Strijp S zou aan de gemeente een belangrijk 
argument kunnen geven om ook het park op Strijp T te vrijwaren van bebouwing. 

6. Onderdeel stad 
Als je naar model 2 kijkt, zie je in één oogopslag dat Strijp S geen enclave meer is , 
maar dat het onderdeel is geworden van de stad. Dit komt aan de ene kant door de 
aangepaste verkeersstructuur. De Oirschotsedijk wordt aangesloten op de Toren
straat, waardoor een heel nieuwe radiaal ontstaat naar het centrum. 
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Wat daarnaast opvalt is dat het programma op Strijp S aansluit bij de bestemming van 
andere locaties die zich aan de Westcorridor bevinden. (De Westcorridor is sinds 1994 
de prioritaire ontwikkelingszone in Eindhoven, de HOV-lijn is de rode draad van het 
project.) Het is niet zoals "Wonen en Thuiswerken" puur op zichzelf gericht. "Megastores 
en Desk City" voegt zich namelijk prima in de programmatische lijn van Stationskwartier, 
herontwikkeling Emmasingelcomplex, PSV-stadion + ontwikkelingslocatie, 
kantorenlocatie Beukenlaan (ringweg) , Evoluon + nieuw hoofdkantoor Philips Nederland 
enzovoort. 

Leerpunten : 
1. Strijp S is geschikt voor een grootschalige bestemming 

Het terrein kan met zijn grove structuur en grote maten goed ingericht worden voor een 
grootschalige bestemming, zonder dat de oorspronkelijke structuur verloren hoeft te 
gaan en zonder dat industriêle monumenten afgebroken hoeven worden. 

2. Voor een publieksaantrekkende functie is een directe aansluiting op de ringweg noodza
kelijk. 

3. Openheid van park geeft grote voordelen. 
De openheid van park zorgt ervoor dat de industriêle monumenten goed zichtbaar zijn 
én geeft een argument om het park op Strijp Topen te houden. 

Model 2 kwantitatief 

Leisurecentre : 
=Klok 
Factorv Outlet Centre: 

45.000 m2 

= Veemgebouw 19.000 m2 (vide van 9500 m2) 
Grootschalige Detailhandel : 
plint HWR 3 x 3.500 m2 vvo = 10.500 m2 vvo 
nieuwbouw 34.000 m2 wc, met 1200 parkeerplaatsen op dak 
Commerciêle functies, zoals Foodcourt en kinderopvang: 
Natlab 23.500 m2 
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Kantoren hergebruik: 
Hoge Witte Rug: 
Gele Madonna: 
SWA: 
Kantoren nieuwbouw: 
spoorzone grondoppervlakte: 
voor HWR grondoppervlakte: 
Gebouwd parkeren: 
Plein : 
Park S: 
(Park T: 

63.000 m2 
12.000 m2 
11 .000 m2 

25.000 m2 , met 1000 parkeerplaatsen in kelder 
3.400 m2 
2.200 plaatsen (1200 op GDV, 1000 onder kantoren) 
8.800 m2 
3,2 ha 
3,0 ha) 

Model 3: Zakelijk en toeristisch centr\Arn 

Het derde model is er op gericht een halve dag-attractie voor Eindhoven te scheppen op 
Strijp S, het terrein dat de bakermat is van de kracht van stad en regio: de technologie . 
Wat de attractie bijzonder maakt is de combinatie van Historie en Hightech, van her
gebruik en nieuwbouw, van presentatie en ontmoeting. Eindhoven krijgt een plek om 
zelfbewust haar kwaliteiten te presenteren aan eenieder die geïnteresseerd is in techno
logie: jong en oud, zakelijke en toeristische bezoekers, stadsbewoners en stadsgasten. 

Waarom een halve dag-attractie? 
Zowel in de Stadsvisie 2010 als tijdens de interviewronde kwam naar voren dat Eind
hoven sinds de sluiting van het Evoluon behoefte heeft aan een attractie. Een trekpleis
ter die mensen naar Eindhoven toe laat komen en die het eigene van de regio presen
teert. Ik heb daarom een halve dag-attractie op Strijp S gecreëerd, een locatie die de 
bezoekers in aanraking laat komen met een stuk Eindhovense historie en die bovendien 
goed bereikbaar is voor alle soorten vervoer. De grootschalige structuur van het terrein 
biedt daarbij weer veel mogelijkheden voor programma. 
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Presentatie 

Waaruit zou de halve dag-attractie moeten bestaan? 

1. Beurscomplex 
Er zijn concrete plannen om het beursgebouw bij het Centraal Station , dat veel te 
klein is (7.500 m2) ,te verplaatsen naar de rand van de stad. Ik stel voor de beurs te 
verplaatsen naar Strijp S, waar hij onderdeel wordt van de halve dag-attractie. Het 
beursgebouw moet een omvang krijgen van minstens 30.000 m2, zoals het MECC in 
Maastricht en de Brabanthallen in Den Bosch . Pas bij een dergelijke grootte zal het 
beurscomplex echt interessant worden en zal Eindhoven grote beurzen naar zich toe 
kunnen trekken: publieksbeurzen, vakbeurzen en combinaties van beide. Ook zal de 
beurs eindelijk groot genoeg worden voor de grote jaarlijkse beurzen zoals de Zuid
Nederlandse beurs, die nu hoofdzakelijk in tenten wordt ondergebracht. 
Ik heb een beurscomplex geprojecteerd van 30.000 m2 op Strijp S, maar dan zonder 
het ruimteverslindend parkeren eromheen dat de omgeving van het MECC en de 
Brabanthallen zo domineert. Straks wordt duidelijk waar de parkeerplaatsen zijn 
ondergebracht. 

2. Expo van de Regio 
Uit mijn vooronderzoek is al gebleken dat Eindhoven het centrum 
is van de meest geïndustrialiseerde regio van Nederland, maar 
dat die kwaliteit niet zichtbaar is in de stad . In het kader van mijn 
afstudeeronderzoek heb ik natuurlijk geprobeerd om erachter te 
komen wat er zoal in de regio zoal gebeurt op het gebied van 
bedrijvigheid. Internet, Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant, 
weekbladen , het gaf allemaal bitter weinig resultaat. Ik ben er 
daardoor nog meer van overtuigd geraakt dat de bedrijven in de 
regio een plek moeten krijgen om zich collectief te presen
teren. 
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Voor de inhoud van hun presentatie zijn de bedrijven zelf verantwoordelijk, in het belang 
van hun eigen bedrijfspresentatie moeten ze de tentoonstellingen "up to date" houden. 
Iets wat heel belangrijk is bij technologie. 
Als attractie zou het vergelijkbaar kunnen zijn met wat het Evoluon vroeger 
was. Alleen wordt er in de Expo een veel grotere variatie aan producten en 
technologieên getoond en is het niet de presentatie van één bedrijf, maar van 
een hele regio. 

3. Technologiemuseum 
Ik denk dat het geen verder betoog behoeft dat er in Eindhoven plaats is voor een 
technologiemuseum. Een combinatie met de expo levert volgens mij een ijzersterke 
attractie op met als kernwoorden: Historie en Hightech. 

4. Laboratorium voor amateurkunst 
Omdat Eindhoven zo'n jonge stad is, zijn er heel weinig restruimtes. Alles 
heeft een bestemming . De mensen die ooit de 
herontwikkeling van de Witte Dame tot cultuur
cluster op gang hebben gebracht, hadden dan 
ook een gebouw voor ogen voor amateurkunst
verenigingen, kunstenaars , stichtingen , enzo
voort. Maar omdat de herontwikkeling zo glossy 
is uitgevoerd, konden juist dit soort groepen 
mensen niet terecht in de Witte Dame. 

Mijn voorstel is daarom om het cultuurhis
torisch waardevolle Natlab, dat men eigenlijk zou 
willen afbreken om de HOV-lijn aan te leggen, ca
deau te doen aan de stad als Laboratorium voor 
Amateurkunst. En omdat het Natlab zo groot is , zou er 
daarbij ook nog plaats kunnen zijn voor een vrijplaats 
voor jonge ondernemers, zoals oud-directeur Lucassen 

erd heeft in navol in van Arabianranta in Helsinki . 



Ontmoeting 

5. Zakelijk toerisme 
Zakelijk toerisme, oftewel het bezoeken van een stad vanwege je baan , is ongelofelijk 
sterk in Eindhoven. 
Hotels 
De 14 hotels en 1100 hotelkamers die Eindhoven rijk is , zijn daarom van maandag t/m 
vrijdag altijd "bomvol".:. In een onderzoek dat BRO eind 1999 heeft uitgevoerd, blijkt 
daarom dat er in Eindhoven marktruimte is voor 450 tot 800 kamers extra. 
congrescentrum 
En als je een congres wil organiseren in Eindhoven, heb je 
een probleem. Ik heb het zelf ondervonden bij de organisa
tie van het symposium "Toekomst in verticale stedebouw" 
van de TU Eindhoven . De organisatie kon kiezen tussen 
het peperdure Evoluon, het "ouwe motel van van der Valk" 
of de Stadsschouwburg die er helemaal niet op is toege
rust. Het werd uiteindelijk het Evoluon, maar het is de 
vraag hoe lang dat dit nog een publiekelijk congrescentrum 
blijft als Phil ips zijn hoofdkantoor voor Nederland erom
heen gaat bouwen . Bovendien lijkt de combinatie van 
congrescentrum en hotel , die in andere steden heel goed 
blijkt te werken , in Eindhoven nog niet uitgevonden. 

Dit terwijl de Koningshof in Veldhoven een congreshotel is, 
waar zelfs veel internationale congressen georganiseerd 
worden. Veldhoven houdt dus voor de reg io Eindhoven de 
eer hoog , maar een blik op de lijst met internationaal 
bekende congressteden (www.nlcongress.nl) leert dat er 
marktruimte moet zijn voor meer dan één congreshotel in 
de regio. (Amsterdam: 7, Den Haag: 7, Noordwijk: 5, Rot
terdam: 4, Utrecht: 3, Maastricht: 3, Regio Eindhoven : 1.) 
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Ik heb daarom een speurtocht gemaakt over het internet om te zien hoe groot een 
behoorlijk congrescentrum zou moeten zijn , resultaat: 
- 5000 m2 aan vergaderruimtes 
- 2 grote, te koppelen auditoria van samen 4000 m2 
- restaurants en recreatieruimtes van 5000 m2 
- zeg 500 hotelkamers van 30 m2. 
Totaal 29.000 m2 exclusief gangen , dienstruimtes etc. 
Nou, dat past prachtig in het Gebouw met de Klok. Dat is namelijk een buitengewoon 
representatief gebouw van maar liefst 45.000 m2. Bovendien is het zeer geschikt qua 
interne ruimtes . De laagbouw aan het spoor is bijvoorbeeld 4000 m2 groot (genoeg voor 
twee auditoria) en heeft precies de goede hoogte voor een auditorium. Daarnaast heeft 
het Gebouw met de Klok een grote variatie aan binnenruimtes. Ik ben bijvoorbeeld een 
keer op verdieping 21/2 geweest waar een complete balzaal ligt. 

De projectie van dit programma op Strijp S levert het volgende op: 

1. Binnengebied 
Ik heb geprobeerd om het beurscomplex te koppelen aan het congreshotel in het 
Gebouw met de Klok. Maar op basis van dit model heb ik geconcludeerd dat je niet 
moet proberen om een grootschalige functie in het binnenterrein te plaatsen. 
Dat wordt passen en meten met allerlei schuine hoeken, terwijl je dat juist niet wil bij het 
localiseren van een grootschalig programma als een beurscomplex. Bovendien heb je 
zo geen argument meer over om T te vrijwaren van bebouwing. 

2. HOV-lijn en radiaal vanaf Veldhoven door het natlab. 
De HOV-lijn en de radiaal vanaf Veldhoven kunnen dwars door het Natlab heen aange
legd worden , zonder dat het gebouw afgebroken hoeft te worden. De typische structuur 
van het Natlab, met de grote binnentuinen ... zorgt er voor dat je alleen maar twee poor
ten hoeft te maken aan weerskanten van het gebouw. De weg kan dan gewoon tussen 
de gebouwde delen doorleiden. 
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Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 

Samen met een verkeerskundige van de Gemeente Eindhoven heb ik onderzocht of de 
HOV-lijn de zo ontstane boogstralen kan maken. Dat kan . In dit model heb ik de radiaal 
vanaf Veldhoven net als de HOV-lijn rechtstreeks aangesloten op de Torenstraat, zodat 
de Kastanjelaan ontlast wordt en een woonstraat kan worden. Maar na verder onder
zoek ben ik van deze gedachte afgestapt, omdat de opening in het Natlab bij een com
binatie van HOV en auto geen poort meer zou zijn, maar een groot gapend gat. Ook 
van een openbare binnenruimte in het Natlab zou dan geen sprake meer zijn. 

3. Veemgebouw als parkeergarage. 
Het Veemgebouw is een opslaggebouw met lage verdiepingshoogtes, kleine ramen , 
dikke vloeren en zware muren . Het is volledig op zijn functie van pakhuis toegerust. 
Daarom heb ik bedacht dat het zijn oorspronkelijke functie kan behouden door een 
herbestemming tot parkeergarage: een pakhuis voor auto's. Want als je alle 10 lagen 
zou benutten voor parkeren, kun je in het Veemgebouw 1150 auto's kwijt. 

4. Technologiemuseum en Expo 
Het Technologiemuseum en de Expo van de Regio krijgen een locatie aan de Glaspoort 
van Strijp S, de entree die het dichtst bij het centrum ligt. 

5. Kantoren 
De Hoge Witte Rug biedt 73.500 m2 ruimte om te herontwikkelen voor kantoren . Naast 
het Natlab is een grondoppervlak van 15.000 m2 beschikbaar voor kantoren in maxi
maal 3 tot 4 lagen. Dit in verband met het bewaken van een onbelemmerd uitzicht op de 
Hoge Witte Rug vanaf woongebied Strijp. 

6. Groenzone 
De zone voor de Hoge Witte Rug is ingericht als groenzone, zodat je naar de 
grootse stedelijke wand kunt kijken zonder je hoofd helemaal in de nek te hoeven leg
gen. 
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7. Evenemententerrein 
Er is een evenemententerrein van 1,5 ha opgenomen in het plan. Een grote open ruimte 
in de stad kan heel goed van pas komen bij grootschalige evenementen . Ook het beurs
complex kan zo nodig gebruik maken van de extra ruimte. 

8. Onderdeel stad 
Net als voor model 2 geldt voor model 3 dat Strijp S geen enclave meer is in de stad, 
maar een stadsdeel dat verweven is met zijn omgeving. 

9. Kansen van goede OV-bereikbaarheid in dit model opgepakt. 
De kansen van de goede openbaar vervoer-bereikbaarheid van Strijp S (spoor en HOV
lijn) , worden bij dit publieksaantrekkende model het beste opgepakt. Beter nog dan bij 
model 2, omdat mensen geneigd zijn winkelcentra met de auto te bezoeken, omdat "je 
nooit weet wat je tegenkomt" oftewel de auto wordt gebruikt als pakezel. Bij een meer 
cultureel getint programma zullen mensen geneigd zijn de auto eerder te laten staan . 

Leerpunten: 
1. Grootschalige functies passen niet in het binnengebied 

Er is veel ruimte in het zogenaamde binnengebied, dat wordt omkaderd door de stede
bouwkundige wigstructuur, maar het is ondoenlijk om er een grootschalig programma in 
onder te brengen. Dat brengt te veel rare hoeken met zich mee. 

2. HOV-lijn kan eenvoudig door het Natlab heen. 
De HOV-lijn kan, vanwege de typische structuur van het Natlab met binnentuinen, 
eenvoudig door het Natlab heen aangelegd worden. 

3. Klok: congreshotel , Veemgebouw: parkeergarage 
Het Gebouw met de Klok kan uitstekend gebruikt worden als congreshotel. Het 
Veemgebouw kan zijn functie van pakhuis behouden door een herbestemming tot 
parkeergarage. 
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Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 

Model 3 kwantitatief 

Beurscomplex: 
nieuwbouw hallen 28.000 m2 
SEH ondersteunende functies 12.000 m2 
Congreshotel : 
Museum: 
grondoppervlakte: 8.500 m2 
Laboratorium voor amateurkunst: 
Natlab 23.500 m2 
Kantoren hergebruik: 
HWR 
SWA 
Kantoren nieuwbouw: 

73.500 m2 
11 .000 m2 

op Strijp S grondoppervlakte: 
op Strijp T grondoppervlakte: 

15.500 m2 ( maximaal 4 lagen) 
32.000 m2 

Woningen : 
Kastanjelaan 
Commerciële functies: 
Magazijn 
Gebouwd parkeren: 
Veem gebouw 
Parkeergarage bij museum 
Parkeerkelder onder 
evenementerrein 
Parkeerkelder onder kantoren 
Park: 
parkzone 
parkpunt 
Evenemententerrein : 

64 woningen 

2.740 m2 

1.150 parkeerplaatsen 
168 auto's per laag 

600 auto's per laag 
620 auto's per laag 

1,6 ha 
0,2 ha 
15.000 m2 = 1,5 ha. 
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8.4 Keuze programma masterplan 

model 1: Wonen en thuiswerken viel voor mij af omdat: 
- bebouwing van het hele terrein slechts 330 woningen oplevert, terwijl het zicht op de 

industriêle monumenten grotendeels wordt geblokkeerd. 
- dit programma het minst bijdraagt aan de glans van Eindhoven, omdat wonen toch 

meer van hetzelfde is. 

Zowel model 2: Megastores & Desk City als model 3: Zakelijk en toeristisch centrum zijn 
naar mijn mening zeer geschikte programma's voor Strijp S, omdat: 
- beide programma's erg goed passen bij het grootschalige karakter van de locatie. 
- beide programma's goede middelen zijn om Eindhoven op het gebied van Glans te 

versterken. 

Uiteindelijk heb ik gekozen voor het programma van model 3: Zakelijk en 
toeriStiSch centr\.fm, omdat: 
- uit zowel de stadsvisie als de interviews bleek dat Eindhoven grote behoefte heeft aan 

een attractie die én mensen naar Eindhoven toe trekt én die de kwaliteiten van de regio 
presenteert. 

- Strijp S met zijn historische betekenis en industriële monumenten een perfecte locatie is 
voor een dergelijke attractie. 

Daarmee waren de andere twee modenen niet meteen vonedig van de 
baan.Ze leverden namelijk elk een sterk p\.fnt op, dat als bol.twsleen goed 
te integreren was met het programma van model 3. 
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Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 

Het betreft de volgende bouwstenen : 
- model 1: th\fiSwerkwoningen in de Hoge Witte Rug en de bovenste verdiepingen van 

het Veemgebouw. Dit omdat de oude fabrieksgebouwen zeer geschikt zijn voor een 
dergelijke combinatie van wonen en werken door zowel het geavanceerde dataverkeer
systeem als de grote, hoge en vrij indeelbare ruimtes. 

- model 2: de rllitntelij ke strllc. Îllllr . Dit omdat deze structuur enorm veel ruimte en 
openheid schept, zodat én de industriële monumenten goed zichtbaar blijven én ver
schillende functies op een ontspannen manier met elkaar verenigd kunnen worden. 

Het masterplan met deze ingrediënten heb ik de volgende naam gegeven : 

Onttnoetingsc.entrlltn regio Eindhoven. 

- ontmoeting van publiek met een stuk historie en karakter van Eindhoven in de 
halve dag-attractie. 

- ontmoeting in de zin van congressen , vergaderingen, bedrijfscontacten, beurzen etc. 
- ontmoeting van diverse stedelijke functies met elkaar op dezelfde locatie, waardoor 

het een multifunctioneel stadsdeel wordt. 

Met dit alles waren de contouren van het masterplan nog niet helemaal bepaald . Want 
voor mijn gevoel lag er nog een grote kans in de overgang tussen Strijp S en Strijp T. 

Ik ben toen nog een keer naar het einde van het perron van Station Beukenlaan gelo
pen. 

Want daar aan het einde van het perron heb je een geweldig uitzicht op de industriële 
monumenten van Strijp S én Strijp T. Alleen , niemand die het ziet, want hoe vaak loopt 
er nou iemand over dat betreffende perron van Beukenlaan. Daarom dacht ik: wat nou 
als de zone langs het spoor op Strijp T bebouwd zou mogen worden? Dan zouden veel 
meer mensen van dat geweldige uitzicht kunnen genieten. Het bebouwen van de spoor
zone in het park van Strijp T bleek het laatste puzzelstuk in een gedachtengang. 
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Want opeens snapte ik het. Koppeling van de karakteristieke hoofdstructuren van S en 
T aan elkaar levert een gigantische driehoek op, die de belangrijkste industriêle monu
menten op de beide Philipscomplexen onderdeel maakt van een groter geheel en daar
mee in elkaars context plaatst. 

Dat betekent dat je vanuit elk gebouw in de rand van de driehoek een fantastisch uit
zicht hebt op een zeer bijzonder binnengebied met de industriêle monumenten, het 
leidingenstelsel , de laatste fabrieksschoorsteen precies in de punt, (hopelijk) schitte
rende nieuwe gebouwen en een groot park. 

Daarbij is de mogelijkheid om vrij uit te kijken op de gebouwen in de driehoek een ge
volg van de door mij al voorgestelde parkzone. Deze maakt van een weinig nuttig te 
gebruiken ruimte in het binnenste van de driehoek, een unieke en waardevolle locatie, 
die een nieuw karakter meegeeft aan het terrein en die het tevens mogelijk maakt om 
de industriêle monumenten en alle andere gebouwen in hun volle glorie te blijven aan
schouwen . 

Strijp S en Strijp T worden dus 
met elkaar verenigd, doordat de 
belangrijkste industriêle monu
menten op S en T in elkaars 
context geplaatst worden en 
doordat de karakteristieke stede
bouwkundige hoofdlijnen geac
centueerd worden . 

De beschrijving van het master
plan is te vinden in het volgende 
hoofdstuk. De kwantitatieve gege
vens staan hierna vermeld . 
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Strijp S, een verleidelij k stukje Eindhoven 

Masterplan: kwantitatief 

Beurscomplex: 
nieuwbouw hallen 
SWA ondersteunende functies 
Congreshotel : 

32.000 m2 
11 .000 m2 

Klok 45.000 m2 
500 hotelkamers van 30 m2 netto 15.000 m2 
restaurants en recreatieruimtes : 5.000 m2 
Congres/vergaderruimtes: 5.000 m2 
2 auditoria in laagbouw: 4.000 m2 
totaal : 29.000 m2 exclusief gangen , dienstruimtes etc. 
Museum: 
grondoppervlakte 4.000 m2 
Laboratorium voor amateurkunst: 
Natlab 23.500 m2 

nuance: De totale oppervlakte is te groot voor de amateurkunstverenigingen alleen. Er is 
ook ruimte voor Brede School van circa 10.000 m2, voor een stadsdeelkantoor van 
1000 m2 en voor startende ondernemers. 

Woningen: 
HWR 
Veem gebouw laag 6 t/m 1 O 

Woontoren 
Kantoren : 

378 thuiswerkwoningen van 168 m2 
55 woningen van 175 m2 

(met vide van 9.500 m2) 
63 woningen van 161 m2 

Strijp S grondoppervlakte 25.000 m2 
Strijp T grondoppervlakte 16.000 m2 

Uit het ruimtelijk ontwerp (zie hoofdstuk 9: masterplan) blijkt dat dit 70.000 m2 bvo op 
Strijp S kan opleveren en 30.000 m2 bvo op Strijp T. 
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Commerciële functies: 
Plint HWR: 10.500 m2 
(detailhandel , lobby, kinderopvang etc.) 
Magazijn: Fitness & Healthcentre 2. 7 40 m2 
Restaurant de Machinekamer 2.500 m2 
Grand Café 't Ketelhuis 1.000 m2 
Plein: 
Evenemententerrein: 
Plein op kop HWR 
Park: 
Strijp S: 
Strijp T: 
Gebouwd parkeren : 
Veemgebouw laag 1 t/m 5 
Kelder beursgebouw 
Kelder kantoren Strijp S 
Kelder kantoren Strijp T 
Megascherm 
Uitkijktoren op Veemgebouw 
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12.000 m2 
2.850 m2 (0,29 ha) 

2,8 ha 
1,4 ha 

575 parkeerplaatsen 
1260 parkeerplaasten per laag 
1000 parkeerplaatsen per laag 
640 parkeerplaatsen per laag 
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9. Masterplan 

Het masterplan is opgebouwd uit de volgende 9 elementen, die ik in de navolgende 
paragrafen in tekst en beeld zal toelichten . 

1. Driehoek 
2. Attractieplein 
3. Behoud Natlab 
4. Kantoren spoorzone 
5. Handhaving leidingenstelsel 
6. Verbeteren autobereikbaarheid 
7. Voetgangers- en fietstunnel 
8. Kop Hoge Witte Rug 
9. Philips blijvend en fasering 

CJ .1 Driehoek 

De tekening van de bestaande situatie laat zien dat de hoofdlijnen van de stedebouw
kundige structuur (ontworpen in 1916) nog wel aanwezig , maar niet meer duidelijk 
herkenbaar zijn . Alleen de overgebleven gebouwen van de Hoge Witte Rug en het 
Veemgebouw vormen nog een duidelijke structurerende eenheid . 

De tekening van het masterplan (pagina 120) toont: 
- Hoe de nieuwe gebouwen de oorspronkelijke structuur versterken en daarmee weer 

zichtbaar maken. 
- Hoe de koppeling van de hoofdstructuren van Strijp S en Strijp T aan elkaar een giganti

sche driehoek oplevert, die de belangrijkste industriêle monumenten op de beide 
Philipscomplexen onderdeel maakt van een groter geheel en daarmee in elkaars con
text plaatst. 
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Strijp S, 
masterplan. 



De driehoek bestaat uit de volgende elementen : 
- Een park van in totaal 4,2 ha, waarvan 2,8 ha op Strijp S en 1,4 ha op Strijp T. Op Strijp 

T verdwijnt 1,6 ha van de 3,0 ha park. In totaal komt er dus 1,2 ha park bij. 
- In de zone op S en T langs het spoor: kantoren, kantoorachtige bedrijvigheid en bedrijfs

ondersteunende diensten. Op basis van mijn ontwerp heb ik uitgerekend dat er op Strijp 
S plaats is voor 70.000 m2 en op 
Strijp T 30.000 m2. In paragraaf 9.4 is 
aanvullende informatie over de 
kantorenzone te lezen. 
Een congreshotel in het buitenge
woon representatieve Gebouw met 
de Klok, dat uitstekend voor deze 
functie geschikt is (zie paragraaf 8.3). 
378 grote thuiswerkappartementen in 
de Hoge Witte Rug en 55 in de bo
venste 5 verdiepingen van het 
Veemgebouw (zie paragraaf 8.1) 
Parkeren in de onderste 5 lagen van 
het Veemgebouw (totaal 575 plaat
sen) voor de bewoners van de thuis
werkwoningen. 

- Een woontoren met 84 grote apparte
menten. In paragraaf 9.8 is meer te 
lezen over de locatie van deze woont
oren. 

De tekening hiernaast geeft een beeld 
van het schitterende uitzicht, dat je zou 
kunnen hebben vanuit één van de 
thuiswerkappartementen in de HWR. 
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Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 

Vanuit je woning kun je zo het park in lopen. 

In het park is bij
voorbeeld plaats 
voor een speeltuin . 

Het park is open op een campusachtige manier, 
maar er kunnen natuurlijk beschutte plekken ge
creëerd worden, bijvoorbeeld door middel van een 
haag . 

Dat er vanaf de ringweg ook een schitterend uitzicht 
is op het park en de driehoek is niet in één plaatje 
vast te leggen. Maar de film , die bij dit verslag 
hoort, geeft een heel goed beeld van hoe het zou 
voelen om in de "toekomstige situatie" over de 
ringweg langs Strijp S en T te rijden . 
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Cf.:2 Anractieplein 

De halve dag-attractie bestaat uit meerdere elementen, die om een evenemententerrein 
gesitueerd zijn. Ik heb het geheel daarom omgedoopt tot attractieplein Eindhoven. 
Onderdeel van attractieplein Eindhoven zijn: Technologiemuseum, Expo Regio Eind
hoven, evenemententerrein, Beurs Eindhoven, Laboratorium voor amateurkunst, 
megaprojectiescherm en uitkijktoren op het Veemgebouw. 
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Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 



Het Technologiemuseum en de Expo Regio Eindhoven delen een grond
oppervlak van 4.000 m2. Ze zijn in de architectonische vormgeving duidelijk als 
twee afzonderlijke componenten te herkennen. De hoogte van het onderste 
volume moet gelijk zijn aan de hoogte van het Natlab. Dit zorgt ervoor dat er 
een schaalovergang wordt gemaakt tussen het Natlab en het Veemgebouw. 

Het museum en de expo liggen op een zichtlocatie aan de ringweg. Op dit 
plaatje is ook de uitkijktoren op het Veemgebouw te zien , van waaruit iedereen, 
die zijn hoogtevrees onder controle kan houden, een schitterend uitzicht heeft 
over Strijp Sen grote delen van Eindhoven . 

Het idee voor de 
uitkijktoren is 
niet zomaar uit 
de lucht gegre

pen, maar is een recon
structie van een vroeger 
bestaande situatie . 
Tussen ongeveer 1945 
en 1960 heeft er name
lijk een grote houten 
bovenbouw met zend
apparatuur op het 
Veemgebouw gestaan. 
Deze werd vlak na de 
oorlog gebouwd ten 
behoeve van experimen
tele Philips tv-uitzendin
gen. Ook stond er een 
grote radarantenne op het gebouw. Deze was niet functioneel , gewoon een "nep"-radar 
dus, en gaf een extra dimensie aan de technische uitstraling van het complex. 
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De Beurs Eindhoven heeft een oppervlakte van 32.000 m2. Onder het beursgebouw 
is een parkeerkelder, die plaats biedt aan 1260 auto's per laag. Ondersteunende 
functies voor de beurs, zoals een congresbureau , de administratie en de marketing
afdeling, zijn ondergebracht in gebouw SWA, dat circa 11.000 m2 groot is. 

Het Megaprojectiescherm is 
een extra attractie, die op 
allerlei manieren en voor aller
lei evenementen te gebruiken . 
Het basisprincipe van het 
Megaprojectiescherm is als 
volgt: je levert je dia
presentatie, videofilm, 
computerbestand, software 
enz. in bij de centrale projectie
unit, die het voor je afspeelt op 
een scherm van 12,5 bij 18 
meter. Incidenteel is het ook 
mogelijk om de bijbehorende 
geluidsinstallatie te gebruiken. 

Stel je eens voor wat je met zo'n scherm allemaal kunt doen! Op een gewone dag 
kunnen de bezoekers van het Technologiemuseum bijvoorbeeld buiten een computers
pel spelen voor een groot publiek. Dat wordt misschien wel net zo populair als het 
skaten op het stadhuisplein . De Expo Regio Eindhoven kan presentaties maken, die 
bijvoorbeeld één keer per uur op het scherm getoond worden. De Beurs kan op het 
scherm haar evenementen aankondigen, maar er kunnen ook productpresentaties 
gehouden worden op het evenemententerrein met special effects op het scherm. 

Ook vormt het scherm en de hele ruimte eromheen een prima decor voor theater
voorstellingen. Dit plaatje van La Defense in Parijs laat zien hoe je je dat zou kunnen 
voorstellen . 
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Het evenemententerrein, dat op dit plaatje in zijn volle lengte te zien is, is 1,2 ha 
groot. Een grote open ruimte als deze biedt natuurlijk enorm veel gebruiksmoge
lijkheden. Op het plaatje ziet het evenemententerrein er wat leeg uit, maar de 
Beurs en het Technologiemuseum mogen er spetterende entrees op maken. 
Bovendien zal het evenemententerrein met straatmeubilair ingericht worden . 
"Let's make things better" met dit soort meubilair van Philips, dat het technologi
sche karakter van de locatie accentueert. 

Het Laboratorium voor amateurkunst, dat in het 
Natlab gevestigd is (argumentatie zie paragraaf 
8.3) , maakt ook onderdeel uit van het attractie
plein . Bepaalde delen worden namelijk openge
steld voor het publiek en in de binnentuinen zijn 
exposities te bezichtigen. Omdat het Natlab te 

groot is voor de amateurkunst
verenigingen alleen, zouden ook een 
Brede School en jonge ondernemers er 
zich kunnen vestigen. Meer informatie 
over de HOV-lijn door het natlab is te 
lezen in de volgende paragraaf. 

Cf .3 Beho"d Natlab 

Op dit moment zijn er uitgewerkte plannen, indicatief vastgelegd in het 
bestemmingsplan, om het Natlab te slopen zodat de HOV-lijn via een 
logisch tracé van de Torenstraat naar de Cederlaan kan rijden . Volgens 
mij zou het een blunder zijn om het Natlab, dat een belangrijke cultuur
historische waarde vertegenwoordigt (zie paragraaf 4. 1) te slopen voor 
de aanleg van de HOV-lijn. Het is namelijk helemaal niet nodig, omdat er 
een goedkoop en eenvoudig alternatief is: de HOV-lijn kan door het 
Natlab heen rijden door gebruik te maken van de binnentuinen. Op de 
tekening is te zien hoe. 
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Er worden twee poorten gemaakt aan weerszijden van het Natlab. De 
HOV-lijn wordt door middel van haalbare boogstralen (de HOV kan 
maar beperkte bochten maken) door het Natlab heen geleid. Ook is er 
plaats voor fiets- en voetpaden. 

Het Natlab kan zo als poortgebouw tussen Strijp S en stadsdeel Strijp 
gaan functioneren . 
In het binnenste van het Natlab zal een halteplaats komen voor de 
HOV-lijn, omdat deze plek zowel voor stadsdeel Strijp en Strijp S 
"halverwege" de poort ligt. 

Binnen de volledige HOV-lijn van het Centraal Station naar Meerhoven 
I Veldhoven is dit een logische halteplaats. Datzelfde geldt voor de 
andere HOV-halte die ik op Strijp S gepland heb vlak voor het eerste 
gebouw van de Hoge Witte Rug . 

CJ.~ ~ontorenzone 

Voor de bebouwing van de spoorzone op Strijp S en Strijp T heb ik twee uitgangs
punten vastgesteld : 

De gebouwen moeten net als de bestaande gebouwen loodrecht op de hoofd
structuur staan. 

- Het moet mogelijk blijven om vanuit de trein de industriële monumenten te zien. 

De combinatie van deze twee uitgangspunten betekent dat de nieuwe gebouwen een 
soort lamellen moeten vormen in een orthagonale structuur, loodrecht op het spoor. 
De geplande kantorenzone in het masterplan voor de Kop van Zuid is een goed 
voorbeeld van hoe dit zou kunnen werken. 
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Alleen, om een goed zicht te kunnen hebben vanuit de trein zijn loodrechte zichtlijnen 
niet voldoende. Ik heb daarom een tweede richting voor zichtlijnen geïntroduceerd, die 
loodrecht op de hoofdstructuur van Strijp T staat. 

De volgende tekeningen laten globaal zien hoe de zichtlijnen kunnen werken. De bij dit 
verslag behorende filmp geeft een veel beter beeld. 

Nadat ik de lamellenstructuur had ontworpen, kwam ik tot de conclusie dat het binnen
gebied ook zo zijn eisen stelt: 
- De bestaande gebouwen vormen massieve wanden, die ervoor zorgen dat de stede

bouwkundige structuur ook in de derde dimensie waarneembaar is. Nieuwe gebouwen 
moeten op een bepaalde manier ook die wandwerking vervullen. 

- Het binnengebied geeft alleen een sfeer van geborgenheid als er gebouwen van ten 
minste één laag het binnengebied begrenzen. 

Om aan deze uitgangspunten tegemoet te komen heb ik op Strijp S een plint van 2 
bouwlagen gemaakt, vergelijkbaar met de kantoren bij het Beursgebouw in Eindhoven 
nabij het Centraal Station. 
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De situatie op Strijp S kan er dan zo uitzien . De plint zorgt zowel voor wandwerking 
als voor geborgenheid . Programmatisch zal de plint voornamelijk onderdak bieden 
aan kleinschalige kantoren , kantoorachtige bedrijvigheid en bedrijfs
ondersteunende functies . 

Het uitzicht vanuit één van de 
kantoren laat zien , dat de 
kantorenzone een duidelijke 
eenheid vormt, waaruit inci
denteel torens naar boven 
springen . Vanuit het kantoor 
zijn ook Grand Café 't Ketel
huis en Restaurant de Machi
nekamer te zien . 

Door middel van plint en torens heb ik de verschillende 
uitgangspunten , geredeneerd vanuit het spoor aan de ene 
kant en vanuit het binnengebied aan de andere kant, met 
elkaar verenigd . 

Op Strijp T heb ik grootschaliger kantoren geprojecteerd , 
waarbij de eenlaagse plint ruimte biedt aan receptie, 
vergaderzalen en dergelijke. Qua beeld is dit vergelijkbaar 
met dit gebouw van arch itect Neutelings in Amsterdam. 

Vanuit het park op Strijp T levert dit het nevenstaande 
beeld op. 
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Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 

'1.5 Beho"d leidingenstelSel 

Het leidingenstelsel voor het transport van bedrijfsgassen is in zijn verschijningsvorm 
een haast sculpturaal industrieel element op Strijp S. Bovendien accentueert het de 
karakteristieke stedebouwkundige structuur in de derde dimensie. Uit een gesprek met 
de exploitant van het leidingenstelsel, energiemaatschappij Essent, bleek dat men er 
een voorstander is om het de leidingenbruggen in gebruik te houden. De benodigde 
leidingen voor de nieuwe bestemming 
zouden (gedeeltelijk) over deze bruggen 
heen geleid kunnen worden. Op deze 
manier kan het leidingenstelsel op Strijp S 
behouden blijven. 

Deze beelden, vanaf de ringweg en vanaf 
de fietsroute ter plaatse van de Hoge Witte 
Rug en het Veemgebouw, kunnen daarom 
ook in de toekomstige situatie gezien 
worden . 

Het leidingenstelsel zou nog een extra 
functie kunnen krijgen als lichtobject, door 
het op een vergelijkbare manier aan te 
lichten als deze voormalige fabriek in 
Duisburg (IBA Emscher Park) . 

'I .6 Verbeteren olAtobereikboorheid 

De autobereikbaarheid van Strijp S kan enorm verbeterd worden door een directe aan
sluiting te maken op de ringweg. Voor een publieksaantrekkende functie is dat absoluut 
noodzakelijk. Hoewel de ringweg ter plekke van Strijp S grotendeels tot 4 meter hoger 
J:gt dan het maaiveld (het Strijps bultje) is een directe aansluiting vrij eenvoudig te maken. 
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In de bestaande situatie zijn er ter hoogte van de onderdoor
gang van de ring onder het spoor al één oprit en één afrit 
aanwezig. Deze kunnen in de toekomst gewoon benut 
worden . 

De extra afrit moet een lengte van ongeveer 100 tot 150 
meter hebben om te kunnen dalen van 4 meter naar maai
veldniveau . De afstand tussen Torenstraat en Veemgebouw 
is voldoende groot om een afrit te kunnen maken die ter 
hoogte van de Torenstraat naar beneden gaat, om naast het 
Veemgebouw het maaiveldniveau te bereiken . 

Voor de oprit geldt, naast de benodigde afstand voor het 
hoogteverschil , een aanvullende afstandseis van 250 meter, 
die noodzakelijk is om te kunnen invoegen op de ringweg. 
De oprit is te bereiken vanaf de Torenstraat, voert in een 
slingerbeweging langs de krachtcentrale van Essent (net 
zo'n slingering als de wegen in Flight Forum) en stijgt daarbij 
tot de benodigde hoogte. Vanaf het keerpunt kan ingevoegd 
worden op de ringweg. 
Uiteraard is de tekening geen volledig correct 
verkeerskundig ontwerp, maar hij geeft wel een beeld van de mogelijkheden. 

CJ.7 fiets- en voetgongerst\Annel 

Op bovenstaande plattegrond is ook de fiets- en voetgangerstunnel te zien die ik heb 
gepland om Strijp S en T direct met elkaar te koppelen voor langzaam verkeer. Een 
dergelijke koppeling lijkt mij noodzakelijk, omdat de kantorenzones aan beide zijden van 
de ringweg onderling goed bereikbaar moeten zijn . Voor autoverkeer moet de geringe 
omrijdbeweging geen onoverkomelijk probleem zijn . 
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Vanwege de veiligheid en de aantrekkelijkheid van de route mag de verbin
ding geen donkere tunnel worden . Ik heb de tunnel daarom zo gedetailleerd, 
dat de parkzijde glooiend afloopt naar het niveau van de tunnel. De andere 
zijde vormt wel een harde wand, maar glooit ook enigszins naar beneden. 

Deze tunnel zou overigens niet alleen een rol gaan spelen in de verbinding 
tussen Strijp S en T, maar zou ook zeker gebruikt worden door fietsers die zo 
op een aantrekkelijke manier van stadsdeel Strijp naar stadsdeel Woensel 
kunnen fietsen . 

q.a Kop Hoge Witte Rll9 

De Hoge Witte Rug bestond vroeger uit 4 gebouwen, maar tegenwoor
dig zijn er nog maar 3 over. Waar vroeger het eerste gebouw stond (aan 
de centrumzijde) is daarom nu een gat, dat vraagt om invulling . Alleen , 
de Hoge Witte Rug is zo'n duidelijke eenheid, dat elke poging om een 
nieuw gebouw te ontwerpen dat zich moet voegen in die wand , tot 
mislukken gedoemd is. 

Ik heb er daarom voor gekozen om een los object in de vorm van een 
slanke woontoren in het verlengde van de Hoge Witte Rug te plaatsen , 
die niet de richting van de Hoge Witte Rug aanneemt maar die van de 
bebouwing langs het spoor. 

De woontoren is zo gesitueerd dat hij de stedebouwkundige wigstructuur 
accentueert oftewel het punt waar Torenstraat en Philitestraat samenko
men. De hoogte van de woontoren is gelijk aan de hoogte van de 
fabrieksschoorsteen uit 1926, die ernaast staat. 
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'l.'I Philips blijvend en fasering 

Philips blijvend 

Tussen de woontoren en de Hoge Witte Rug 
ontstaat zo een open ruimte van circa 70 meter 
bij 40 meter, die veel aanknopingspunten biedt 
voor een interessant plein . 

Op deze plek duikt namelijk het leidingenstelsel 
de grond in, is (grand café) 't Ketelhuis gelegen 
en is een HOV-halte gepland. Het oorlogs
monument wordt enkele meters verplaatst, zodat 
het op het plein komt te staan. 

Philips heeft aangegeven dat men de 
jongste gebouwen op Strijp S (herkenbaar 
aan de groene ramen en de oranje 'bief
stukken' op het dak) nog zo'n 15 jaar wil 
blijven gebruiken. Dit gedeelte van Strijp S 
(bij de Glaspoort, ten zuiden van de Toren
straat) is daarom ingepast in het master
plan. 

Qua functie is het niet in conflict met de 
nieuwe bestemmingen, hoewel de toegestane milieubelasting bij oplevering van de 
woningen moet zijn teruggebracht van niveau 3 naar het acceptabele niveau 2. Pas als 
dit laatste stuk van Strijp S vrijkomt, kan er grondig nagedacht worden over een soepele 
overgang tussen Strijp S en het Philipsdorp. Op de mogelijke bestemming van dit ge
deelte wil ik nog niet vooruitlopen, omdat alle mogelijkheden - van woningbouw tot 
uitbreiding van het beursgebouw - nog open staan . 
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Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 

Fasering planelementen 
Het masterplan is in een aantal functionele onderdelen te verdelen , die de kosten
dragers zullen zijn in de grondexploitatie: 
- zakelijke zone Strijp S 
- zakelijke zone Strijp T 
- woon/werkzone Torenstraat en parkeergarage Veem 
- beurscomplex, museum, expo en evenemententerrein+ laboratorium voor amateurkunst 

en HOV-lijn 
Als het masterplan is vastgesteld kunnen deze verschillende onderdelen in principe in 
willekeurige volgorde worden uitgevoerd, omdat ze voldoende onderlinge samenhang 
hebben. Dit sluit aan bij de wensen van Philips, dat heeft aangegeven het gebied waar
schijnlijk in delen te willen verlaten . Dit zal natuurlijk nooit één op één lopen, maar het 
terrein hoeft in ieder geval niet in één keer of in een vastgestelde volgorde her
ontwikkeld te worden . 

De volgende kostenfactoren zullen een belangrijke invloed hebben op fasering en 
exploitatie: 
- De aansluiting op de ringweg is van belang voor de zakelijke zone op zowel S als T én 

voor het attractieplein. Bovendien is het een belangrijk element voor de aanhaking van 
Strijp S op het verkeersnetwerk van de stad en daarmee op de mental map van de 
Eindhovenaren en hun gasten. De aansluiting zal daarom een begininvestering moeten 
zijn, die te vergelijken is met de aanleg van de Erasmusbrug bij Kop van Zuid. Overi
gens is de aansluiting vrij makkelijk en goedkoop te maken. 
De parkzone hoort zowel bij de zakelijke zone als bij de woon/werkzone op Strijp S, 
maar over de aanleg ervan zal zekerheid moeten bestaan voordat kan worden begon
nen met één van beide delen. 
De fiets- en voetgangerstunnel is van belang voor de driehoek die zicht uitstrekt over 
Strijp S en T en zorgt daarnaast voor een verbetering voor de fietsverbinding tussen 
Strijp en Woensel. De tunnel kan in de fasering gezet worden bij de ontwikkeling van de 
tweede zakelijke zone, dus wanneer er iets te verbinden is. 
Het aanleggen van de HOV-lijn over de Torenstraat is afhankelijk van het vrijkomen van 
het natlab. 
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10. Conclusies en aanbevelingen 

Bij de herontwikkeling van een grote en betekenisvolle locatie als Strijp S is het belang
rijk, dat er niet alleen eng gekeken wordt naar het terrein zelf, maar dat eenieder zich 
afvraagt wat de meerwaarde van de herontwikkeling kan zijn voor de hele stad. 

Vernieuwing op Strijp S wordt noodzakelijk als Philips het complex verlaat, maar je moet 
het kind niet met het badwater weggooien! Als vernieuwing betekent dat het historische 
karakter van Strijp S met zijn gebouwen, bouwsels en structuur onherkenbaar wordt, 
dan is dé kwaliteit van het terrein weggegooid . En dat zou een gemiste kans zijn. 

De herontwikkeling van Strijp S kan , mits opgehangen aan de kapstok van duidelijk 
aanwezige historische en hoogstedelijke kwaliteiten, Eindhoven versterken daar waar 
het nodig is: op het gebied van Glans. 

Op basis van het historisch raamwerk (pag. 69), dat respect heeft voor de historische 
betekenis en de structuur van Strijp S, is het mogelijk om een aantrekkelijk en econo
misch haalbaar plan te maken voor de herontwikkeling van het complex. 

Strijp S is vanwege zijn grove structuur en hoogstedelijk karakter uitstekend geschikt 
voor de situering van een grootschalig programma. Dat biedt veel mogelijkheden voor 
het toekomstige gebruik van het terrein. 

Om Eindhoven te versterken op het gebied van Glans zijn een programma met groot
schalige detailhandel en bovenal een programma met een halve dag-attractie voor 
Eindhoven kansrijk. 
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Strijp S, een verleidelijk stukje Eindhoven 

Voor een publieksaantrekkende functie is een goede bereikbaarheid een vereiste. Strijp 
S is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer, want er stoppen treinen op 
voorstadhalte Beukenlaan en bovendien gaat binnenkort de HOV-lijn langs of over de 
locatie rijden . De auto-ontsluiting is op dit moment niet goed, maar deze kan enorm 
verbeterd worden door het maken van een eenvoudige aansluiting op de ringweg (één 
oprit en één afrit). Daarmee wordt Strijp S vrijwel direct bereikbaar vanaf de A2. 

Het is niet nodig om het Natlab, dat een belangrijke cultuurhistorische waarde vertegen
woordigt, te slopen voor de aanleg van de HOV-lijn. Er is namelijk een eenvoudig en 
goedkoop alternatief: de HOV-lijn kan door het Natlab heen rijden door gebruik te ma
ken van de binnentuinen. Het Natlab kan zo als poortgebouw tussen Strijp S en stads
deel Strijp gaan functioneren . 

Er ligt een belangrijke kans in de overgang tussen Strijp S en Strijp T. Koppeling van de 
hoofdstructuren van S en T aan elkaar levert namelijk een gigantische driehoek op, die 
de belangrijkste industriêle monumenten op de beide Philipscomplexen onderdeel 
maakt van een groter geheel en daarmee in elkaars context plaatst. 
De door mij voorgestelde parkzone in het binnenste van deze driehoek maakt boven
dien van een weinig nuttig te gebruiken ruimte een unieke en waardevolle locatie, die 
een nieuw karakter meegeeft aan het terrein en die het tevens mogelijk maakt om de 
industriêle monumenten in hun volle glorie te blijven aanschouwen. 
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11. Hoe nu verder? 

Dat is voor mij een heel interessante vraag, omdat de gemeente Eindhoven me heeft 
aangenomen als stedebouwkundige bij de sector Strategie en mij daarmee de kans 
heeft gegeven om verder te gaan met Strijp S. 

Het antwoord op die vraag is tweeledig : 

Aan de ene kant zie ik het masterplan, dat ik tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ge
maakt, niet als een plan maar als een discussiestuk. Een model , dat naar mijn mening 
heel veel ingrediënten aandraagt voor een brede en diepgaande discussie over de 
toekomst van Strijp S. Daarbij wil ik absoluut niet halsstarrig vasthouden aan de ele
menten van mijn plan , maar zal ik open staan voor alle opmerkingen en kritieken van 
iedereen. Want juist de kritiek van mensen tijdens mijn afstudeeronderzoek heeft ervoor 
gezorgd dat ik een doordacht, doortimmerd én creatief masterplan heb kunnen maken. 

Aan de andere kant denk ik dat bepaalde onderdelen van mijn masterplan zo sterk zijn , 
dat het zonde zou zijn om ze als ingrediënten op de plank te laten liggen. Ik denk daar
bij met name aan de driehoek, de HOV-lijn door het Natlab en de halve dag-attractie. Ik 
hoop dan ook dat ik in het kader van mijn nieuwe baan de gelegenheid zal krijgen om 
deze elementen verder te verkennen. 
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Bijlagen 

1. Film 

Bij dit verslag hoort een film van 5 minuten, met gecombineerde video- en 
animatiebeelden. De film geeft een indruk van hoe het zou kunnen zijn om in de moge
lijk toekomstige situatie : 
- met de auto over de ringweg langs Strijp S en Strijp T te rijden . 
- in het HOV-voertuig de route over de Torenstraat en door het Natlab heen te volgen. 
- met de fiets vanaf stadsdeel Strijp door Strijp S naar Strijp T te gaan . 
- in de trein vanaf het Centraal Station naar station Beukenlaan te rijden. 

van het uitzicht te genieten vanuit de gebouwen in de driehoek. 
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2. Oppervlakte bestaande gebouwen 

Het betreft de gebouwen, die opgenomen zijn in het historisch raamwerk (hoofdstuk 6) 

Hoge Witte Rug (SK, SAN en SBP) 
grondoppervlak per gebouw: 
aantal verdiepingen: 
oppervlakte per gebouw: 
totaal 3 gebouwen: 

Veemgebouw (SOM) 
grondoppervlak: 
aantal verdiepingen: 
oppervlakte: 
bij 1/3 uitholling (vide): 

Gebouw met de Klok (SA) 
grondoppervlak: 
(opp. laagbouw spoorzijde: 
opp. verdieping 1 t/m 3: 
opp. verdieping 4 t/m 7: 
oppervlakte gebouw: 

Natlab (SAQ, SMM en SDO) 
SAQ grondoppervlak: 
SAQ 2-laags: 
SAQ 3-laags: 
SAQ totaal: 
SMM grondoppervlak: 
aantal verdiepingen: 
SMM totaal: 

3.540 m2 
7 
24.780 m2 
74.340 m2 

2.870 m2 
10 
28.700 m2 
19.133 m2 

10.258 m2 
3.969 m2) 
6.289 m2 x 3 = 18.867 m2 
4.365 m2 x 4 = 17.460 m2 
46.585 m2 

5.700 m2 
1.836 m2 x 2 = 3.672 m2 
3.864 m2 x 3 = 11 .592 m2 
15.264 m2 
2.680 m2 
2 
5.360 m2 
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SDO grondoppervlak: 1.496 m2 
aantal verdiepingen : 2 
SDO totaal : 2.992 m2 
Natlab totale oppervlakte : 23.616 m2 

Gele Madonna (SEH) 
grondoppervlak: 1.750m2 
aantal verdiepingen : 7 
oppervlakte: 12.250 m2 

SWA 
grondoppervlak: 1.125 m2 
aantal verdiepingen : 10 
oppervlakte: 11.250 m2 

Machinekamer (SAV) 
grondoppervlak: 1.340 m2 
aantal verdiepingen: 2 (met uitholling) 
oppervlakte: 2.500 m2 

Ketelhuis (SJ) 
grondoppervlak: 500 m2 
aantal verdiepingen 2 (met uitholling) 
oppervlakte: 800 m2 

Magazijn (SAO) 
oppervlakte (1 laag) 2.736 m2 
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3. Geluidhinder 

Voor kantoren , hotels en andere commerciële functies gelden geen planologische be
perkingen aan de buitengevel, aan de markt wordt overgelaten of een bepaalde geluids
belasting voor de functie teveel geluidshinder geeft of niet. Er zijn wel regels voor het 
geluidsniveau binnen, die meegenomen moeten worden door de architect. 

Voor woningbouw gelden de volgende planologische beperkingen, waarbij van belang is 
dat metingen worden verricht aan de buitenzijde van de gevel: 
- voorkeurswaarde van 50 dBA per etmaal 
- bij overschrijding van de grens 70 dBA per etmaal is geen woningbouw toegestaan 
- tussen de 70 dBA en 50 dBA kan ontheffing aangevraagd worden. 

Recentelijk is de defenitie van wat "de gevel" is bijgesteld. De belangrijkste wijziging is 
dat gevels waarvan de ramen en deuren niet open kunnen, niet langer als gevel worden 
gezien in het kader van de wet geluidhinder. 
Dit geeft de mogelijkheid om woningbouw toe te staan in een geluidsbelaste situatie, als 
de gevel aan de meest belaste zijde van het woongebouw wordt uitgevoerd als een 
zogenaamde "dove gevel" is. Hiermee wordt bedoeld een gevel, waarvan de ramen en 
deuren niet open kunnen . 
Dit heeft geleid tot creatieve oplossingen waarbij appartementengebouwen, nabij een 
spoor met geluidsscherm, vanaf 20 meter hoogte een geluidsdove gevel kregen. 

Een geluidsscherm heeft als belangrijkste functie de werking als geluiddemper, maar 
een neveneffect is dat het verblijfsklimaat naast het spoor met geluidsscherm veel 
aantrekkelijker is dan zonder. 

geluidsbelasting spoor 
De cijfers voor geluidsbelasting van Strijp S zijn prognoses voor 2005. Ik heb ervoor 
gekozen deze cijfers te gebruiken, omdat hierin de spoorverdubbeling, die onlangs tot 
stand is gekomen, is meegenomen. Als schermhoogte is 2 meter aangenomen, een 
schatting van de hoogte van het transparante scherm dat langs het gebied staat. 
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De navolgende cijfers zijn uiteraard slechts een indicatie, omdat er een aantal grove 
aannames zijn gedaan. Zo is de de werking van de bebouwing in de kantorenzone , die 
zowel absorptie als reflectie kan veroorzaken , niet meegenomen. Ook de bodemfactor 
en de invloed van het scherm aan de andere zijde van het spoor zijn nog niet nauwkeu
rig bepaald. 

locatie afstand tot spoor etmaal-immissie etmaal-immissie 
met scherm zonder scherm 

Spoorlaan 1 O meter, hoogte 2 meter 72,9 dBA 87,4 dBA 
Spoorzone, tweede lijn 70 meter, hoogte 2 meter 66,0 dBA 76,0 dBA 

(interpolatie) (interpolatie) 
Spoorzone, tweede lijn 70 meter, hoogte 30 meter 77,0 dBA 77,8 dBA 
Philitestraat 90 meter, hoogte 2 meter 62,7 dBA 74,2 dBA 
Woontoren 114 meter, hoogte 5 meter 63,7 dBA 74,9 dBA 

(interpolatie) 
Woontoren 114 meter, hoogte 20 meter 69,5 dBA 74,9 dBA 
Woontoren 114 meter, hoogte 50 meter 74,3 dBA 74,9 dBA 
HWR1 150 meter, hoogte 2 meter 59,0 dBA 70,3 dBA 
HWR1 150 meter, hoogte 30 meter 69,0 dBA 73,2 dBA 

conclusies geluidhinder spoor: 
- Spoorlaan: Het geluidsscherm heeft hier het grootste effect. Het geluidsniveau van 72,9 

dBA vlakbij het spoor is zeer acceptabel. 
Spoorzone tweede lijn: Woonbebouwing in de tweede lijn van de spoorzone is zonder 
"dove gevel" alleen mogelijk tot een beperkte hoogte van circa 10 meter. Woningbouw is 
dus wel mogelijk, maar vanaf een hoogte van 10 meter alleen met extra maatregelen. 
Philitestraat: Het geluidniveau op 90 meter afstand van het spoor is nog 62,7 dBA, dit 
terwijl de afschermende werking van de bebouwing van de spoorzone niet is meegeno
men. Dit benadert de voorkeurswaarde voor woningbouw van 57 dBA, oftwel het 
geluidsniveau is op die afstand al heel acceptabel. 
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- Woontoren: Tot een hoogte van circa 20 meter hoeven geen extra geluidswerende 
maatregelen genomen te worden, daarboven wel. 

- HWR 1: Het geluidsniveau aan de gevel van de bovenste appartementen van de HWR 1 
(het gebouw van de Hoge Witte Rug, dat het dichtst bij het spoor is gelegen) over
schrijdt de 70 dBA niet. Een woonbestemming is dus mogelijk zonder extra maatrege
len. 

n.b. verdeling intensiteit treinverkeer over dag 
Bij de cijfers over de intensiteit van het railverkeer in dag, avond en nacht valt het hoge 
aandeel in geluidsbelasting van het railverkeer 's nachts op. Dit wordt veroorzaakt door 
goederenwagons, die 's nachts over het traject rijden. Het betreft vooral oudere wagons, 
die vanwege slijtage aan de wielen veel geluid produceren. Overigens wordt het aan
deel geluidsbelasting 's nachts relatief meer meegewogen in de etmaalwaarde dan de 
geluidsbelasting overdag, omdat geluid 's nachts gewoon meer hinder veroorzaakt. 

geluidsbelasting ringweg 
Het geluidsniveau van 70 dBA wordt alleen overschreden als er direct aan de ringweg 
wordt gebouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het woonblok dat net ten westen van 
Strijp S aan de ringweg is gelegen. In het masterplan worden geen woningen gepland 
die direct aan de ringweg grenzen. 
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