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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerverslag 'Levende Linten', een onderzoek 

naar de historische ontwikkeling en de toekomst van lintstructuren 

in Stratum, Eindhoven. Met het afronden van dit verslag rond ik 

tevens mijn verkorte opleiding Bouwkunde aan de Technische 

Universiteit Eindhoven af. Dit verslag is het resultaat van mijn 

afstudeerproject bij de leerstoel Stedebouwkundig ontwerpen van 

de afstudeerrichting Stedebouw. 

Stedebouw is een discipline die ingrijpt in het leven van mensen . 

Stedebouwkundigen maken plannen van rijksniveau tot 

gebouwniveau, maar juist het kleinere schaalniveau spreekt mij 

aan, omdat dat de ruimte is waar de mensen in leven en elkaar 

kunnen ontmoeten . Daarom heb ik een onderwerp gekozen, 

waarvan de schaal op het niveau van een straat ligt, waarbij ik 

echter wel een koppeling kon maken met hogere en lagere 

schaalniveaus. 

De maatschappij verandert voortdurend. Die veranderingen vragen 

om een flexibele omgeving, terwijl de gebouwde omgeving in de 

tijd een relatief vast begrip is. Deze paradox spreekt mij aan. 

Daarom heb ik een onderwerp gekozen waarbij ik kon kijken of er 

ruimtelijke vormen zijn die zich aan kunnen passen aan 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

Door deze twee interesses te koppelen kwam ik al snel uit bij de 

radialen, de lintstructuren, in Stratum . Ik wist al veel af van de 

huidige verschijningsvorm van de lintstructuren, omdat Stratum 

onderwerp was geweest van een masterproject. Daarbij is de voor 

Eindhoven kenmerkende radialen structuur nog het duidelijkst 

aanwezig in Stratum . 

Bij de keuze van mijn onderzoeksgebied heb ik mij laten leiden 

door overeenkomsten en tegenstellingen. De Geldropseweg en 

Aalsterweg nemen in Eindhoven een soortgelijke positie in en 

hebben een overeenkomstige schaal, maar de laatste jaren 

verpaupert de Geldropseweg en floreert de Aalsterweg. In mijn 

onderzoek heb ik de historische ontwikkeling van de vorm, functie 

en betekenis van de straten kunnen onderzoeken in de context van 

de ontwikkeling van de stad Eindhoven. Daarbij heb ik gekeken 

welke factoren van invloed zijn op die ontwikkeling. Vanuit deze 

analyse heb ik een visie voor de toekomst van de Geldropseweg op 

kunnen stellen, die zich vertaalt in aanbevelingen op verschillende 

schaalniveaus en een stedebouwkundig plan. 

Het afstudeerproces is zeer leerzaam gebleken en naar mijn 

mening vrij soepel verlopen, al waren er ook perioden van relatief 

eenzaam en eentonig archiefonderzoek. Niet alleen is mijn 

vakinhoudelijke kennis uitgebreid en uitgediept, maar dit proces 

was zeker ook een persoonlijk proces, waarmee ik een belangrijke 

fase van mijn leven afsluit. 

Het afstudeerproces doorloop je in principe individueel, maar ik 

heb het zeer prettig ervaren om toch met zeer veel personen in 

contact te komen. Zo heb ik deelgenomen aan twee ateliers : Civic 

Space van de afstudeerrichting Stedebouw en Atelier E+, 

voortgekomen uit het convenant tussen de Technische Universiteit 

Eindhoven en de Gemeente Eindhoven. Via atelier E+ heb ik zeer 

veel informatie van de Gemeente Eindhoven kunnen krijgen en heb 

ik met veel medewerkers van verschillende disciplines over mijn 

onderzoek kunnen discussieren . Bij het kadaster heb ik het 

grootste deel van mijn archiefonderzoek gedaan. Ik wil Huub van 

Buul bedanken voor zijn begeleiding daar. Daarnaast heb ik met 

verschillende (oud) winkeliers, die veel over de geschiedenis van 

de Geldropseweg en Aalsterweg weten, gesprekken gevoerd om 

een duidelijker beeld te krijgen van de redenen achter de 

ontwikkelingen. Ik wil de begeleider van Atelier E+, Cees Donkers, 

de medewerkers van de gemeente en het kadaster, de winkeliers 

van de Geldropseweg en Aalsterweg en mijn ateliergenoten 

bedanken voor de gesprekken, het commentaar en de positieve 

stimulans. 

Speciale dank gaat uit naar de leden van mijn afstudeercommissie, 

die mij door het afstudeerproces hebben geloodst. Daarnaast ben 

ik veel dank verschuldigd aan mijn ouders, mijn broer, mijn 

vriendin en vrienden, die voor de nodige steun en ontspanning 

hebben gezorgd . 

Jean-Paul Balkestein 

Heeze, mei 2006 
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Samenvatting 

Aanleiding 

De huidige maatschappelijke veranderingen gaan steeds sneller en 

worden steeds heftiger. Deze veranderingen vragen om een 

omgeving die daarvoor mogelijkheden biedt. De radialen van 

Eindhoven zijn lintstructuren. Ze lijken door de schaalverschillen en 

verschillende bouwstijlen de vitaliteit te bezitten, waar de 

maatschappij om vraagt. Er is echter nog nooit onderzoek gedaan 

naar de ontwikkeling van die lintstructuren. Daarnaast functioneren 

sommige linten beter dan andere, maar van integrale plannen is 

geen sprake, terwijl de linten een belangrijk aandeel hebben in de 

beeldbepaling van de stad. Door een analyse van de ontwikkeling 

van de Geldropseweg en Aalsterweg in Stratum te maken, heb ik 

aan kunnen tonen, dat die lintstructuren daadwerkelijk de vitaliteit 

bezitten. Door het opstellen van een visie voor de Geldropseweg 

kan deze radiaal weer over die vitaliteit gaan beschikken. 

Probleem- en doelstelling 

Voor dit afstudeeronderzoek is de volgende probleemstelling 

gedefinieerd, op te delen in twee onderzoeksvragen: 

• Hoe is de ontwikkeling van de lintstructuren verlopen en welke 

factoren hebben daar invloed op gehad? 

• Hoe kan de Geldropseweg zich in de toekomst ontwikkelen om 
te b/ijven beantwoorden aan de maatschappelijke 

ontwikkelingen? 

De daaruit voortvloeiende doelstelling is: 

• Het analyseren van de ontwikkeling van de /intstructuren 

Geldropseweg en Aalsterweg 

• Het uitwerken van een visie op de ontwikkeling van de 

Gedropseweg voor de toekomst op verschillende 

schaalniveaus, gebaseerd op de analyse van de ontwikkeling. 

De middelen die ingezet worden om dit te bereiken zijn: 

• Onderzoek naar de ontwikkeling van de vorm van de 

bebouwing en de percelen van 1832 tot nu 

• Onderzoek naar de functies en de typen bebouwing aan de 

linten in 1920, 1960 en 2006 

• Literatuuronderzoek naar de ontwikkeling van de stad 

Eindhoven en de regio om de context van de ontwikkeling van 

de linten te achterhalen 

• Literatuuronderzoek naar de toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen en maatschappelijke processen op 

verschillende niveaus die invloed kunnen hebben op de 

ontwikkeling van de Geldropseweg 

Onderzoeksopzet 

Het onderstaande schema geeft de onderzoeksopzet weer, waaruit 

blijkt welke stappen zijn ondernomen om de doelstelling te 

bereiken. 

Gelijktijdig heb ik mijn onderzoeksgebied bepaald en een 

literatuurstudie naar de te hanteren onderzoeksmethode gedaan. 

Bij de gebiedsbepaling heb ik me laten leiden door de schaalgrootte 

en het profiel, het aanbod van functies aan de linten en het 

functioneren ervan, de verkeersdruk en de mate van ontwikkeling 

van de lintbebouwing in de 2oe eeuw aan de hand van de 

Morfologische Atlas Eindhoven . Mijn morfologische en typologische 

onderzoeksmethode is gebaseerd op een combinatie van de door 

Cannigia, Pannerai en Secchi gehanteerde methoden. Ik heb de 

ontwikkeling van de vorm van de bebouwing en percelen 

gereconstrueerd in 1832, 1882, 1920, 1940, 1960, 1980 en 2006. 

Het bepalen van het gebruik van de bebouwing en de typen 

bebouwing is gebeurd voor 1920, 1960 en 2006. 

Het morfologisch en typologisch onderzoek en een literatuurstudie 

naar de ontwikkeling van Eindhoven en de regio hebben geleid tot 

het bereiken van het eerste subdoel: het analyseren van de 

ontwikkeling van de lintstructuren. Die analyse in combinatie met 

literatuuronderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingen en 

maatschappelijke processen die invloed kunnen hebben op de 

toekomstige ontwikkeling van de Geldropseweg, vormen de basis 

voor de opgestelde visie. Die visie voor de toekomst van de 

Geldropseweg, vertaalt zich in aanbevelingen en een 
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stedebouwkundig plan, waarin de aanbevelingen zijn verwerkt. 

Daarbij is gekeken naar verschillende schaalniveaus. 

Analyse ontwikkeling linten 

Uit de analyse blijkt dat de lintstructuren de vitaliteit hebben om 

zich aan te passen aan maatschappelijke veranderingen. Daarbij 

hebben enkele factoren duidelijk invloed gehad op die 

ontwikkeling: 

• Ligging ten opzichte van het centrum: doordat de Geldropseweg 

dichter tegen het centrum aan ligt, heeft de ontwikkeling ervan 

altijd 10 tot 15 jaar voorgelopen op de Aalsterweg. Door de 

positie van de Geldropseweg ten opzichte van de Dommel en 

het spoor, ontstond hier rond 1900 veel industrie. Doordat ze 

alle twee als toegangsweg dienden en onderdeel uitmaakten 

van handelsroutes trokken ze allerlei bedrijvigheid aan. De stad 

groeide na de annexatie en de linten gingen steeds meer bij het 

centrum horen. De druk op de grond werd steeds groter en 

vanaf 1960 treedt schaalvergroting op, die tot op de dag van 

vandaag door gaat. Doordat de grondprijs altijd lager bleef dan 

in het centrum, bleef het een interessante vestigingsplaats voor 

winkels en bedrijven. In 2006 is, de functie van de 

Geldropseweg in de stad aan het veranderen, waardoor de 

schaalgrootte niet meer aansluit op de nieuwe functie. 

• Perceelsgrootte: In de literatuur wordt verondersteld, dat diepe 

percelen meer ruimte laten voor ontwikkeling. Die aanname 

lijkt ook te gelden voor de linten. Aan zowel de Geldropseweg 

als Aalsterweg waren de percelen in 1920 ongeveer zes tot 

zeven meter breed, maar aan de Geldropseweg zijn ze altijd 

een stuk dieper geweest. Daardoor konden bedrijven zich eerst 

uitbreiden in de diepte, terwijl bedrijven aan de Aalsterweg 

alleen in de breedte uit konden breiden. Daardoor ontwikkelde 

de Geldropseweg zich sterker tot 1990. Vanaf toen is de 

schaalgrootte ongeveer gelijk. Anno 2006 werken de diepe 

percelen de ontwikkeling van de Geldropseweg juist tegen, 

omdat nu schaalverkleining gewenst is door de veranderende 

functie. Door de schaalgrootte zijn ze moeilijk aan te passen 

aan de omgeving. 

• Beleid: Er is nooit gericht beleid gevoerd op de linten, hoewel 

de gemeente het belang ervan zeker onderkent. De gemeente 

richt haar aandacht traditioneel echter op het centrum, de 

uitbreidingen en de verkeerscirculatie of was gewoon niet 

ge'lnteresseerd in stedebouwkundige plannen. Daardoor hebben 

de linten alleen invloed ondervonden van beleid op andere 

terreinen. Wellicht is het gebrek aan beleid terug te voeren op 

de eigendomsverhoudingen aan een lint: er zijn simpelweg 

teveel belanghebbenden. 
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• Verkeer en openbaar vervoer: Veel veranderingen aan de linten 

zijn terug te voeren op de verkeerscirculatie van de stad. Vanaf 

1900 trok het handelsverkeer en de pendel tussen de dorpen en 

de stad winkels en bedrijven aan. De komst van de tram en bus 

stimuleerde dat. Na de annexatie en na WO II is er veel 

gesloopt om nieuwe wegen aan te leggen . Door de toenemende 

verkeersstroom we rd de rooilijn verschoven . Het profiel we rd 

aangepast aan de auto . Door het gereed komen van nieuwe 

toegangswegen rond 1970 nam het belang van de 

Geldropseweg relatief steeds meer af, terwijl de Aalsterweg 

belangrijk bleef door het ontbreken van een alternatief naar 

Belgie. Doordat de verkeersstroom absoluut tot 1990 nog wel 

steeds toenam, bleef er schaalvergroting plaatsvinden. Anno 

2006 sluit de schaalgrootte van de Geldropseweg niet meer aan 

op de afnemende verkeersintensiteit. Het profiel is nooit 

aangepast en belemmert de ontwikkeling. 

• Financiele huishouding: Er is een duidelijk verschil tussen de 

periode tot aan de jaren 60 toen de percelen nog in particulier 

bezit waren en de periode erna, gekenmerkt door de 

ontwikkelaars. Tot aan de jaren 60 werden investeringen 

gedaan om de waarde van een pand en perceel te verhogen en 

aan de veranderende behoefte te voldoen. Er was een duidelijk 

verschil te zien tussen de ontwikkeling bij economisch goede 

tijden en recessie. Met de komst van de bouwmaatschappijen 

en projectontwikkelaars in de jaren 70 deed het grate geld en 

de schaalvergroting haar intrede. Deze ontwikkelaars waren 

slechts ge"interesseerd in zo snel mogelijk winst behalen op de 

percelen . Er werd alleen gekeken naar de behoefte van het 

moment en geen rekening gehouden met de omgeving. Door de 

komst van de ontwikkelaars zijn de verschillen in ontwikkeling 

tussen economisch goede tijden en recessie verminderd. 

• Typen bebouwing : De typen arbeiderswoning en 

middenstandswoning uit de jaren 30 hebben zich aan kunnen 

passen aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden 

en daardoor de ontwikkeling van de linten gestimuleerd. Met de 

komst van de ontwikkelaars vanaf de jaren 60 vond een enorme 

schaalvergroting plaats. Een type, waar op dat moment 

behoefte aan was, werd gedurende een bepaalde periode 

simpelweg op elke plaats gekopieerd, zonder rekening te 

houden met de omgeving . Deze nieuwe typen zijn moeilijk 

aanpasbaar, waardoor de mogelijkheden tot verandering 

warden dichtgezet. 

Ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke processen 

Op basis van de analyse van de ontwikkeling is er voor de 

Geldropseweg een probleemstelling op te stellen: De Geldropseweg 

bestaat uit twee delen, een westelijk deel wat ruimtelijk en 

functioneel bij het centrum hoort en goed functioneert en een 

oostelijk deel, dat het overgangsgebied vormt tussen het centrum 

en het groenstedelijke woonmilieu . Oat oostelijke deel verpaupert. 

In dat oostelijke deel is de schaalgrootte van de percelen en 

bebouwing de vorige eeuw flink gegroeid . Nu de Geldropseweg 

transformeert naar een lager schaalniveau, zijn de ' bouwstenen' te 

groat om zich aan te passen. Door die schaalgrootte sluiten de 

percelen en bebouwing niet aan op de kleinschalige woonbuurten 

achter de lintbebouwing. Er is sprake van barrierewerking. Ook is 

er te vaak alleen naar de vraag van het moment gekeken . Een 

bepaald type is simpelweg op elke ontwikkelingslocatie gekopieerd, 

zonder naar de omgeving te kijken. 

Uit de analyse van de ruimtelijke ontwikkelingen en 

maatschappelijke processen blijkt het volgende : 

• Stadsniveau : De Geldropseweg krijgt minder verkeer te 

verwerken, maar blijft onderdeel van het (H)OV-netwerk. 

• Stadsdeelniveau : In Stratum is nog plaats voor een 

buurtcentrum; een clustering van winkels in de dagelijkse 

voorziening en verzorging . 

• Wijkniveau: Rond de Geldropseweg lopen een aantal 

ontwikkelingen, waaraan de straat zich op kan trekken . 

Hiervoor moet wel de relatie met die gebieden verbeterd 

warden. 

• Straatniveau: Er zijn verschillende initiatieven en mogelijke 

ontwikkelingslocaties aan de Geldropseweg . 

Visie op de Geldropseweg 

De visie is opgesteld op basis van de analyse van de ontwikkeling 

en van de ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke 

processen, die invloed kunnen hebben op de Geldropseweg . De 

visie is een pleidooi voor maatwerk en vertaalt zich in 

aanbevelingen en een stedebouwkundig plan, waarmee 

verschillende knelpunten verholpen warden . De aanbevelingen 

hebben betrekking op verschillende schaalniveaus: 

• Stadsniveau: Het nieuwe profiel moet zich aanpassen aan de 

nieuwe positie in de stad : minder verkeer, HOV en een functie 

als groene beelddrager. 

• Stadsdeelniveau: De Geldropseweg moet zich als woonstraat 

in combinatie met een buurtcentrum gaan ontwikkelen . 

• Wijkniveau: De verbinding met de aangrenzende wijken en 

ontwikkelingsgebieden moet verbeterd warden. 

• Straatniveau: Er moet niet alleen functioneel maar ook 

ruimtelijk een centrum aan de Geldropseweg warden 

gecreeerd . De tijd van een centrum als lintstructuur is voorbij. 

• Gebouwniveau: Gebouwen moeten aangepast warden op de 

Geldropseweg als woonstraat met buurtcentrum. Oat betekent 

---~I 

dat leegstaande kantoren omgebouwd in 

appartementencomplexen en grate bedrijfsruimten opgedeeld 

moeten warden in kleinere ruimten . Bij vernieuwing mag niet 

klakkeloos van schaalvergroting warden uitgegaan. 

Schaalverkleining moet ook mogelijk zijn. Daarbij moet warden 

aangesloten op de schaal en structuur van de omgeving. 

• Typen bebouwing : er is voor de toekomst niet een type 

perceelsindeling of een type bebouwing te geven, omdat de 

ontwikkeling plaatsafhankelijk is. Er is wel onderscheid te 

maken tussen de lintbebouwing en de bebouwing erachter. De 

lintbebouwing kan een grotere schaal hebben. Het type van 

bedrijfsruimte met erboven twee of drie lagen appartementen 

is hiervoor geschikt. Achter de lintbebouwing moet de nieuwe 

inrichting zich aanpassen aan de omgeving. Er zijn 

verschillende mogelijkheden: appartementen, 

woonwerkcombinaties of grondgebonden eengezinswoningen . 

Het stedebouwkundig plan is opgesteld voor het oostelijke deel, dat 

aan het verpauperen is. Met dit stedebouwkundige plan warden de 

volgende doelen nagestreefd: 

• Het creeren van een centrum, zowel ruimtelijk als functioneel 

• Het transformeren tot een woonstraat 

• Het wegnemen van de barrierewerking van de lintbebouwing 

• Het verbeteren van de verbinding met de achterliggende 

wijken en tussen die wijken onderling 

• De verblijfskwaliteit verhogen 

Om de doelen te bereiken warden verschillende ingrepen gedaan. 

In het plan zijn verwijzingen gegeven naar de Geldropseweg als 

overgangsgebied, het profiel, het buurtcentrum en de overige 

ontwikkelingsgebieden . Deze verwijzingen warden verder 

uitgewerkt. 

Door deze visie moet de Geldropseweg de vitaliteit terug krijgen, 

waardoor de straat het grootste deel van de 2oe eeuw werd 

gekenmerkt. 
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voor mijn afstudeeronderzoek. Daarbij wordt de wetenschappelijke ontwikkeling van de stad Eindhoven . 

en maatschappelijke relevantie besproken. In paragraaf 1.2 geef ik 

de gedefinieerde probleem- en doelstelling weer. In paragraaf 1.3 

beschrijf ik de onderzoeksopzet en de opbouw van het verslag . 

Daarin geef ik aan, welke stappen ik heb genomen om dit resultaat 

te bereiken en hoe die zich hebben vertaald in de opbouw. Tot slot 

geeft paragraaf 1.4 weer hoe het verslag gelezen zou moeten 

warden. 

1.1 Aanleiding 

Multiculturele samenleving, globalisering, het digitale tijdperk: de 

huidige maatschappelijke veranderingen gaan steeds sneller en 

warden steeds heftiger. Deze veranderingen vragen om een 

omgeving die daarvoor mogelijkheden biedt. De actuele vraag, of 

er stedebouwkundige elementen zijn die over de vitaliteit 

beschikken om te voldoen aan die maatschappelijke 

ontwikkelingen, interesseert mij. 

Ik acht het van groot belang dat een stedebouwkundige een 

analyse maakt van de historie van een plaats voordat hij/zij een 

plan of ontwerp maakt voor die plaats. Wat heeft er plaats 

gevonden? Wie hebben er gewoond? Welke betekenis heeft het 

plangebied tot nu toe gehad? Daarnaast ben ik in het algemeen 

ge'lnteresseerd in de historie en de ontwikkeling van steden . Deze 

twee interessegebieden, de actualiteit van maatschappelijke 

veranderingen en de historie en ontwikkeling en het belang 

daarvan, wilde ik koppelen in mijn afstudeerproject. 

Met de termen 'vita liteit' en 'ontwikkeling' in mijn achterhoofd, 

dacht ik al snel aan de radiale toegangswegen van Eindhoven. De 

radialen zijn lintstructuren waarvan de meeste al eeuwen geleden 

zijn ontstaan als verb indingsroutes met de omliggende dorpen. 

Aan deze linten is langzaam bebouwing gegroeid die steeds verder 

is dichtgegroeid. Dat leidde uiteindelijk tot lintbebouwing . 

De ontwikkeling van de radialen is gepaard gegaan met een zeer 

grote vrijheid in tegenstelling tot de achterliggende gebieden, die 

meestal zijn gepland en in een bepaalde periode volgens een stijl 

zijn gebouwd. Ze zijn meerduidig en multifunctioneel en dat maakt 

het aannemelijk, dat de lintstructuren zich makkelijker aan kunnen 

passen aan ruimtelijke en sociale veranderingen dan de 'van 

bovenaf' ontworpen stedebouwkundige structuren. De 

lintstructuren hebben in de loop van de tijd een andere 

verschijningsvorm, een andere functie en/of een andere betekenis 

voor de stad gekregen. Ze hebben een schaalsprong gemaakt. De 

In 2006 vervullen de linten nog steeds een belangrijke functie voor 

de stad. Ze zijn de 'aders ' van de stad. Niet alleen 

verkeerstechnisch, maar zeker ook sociaal en cultureel. Veel 

functies van buurt- tot stadsniveau zijn aan de linten gelegen . De 

lintstructuren bepalen daardoor mede het beeld en de identiteit 

van de stad . Echter, niet alle linten functioneren anno 2006 even 

goed . Door verpaupering en verlies van functies wordt niet alleen 

een buurt of het stadsdeel getroffen, maar verandert ook het beeld 

van de stad. Van integrale plannen waarbij nota 's en visies van 

verschillende niveaus en verschillende belanghebbenden warden 

betrokken is geen sprake. De gemeente erkent de waarde van de 

radialen , maar richt haar aandacht op het centrum (Smalle Haven, 

Emmasingel Kwadrant), de uitbreidingen (Meerhoven) en 

Eindhoven als Brainport (Hichtech Campus, HOV). Met dit 

onderzoek wil ik de aandacht vestigen op de radialen, de 

lintstructuren, die zo belangrijk en kenmerkend zijn voor 

Eindhoven. 

De veranderingen aan de linten vinden stapsgewijs plaats op een 

of enkele percelen, wat te zien is aan de schaalverschillen en de 

mix van verschillende bouwstijlen uit verschillende perioden . Een 

gedetailleerd morfologisch onderzoek op perceelniveau, zoals 

bekende Franse en Italiaanse onderzoekers dat hebben gedaan, is 

voor Eindhoven echter nog nooit uitgevoerd . Het gedetailleerde 

niveau van onderzoek spreekt mij aan, omdat je diep door kan 

dringen in de materie 

Anno 2006 is de rad iale structuur nog het du idelijkst aanwezig in 

Stratum. In andere stadsdelen zijn de lintstructuren weggevaagd 

door herstructurering of hebben hun betekenis voor de stad 

(gedeeltelijk) verloren . Bij de keuze van mijn onderzoeksgebied 

heb ik mij laten leiden door overeenkomsten en tegenstellingen . 

De Geldropseweg en Aalsterweg nemen in Eindhoven een 

soortgelijke positie in als toegangsweg en hebben een 

overeenkomstige schaal , maar de laatste jaren verpaupert de 

Geldropseweg (figuur 1.1) en floreert de Aalsterweg. Door de 

overeenkomsten zijn de twee straten te vergelijken en daardoor 

kunnen de verschillen in functioneren warden verklaard. Ik heb 

ervoor gekozen om de in bijlage I weergegeven delen van de twee 

straten te onderzoeken, omdat dit de oudste delen zijn en hier in 

2006 de meeste functies zitten. Daardoor hebben deze delen een 

betekenis voor de buurt, het stadsdeel en de stad. Wanneer in dit 

verslag van de 'Geldropseweg ' of de 'Aalsterweg' wordt gesproken, 

warden de onderzochte delen bedoeld . 

Winkeliers Eindhoven 
luiden de noodldok 
Door ROELOF KLEIS 

EINDHOVEN - .. Eigenlijk is 
her de mooiste straat van Eind
hoven", vindt Leo Weekers. 
Maar nu even met. Beter ge
zegd: al een heel lange tijd 
met. De Geldropseweg is al ge
ruime tijd aan bet verpaupe
ren. De straat ziet er niet uit 
en de leegstand neemt veront
rustende vormen aan. De win
keliers luiden de noodklok. 
je boeft geen kenner te zijn 
om te zien dat het niet goed 
gaat met de Geldropseweg. 
Links en rechts staan panden 
leeg. De borden van bedrijfs
makelaars als Zadelhoff, Vis
sers, Van Engelen , Bossers Fit
ters. Van Sterkenburg Rooyak
kers en RSP dringen zich op 
aan de passant. Diverse pan
den zijn tijdelijk in gebruik 
als antikraak. .. Zo'n zes- a ze
venduizend vierkante meter 
winkeloppervlak bij elkaar", 
schat Leo Weekers van EP TV 
Centrum. Een stuk of vijftien 
winkelruimtes staat leeg, zijn 
tijdelijk verhuurd of komen 
binnenkort leeg omdat onder
nemers het voor gezien hou
den. Daar komt nog eens een 
paar duizend vierkante meter 
vrije kantoorruimte bij. Voor
al op de hoek met de Hertog
straat is het leegstand troef. 
,,De panden wisselen heel snel 
van ondernemer. Dat is al vijf
entwintig jaar zo. Ze beginnen 
aan de Geldropseweg en daar
na verkassen ze naar een 
pand elders in Eindhoven", 
legt Weekers uit .• Aan de ene 
kant is dat jammer, maar het 
biedt ook kansen. Onderne
mers kunnen voor relatief la
ge huren een goede locatie ver
werven." 

Verpauperen 
Maar er is meer aan de hand 
dan een natuurlijke golfbewe
ging. De Geldropseweg is stil
aan aan het verpauperen. En 
de gemeente Jaat het gebeu
ren, vinden Weekers en 
schoenmaker Hans Bonnema. 
Beide ondernemers vormen 
de kern van een winkeliersver
eniging die ook wel eens floris-

santer tijden heeft gekend. 
Ideeen voor veranderingen 
zijn er wel. Dat varieert van 
simpel een betere aankleding 
(bomen, vuilnisbakken, lan
taarnpalen, een pinautomaat) 
tot een complete herinrich
ting van de straat. Daarnaast 
ontbeert de straat een visie. 
Overigens zijn er plannen ge
noeg, weet Bonnema. Nieuw
bouw op bet jansen-terrein bij 
het Rochushofje bijvoorbeeld. 
Her en der wordt kantoor
ruimte omgezet in apparte
menten. En plannen voor ver
bouwing van winkels zijn in 
procedure. Maar bet ont
breekt aan de uitvoering .• En 
zolang het planologisch met 
kan, wordt het weer tijdelijk 
verbuurd. Eigenaren met ge
noeg geld laten die strijd met 
de gemeente rustig voortdu
ren. En de straat is de dupe." 
Weekers heeft bovendien kri
tiek op de makelaars . Die 
doen volgens hem niet genoeg 
bun best. .De oorzaak voor 
veel leegstand is een gebrek 
aan parkeerruimte. Daardoor 
kunnen grote bedrijven er 
met in. De oplossing is dan 
simpel: dee! de ruimte op in 
kleinere units. Maar dat ge
beurt niet. Of kijk naar het 
voormalige pand van Pipoos 
op de hoek met de Tongelre
sestraat. Dat pand zit onder de 
graffiti. Vind je het gek dat 
dat met verkoopt?" 
Bonnema en Weekers willen 
nog eenmaal proberen er de 
schouders onder te zetten. 

Iriswijk 
"We zijn al tien jaar bezig om 
hier iets te veranderen. En 
toen zat het allemaal nog vol. 
Maar misschien, nu het leeg
staat, lukt het eindelijk eens 
wel", hoopt Bonnema. Boven
dien hoeven ze het niet alleen 
te doen. 
De achterliggende Iriswijk 
denkt graag mee. Sterker nog, 
het irntiatiefvoor een opknap
beurt van de Geldropseweg 
komt van de Iriswijk. De win
keliers willen er ook de Ro
chusbuurt (gelegen aan de an
dere kant) bij betrekken. 

Figuur 1.1 : Krantenartikel (bran : Eindhovens Dagblad, 7 januari 2006) 
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1.2 Probleem- en doelstelling 

De huidige maatschappelijke veranderingen vragen om een 

omgeving die ruimte laat aan die veranderingen. De lintstructuren 

lijken over de vitaliteit te beschikken om aan deze vraag te 

voldoen. In 2006 staan sommige linten echter stil in hun 

ontwikkeling, waardoor het lint verpaupert. De gemeente 

onderkent het belang van de lintstructuren voor Eindhoven, maar 

heeft nog nooit een integrale visie opgesteld om de ontwikkeling te 

begeleiden. Vandaar dat ik tot de volgende probleemstelling ben 

gekomen, op te de I en in twee onderzoeksvragen: 

• Hoe is de ontwikkeling van de lintstructuren verlopen en welke 

factoren hebben daar invloed op gehad? 

• Hoe kan de Geldropseweg zich in de toekomst ontwikkelen om 

te blijven beantwoorden aan de maatschappelijke 

ontwikkelingen? 

De probleemstelling leidt tot de volgende doelstelling, te bevatten 

in twee subdoelstellingen: 

• Het analyseren van de ontwikkeling van de lintstructuren 

Geldropseweg en Aalsterweg 

• Het uitwerken van een visie op de ontwikkeling van de 

Gedropseweg voor de toekomst op verschillende 

schaalniveaus, gebaseerd op de analyse van de ontwikkeling. 

De middelen die ingezet worden om dit te bereiken zijn : 

• Onderzoek naar de ontwikkeling van de vorm van de percelen 

en bebouwing van 1832 tot nu 

• Onderzoek naar het gebruik van de percelen en bebouwing 

aan de linten in 1920, 1960 en 2006 

• Onderzoek naar de typen bebouwing aan de linten in 1920, 

1960 en 2006 

• Literatuuronderzoek naar de ontwikkeling van de stad 

Eindhoven en de regio om de context van de ontwikkeling van 

de linten te achterhalen 

• Literatuuronderzoek naar de toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen en maatschappelijke processen op 

verschillende niveaus die invloed kunnen hebben op de 

ontwikkeling van de Geldropseweg 

1.3 Onderzoeksopzet en opbouw 

Figuur 1.2 geeft de onderzoeksopzet weer, waaruit blijkt welke 

stappen er chronologisch zijn genomen om het doel van het 

onderzoek te bereiken: het analyseren van de ontwikkeling van de 

Geldropseweg en Aalsterweg en het opstellen van een visie voor 

de toekomst van de Geldropseweg . 

Stratum kent vijf lintstructuren, die al sinds 1800 onderdeel 

uitmaken van de structuur, te weten de Aalsterweg, 

Geldropseweg, Heezerweg, Leenderweg en Stratumsedijk. Op 

basis van een analyse van de huidige verschijningsvorm van de 

lintstructuren en een analyse van de ontwikkeling van de 

lintbebouwing met behulp van de Morfologische Atlas (Rutgers, 

2004 ), is het onderzoeksgebied bepaald. Daarbij is gekeken naar 

de schaalgrootte en het profiel, het aanbod van functies aan de 

linten en het functioneren ervan, de verkeersdruk en de mate van 

ontwikkeling van de lintbebouwing. 

Voor het uitvoeren van de analyses van de ontwikkeling is 

literatuuronderzoek nodig geweest. Daarbij is gekeken naar de 

onderzoeksmethoden, die de Italiaanse en later Franse 

onderzoekers vanaf de jaren SO hanteerden. Er is een soortgelijke 

methode voor morfologisch en typologisch onderzoek gebruikt als 

Caniggia gebruikte bij zijn analyse van de groei van Florence en 

het schematiseren van historische gebouwtypen in die stad . 

Verder heb ik me laten leiden door de Franse onderzoekers 

Panerai, Depaule en Demorgon, die in hun boek Analyse Urbaine, 

Editions Parentheses (Panerai, 1999) verschillende methodes van 

stadsanalyse geven. Hun onderzoeken zijn gebaseerd op het 

typologische en morfologische stadsonderzoek van met name de 

Italianen Muratori, Aymonino, Rossi en Caniggia . Panerai e.a . 

verbreedden het typologisch en morfologisch stadsonderzoek 

echter, door ook nadruk te leggen op het programma, de 

sociologische feiten betreffende het dagelijkse leven en het 

gebruik van de stedelijke ruimte. Daardoor kan hun onderzoek een 

referentiekader bieden voor de dagelijkse praktijk van 

stadsvernieuwing en stadsherstel, waar niet alleen de architecten 

en hun discipline in het geding zijn, maar ook tal van andere 

belanghebbenden, zoals de bewoners (Koster, 2001) . Ook heb ik 

gekeken naar de Italiaanse stedebouwkundige Secchi en zijn plan 

Piano Regulatore Generale voor Siena . Vanuit een analyse van de 

historie op verschillende niveaus, stelde hij plannen op (dictaat 

Stadsanalyse, 2003) . Een combinatie van de genoemde methoden 

is het meest geschikt om de doelstellingen te bereiken. 

LITERATUURSTUDIE BE PALING 
onderzoeksmethode ONDERZOEKSGEBIED - -

I I 
• • 

MORFOLOGISCH EN 
TYPOLOGISCH ONDERZOEK 

-vorm bebouwinjl & perceel 
-gebrui 

-bepaling typen 

LITERATUURSTUDIE 
ontwikkeling --stad & regio - • subdoel 1: 

ANALYSE ONTWIKKELING UNTEN 
LITERATUURSTUDIE 
ruimtelijke ontw. & 
maats. processen • \ • 

subd el 2: 
VISIE GELDROPSEWEG 

-aanbeve11n9en 
-stedebouwkun ig plan 

Figuur 1.2: Onderzoeksopzet 

Na de bestudering van de literatuur en de daaruit volgende 

onderzoeksmethode heb ik bij het kadastrale archief in Eindhoven 

onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van bebouwing en 

percelen. Een digitale, kadastrale kaart van Eindhoven uit 2005 

diende daarbij als basiskaart. Vanuit die kaart kon ik terug werken 

naar de situatie in 1980, 1960, 1940 en 1920. Deze kaarten zijn 

weergegeven in de bijlagen II tot en met XI. De periode v66r 1900 

is in beeld gebracht met behulp van kadastrale kaarten van 1832 

en 1882 uit het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. V66r 

1920 waren de hulpkaarten van het kadastrale archief te weinig 

gedetailleerd. Door de kaarten van elke opeenvolgende periode 

over elkaar te leggen, heb ik de veranderingen per periode precies 

kunnen analyseren. 

De bepaling van het gebruik van de bebouwing in 1920 en 1960 

was lastig. Via veldwerken uit het kadastrale archief, 

Hinderwetvergunningen uit het Regionaal Historisch Centrum 

Eindhoven, uittreksels uit het Handelsregister van het Brabants 

Historisch Informatie Centrum en het Handelsregister uit het 

archief van de gemeente Eindhoven is het gebruik bepaald. Het 

bepalen van de typen bebouwing, gebaseerd op de methode van 

Panerai, is door middel van bouwtekeningen uit het archief van de 

dienst Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Eindhoven en 

fotomateriaal gedaan. 



Om de factoren te achterhalen, die invloed hebben (gehad) op de 

ontwikkeling van de linten, was literatuuronderzoek nodig. Het 

boek Eindhoven: stadsontwikkeling 1900-1960 (Beekman, 1982) 

is hierbij zeer waardevol gebleken. Vanaf 1960 is er bijna geen 

literatuur beschikbaar over de ontwikkeling van Eindhoven. De 

bepaling van invloedsfactoren uit de periode 1960-2006 is 

voornamelijk gedaan door de bestudering van nota's en visies van 

de gemeente Eindhoven en een analyse van de algemene 

ontwikkeling van de stedebouw in Nederland. Daarnaast hebben 

gesprekken met winkeliers en bewoners van de Geldropseweg en 

Aalsterweg inzicht kunnen geven in de motieven achter individuele 

beslissingen, die de linten hebben gevormd. 

Nadat het eerste subdoel van het onderzoek, het analyseren van 

de ontwikkeling, was bereikt, was er voor het opstellen van een 

visie voor de Geldropseweg weer literatuuronderzoek nodig. Via 

nota's en visies van de gemeente en het SRE en gesprekken met 

particulieren en ambtenaren, was het mogelijk de toekomstige 

ontwikkelingen op verschillende niveaus in kaart te brengen, die 

invloed hebben op de ontwikkeling van de Geldropseweg. Deze 

analyse vormde samen 

ontwikkeling de basis 

stedebouwkundig plan. 

met de analyse van de historische 

voor de aanbevelingen en het 

Er is voor gekozen om een chronologische beschrijving van de 

ontwikkeling te geven in plaats van een aparte beschrijving van de 

ontwikkeling van de vorm en percelen, gebruik en typen. Zo is een 

samenhangend verhaal ontstaan. De verschillende 

invloedsfactoren, die in de hoofdstukken 2 tot en met 7 genoemd 

worden, worden in hoofdstuk 8 samengevat. De hoofdstukken 2 

tot en met 8 behandelen dan ook de ontwikkeling van de linten. 

Dit subdoel vormt het grootste deel van mijn onderzoek. In de 

hoofdstukken 9 en 10 wordt vervolgens het tweede subdoel, het 

opstellen van de visie, behandeld. De hoofdstukindeling geeft dan 

ook goed weer op welk terrein de nadruk in mijn afstudeerproject 

heeft gelegen. 

1.4 Leesindeling 

De opbouw van het verslag is chronologisch van aard. 

Achtereenvolgens worden de geschiedenis en de huidige situatie 

van de Geldropseweg en Aalsterweg beschreven. Voor de 

Geldropseweg wordt daarna een visie op de toekomst gegeven, 

omdat die straat niet goed functioneert. Telkens wordt de 

ontwikkeling van de straten beschreven in het licht van de 

ontwikkeling van de stad en regio. 

In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van de stad Eindhoven en de 

Geldropseweg en Aalsterweg in de periode 1832-1920 behandeld. 

Eerst wordt beschreven hoe de situatie in 1832 was op 

morfologisch en functioneel niveau. Daarna worden de 

veranderingen tussen 1832 en 1882 en 1882 en 1920 behandeld. 

Hierbij wordt steeds gekeken hoe de bebouwing en percelen zich 

hebben ontwikkeld en wat de functie van de bebouwing en 

percelen was, afgeleid van ingekleurde, kadastrale kaarten . In dit 

hoofdstuk is ook een stuk tekst overgenomen uit het boek 

Herinneringen aan Stratum rand de eeuwwisseling van Herman de 

Groot uit 1982 om een beeld van die periode te schetsen. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 stil gestaan in het jaar 1920. Er 

wordt weergegeven welke plaats, functie en betekenis de 

Geldropseweg en Aalsterweg in Eindhoven hadden. De twee 

straten lagen nog buiten de stad, maar waren de enige 

mogelijkheden om de stadsuitbreiding op te vangen. Omdat het 

handelsroutes waren, ontstonden aan de straten de eerste winkels 

en cafes. Het profiel wordt behandeld en er wordt gekeken naar de 

vorm van de bebouwing en de percelen, het gebruik ervan en de 

typen bebouwing: het basistype en de winkelwoning. 

Hoofdstuk 4 zal in het teken staan van de periode 1920-1960. 

Eerst wordt de periode 1920-1940, gekarakteriseerd door de 

eerste sociale woningbouw, een bloeiperiode tot aan de beurskrach 

en de daarop volgende recessie tot aan de oorlog. Vervolgens komt 

de periode 1940-1960 aan bod, gekenmerkt door de 

wederopbouw, uitbreidingen en grote infrastructurele ingrepen. De 

ontwikkeling van de bebouwing en percelen wordt weergegeven en 

er is een beschrijving van die ontwikkeling, in het licht van de 

ontwikkeling van de stad en maatschappelijke processen. Een 

weergave van het interview met Mevrouw van de Linden geeft een 

beeld van de Geldropseweg in die tijd . Zij was de dochter van een 

groenteboer. 

Nadat in hoofdstuk 3 de situatie in 1920 is besproken, volgt in 

hoofdstuk 5 een soortgelijke beschrijving van 1960. Er wordt 

beschreven hoe de straten zich hebben ontwikkeld tot 

grootschaligere verkeersaders met een varieteit aan functies. Het 

profiel is aan het veranderen. Ook wordt de ontwikkeling van de 

typen bebouwing ten opzichte van 1920 behandeld. Het basistype 

heeft zich ontwikkeld en er zijn nieuwe typen aan de lintbebouwing 

toegevoegd . In dit hoofdstuk is het interview met de Heer 

Verkuilen van Verkuilen Schoenen opgenomen, om de situatie rond 

1960 te schetsen en de motieven achter verschillende beslissingen 

met betrekking tot hun zaak in de loop van de tijd weer te geven. 

Hoofdstuk 6 zal de periode 1960-2006 behandelen. Net als in 

hoofdstuk 4 wordt deze periode ook opgedeeld, om de 

veranderingen gedetailleerd te kunnen analyseren. Eerst wordt de 

ontwikkeling van de bebouwing en percelen van 1960 tot 1980 

weergegeven, vervolgens de periode 1980-2006, wederom met de 

stadsontwikkeling als context. De opkomende bemoeienis van de 

overheid met de ruimtelijke ontwikkeling wordt meegenomen, net 

als de opkomende interesse in de kwaliteit van de stad in de jaren 

80. In dit hoofdstuk wordt het interview met de Heer Liebregts 

weergegeven. Zijn familie heeft van 1932 tot 1995 een 

touwslagerij aan de Geldropseweg gehad. 

De analyse van de ontwikkeling eindigt in hoofdstuk 7: de situatie 

in 2006. Net als voor 1920 en 1960 wordt een beschrijving 

gegeven van de vorm, de functie en de betekenis van de straten 

voor de stad, het functioneren van de straat op zich en van de 

lintbebouwing aan de straat. Het profiel is drastisch veranderd ten 

opzichte van 1960. De Geldropseweg en Aalsterweg maken nu deel 

uit van het centrum en hebben een schaalvergroting meegemaakt, 

maar de functie van de twee straten verschilt. Er volgt een 

overzicht van de ouderdom van de lintbebouwing, verkregen door 

optelling van de behandelde perioden. De ontwikkeling van de 

typen ten opzichte van 1920 en 1960 wordt gegeven, waarna die 

ontwikkeling van de typen in schema's wordt weergegeven. Hier 

wordt ook het interview met de Heer Weekers samengevat. De 

Heer Weekers heeft sinds 1979 een winkel in tv's aan de 

Geldropseweg en is tegenwoordig voorzitter van de 

winkeliersvereniging van de straat. Hij is zeer actief in het proces 

om de Geldropseweg nieuw leven in te blazen. 

Doordat er voor gekozen is de ontwikkeling chronologisch weer te 

geven, zijn de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling, 

steeds integraal behandeld en niet per factor. Daarom wordt in 

hoofdstuk 8 een samenvatting gegeven van de invloedsfactoren, 

waaruit blijkt, dat de linten inderdaad de mogelijkheid bezitten zich 

aan te passen aan maatschappelijke veranderingen. Hiermee is het 

eerste subdoel van dit onderzoek bereikt en is de basis gelegd voor 

de uitwerking van de visie voor de toekomst van de Geldropseweg. 

In hoofdstuk 9 wordt die basis uitgebreid met een analyse van de 

ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke processen, die 

invloed kunnen hebben op de toekomstige ontwikkeling van de 

Geldropseweg. Daarbij wordt van een regionaal niveau via 

stadsdeelniveau en wijkniveau steeds verder ingezoomd tot 

straatniveau, waar per perceel wordt gekeken of er mogelijkheden 

voor ontwikkeling zijn. 

De hoofdstukken 2 tot en met 8 over de ontwikkeling en hoofdstuk 

9 over de invloedsfactoren in de toekomst vormen de basis voor de 

visie op de toekomst van de Geldropseweg, die in hoofdstuk 10 

wordt gegeven. De visie wordt uitgewerkt in aanbevelingen voor 

de ontwikkeling tot buurtcentrum op de niveaus stad/regio, 

stadsdeel, wijk, straat en gebouw. Daarbij wordt gekeken naar 

typen perceelsindeling en bebouwing voor de toekomst. Vervolgens 

worden de aanbevelingen uitgewerkt in een stedebouwkundig plan. 

m 



Door middel van verwijzingen in het plan worden uitwerkingen 

gegeven voor de ontwikkeling van individuele percelen, maar ook 

voor de straat in het geheel. Daarbij worden het maximale 

bebouwingsprofiel en het profiel behandeld. 

In het evaluatiehoofdstuk 11 zal ik aangeven hoe ik geslaagd denk 

te zijn in het beantwoorden van de probleemstelling en het 

bereiken van de gestelde doelen . Ik geef aan welke betekenis mijn 

onderzoek kan hebben voor verschillende belanghebbenden. Ook 

zal ik aanbevelingen doen aan de gemeente Eindhoven en anderen 

en voor vervolgonderzoek. 

Tot slot geef ik in het nawoord een subjectieve toelichting op mijn 

ervaring van en mijn mening over het afstudeerproject. 



Hoofdstuk 2 1832-1920 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van Eindhoven van 1832 tot 

1920 beschreven . Om de ontwikkeling gedetailleerd weer te 

kunnen geven, is deze periode opgedeeld in twee perioden: van 

1832 tot 1882 en van 1882 tot 1920. De jaartallen 1832 en 1882 

zijn gekozen, omdat er toen voor het eerst minuutplans zijn 

opgesteld door het kadaster en er dus van die jaren duidelijk is 

waar de gebouwen stonden en welke vorm en grootte de percelen 

hadden . In het licht van de ontwikkeling van de stad wordt de 

ontwikkeling van de linten beschreven. 

2.1 De stad Eindhoven in 1832 

In 1832 bestaat de huidige stad Eindhoven nog uit de centraal 

gelegen gemeente Eindhoven en de vijf randdorpen Gestel, Strijp, 

Woensel, Tongelre en Stratum. De radiale structuur is dan al 

duidelijk aanwezig (figuur 2.1). De radialen zijn ontstaan op de 

hoger gelegen zandruggen die tussen de beekdalen van de 

verschillende riviertjes liggen. Het zijn verbindingswegen naar de 

omliggende dorpen, vandaar de huidige namen Aalsterweg, 

Leenderweg, Geldorpseweg, Boschdijk, Oirschotsedijk, enz . De 

rechte uitvalswegen zijn in 1806 aangelegd als 

handelsroute in de tijd van Napoleon. De 

noord-zuid-route van 's-Hertogenbosch naar 

Luik liep door Eindhoven via de Boschdijk, 

Demer, Rechtestraat, Stratumseind, 

Stratumsedijk en de Aalsterweg . Bebouwing is 

dan alleen nog te vinden in het centrum aan de 

markt en beperkt langs de uitvalswegen. 

Incidenteel liggen er boerderijen in het 

landschap. 

2.2 Geldropseweg 1832 

/ . -
I 

landbouwgrond of weide gebruikt (figuur 2.2). De gronden random 

Eindhoven waren eigendom van rijke heren, die de grand 

verpachtten aan boeren. Aan het begin van de Geldropseweg, 

tegen de Stratumsedijk (toen nog Steenweg van Eindhoven naar 

van Luijk geheten), lagen enkele landhuizen van welgestelde 

lied en . 

2.3 Aalsterweg 1832 

De Aalsterweg lag een stuk verder buiten het centrum dan de 

Geldropseweg. De weg was op bevel van Napoleon aangelegd in 

1806 als handelsroute. Aangezien de bebouwing gestaag vanuit 

het centrum naar buiten groeide is hier dan ook minder bebouwing 

te vinden (figuur 2.4 ). Ook hier is sprake van opdeling van een 

perceel om arbeiderswoningen te bouwen. Deze woningen zouden 

later bekend komen te staan als 'De Tien Geboden'. Het is goed te 

zien dat de Aalsterweg is aangelegd aan de rechtheid ervan. De 

Biesterweg was de oorspronkelijke route naar het zuiden. De 

Biesterweg sluit de percelen aan de achterkant af. Aan de westkant 

warden de percelen begrensd door diverse brede sloten, waardoor 

_.-·· .------ - - -;~ .. 

/ 
<,., .. >;..-- --.~ ..'.._.t_ 
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"I // 

'/····· 
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In 1832 lag de Geldropseweg buiten het 

centrum. Incidenteel stond er bebouwing langs 

de weg (figuur 2.3). Door het overschot aan 

ruimte was er nog geen behoefte om in het 

achtergebied te bouwen. Opvallend is de rij 

woningen op perceel nr. 78. Waarschijnlijk is 

dit een van de eerste gevallen waarbij een 

grondbezitter zijn perceel opdeelde en er 

arbeiderswoningen bouwde om zo meer winst 

te maken . Bij de Dommel zijn wat grotere 

gebouwen te zien; de eerste werkplaatsen, de 

voorlopers van de fabrieken . De percelen aan 

de straatkant zijn breed en lopen diep het 

achtergebied in . Ze werden hoofdzakelijk als 
Figuur 2 .1 : De gemeente Eindhoven met de randgemeenten Gestel, Strijp, Woensel, Tonge/re en 

Stratum in 1835 (bran: Morfologische Atlas Eindhoven) 

ze vaak niet de diepte hebben zoals aan de Geldropseweg. Het 

gebruik van de bebouwing en de gronden is agrarisch. 

Figuur 2 .2 : Foto van een dee/ van de kadastrale kaart van 1832 met 

daarap ingetekend het grandgebruik. De grand is vooral in gebruik a/s 

bouwland (wit), weide (lichtgroen) en hakhout (blauw). Langs de radialen 

liggen erven en tuinen (grijs) (bran: RHC Eindhoven) 
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2.4 De stad Eindhoven van 1832 tot 1882 

De periode 1832-1882 wordt gekenmerkt door een grate 

industriele ontwikkeling. Het gebied aan de oostzijde van het 

centrum was al een interessante vestigingsplaats voor de 

(textiel)industrie door de aanwezigheid van de noord-zuid-route en 

de rivieren Dommel en Gender. Die vestigingsomstandigheden 

werden aanzienlijk verbeterd door het graven van het Eindhovens 

Kanaal in 1846 en het aansluiten van Eindhoven op het 

spoorwegennet met bijbehorend goederenemplacement in 1866 

(figuur 2.5). Ook het wegennet is verbeterd. De Tongelresestraat 

moet de verbinding met Tongelre verbeteren en de Geldropseweg 

(1852) wordt rechtgetrakken. 

In die tijd ontstaat er een trek van het platteland naar de stad, 

door een graot arbeidsoverschot in de agrarische sector. Doordat 

de in de 19e eeuw gestimuleerde huisnijverheid door kartelvorming 

naar de industriehallen in de stad werd verplaatst, werd dit praces 

versterkt. In het centrum zijn de straten al volgebouwd. Daarom 

ontstaat daar in de tweede orde bebouwing; er warden straten 

aangelegd achter de hoofdstraten om ruimte te 

creeren voor woningbouw. De bebouwing trekt 

vanuit het centrum naar buiten langs de 

radialen om de op gang komende stroom 

dorpelingen te kunnen huisvesten (Beekman, 

1982) . 

2.5 Geldropseweg 1832-1882 

Op figuur 2. 7 is duidelijk 

Geldrapseweg zich heeft 

opzichte van 1832. In 

te zien dat de 

ontwikkeld ten 

1852 heeft de 

langs de bestaande zijwegen graeide bebouwing het achtergebied 

in (Tongelresestraat, Stuiverstraat en Voorterweg) . 

Het deel tussen de Bleekstraat en de Stratumsedijk wijkt qua 

bebouwing af van de rest. Hier liggen de landhuizen van de rijke 

fabriekseigenaren en de fabrieken zelf, om de eerder genoemde 

vestigingsvoorwaarden. De eigenaren hadden toen nog vaak een 

villa bij de fabriek. De meest opvallende en graotste is de 'Villa 

Jamez' op de hoek Bleekstraat-Geldrapseweg. De granden achter 

de bebouwing aan de Geldrapseweg zijn in agrarisch gebruik 

(figuur 2.6). Pachten van graotgrondbezitters was nog steeds een 

veel voorkomend verschijnsel. 

2.6 Aalsterweg 1832-1882 

Aan de Aalsterweg vinden soortgelijke herverkavelingen plaats als 

aan de Geldrapseweg (figuur 2.8). Deze percelen zijn echter 

minder diep vanwege de begrenzing door de Biesterweg en de 

sloten . Door de grotere afstand tot het centrum is de druk om de 

landbouwgranden te bebouwen nog niet zo hoog . Langs de straat 

liggen dan ook nog grote percelen landbouwgrand. De druk om in 

Geldrapseweg vanaf de Voorterweg een nieuw 

trace gekregen. Aan de straat ontstaan rijen 

arbeiderswoningen . De eerste orde begint 

steeds voller te raken . De grate 

landbouwpercelen zijn opgedeeld in smalle, 

diepe percelen, soms tot wel 100 meter diep. 

De woningnood was in die tijd kennelijk al zo 

hoog, dat het voor landeigenaren loonde om 

ook achter de eerste orde te bouwen op de 

diepe percelen . Die arbeiderswoningen stonden 

haaks op de bebouwing aan de straatkant, 

zodat ze konden warden ontsloten via smalle 

zandpaden, die tussen de bebouwing door op 

de weg uit kwamen. Zo ontstonden de 

zijstraten Stuiverstraat en Hoefkestraat. Ook 
Figuur 2.5: De gemeente Eindhoven met de randgemeenten Gestel, Strijp, Woensel, Tonge/re en 

Stratum in 1899. De tramlijnen zijn net aangelegd (groene lijnen) (bran: Morfologische Atlas Eindhoven) 

de tweede orde te bouwen is hier nog helemaal niet aanwezig . 

Door de ligging van de Aalsterweg ten opzichte van de rivieren en 

het centrum is ook het ontbreken van fabrieken te verklaren. De 

landhuizen liggen in 1882 nog dichter tegen het centrum aan om 

zo dicht bij de voorzieningen te zitten. 

Figuur 2.6 : Foto van een dee/ van de kadastrale kaart van 1882 met 

daarop ingetekend het grondgebruik. De bebouwing (rood) is toegenomen. 

Tussen de radialen warden de gronden nag hoofdzakelijk voor agrarische 

doeleinden gebruikt (wit en /ichtgroen). Aan de radialen warden de 

perce/en vooral als (moes)tuin gebruikt (grijs} . 



'o/'-Jivehde mtelil 
~ 

"Geachte lezer, 

Mijn naam is Herman de Groot en ik wit ju/lie graag wat vertellen 

over het /even in Stratum rand 1900. Ik ben geboren op 17 juli 

1889 in Stratum. We woonden toen aan de Geldropseweg in een 

huurhuisje. We betaa/de fl. 1,00 per week, wat rede/ijk veel was in 

die tijd. Vo/gens mij was de woning oorspronkelijk een boerderijtje 

geweest van een keuterboertje, zoals er in die tijd zoveel waren. 

Aanvankelijk stand het alleen, maar later zijn er vijf huizen aan vast 

gebouwd. De put was voor gezamenlijk gebruik, maar het erf was 

gescheiden. Links van het huis was een brede inrit, zodat de boer 

met paard en wagen het erf kon oprijden. 

Het huis zag er a/s volgt uit: Er zat een deur in het midden van de 

voorgevel met aan weerszijden een raam met allemaal kleine 

ruitjes. Beide ramen waren voorzien van vensters (b/inden) en 

boven de deur was een klein bovenraam aangebracht. Helaas 

ontbrak een dakgoot waardoor het bij regen voor de voordeur een 

grate modderpoel was. Bij de entree van de woning stapten we 

meteen in een grate ruimte, die de 'voor-herd' werd genoemd. Bij 

de boeren was de vloer gewoonlijk van teem, maar bij ons van 

klinkers. Links van de voor-herd was een grate kamer. Bij de boer 

was het gebruikelijk dat dit de pronkkamer was om gasten te 

ontvangen, maar wij hadden niets te pronken! Hier sliepen dan ook 

mijn vader en moeder. Achter in het huis was een opkamertje waar 

mijn zusje sliep. Via een ladder kwam je vanuit de opkamer op 

zolder waar wij, de jongens, sliepen. Ik kan me nog herinneren dat 

het er in de winter mirakels koud was! 

Op onze 'hof' was mijn vader erg trots. Er stand een geitenstal die 

de naam stat eigelijk niet eens verdiende, zo erbarmelijk was de 

staat ervan. Achter de stat lag de moestuin. Eens per week als de 

'tobbe ' (we) vol was, moest de inhoud over het veldje warden 

uitgespreid. Oat werk was gelukkig te zwaar voor mij, dus dat 

moesten mijn oudere broers doen. 

Vanaf mijn twaalfde levensjaar moest ik ook mijn bijdrage leveren 

aan de inkomsten van het gezin . Er was genoeg werk in de 

lampenfabriek van Philips en dat werk werd goed betaald, maar 

mijn ouders wilde absoluut niet dat ik daar zou gaan werken. We 

hadden 'van horen zeggen' dat het daar een vrese/ijke bende was. 

Het liefst zagen vader en moeder me als toekomstig sigarenmaker. 

Tot grate b/ijdschap van mijn ouders kon ik in de sigarenfabriek van 

Sjefke Luurmans aan de slag. De fabriek lag fangs de Dommel en 

dat was lekker dichtbij. In het begin vie/ het me niet mee. Recht van 

de schoo/banken af naar de fabriek, geen spelletjes meer en mijn 

vrijheid danig beknot. Van 's morgens zeven tot twaalf en van half 

twee tot 's avonds zeven uur op een bankje te moeten zitten, nee, 

daar kon geen enkele jongen van twaalf jaren tegen . Het wende 

echter snel en omdat ik zaterdag mijn week/oon van fl. 1,00 mee 

naar huis nam werd mijn zakgeld met 200% verhoogd tot 3 cent in 

de week" (De Groot, 1982). 
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Figuur 2. 7: Deel van Jti kadastra/e kaai-t van de sectie Al van Stratum uit 
1882 met daarop de Geldropseweg en omgevirfg.01et bebouwiog-~mpercelen 
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2.7 De stad Eindhoven van 1882 tot 1920 

De periode 1882-1920 is een rumoerige tijd in de ontwikkeling van 

Eindhoven, die uiteindelijk wordt afgesloten met de annexatie van 

de randgemeenten. De trek van het platteland naar de stad neemt 

grote vormen aan . Eindhoven kan niet aan de vraag naar 

goedkope arbeiderswoningen in de nabijheid van de fabrieken 

voldoen. De radialen raken overvol, terwijl in de beekdalen nog 

niet gebouwd kon worden. Grote aantallen arbeiders pendelen 

dagelijks tussen hun woonplaats en de fabriek. Oat werd mede 

mogelijk door de komst van een aantal tramverbindingen vlak voor 

het einde van de 19e eeuw. Tot 1900 hadden de radialen enkel een 

verkeersfunctie. Door de komst van de tramlijnen met 

halteplaatsen ontstond er levendigheid met cafes en winkels. 

In 1901 wordt de Woningwet ingevoerd. Stichtingen kunnen nu 

meerdere woningen, bestemd voor verhuur, in een keer bouwen 

met rijkssubsidie. Dit komt echter pas vanaf 1915 in Eindhoven op 

gang, omdat er tot die tijd voldoende ruimte was voor clandestiene 

woningbouw achter de radialen. De bouw van 

(arbeiders)woningen is tot die tijd dan ook nog 

volledig aangewezen op particulieren. Aanleg 

van nieuwe of verbetering van bestaande 

wegen is voor particulieren de aanleiding voor 

het realiseren van woningbouw. Straten 

werden toen nog niet aangelegd met een visie 

om de wegenstructuur te verbeteren, maar 

puur om ruimte te creeren voor woningbouw. 

Figuur 2. 9: Het plan de architecten Cuypers en Kooken uit 1918 (bran : 

Eindhoven Stadsontwikkefing 1900-1960). 
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Vanaf 1915 vindt de eerste sociale woningbouw 

plaats. Het zijn geplande structuren en ze 

worden in een keer gebouwd . In 1918 komt er 

een Algemeen Uitbreidingsplan van de 

architecten Cuypers en Kooken om de 

annexatie te begeleiden (figuur 2. 9). Het is 

meer een gewenst model dan een reeel plan. 

Vanaf dan is de aandacht van de gemeente op 

de verkeersstructuur en de uitbreidingen 

gericht. Een 'binnen- en buitenceintuurbaan' 

moesten de doorgaande noord-zuid-route door 

het centrum ontlasten en voor verbindingen 

zorgen tussen de randgemeenten. Bij het 

ontwerp van nieuwe buurten werd hier al 

rekening mee gehouden, zoals bij de 

Bloemenbuurt (figuur 2.10). Dit 'spinwebmodel ' 

heeft tot ver na WO II de ontwerpen voor de 

verkeersstructuur be'lnvloed . 
Figuur 2.10 : De gemeente Eindhoven in 1921 net na de annexatie. De groene lijnen zijn de tramlijnen naar 

Son, Veldhoven en Ge/drop (bran : Morfologische Atlas Eindhoven) 

In het plan is al sprake van het verplaatsen van de fabrieken 

vanuit het centrum naar industriegebieden. Na de Eerste 

Wereldoorlog groeide de industrie echter gigantisch door een 

enorme schaarste en het wegvallen van handelsbelemmeringen 

met het buitenland. Door geldgebrek bij de gemeente duurt het 

nog minstens 30 jaar voordat met het verplaatsen begonnen werd . 

In 1920 vindt uiteindelijk de annexatie plaats. De randgemeenten 

vonden het maar niets dat al het verkeer naar het centrum over 

hun grondgebied ging. Ook konden de kleine gemeenten de 

grensoverschrijdende projecten bestuurlijk niet aan. Na 1920 

horen de radialen bij de gemeente Eindhoven. Ondanks dat het 

grondgebied door de annexatie flink vergoot werd kan gesteld 

worden dat rond 1920 nog steeds gold : de radialen zijn de stad 

(Beekman, 1982). 

Figuur 2 .11 : Foto van een topografische kaart van zuidoost Eindhoven en 

Ge/drop van 1920. De gronden achter de radialen zijn nag steeds 

overwegend in gebruik a/s bouwland (wit) of weide (groen) . De bebouwing 

groeit wet steeds verder het achtergebied in (bran: RHC Eindhoven) 



2.8 Geldropseweg 1882-1920 

In 1888 werd de paardentram naar Geldrop in werking gesteld. In 

1906 werd de tram omgebouwd tot stoomtram. Met deze tram 

konden arbeiders uit Geldrop, Mierlo en Helmond op hun werk in 

de fabrieken komen. Doordat de Geldropseweg een steeds 

belangrijkere route naar het oosten werd, kwamen er vanaf 1900 

cates en winkeltjes. 

De druk op de bebouwingsmogelijkheden aan het lint neemt verder 

toe. De open delen langs de Geldropseweg zijn bijna allemaal 

volgebouwd met voornamelijk arbeiderswoningen, mogelijk 

gemaakt door opdeling van de oorspronkelijke percelen (figuur 

2.16). Door de hoge druk aan het lint worden werkplaatsen en 

opslagruimten achter de lintbebouwing gebouwd . Aan het lint is 

simpelweg geen plaats meer. 

Net als in heel Eindhoven hebben de fabrieken aan de 

Geldropseweg zich ook uitgebreid . Het deel tussen de Dommel , 

Bleekstraat en Stratumsedijk ontwikkelt zich het sterkst. In het 

achtergebied gaat de bouw ook door. Ook daar worden rijen huizen 

gecompleteerd, vooral aan de zuidkant van de Geldropseweg aan 

de Hoefkestraat en Pastoor Dijkmanstraat. Dit zijn voorbeelden 

van particuliere woningbouw. De grand was zo dicht bij het 

centrum te duur voor sociale woningbouw. Achter de woningen 

verschijnen de eerste werkplaatsen. 

2.9 Aalsterweg 1882-1920 

Ook in deze periode zijn de uitbreidingen aan de Aalsterweg 

minder spectaculair dan aan de Geldropseweg (figuur 2.17) . De 

herverkaveling aan de weg gaat door, maar er liggen ook nog 

stukken landbouwgrond open. De noodzaak om achter de 

lintbebouwing te bouwen is er dan ook niet . Aan de Biesterweg 

wordt een aanzet gegeven tot die bebouwing. Grote industriehallen 

zijn hier niet te vinden om de eerder genoemde redenen. Ondanks 

dat de Aalsterweg onderdeel uitmaakte van de belangrijke noord

zuid-route is er geen tramlijn aangelegd. Omdat er een spoorlijn 

naar Belgie liep via Waalre en Valkenswaard was dat overbodig. 

Belangrijk voor de ontwikkeling van de Aalsterweg was de bouw 

van Societeit Rozentein tussen 1890 en 1895. Tot 1910 was dit 

een sociaal trefpunt. In de rozentuin stond een kiosk waar het 

Stratums Muziek Corps haar uitvoeringen kon geven . In de 

societeit kwamen de rijke heren bij elkaar om te discussieren (De 

Groot, 1982). Na 1910 is er een hal aangebouwd, die tot ongeveer 

1930 dienst heeft gedaan als schoenenfabriek. Toen werd de hal 

gesloopt om plaats te maken voor woningen en werd het originele 

pand verbouwd tot cafe/zaal. 

.... 

Figuur 2 .12 : De stoomtram uit Ge/drop op de Dommelstraat rand 1907. De 

tram mocht binnen de bebouwde kom maar 7, 5 km/ h rijden en dan moest 

er nag een j ongen met een rode vlag vooruit rennen, schreeuwend: 'de 

tram! ' (bron : www.rhc-eindhoven .nl) 

Figuur 2 .13: Zicht vanaf de Geldropseweg op de Villa Jamez rond 1910. In 

die tijd ontstonden de eerste winkeltjes. De tramrails zijn duidelijk te zien. 

De rails buigen voor de villa rechtsaf de Bleekstraat in (bran : 

www. theoldehometome. nl) 

Figuur 2 .14 : De kiosk achter cafe Rozenstein rand 1895 tijdens een 

uitvoering van het Stratums Muziek Corps (bron: www.theoldhometown .ni) 

Figuur 2 .15: 'De Tien Geboden' met rechts cafe Rozenstein rond 1910. 

Links op de achtergrond is de St. Joriskerk te zien (www.rhc-eindho ven.nl) 

ED 



Figuur 2.16 : De ontwikkeling van de bebouwing en de 
perce/en aan de Ge/dropseweg van 1882 tot 1920 
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Figuur 2.17: De ontwikkeling van de bebouwing en de 
perce/en aan de Aalsterweg van 1882 tot 1920 
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Hoofdstuk 3 1920 

In dit hoofdstuk wordt stil gestaan in het jaar 1920. Welke functie 

hadden de straten voor de stad? Hoe was het gebruik van de 

bebouwing aan het lint en er achter? Welke typen bebouwing 

stonden er? Oat zijn de vragen die in dit hoofdstuk worden 

behandeld. 

3.1 Geldropseweg 1920 

In 1920 heeft de Geldropseweg zich ontwikkeld tot de belangrijkste 

(handels)route met het oosten: Geldrop, Mierlo, Helmond en 

verder richting Venlo en het Ruhrgebied. In die tijd was de straat 

nog een stuk smaller dan nu (figuur 3.1). Dagelijks pendelden vele 

arbeiders tussen de dorpen op het platteland en de stad. Omdat 

het zo'n belangrijke route was geworden, ontstonden er 

mogelijkheden voor uitbaters van cafes en winkeleigenaren. 

Handelaren stopten bij de cafes om uit te rusten en de arbeiders 

kochten levensmiddelen in een van de winkeltjes aan de 

Geldropseweg op weg naar huis. De Geldropseweg begon in die tijd 

te veranderden van een straat met woningen en doorgaand 

verkeer in een levendige straat met winkeltjes en cafes, niet in de 

laatste plaats door de tramlijn. 

In de winkeltjes waren meestal alleen levensmiddelen te koop. Er 

zat een bakker, een slager, een kruidenier, enz. Ook zaten er 

enkele smederijen. Door de armoede deden de mensen zoveel 

mogelijk zelf, zoals kleermaken. Daarom waren er ook bijna geen 

winkels in luxe artikelen. Boter en melk kwamen van de geit. 

Doordat de Geldropseweg dicht bij het centrum en de Dommel ligt, 

was er veel industriele bedrijvigheid. Twee grote textielfabrieken 

hadden zich hier gevestigd: de trijpfabriek van Schellens en de 

Wollenstoffenfabriek van Van der Nahmer. Het complex van 

Schellens staat er nog steeds en is een van de laatste oude 

fabrieken in de huidige binnenstad. Het krijgt waarschijnlijk een 

andere bestemming. 

Een ander interessant gebouw is het klooster. Vanaf 1900 tot de 

jaren 50 woonden hier Franse Zusters en was het een kostschool. 

Daarna is het tot 1972 een weeshuis geweest om midden jaren 70 

gesloopt te worden. 

Ondanks de komst van de winkeltjes, werkplaatsen, fabrieken en 

cafes, bleef de hoofdbestemming toch het wonen. Richting de 

Stratumsedijk stonden de grotere (land)huizen van de rijkere 

heren en verder van het centrum af de arbeiderswoningen, aan het 

lint of in het achtergebied. Boven de winkels en cafes werd 

gewoond. De eigenaren hadden het geld niet om en een Winkel en 

een apart huis te betalen. 

3.2 Aalsterweg 1920 

De handelsroute naar het zuiden via de Aalsterweg was misschien 

nog wel belangrijker dan die naar het oosten via de Geldropseweg. 

Daarom zaten er een aantal cafes aan de Aalsterweg. Er 

ontstonden ook winkeltjes, maar minder dan aan de 

Geldropseweg . De Aalsterweg lag verder van het centrum en de 

ontwikkeling liep daarom ongeveer 10 jaar achter vergeleken met 

de Geldropseweg. En vanuit Waalre en Valkenswaard kwamen 

dagelijks minder arbeiders (potentiele klanten) naar de stad, 

omdat dit rijkere gemeenten waren dan Geldrop, Mierlo en 

Helmond. Het profiel was een stuk breder dan dat van de 

Geldropseweg (figuur 3.2), doordat de Aalsterweg is aangelegd. 

Industrie was aan de Aalsterweg niet te vinden. Tegen de 

voormalige societeit was een kleine fabriekshal gebouwd waar 

schoenen gemaakt werden. De werkplaatsen achter de woningen 

waren van de bakkers, slagers en smederijen. 

Figuur 3.1 : Prafiel van de Geldropseweg in 1920 (schaa/ 1 :200) 

Figuur 3.2: Profiel van de Aalsterweg in 1920 (schaa/ 1:200) 

Figuur 3 .3 : Luchtfoto uit 1924 van de Geldropseweg. Links zijn de ha/fen 

van de Wollenstoffenfabriek van Van der Nahmer te zien. Rechtsboven 

staat de Villa Jamez. De tramrails buigen rechtsaf de Bleekstraat in (bran : 

www.rhceindhoven .nl) 

Stratum. 
t\al6lerweg 

CaM ,.l'.fortuln." 

Figuur 3.4 : De Aalsterweg richting de St. Joriskerk rand 1920. De kerk 

heeft inmiddels een toren gekregen. Links cafe 't Fortuin 

(bran: www.rhc-eindhoven .nf) 



Figuur 3.5 : Het gebruik van de bebouwing aan de 
Ge/dropseweg in 1920 
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Figuur 3.6: Het gebruik van de bebouwing aan de 
Aalsterweg in 1920 
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3.3 Typen bebouwing 

Een type is een abstract object, geconstrueerd door analyse, dat 

essentiele eigenschappen van een categorie reele objecten 

verzamelt en toestaat rekening te houden met de economie 

(Panerai, 1999). Typen zijn te onderscheiden van macroniveau (de 

stad of regio) tot microniveau (details van de architectuur). In dit 

onderzoek ligt het niveau van de typen op het volume, de vormen 

en de plaatsing van de bebouwing op het perceel. Details als de 

positie en indeling van ramen en deuren kunnen niet uit de 

gegeven typen warden afgeleid. Zij zijn enkel toegevoegd om de 

maat en schaal aan te geven, tenzij anders vermeld. Dit geldt ook 

de indeling van de weergegeven bebouwing. Ze dienen als 

indicatie. 

3.3.1 Basistype 

Vanaf ongeveer 1830 werden aan de Geldropseweg en Aalsterweg 

door particulieren rijen arbeiderswoningen gebouwd op 

herverkavelde landbouwpercelen. Die kunnen als basistype gezien 

warden. De arbeidersgezinnen bestonden uit vader, moeder en 

veel kinderen. De armoede was hoog en de levensstandaard laag. 

De grondbezitters probeerden natuurlijk zoveel mogelijk winst te 

behalen op hun grand, waardoor er zo klein mogelijk werd 

gebouwd. De woningen stonden direct aan de straat en de 

standaard breedte was 6 meter, waarschijnlijk omdat dit de 

standaard lengte van houten balken was. De hoogte varieerde van 

6 tot 8 meter. Het waren bijna allemaal huurwoningen. 

De bouwmogelijkheden waren door de beperkte techniek en 

materiaal schaars. De muren werden opgetrokken uit baksteen en 

de dakconstructie was van hout met daarop pannen. Van isolatie 

was nog geen sprake en dakgoten waren te duur. De plaatsing van 

de hoge ramen, opgedeeld in zes kleine ruiten, en de deur met 

raam erboven zijn tot het type te rekenen. 

De indeling was volledig aangepast aan de leefgewoonten . Men 

kwam binnen in een smalle gang. Links daarvan was de 

slaapkamer van vader en moeder. Rechts lag de voorkamer waar 

gasten werden ontvangen. Oat was eigenlijk niet meer dan een 

kamer waar de luxe(re) inboedel van het gezin werd uitgestald. 

Achter in het huis vond men de woonkeuken. Hier vond het 

gezinsleven plaats. Er stand een kachel en er werd gekookt, 

gegeten, spelletjes gespeeld, gewassen, enz. De woonkeuken gaf 

toegang tot een klein keldertje, waar de voorraad gekoeld bewaard 

kon warden. Boven de kelder was een opkamer. Daar sliepen vaak 

de meisjes. De jongens moesten op zolder slapen en aangezien de 

zolder niet ge'isoleerd was, kon dit in de winter nogal 

onaangenaam zijn. Een badkamer en we waren er in die tijd nog 

niet. Op zondag ging het hele gezin om de beurt in de teil om zich 

te wassen . 

Aan de achterzijde van het huis lag een erf met een schuur of stal. 

Veel gezinnen hielden een geit voor de melk. In de schuur zat ook 

de we, wat feitelijk niet meer was dan een plank met een gat erin. 

Het diepe perceel (50 tot 100 meter) werd als moestuin gebruikt 

om groenten te verbouwen. 

Figuur 3. 7: De Geldropseweg gezien in de richting van het centrum 

omstreeks 1900. Dit dee/ is aangelegd en daarom is het profiel iets breder. 

(bran : www.rhc-eindhoven.nl). 

Figuur 3 .8: 30-model van het type arbeiderswoning 
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i-------- perceel 25 tot 100 meter -------

Figuur 3 .9: Typering van de doorsnede van een arbeiderswoning aan de 

Ge/dropseweg en Aalsterweg (schaal 1:200) 
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Figuur 3.10: Typering van de plattegronden van een arbeiderswoning aan 

de Geldropseweg en Aalsterweg (schaal 1: 200) 
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3.3.2 Winkelwoning 

De panden waarin rond 1920 winkeltjes gevestigd waren, waren 

vaak particulier eigendom. De winkelier had het pand kunnen 

kopen. Een winkeltje was zeker geen vetpot, maar het bracht meer 

geld op dan het werken in een fabriek. Het basistype kon 

gemakkelijk aangepast worden: de hal en voorkamer werden 

verbouwd tot winkel. Doordat een deel van de woning werd 

ingenomen door de winkel (en magazijn) was er beneden minder 

ruimte. Daarom werd er op zolder een slaapkamer gemaakt voor 

de ouders. Investeringen in de woning loonden zich, omdat het 

particulier eigendom was: het pand kreeg een hogere waarde. 

Wanneer de winkeleigenaar meer geld ter beschikking had, werd 

de winkelwoning soms met mansardekap uitgevoerd. Daardoor 

ontstond er op de bovenverdieping meer ruimte . 

perceel 25 tot 100 meter 

Figuur 3.11 : Typering van de doorsnede van een winkelwoning aan de 

Geldrapseweg en Aalsterweg (schaal 1 :200) 

perceel 25 tot 100 meter 

Figuur 3.12: Typering van de doorsnede van een winkelwoning met 

mansardekap aan de Geldropseweg en Aalsterweg (schaal 1 :200) 

Figuur 3 .13: De winkelwoning van bakker Gruythuizen aan de 

Ge/drapseweg 58 omstreeks 1915 (bran : www.rhc-eindhoven.nl) 

Figuur 3 .14: Interieur van een kruidenierswinkeltje omstreeks 1920 (bran : 

www.rhc-eindhoven.nl) 
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Figuur 3.15: Typering van de plattegronden van een winkelwoning aan de 

Ge/drapseweg en Aalsterweg (schaal 1 :200) 

Figuur 3 .16: 30-modellen van het type winkelwoning (onder met 

mansardekap) 





Hoofdstuk 4 1920-1960 

In dit hoofdstuk zal de ontwikkeling van de bebouwing en percelen 

aan de Geldropseweg en Aalsterweg en de rol van de radialen van 

1920 tot 1960 worden besproken. Ook de groei van de stad 

Eindhoven en de regio wordt belicht; de context voor de 

ontwikkeling van de twee straten. De ontwikkeling zal in twee 

stappen worden weergegeven: van 1920 tot 1940 en van 1940 tot 

1960. Hierdoor blijft de ontwikkeling overzichtelijk, maar nog 

belangrijker: na de oorlog werd er heel anders tegen de 

ontwikkeling van Eindhoven aangekeken dan ervoor. 

4.1 De stad Eindhoven en de regio van 1920 tot 

1940 

In 1922 wordt door de directeur van de Gemeentewerken G.C. 

Kools een gedetailleerd uitbreidingsplan opgesteld wat uiteindelijk 

moet uitmonden in het aanpassen van de bestemmingsplannen 

(figuur 4.2). Het plan borduurt voort op het plan van Cuypers en 

Kooken. In het plan gaat Kools uit van 200.00 inwoners in 1980: 

een getal dat nog lang gebruikt zou worden in vervolgplannen. De 

belangrijkste punten uit het plan zijn: 

• De radiale structuur blijft de ruggengraat van de stad. Er komt 

een binnenceintuurbaan om de route door 

het centrum (Aalsterweg) te ontlasten 

(figuur 4.3) en een buitenceintuurbaan om 

de randdorpen met elkaar te verbinden. 

• In Gestel wordt een nieuwe haven 

aangelegd met een kanaal (Beatrixkanaal). 

Bij de haven is ruimte gereserveerd voor 

nieuwe industrie. De industrie in de 

binnenstad moet worden verplaatst, omdat 

die een evenwichtige functieopbouw en 

een efficiente verkeersstructuur 

belemmeren. 

• Er moeten wijken komen voor 

verschillende klassen van de bevolking. De 

nieuwe buurten zijn parochiele eenheden 

met in het centrum voorzieningen, zoals 

een kerk, school en parochiehuis. Aan het 

plein was ook plaats voor winkels. Een 

voorbeeld is de Gerardusbuurt. 

De gemeente heeft tussen 1920 en 1940 

echter vooral aandacht voor het centrum, 

omdat daar de grootste problemen spelen. De 

grachten worden gedempt en er worden grote 

doorbraken gemaakt om de 

binnenceintuurbaan mogelijk te maken. Bij het 
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gehouden met de buitenceintuurbaan, maar door gebrek aan geld 

kunnen er steeds maar kleine delen aangelegd worden (figuur 

4.1) . De uitbreidingsgebieden liggen vooral in Stratum, omdat hier 

het meeste groen aanwezig is: vanuit het heersende tuinstadidee 

de meest geschikte locatie. Doordat elke buurt een centrum met 

winkels krijgt zouden de radialen worden ontlast. Ze zouden zich 

kunnen ontwikkelen naar een functie voor een hoger stedelijk 

niveau. Oat gebeurt echter pas na 1960. 

De periode 1920-1929 wordt gekenmerkt door een economische 

hoogconjunctuur onder invloed van de industriele expansie en het 

liberale beleid van de overheid. De levensstandaard wordt hoger 

en steeds meer oude bebouwing wordt vervangen door woningen 

voor de 'betere' klasse. Het aantal inwoners verdubbelde van 

45.624 in 1920 tot 89.619 in 1930. 

ontwerp van nieuwe buurten wordt rekening Figuur 4 .1: De gemeente Eindhoven in 1941 (bran: Morfologische Atlas Eindhoven) 
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Figuur 4.2: Uitbreidingsplan van G.C. Kools uit 1922. Het plan borduurt 

voort op het plan van Cuypers en Kooken met twee ceintuurbanen (bran: 

Eindhoven Stadsontwikkeling 1900-1960) 

Figuur 4.3: De ingrepen ten behoeve van de binnenceintuurbaan uit het 

plan van Kools. Er moet een verbinding komen van de Stratumsedijk tot 

aan de overgang bij het station om de route door het centrum te ontlasten. 

Hiervoor moeten de Vestdijk en Hertogstraat warden aangelegd (nummers 

1 op de kaart) (bran : Eindhoven Stadsontwikkeling 1900-1960). 



Na zijn Uitbreidingsplan van 1930, presenteert ir. J.M . de Casseres 

in 1932 het eerste streekplan (figuur 4.4). Eindhoven moet als 

centrum van de regio fungeren. Stad en regio zouden 'een 

evenwichtig geheel' moeten vormen, maar de stedelijke 

concentratie van werk, wonen en voorzieningen komt op de eerste 

plaats. Het verbeteren van de infrastructuur en de aanleg van 

wegen en verbindingen dienen als basis voor de stadsontwikkeling. 

Op basis van dit plan worden bij verschillende radialen 

rooilijncorrecties uitgevoerd om ruimte te maken voor de steeds 

groter wordende verkeersstromen. Belangrijke in dit plan 

ontworpen interlokale verbindingen zijn de wegen naar Tilburg via 

Oirschot over de Oirschotsedijk en naar Helmond via een nieuwe 

weg ten noorden van het spoor. De Casseres hecht ook veel belang 

aan openbaar vervoer. Hij wilde daarvoor zelfs het 

tramlijnennetwerk elektrificeren. 

In 1929 vindt echter de beurskrach in New York plaats. De daarop 

volgende jaren zakt de economie in elkaar. De sociale woningbouw 

wordt bijna geheel stil gezet door geldgebrek en het traditioneel 

hoger stellen van het particulier initiatief bij de gemeente. Veel 

Figuur 4.4 : Het streekplan van J.M. de Casseres uit 1932 (bron: Eindhoven 

Stadsontwikkeling 1900-1960 ). 

geld van de gemeente werd tussen 1930 en 1935 gebruikt om de 

rooilijncorrecties aan de radialen uit te voeren. 

De uitbreidingen die nog plaats vinden, liggen langs de buitenrand 

van de stad, omdat daarvoor de infrastructuur al was aangelegd 

door Kools. In de particuliere plannen werd echter weinig rekening 

gehouden met de stedebouwkundige visie van de gemeente. De 

tramlijnen werden opgeheven, enerzijds door de slechte economie, 

anderzijds door de opkomst van de bus. 

Vanaf 1929 was de woningbouw dus aangewezen op particulieren . 

Woningbouw kwam tot stand uit de beschikbaarheid van 

gemakkelijk te verwerven gronden. Vaak waren het slechts enkele 

(vervangende) woningen op gronden aan bestaande wegen, omdat 

daarvoor weinig infrastructurele werken nodig waren. Een van de 

factoren die de woningproductie stimuleerde was de situatie op de 

bouwgrondmarkt. Grondspeculanten maken op lange termijn 

plannen. Bouwrijp gemaakte grond zonder bebouwing kost geld, 

dus werden plannen van v66r 1929 (stijgende welvaart) nog wel 

ten uitvoer gebracht. Daarom werden er veel woningen voor de 

Figuur 4.5: Het uitbreidingplan van de Dienst Gemeentewerken uit 1940. 

Het ontlasten van het centrum heeft de hoogste prioriteit. Daarvoor worden 

de ceintuurbanen aangelegd. Opval/end in dit plan, is dat het 

onderzoeksgebied van de Geldropseweg haar verkeersfunctie zou ver/iezen 

(bron: Eindhoven Stadsontwikkeling 1900-1960). 

middenklasse gebouwd, waarnaar echter totaal geen vraag meer 

was. Dat resulteerde in veel leegstand. 

In 1936 besluit de Nederlandse Regering tot devaluatie van de 

gulden. Daarmee is het dieptepunt van de crisis voorbij, maar die 

bleef wel voelbaar tot 1940. In 1940 komt de Dienst 

Gemeentewerken met een uitbreidingsplan (figuur 4.5). Uit dit plan 

wordt duidelijk dat de gemeente vrij weinig aandacht besteed aan 

de radialen. Alie aandacht wordt opgeeist door de 

verkeersafwikkeling en de uitbreiding ten behoeve van de 

woningbouw. Net als in 1920 is de woningnood nog steeds 

schrikbarend hoog (Beekman, 1982). 

4.2 Geldropseweg 1920-1940 

Het plan van Kools heeft in de periode 1920-1940 grote invloed 

gehad op de Geldropseweg (figuur 4.8). Om de 

binnenceintuurbaan te completeren is er een grote doorbraak 

gemaakt (Hertogstraat). De grote Villa Jamez op de hoek van de 

Bleekstraat (later Vestdijk) is gesloopt om de Bleekstraat vloeiend 

aan te laten sluiten op de Hertogstraat. Het is goed te zien aan de 

vele woningbouw aan de Hertogstraat, dat de aanleg ervan 

aanleiding was voor particulieren om te bouwen. Het streekplan uit 

1932 en het uitbreidingplan van 1940 hebben tot aan 1940 weinig 

invloed op de Geldropseweg. Het geld ontbrak om die plannen 

geheel ten uitvoer te brengen. De ceintuurbanen waren nog lang 

niet gereed en de Geldropseweg bleef de belangrijkste route naar 

het oosten. 

Tussen 1920 en 1929 maakt de bebouwing een grote ontwikkeling 

door onder invloed van de welvaart. De bedrijvigheid aan de 

Geldropseweg neemt flink toe. De industrie breidt zich verder uit. 

Van de door Kools en De Casseres voorgestelde verplaatsing naar 

industrieterreinen is geen sprake. 

Op perceelniveau zijn er twee tegengestelde ontwikkelingen 

gaande. Incidenteel ontstaat er schaalvergroting door de groeiende 

welvaart. Smalle, diepe percelen aan het lint worden 

samengevoegd tot een groter perceel. In de tweede orde vindt 

echter nog steeds opdeling plaats van open percelen die nog dienst 

doen als landbouwgrond. Op de percelen achter de woningen en 

winkels worden werkplaatsen en magazijnen gebouwd. Steeds 

meer mensen kunnen een woning kopen in plaats van huren. Dat 

biedt mogelijkheden tot uitbreiding. Achter de woningen worden 

aanbouwen gemaakt, om zo de woonruimte te vergroten en het 

wooncomfort te verhogen. Om de zolderruimte beter te benutten 

worden dakkapellen gebouwd of wordt de hele gevel opgetrokken. 



Aan het lint warden oude panden vervangen door 

(winkel)woningen voor de 'betere' klasse. De nieuwe panden staan 

een stuk naar achter door de rooilijncorrectie. In de Rochusbuurt 

en Irisbuurt vindt veel particuliere woningbouw plaats, ender 

andere in de St. Rochusstraat, Kettingstraat en Godschalk 

Rosemondtstraat. 

Doordat de Geldropseweg al bijna dicht was gebouwd, was het in 

de periode 1929-1940 niet aantrekkelijk om er te bouwen. Slopen 

en nieuwbouw was te duur. In die periode staat de woningbouw 

aan de Geldropseweg dan ook bijna stil. In de Rochusbuurt is 

bouwen relatief goedkoop, omdat de infrastructuur er al ligt. Om 

de Hoefkestraat aan te sluiten op de Geldropseweg warden er twee 

panden gesloopt. 

Figuur 4.6: De nieuwe kruising Geldropseweg-Vestdijk-Hertogstraat 

omstreeks 1937, kijkend richting de Stratumsedijk. Het pand rechts heeft 

de plaats van de Villa Jamez ingenomen . Nu zit hier het Mandarin Plaza 

Hotel (bran : www.rhc-eindhoven.nl) . 

4.3 Aalsterweg 1920-1940 

Zeals al bijna 100 jaar loopt de Aalsterweg in de bloeiperiode 

1920-1929 wat betreft de ontwikkeling achter op de Geldropseweg 

(figuur 4.9). Op verschillende plaatsen wordt aan het lint gebouwd . 

Hier warden nog steeds landbouwpercelen opgedeeld. Soms wordt 

er vervangende bouw gepleegd aan het lint. Dit gaat vaak gepaard 

met het samenvoegen van twee of meerdere smalle percelen, 

schaalvergroting dus. Ook op de Aalsterweg moest de vervangende 

en nieuwe bebouwing een stuk naar achter warden geplaatst door 

de rooilijncorrectie. Verder heeft de Aalsterweg niet veel invloed 

ondervonden van de diverse plannen. 

Na de crisis wordt de Aalsterweg een gewilde bouwplaats . De 

infrastructuur lag er al en er waren nog voldoende open plekken. 

Om de in paragraaf 4.1 genoemde redenen warden er tussen 1929 

en 1940 veel woningen voor de middenklasse gebouwd aan de 

Aalsterweg, Biesterweg en de nieuwe Anemonenstraat. Die 

plannen lagen waarschijnlijk al klaar voor de crisis. Door de crisis 

moest de schoenenfabriek haar deuren sluiten. De hal werd 

gesloopt voor de bouw van nieuwe woningen. 

Figuur 4. 7: Nieuwe middenstandswoningen aan de Aalsterweg op de plaats 

van de schoenenfabriek omstreeks 1942 (bran : www.rhc-eindhoven.nl) 



Figuur 4.8: De ontwikkeling van de bebouwing en de 
percelen aan de Geldropseweg van 1920 tot 1940 
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Figuur 4. 9: De ontwikkeling van de bebouwing en de 
percelen aan de Aalsterweg van 1920 tot 1940 
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4.4 De stad Eindhoven en de regio van 1940 tot 

1960 

In de oorlog warden delen van de Eindhovense binnenstad 

verwoest. Vooral de Demer en Fellenoord warden op 6 december 

1942 zwaar getroffen. Al enkele weken na het bombardement 

komt de Dienst Gemeentewerken met een concept 

wederopbouwplan . Het wederopbouwplan had een dubbele 

agenda: het bood oak de mogelijkheid om de reconstructie van het 

noordelijke binnenstadsdeel versneld uit te voeren. 

In november 1946 komt de Dienst met een algemeen 

uitbreidingsplan, voortbordurend op het wederopbouwplan van 

1943. In 1946 telde de stad 133.000 inwoners. In 1980 zouden dit 

er 225.000 zijn . Het wederapbouwplan werd gezien als DE 

mogelijkheid om de binnenstad een stedelijk gezicht te geven dat 

hoorde bij een dergelijk grate stad. Het verleggen en omhoog 

brengen van het spoor was de grootste ingreep van het plan . In 

1953 is dit grate project gereed . 

Voor de oorlog werden er plannen opgesteld om het verkeer om 

het centrum heen te leiden. Na de oorlog 

gingen de planmakers ervan uit dat verkeer de 

groei zou stimuleren. De radialen moesten tot 

in het centrum doordringen en het centrum 

moest in twee richtingen doorkruist kunnen 

warden. Er werden nieuwe radialen gepland die 

grater van opzet waren om het regionale 

verkeer te kunnen verwerken, zoals de Karel 

de Grotelaan, de Kennedylaan en de 

Eisenhowerlaan. Dat zou grate invloed hebben 

op de verkeersafwikkeling op de bestaande 

radialen . Door het geldgebrek kon de 

gemeente echter wederom niet alle gewenste 

wegen aanleggen. Zo waren de ringweg, de 

Kennedylaan en de Eisenhowerlaan in 1960 

nag niet voltooid . Daardoor was de steeds 

grater wordende verkeersstroom nag steeds 

aangewezen op de route door het centrum. 

In de jaren 50 ontstaat het rijkswegennet 

(figuur 4.11). In die tijd doet oak de 

verkeersplanologie haar intrede. Eindhoven 

moet op dat net warden aangesloten. Al in 

1955 werd er rekening gehouden met een 

snelweg aan de oostkant van Eindhoven. Op 

die weg zouden de nieuwe weg naar Helmond 

Leenderweg vormt de verbinding met de snelweg E3 en er zou een 

snelweg naar Belgie komen via Valkenswaard. De Aalsterweg krijgt 

alleen het regionale verkeer vanuit Waalre te verwerken. Anno 

2006 liggen er ontwerpvoorstellen voor een oostelijke randweg en 

een regionale verbindingsweg naar Belgie ... 

Op het gebied van de woningbouw stand de gemeente na de 

oorlog voor een grate opgave. Niet alleen moesten er nieuwe 

uitbreidingen komen, maar oak de verwoeste delen moesten 

herbouwd warden. De nadruk kwam op de kwantiteit in plaats van 

de kwaliteit te liggen. De architectuur was dan oak vaak sober. Er 

was een gebrek aan bouwmaterialen en oak de 

beleidsinstrumenten om dit proces goed te laten verlopen 

ontbraken. Het woningtekort nam dan oak ernstig toe. De 

financiele middelen waren beperkt, zodat de gemeente niet meer 

op grate schaal sociale woningbouw kon toepassen. Door het 

kortzichtige beleid waren er in het wederapbouwplan van 1946 te 

weinig gronden aangewezen voor uitbreidingen, waardoor de 

prijzen ervan in de jaren 50 omhoog schoten. Grote projecten als 

Burghplan en Genderdal werden uitbesteed aan particuliere 

partijen, wat de nodige problemen opleverde. Tot 1960 vinden de 

en de Geldrapseweg warden aangesloten. De Figuur 4 .10: De gemeente Eindhoven in 1961 (bran : Morfologische Atlas Eindhoven, 2004) 

grate uitbreidingen nag steeds overwegend plaats aan de zuidkant 

van het spoor. Voor Woensel warden wel voorbereidingen getroffen 

en plannen gemaakt. De nieuwe wijken warden opgezet volgens de 

wijkgedachte : de wijk voor vijf- tot tienduizend inwoners is een 

zelfstandige eenheid met een centrum met voorzieningen waar de 

woonwijken omheen liggen. Wederom zouden de radialen daardoor 

hun functies in de dagelijkse voorzieningen verliezen en daarvoor 

in de plaats functies op stadsniveau krijgen. Tot aan 1960 is dit 

echter duidelijk niet het geval. 

--------------

Figuur 4.11: Het Rijkswegenplan van Rijkswaterstaat uit 1952. De ring weg 

moest voor de afwikkeling van het verkeer zorgen zolang de ruit om 

Eindhoven nag niet was voltooid (bran : Eindhoven Stadsontwikkeling 1900-

1960). 

Door de verwachte groei van het aantal inwoners met de daarbij 

behorende uitbreidingen en de wederopbouw van het centrum was 

er totaal geen aandacht meer voor het deel tussen die gebieden in 

(figuur 4.12). Dat tussengebied werd feitelijk alleen 'gebruikt' om 

de gewenste verkeersstructuur te voltooien . Diverse grate 

doorbraken waren het gevolg van dit beleid. Door de grate 

onzekerheid over de toekomst van het tussengebied werden er tot 

1960 weinig particuliere initiatieven genomen. Een investering zou 

door een verkeerskundige verandering zo teniet kunnen warden 

gedaan! De aandacht voor het centrum en de uitbreidingen had 

nag een nadeel. Er was te weinig aandacht voor het openbaar 

vervoer, terwijl de nieuwe wijken aan de rand van de stad daar wel 



om vroegen! De gemeente stelde geen Gemeentelijk 

Vervoersbedrijf in, maar liet dit over aan een particuliere 

organisatie. De kwaliteit daarvan was tot 1960 bedroevend. Terwijl 

andere steden het openbaar vervoer zagen opbloeien in relatie tot 

een zich herstellend stadscentrum, vertraagde het slechte 

openbaar vervoer in Eindhoven die ontwikkeling. Eindhoven zette 

in op de bereikbaarheid per auto en pas als het prive autobezit na 

1960 duidelijk toeneemt, komt de stad echt tot ontwikkeling . 

Figuur 4 .12: Tussen het centrum (1 ) en de uitbreidinggebieden (2) bevindt 

zich een zone waarvoor geen duidelijk beeld bestond van de te nemen 

maatrege/en (bran : Eindhoven Stadsontwikkeling 1900-1960) . 

4.5 Geldropseweg 1940-1960 

Het omliggende gebied van de Geldropseweg krijgt tijdens de 

oorlog een aantal voltreffers te verwerken, onder andere de hoek 

met de Voorterweg en in de Rochusbuurt . Het onderzoeksgebied 

blijft echter gevrijwaard van grote verwoestingen. 

Na de oorlog krijgt de Geldropseweg te maken met het nieuwe 

verkeersbeleid van de gemeente. De Geldropseweg ligt in het 

genoemde tussengebied. Op de kruising met de Stratumsedijk 

moet een grote doorbraak gemaakt worden om de Geldropseweg 

vloeiend aan te laten sluiten op de nieuwe Bilderdijklaan (figuren 

4.13 & 4.15). Daarvoor moeten enkele panden op de hoek worden 

gesloopt. Om de straat te verbreden worden enkele panden aan de 

noordkant gesloopt. De werkzaamheden vinden plaats tussen 1953 

en 1955. Aan het lint wordt een pand gesloopt om de kruising met 

de Stuiverstraat te verbreden. 

In de periode 1940-1955 ligt de particuliere bouw aan de 

Geldropseweg bijna stil, ten eerste door de economische malaise 

en ten tweede door de onzekerheid in het tussengebied. Door het 

aantrekken van de economie vanaf 1952 komen er weer wat meer 

particuliere initiatieven . De uitbreidingen in Stratum vergroten 

tevens het afzetgebied voor diverse winkels . Ondanks de nieuwe 

opzet van de wijken met een buurtcentrum voor de dagelijkse 

voorzieningen, blijft het winkelbestand daardoor groeien. De 

fabrieken breiden zich uit en op sommige plaatsen worden weer 

werkplaatsen en magazijnen achter de lintbebouwing gebouwd. 

Ook winkelwoningen worden uitgebreid door aan de achterkant 

aanbouwen te maken. De winkels zijn rond 1960 allemaal in 

particulier eigendom. Daardoor kan de winkel worden vergroot. De 

ontwikkelingen zijn echter een stuk minder heftig vergeleken met 

de periode voor de oorlog. Dat is ook te zien aan de percelen: in 

1960 hebben zich maar weinig veranderingen voorgedaan ten 

opzichte van 1940. 

4.6 Aalsterweg 1940-1960 

De Aalsterweg krijgt tussen 1940 en 1960 ook te maken met grote 

aanpassingen ten behoeve van het verkeer (figuren 4.14 & 4.16) . 

De kruising met de Leenderweg en Stratumsedijk moet vloeiend 

zijn en daarvoor worden panden gesloopt. Er wordt een groot pand 

gebouwd van vier lagen met winkels en appartementen om de 

straat stedelijke allure te geven . 

In de eerste orde vinden weinig veranderingen plaats om dezelfde 

redenen als bij de Geldropseweg . In de tweede orde vinden echter 

grote veranderingen plaats. Het gebied in de tweede orde was na 

de oorlog nog steeds onbebouwd en er was dan ook voldoende 

ruimte om hier uitbreidingen te realiseren . Die uitbreidingen waren 

op deze plaats in de stad relatief goedkoop, omdat de 

infrastructuur er voor een groot deel al lag . Om de nieuwe Le Sage 

ten Broeklaan aan te sluiten op de Aalsterweg werd de Anna 

Bijnsweg aangelegd. Daarvoor werd een doorbraak gemaakt aan 

de Aalsterweg. In de jaren 30 was al rekening gehouden met een 

verbinding tussen de Aalsterweg en de Biesterweg. Voor de aanleg 

van de Biesterdwarsweg hoeven dan ook geen panden te worden 

gesloopt. De hoge bouwactiviteit in de tweede orde heeft grote 

invloed op de grootte van de percelen in de eerste orde. De diepte 

wordt bijna gehalveerd en daardoor de groeimogelijkheden van de 

bebouwing naar achter toe beperkt. Vanaf dan is schaalvergroting 

alleen nog maar mogelijk door verbreding. 

Figuur 4 .13: Sloop van enkele panden aan de Geldropseweg in 1953. De 

Geldrapseweg kwam eigenlijk rechts op het witte gebouw uit, maar sluit na 

de ingreep links aan op de nieuwe Bilderdijklaan. De bebouwing links is 

nieuw (bran: www.rhc-eindhoven.nl) 

Figuur 4 .14 : Sloop van enkele woningen en nieuwbouw aan de Alasterweg 

in 1956. De Aalsterweg kreeg een hoogstedelijker karakter en sluit nu 

vloeiend aan op de Stratumsedijk (bran: www.theoldhometown.nl) 



Figuur 4.15: De ontwikkeling van de bebouwing en de 
percelen aan de Geldropseweg van 1940 tot 1960 
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Figuur 4.16: De ontwikkeling van de bebouwing en de 
percelen aan de Aalsterweg van 1940 tot 1960 
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"Mijn naam is Ne/ van de Linden. Ik ben de dochter van Nol van 

Cleef, die jarenlang een groentewinke/ had aan de Geldropseweg 

40. Aan de ene kant, op nummer 38, zat de smederij van Van 

Groote/ en aan de andere kant op nummer 42 de fietswinkel en 

reparatiewerkplaats van Van Gestel. Van Gestel zit er nu nag 

steeds. Ik ben geboren in 1938 en toen ik een jaar was zijn we 

verhuisd naar de Geldropseweg waar mijn opa en oma al een tijd 

woonden. Toen ik nag klein was, moest ik al meehelpen in de 

winkel. We hadden een winke/ aan huis, wat niet meer was dan een 

verbouwde voorkamer. De we was achter in de tuin. In de 

achtertuin bestierde mijn oom oak een kolenhandel. Oat was niet 

meer dan een berg kolen. Oat leverde nag we/ eens problemen op 

als ik of mijn moeder of zusjes naar het toilet moesten en de tuin 

net vol stand met mannen, die kolen kwamen ha/en. Het huis hee~ 

dertig jaar fang over de nieuwe, door de gemeente aangewezen 

rooi/ijn gestaan. In de jaren 50 zaten er aan de Geldropseweg drie 

groentewinkels. Oak zaten er drie fietsenmakers, waaronder dus 

Van Gestel. Verder waren er een aantal bakkers, stagers en 

smederijen. In die tijd zat oak de schoenenhande/ van Verkuilen er 

al. Het was toen een drukke straat. Alie fabrieksarbeiders, die 

vanuit het centrum van Eindhoven naar Ge/drop, Mier/a en Helmond 

fietsten, kwamen er na het werk doorheen. De meeste mannen 

haalden dan op de terugweg de boodschappen aan de 

Geldropseweg. Na sluiting van de fabrieken stonden we soms met 

drie mensen achter de toonbank. Er was een grate col/egia/iteit 

onder de winkeliers. Sams hielp ik in een andere groentewinkel in 

de straat als het daar druk was. Hoewe/ wij aan de zuidkant zaten, 

zaten er aan de noordkant meer winkeltjes. Ik weet niet waarom 

dat zo was. Na 1960 zijn a/le huizen ges/oopt en vervangen door 

nieuwbouw, uiteraard we/ achter de nieuwe rooilijn . De gemeente 

oefende druk uit op de bewoners om de panden te slopen, maar we 

moesten zelf uitzoeken hoe we dat financieel bol werkten. Na de 

komst van de weg naar Helmond ging het steeds minder met de 

kleine winkeltjes aan de Geldropseweg. Door de opkomst van de 

auto gingen de zaken al minder, maar er was een duidelijke dating 

van het klantenaantal te merken na de aanleg van de weg. Daarom 

is de zaak uiteindelijk failliet gegaan". 

Bron : Interview met Mevrouw van de Linden op 26 januari 2006 



Hoofdstuk 5 1960 

In 1960 zit de stad nog volop in de wederopbouw en breidt enorm 

uit. De plaats in de stad van de Geldropseweg en Aalsterweg is aan 

het veranderden. Ze gaan steeds meer bij het centrum horen en 

voorzichtig komt de schaalvergroting op gang. De bedrijvigheid 

aan de linten is toegenomen door de uitbreidende stad en de 

groeiende stroom verkeer. Tijd om in 1960 stil te staan en te 

kijken hoe de situatie aan de Geldropseweg en Aalsterweg is in 

vergelijking tot 1920. 

5.1 Geldropseweg 1960 

In 1960 spelen de oude radialen een belangrijke rol in de 

verkeersstructuur van de stad. De nieuwe radialen zijn nog niet 

gereed, terwijl het autogebruik flink is toegenomen. Al het verkeer 

uit het oosten komt via de Geldropseweg de stad binnen. Uit het 

eerste verkeersonderzoek, gehouden in 1956, blijkt dat er per dag 

ruim 2200 auto's van buiten Eindhoven gebruik maken van de 

Geldropseweg (Beekman, 1982). Daar komt het lokale verkeer nog 

bij. Door de uitbreidingen aan de rand van de stad begint de 

Geldropseweg steeds meer bij het centrum te horen. De 

uitbreidingen in Stratum vergrootten het afzetgebied voor de 

winkels. Daarbij zijn de grondprijzen aan de radialen een stuk 

lager dan in het centrum, waar de prijzen door de vernieuwing en 

intensivering flink omhoog schieten . De Geldropseweg is daarom 

een aantrekkelijke vestigingslocatie geworden voor bedrijven. De 

gevel van een pand werkt als een groot reclamebord wat veel 

mensen zien. Ook maakt de Geldropseweg deel uit van een lokaal 

en interlokaal openbaar vervoersysteem met bussen, zij het dat 

het niveau daarvan niet al te hoog was . De breedte van het 

straatprofiel is echter nog steeds onveranderd smal (twaalf tot 

vijftien meter), waardoor de druk van het vele verkeer op de 

bebouwing aanzienlijk is toegenomen . 

Ten opzichte van 1920 is er aan de Geldropseweg dan ook een 

enorme toename van de bedrijvigheid te zien (figuur 5.5). De 

radialen geven het nog in ontwikkeling zijnde centrum flinke 

concurrentie. Veel panden zijn omgebouwd van woning tot 

winkelwoning . Er is inmiddels een begin gemaakt met het 

vervangen van de oude arbeiderswoningen door nieuwe winkels 

met bovenwoningen. In het nieuwe gebouw op de hoek 

Geldropseweg-Vestdijk is Hotel Royal gehuisvest en aan de 

overkant zit Hotel Hertog Hendrik. Aan het deel tussen de 

Stratumsedijk en de Vestdijk-Hertogstraat staan nog steeds grote 

panden. De fabrieken zijn ook nog prominent aanwezig en achter 

de bebouwing aan de straat staan veel werkplaatsen en 

magazijnen. Aan de achterkanten van woningen zijn veel 

uitbouwen te zien, waardoor de winkel vergroot kon worden. De 

percelen word en nog steeds 

overwegend als (moes)tuin gebruikt. 

De winkels aan de Geldropseweg 

hebben een beperkt verkoopgebied, 

ondanks dat de radialen zich volgens 

de gemeente zouden moeten 

ontwikkelen tot een stedelijk niveau. Er 

zitten een paar bakkers, slagers, 

fietsenwinkels, 

Grootschalige 

schoenmakers, 

herontwikkeling 

enz. 

heeft 

zich nog niet voorgedaan. Veel 

oorspronkelijk arbeiderswoningen staan 

er nog steeds, al dan niet uitgebreid . 

De winkeleigenaren wonen boven hun 

zaak om de kosten te drukken. 
Figuur 5.2 : Profiel van de Aalsterweg in 1960 (schaal 1 :200) 

5.2 Aalsterweg 1960 

De Aalsterweg vervult in 1960 ongeveer dezelfde functie als de 

Geldropseweg. Veel verkeer uit het zuiden komt via de Aalsterweg 

de stad binnen. Ook de Aalsterweg is onderdeel van het lokale en 

interlokale openbaar vervoersysteem. 

Veel arbeiderswoningen zijn verbouwd tot winkelwoningen (figuur 

5.6). De huizen voor de middenklasse uit de jaren 30 worden 

overwegend als woning gebruikt. Er is een toename van het aantal 

werkplaatsen te zien, maar vergeleken met de Geldropseweg is dat 

niet spectaculair te noemen. De mogelijkheden voor bebouwing 

achter de lintbebouwing zijn beperkt door de nieuwbouw aan de Le 

Sage ten Broeklaan en de Biesterweg. 

Een belangrijk gebouw voor de Aalsterweg is cafe/zaal Rozenstein . 

De fabriekshal is afgebroken en achter het originele cafe is een 

kegelbaan gebouwd. Veel kaartgezelschappen, buurt- en 

muziekverenigingen maken gebruik van het cafe en de zaal. 

Figuur 5.1 : Profiel van de Geldropseweg in 1960 (schaal 1:200) 

Figuur 5.3: De Geldropseweg richting centrum omstreeks 1960. Overal zijn 

uitbreidingen aan de bovenverdiepingen te zien. Het profiel is nog steeds 

zeer smal (bron : www.rhc-eindhoven .nl) 

Figuur 5. 4 : De Aalsterweg rich ting het centrum omstreeks 1960. Rech ts 

zijn uitbreidingen aan de bovenverdiepingen te zien, links de 

middenstandswoningen uit de jaren 30 (bron : www.theoldhometown.nl) 



Figuur 5.5: Het gebruik van de bebouwing aan de 
Geldropseweg in 1960 
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Figuur 5.6 : Het gebruik van de bebouwing aan de 
Aalsterweg in 1960 
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5.3 Typen bebouwing 

Vanaf 1920 zijn er overeenkomsten te zien tussen de 

Geldropseweg en Aalsterweg wat betreft de ontwikkeling van typen 

bebouwing. Het gaat hierbij vooral om de arbeiders- en 

winkelwoningen . In de jaren 30 worden er aan de Aalsterweg veel 

middenstandswoningen gebouwd die aan de Geldropseweg bijna 

niet te vinden zijn. Na de oorlog treden er verschillen op tussen de 

twee straten. Aan de Geldropseweg zijn de percelen dieper en is er 

meer ruimte voor uitbreidingen. Aan de Geldropseweg wordt ook 

eerder begonnen met het vervangen van panden aan het lint. Voor 

de arbeiderswoningen komt daar een nieuw type in de plaats: de 

winkel met bovenwoning. 

5.3.1 Arbeiders- en winkelwoningen 

(moes)tuin 
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I 

platdllk 
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Door de toenemende welvaart tussen 1920 en 1929 zijn er veel 

uitbreidingen aan de arbeiders- en winkelwoningen te zien . Het 

gaat dan vooral over uitbreidingen aan de zolder om daar meer 

ruimte te krijgen. Er worden dakkapellen gemaakt of de voor- of 

achtergevel wordt een verdieping omhoog getrokken . Dat laatste 

gebeurde meestal bij winkelwoningen, omdat de ruimte beneden 

beperkt was. Er zijn nog enkele arbeiderswoningen als woning in 

gebruik, maar verbouw tot winkelwoning heeft vaak 

plaatsgevonden. De winkelruimte zelf is ook vaak uitgebreid . Aan 

de achterzijde is daarom een bijkeuken aangebouwd met toilet. 

Boven is een badkamer gemaakt in een van de slaapkamers . 

Hieraan was te merken dat de levensstandaard duidelijk was 

verhoogd. Het diepe perceel werd nog steeds overwegend als 

(moes)tuin gebruikt. 

begane grond verdieping 1 

Figuur 5. 7: Typering van de plattegronden van een 

arbeiderswoning (schaal 1 : 200) 

Figuur 5.8 : Typering van de doorsnede van een arbeiderswoning met aanbouw en 

dakkapellen (schaal 1 :200) 
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Figuur 5. 9: Typering van de plattegronden van een winkelwoning met een opgetrokken 

gevel (verdieping 1 links) en dakkapellen (verdieping 1 rechts) (schaal 1 :200) 

Figuur 5.10: Typering van de doorsnede van een winkelwoning met opgetrokken gevel, 

dakkapel, uitbouw en magazijn/ werkplaats (schaal 1 :200) 



Figuur 5.11: 30-modellen van het type arbeiderswoning (boven), verbouwd 

tot winkelwoning (midden en beneden) 

~ 

Figuur 5.12: Een drogisterij aan de Aalsterweg omstreeks 1960. De winkel 

is uitgebreid en er is een dakkapel gemaakt (bron : www.rhc-eindhoven .nl) 

5.3.2 Middenstandswoningen uit de jaren 30 

In de jaren 30 warden er aan Aalsterweg veel 

woningen in de middenklasse gebouwd. Dit 

nieuwe type staat tegenwoordig bekend als 

'jaren 30-woning' met typische eigenschappen 

als een dakoverstek en erkers. Ten opzichte van 

de arbeiderswoningen zijn de ramen een stuk 

grater onder invloed van het tuinstadidee. De 

gezondheid van de mens stond daarin centraal 

en dus werd er gezorgd voor voldoende 

lichtinval. De meeste middenstandswoningen 

zijn in 1960 in gebruik als woning, maar 

sommige zijn verbouwd tot winkelwoning. 

Daarbij is een deel van de begane grand in 

gebruik als winkel en op de eerste verdieping is 

een woonkamer. Deze typen zijn aan de 

Geldropseweg weinig toegepast (zie figuren 4. 7 

en 5.4). 

Figuur 5.13: 30-model van een middenstandswoning 

uit de jaren 30 
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Figuur 5.14: Typering van de plattegronden van een middenstandswoning uit de jaren 30, gebruikt als 

woning (links) of winkelwoning (schaal 1 : 200) 
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Figuur 5.15: Typering van de doorsnede van een middenstandswoning uit de jaren 30 (schaal 1 :200) 



5.3.3 Winkelwoning aan de Ge/dropseweg 

Na de oorlog ontwikkelt de winkelwoning zich verschillend aan de 

Geldropseweg en Aalsterweg. Doordat de percelen aan de 

Geldropseweg een stuk dieper zijn is er daar meer ruimte voor 

uitbouw aan de achterkant. Die ruimte ontbreekt op de percelen 

aan de Aalsterweg. Aan de Geldropseweg is de bedrijvigheid 

historisch gezien sowieso intensiever. Daardoor zijn er daar veel 

meer werkplaatsen en magazijnen opgericht achter de 

lintbebouwing. Aan de Geldropseweg ontwikkelt het type van de 

naar winkelwoning verbouwde arbeiderswoning zich dan ook een 

stuk sterker. De winkels zijn vaak vergroot en nemen de hele 

oorspronkelijke benedenverdieping in beslag. Aan de achterzijde is 

een uitbouw gemaakt waar het woongedeelte zich bevindt. Op de 

bovenverdieping is een kamer verbouwd tot badkamer. De 

voorkamer wordt bij de winkel getrokken en er wordt een keuken 

met toilet aan de achterzijde bijgebouwd. De kleinschaligere 

winkelwoningen uit paragraaf 5.3.1 ontwikkelen zich wel hetzelfde 

aan de twee straten. 

slaapkamer 
7.6 

------ 8.0 8.1-------l 

Figuur 5.17: Winkels aan de Geldropseweg omstreeks 1973. De 

veranderingen aan de gevels hebben zich voor 1960 voorgedaan (bran : 

www.rhc-eindhoven.nf) . 

Figuur 5.18: 30-model van een winkelwoning met magazij n/ werkplaats 
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Figuur 5.16: Typering van de doorsnede van een winkelwoning met magazijn/ werkplaats in 1960 (schaal 1:200) 
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Figuur 5.19: Typering van de plattegronden van een winkelwoning met 

magazijn/ werkplaats in 1960 (schaal 1 :200) 



5.3.4 Winkel met bovenwoning aan de Geldropseweg 

Vanaf 1950 doet een nieuw type haar intrede aan de 

Geldropseweg. Oude, versleten arbeiderswoningen warden 

vervangen door winkels met bovenwoningen. Dit type is 

toegespitst op de steeds grater wordende winkels door de steeds 

grater wordende verkeersstroom en afzetgebied. Op de begane 

grand is een winkelruimte met aan de achterzijde een magazijn. 

Het perceel wordt geheel bebouwd om de winkelruimte zo groat 

mogelijk te maken. Daardoor zit de ingang van de bovenwoning 

aan de straatkant. De gevel op de begane grand is eigenlijk een 

grate ruit, zodat de winkelinhoud goed te zien is vanaf de straat. 

Zo wordt de reclamewerking van de geval optimaal benut. De twee 

verdiepingen boven de winkel warden als gezinswoning gebruikt. 

Op de eerste verdieping ligt de woonkamer aan de voor- en de 

keuken en berging/studeerkamer aan de achterkant. Op de tweede 

verdieping bevinden zich de slaapkamers en badkamer. De ramen 

zijn een stuk grater dan die van de oorspronkelijke 

arbeiderswoningen . 

Figuur 5.20: Winkel met bovenwoning uit 1960 in 2005 aan de 

Geldropseweg. 

Figuur 5.21 : 30-model van een winkel met bovenwoning 
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Figuur 5.22: Typering van de plattegronden van een winkel met 

bovenwoning in 1960 (schaal 1:200) 
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Figuur 5.23 : Typering van de doorsnede van een winkel met bovenwoning 

in 1960 (schaal 1:200) 
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"Mijn naam is Henny Verkuilen. Ons familiebedrijf, Verkuilen 

Schoenen, is in 1913 opgericht door mijn opa. Naast een 

schoenenwinkel was het oak een schoenmakerij en we verkochten 

fournituren . Tot begin jaren 60 waren de mensen vaak te arm om 

de schoenen te /aten maken, dus deden ze dat thuis ze/f. In de 

jaren 50 kocht mijn vader het bedrijf van mijn opa. Vanaf begin 

jaren 60 kwam ik zelf in de zaak. In die tijd vestigden vee/ bedrijven 

zich aan de Geldropseweg, omdat de grondprijzen lager waren dan 

in het centrum. Handelen zat onze familie in het bloed en de prijs

kwaliteitverhouding stand voorop. Toen de schoenmakerij en de 

verkoop van fournituren terug /iepen, zijn we de markt op gegaan. 

Door de ve/e schoenenfabrieken in Zuid-Nederland waren er vo/op 

grate partijen te koop. Onze winkel werd een groothande/. Steeds 

pasten we de winkelruimte aan. Aan verhuizen hebben we dan oak 

nooit gedacht. In 1972 heeft mijn familie de twee panden van 

nummers 71 en 73 aangekocht en die gesloopt om er vervolgens 

een parkeerterrein van te maken. Dit bleek een gouden greep waar 

de winkel (en eigen/ijk de he/e Geldropseweg) nag profijt van heeft, 

gezien het parkeerprobleem. Eind jaren 80 was het opnieuw tijd 

voor een uitbreiding. We kochten het naastgelegen pand, nummer 

81, aan en het werd bij de zaak getrokken. Onze winkel had en 

heeft nag steeds bekendheid in heel de regio. Het is een bedrijf dat 

de Geldropseweg bekendheid geeft en het is een klantentrekker. 

Vee/ collega 's hebben het hoofd de afgelopen 40 jaar niet boven 

water kunnen houden. De winke/s die vanaf 1960 zijn gebouwd 

waren te groat voor de kleinere winkeliers. Oak de trek vanuit de 

stad naar de andere gemeenten op het platteland heeft naar mijn 

mening voor een dalend klantenbestand gezorgd. De Rochusbuurt 

en Irisbuurt waren rijke buurten, waar vee/ klanten woonden. Die 

buurten warden nu echter bevolkt door vooral studenten en 

allochtonen. Uiteindelijk hebben we de zaak in 2001 toch met pijn in 

het hart moeten verkopen. De opvolging zorgde voor prob/emen. 

Sommige verkopers die een /ange tijd met mij hebben 

samengewerkt, werken er gelukkig nag steeds, zodat er toch een 

beetje continuiteit in de zaak blijft". 

Bron: Interview met de Heer Verkuilen op 10 februari 2006 



In 1960 is de wederopbouw nog in voile gang. Die wordt rond 1970 

afgerond. In de jaren 70 en 80 vindt een grote trek van de stad 

naar het platteland plaats, gevolgd door een hernieuwde interesse 

in de stad vanaf midden jaren 80 doordat de nadruk vanaf toen op 

de kwaliteit van de stad kwam te liggen. In 1990 zag de overheid 

nog kansen in een multiculturele samenleving, nu ziet men vooral 

bedreigingen. Een woelige periode, ook voor de stad Eindhoven en 

de Geldropseweg en Aalsterweg, die in dit hoofdstuk besproken zal 

worden. 

6.1 De stad Eindhoven en de regio van 1960 tot 

1980 

De periode 1960 tot 1970 staat in het teken van het 'grote 

denken'. Het is de laatste periode van de wederopbouw. In 

Woensel vinden enorme uitbreidingen plaats in de modernistische 

stijl. Een rationele opbouw met brede wegen, stempelbouw en 

hoogbouw zijn de gevolgen. Door alle uitbreidingen wordt de 

ruimte in Eindhoven schaars. De gemeente wil in het oosten 

(Geldrop, vindt uiteindelijk plaats in 1972), zuiden (Aalst-Waalre) 

en westen (Veldhoven) grenscorrecties uitvoeren waardoor het 

meer ruimte krijgt. Dit blijkt moeilijker dan 

gedacht en daarom verlegt de gemeente het 

probleem van de woningnood vanaf midden 

jaren 60 naar de randgemeenten (Beekman, 

1982). Dat was een landelijke trend onder 

invloed van de Twee Nota Ruimtelijke Ordening 

van 1966. 'Gebundelde deconcentratie' was 

daarin het toverwoord . Niet alleen de steden 

moesten de hoge bevolkingsgroei opnemen, 

maar ook de randgemeenten (Lodewick, 2005). 

versterkt dit proces. De pendel tussen de randgemeenten en de 

stad neemt toe en er ontstaat langzamerhand een eenzijdige 

opbouw van de bevolkingssamenstelling in de stad (Beekman, 

1982). 

Door de modernistische denkwijze en de overtuiging bij de 

gemeente dat een goede infrastructuur de groei stimuleert, volgen 

er grote infrastructurele ingrepen. Veel oude radialen verliezen hun 

verkeersfunctie (gedeeltelijk) aan nieuwe uitvalswegen als de 

Kennedylaan en Eisenhowerlaan. Sommige radialen in Woensel, 

Gestel en Tongelre worden zelfs helemaal weggevaagd om de 

rationele structuur te voltooien . Het rijkswegennet breidt zich ook 

steeds sterker uit . De ruit om Eindhoven is in 1970 aan de 

westkant voltooid, net als de ringweg. Buiten de ringweg wordt 

doorgewerkt aan een tweede ring, die echter een kleinschaliger 

profiel heeft. 

Eind jaren 70 wordt een aanzet gegeven voor een verschuiving van 

de aandacht in de stedebouw van de sociaal-economische en 

ruimtelijke kwaliteiten van de stad naar de sociaal-culturele 

kwaliteiten (Lodewick, 2005). Men zag in, dat het gevoerde beleid 

De gemeente Eindhoven wil in die tijd een 

agglomeratieverband tot stand brengen met de 

omliggende dorpen. Eindhoven wordt gezien 

als de kern met een hoogwaardig centrum en 

de randgemeenten moeten woningen bouwen 

als aanvulling op het woningbestand van 

Eindhoven. De stad heeft een zwaartepunt aan 

industriele activiteiten en moet zich 

ontwikkelen tot een zakencentrum met een 

pluriformiteit aan economische activiteiten. 

Door dit beleid trekken steeds meer mensen 

met een middelbaar of hoger inkomen naar de 

randgemeenten, terwijl de lagere inkomens in 

de sociale woonbuurten in de stad blijven 

wonen . De economische bloei eind jaren 60 Figuur 6.1 : De gemeente Eindhoven in 1980 (bron : Morfologische Atlas Eindhoven) 

niet het gewenste resultaat had . Er waren ingrepen gedaan in oude 

radialen , zonder dat er iets wezenlijks was gerealiseerd. Op 

plaatsen waar niets anders dan parkeren kon worden bedacht 

ontstonden 'open gaten'. Er werd alleen naar de behoefte van het 

moment gekeken, niet zelden met een speculatief oogmerk (Dienst 

Stadsontwikkeling, 1988). De stedebouwkundige plattegrond, de 

functionele opbouw en de invloed van de stedebouw op de 

' leesbaarheid ' van de stad werden minder belangrijk. De 'man' in 

de straat krijgt steeds meer invloed op de stedebouwkundige 

ontwerpen voor aanpassing van bestaande buurten en de 

ruimtelijke invulling van economische locaties wordt niet meer door 

de stedebouwkundige bepaald, maar door de markt, die vooral 

door projectontwikkelaars wordt bevolkt. De ontwikkeling van de 

stad wordt overgelaten aan spontane processen en de 

stadsplanning lijkt haar positie te verliezen (Dienst 

Stadsontwikkeling, 1995). 

Ook op een kleiner schaalniveau wordt 'groot gedacht'. De bouw

en exploitatiemaatschappijen doen hun intrede in de jaren 60. Ze 

kopen een aantal oude panden naast elkaar op om ze te slopen en 

er vervolgens grootschalige nieuwbouw te plegen, zonder 

stedebouwkundige visie. Hoewel de wooneenheid voor Eindhoven 

nog steeds de eengezinswoning is, moeten de radialen en het 

centrum een hoogstedelijk karakter krijgen (Beekman, 1982). 

Ondanks de beginnende verschuiving van het aandachtsgebied van 

de stedebouw ging het tot 1980 vooral om kwantiteit en niet om 

kwaliteit. Een sobere en goedkope bouwstijl was het gevolg 

(Lodewick, 2005). 

6.2 Geldropseweg 1960-1980 

Aan de Geldropseweg vinden begin jaren 60 grote veranderingen 

plaats (figuur 6.5) . De arbeiderswoningen zijn versleten en de 

verkeersdruk op het smalle profiel is enorm . Vanaf 1952 trekt de 

economie aan en door de betere financiele situatie eind jaren 50 

zijn veel grondeigenaren van plan om te vernieuwen. De zuidelijke 

kant van de straat wordt voor een groot deel tussen 1960 en 1965 

vervangen. Doordat er in de jaren 30 al een rooilijncorrectie werd 

toegepast, wordt het profiel aanzienlijk verbreed tot twintig meter. 

De projectontwikkelaars hebben nog weinig invloed op de 

ontwikkeling . Het zijn de eigenaren van de percelen die het 

initiatief nemen . Er vindt wel schaalvergroting plaats, doordat 

eigenaren vaak meerdere percelen naast elkaar bezitten en die 

samenvoegen om te beantwoorden aan de vraag naar grotere 

winkelruimten. Het type van de winkel met bovenwoning wordt 

veelvuldig toegepast, maar doordat er geen stedebouwkundige 



visie achter de ontwikkeling zit, ontstaat er een mix van 

bouwstijlen . De architectuur is banaal. 

In de jaren 60 verliest de industrie langs de Geldropseweg haar 

functie. De druk op de industrie wordt te hoog door de stijgende 

grondprijzen en de verhoogde levensstandaard. De 

wollenstoffenfabriek (inmiddels EWOFA geheten) sluit begin jaren 

60 haar deuren, maar men weet niet hoe het terrein ontwikkeld 

moet worden . Het zal nog tot begin jaren 80 duren voordat er 

opnieuw gebouwd wordt. In de jaren 70 wordt wel op de 

herstructurering van het terrein vooruit gelopen. Er wordt een 

doorbraak gemaakt in het front van de Geldropseweg, waardoor de 

Willem van Hornestraat ontstaat. Aan deze straat worden 

woningen gebouwd. 

Eind jaren 60 gaat het nog steeds goed met de economie. Door de 

stijgende welvaart zijn de winkelruimten in de voormalige 

arbeiderswoningen te klein geworden. De oplossing voor het tekort 

aan vierkante meters wordt in de tweede orde achter de 

lintbebouwing gevonden. De smalle, diepe percelen worden 

volgebouwd. Aan de achterzijde van het perceel ontstaan gangen 

die meerdere percelen doorkruisen om de magazijnen te 

ontsluiten. De bovenverdieping wordt uitgebreid en verbouwd tot 

kantoorruimte. Soms wordt er een extra verdieping bijgebouwd. 

Ook hier is de trek van de stad naar het platteland merkbaar. De 

levensstandaard was inmiddels te hoog om nog in de krappe 

bovenverdiepingen van de arbeiderswoningen te wonen. 

In de jaren 70 komen de bouwmaatschappijen en 

projectontwikkelaars op. Grootschaligheid is het gevolg. Op diverse 

plaatsen worden percelen opgekocht en samengevoegd. Er komt 

meer aandacht voor het parkeren door het toenemende autobezit. 

Er wordt een nieuw type toegevoegd aan de Geldropseweg: de 

winkelruimte met twee tot vier lagen appartementen. Daarbij 

wordt echter geen rekening gehouden met de inpassing in het 

weefsel van de achterliggende, fijnmazige buurten . Achter het 

gebouw is ruimte om te parkeren en de appartementen worden 

aan de achterzijde via een trappenhuis en galerijen ontsloten. 

De visie van de gemeente om van Eindhoven een zakencentrum te 

maken klinkt door in de Gedropseweg. Vanaf midden jaren 70 

worden de eerste kantoren gebouwd door projectontwikkelaars. 

Het zijn monotone gebouwen van drie of vier lagen die vrij 

indeelbaar, maar moeilijk opdeelbaar zijn. Achter het gebouw is 

ruimte om te parkeren, maar de parkeerdruk neemt door de komst 

van de kantoren met al haar werknemers alleen maar toe. De 

schaalvergroting gaat door en de Geldropseweg verliest weer een 

deel van haar woonfunctie. De twee laatstgenoemde typen worden 

simpelweg op elke locatie gekopieerd, zonder visie . In die periode 

staat de bouw door particulieren bijna stil door de oliecrisis van 

1973 en de daarop volgende economische recessie . Uit de twee 

panden die nog eigenwijs tussen de nieuwe bebouwing staan (aan 

de noordkant vlakbij de Voorterweg) blijkt dat particulieren echter 

lang weerstand kunnen bieden aan de grote maatschappijen . 

Rond 1980 is de verkeersfunctie van de Geldropseweg relatief 

verminderd door het gereed komen van nieuwe radialen en de 

ringweg in de twintig jaren ervoor (figuur 6.2) . De Geldropseweg is 

niet meer de enige route naar het oosten. Verkeer naar Helmond 

maakt gebruik van de Eisenhowerlaan en verkeer naar Venlo van 

de Leenderweg om naar de snelweg E3 te komen. Absoluut groeit 

de verkeersstroom nog wel door de stijgende welvaart en de 

groeiende pendel tussen de uitbreidende randgemeenten en 

Eindhoven . Daardoor blijft de straat een interessante 

vestigingsplaats voor winkels, die steeds groter worden en een 

steeds groter afzetgebied krijgen 

6.3 Aalsterweg 1960-1980 

De ontwikkelingen aan de Aalsterweg tussen 1960 en 1970 zijn 

minder spectaculair. Eigenlijk gebeurt er helemaal niets op wat 

kleinschalige uitbreidingen achter de lintbebouwing na. De 

ontwikkeling loopt nog steeds tien tot vijftien jaar achter op de 

Geldropseweg. De Aalsterweg wordt echter nog steeds belangrijker 

als verkeersweg , zowel relatief als absoluut. Er is nog geen 

alternatief om naar het zuiden te komen . Door alle uitbreidingen 

kan het hele gebied binnen de ringweg steeds meer als centrum 

worden gezien, dus ook de Aalsterweg. De druk wordt steeds 

hoger en vanaf 1970 vinden er dan ook grote veranderingen aan 

de Aalsterweg plaats. 

Doordat de Aalsterweg zo belangrijk is voor het verkeer wordt het 

een interessante vestigingslocatie voor grotere winkels in luxe 

artikelen die een regionaal verkoopgebied hebben, zoals 

beddenwinkels en grote sportzaken . De bebouwing is net als aan 

de Geldropseweg versleten en klaar voor de sloop. 

Projectontwikkelaars hebben de financiele mogelijkheden en kopen 

verschillende percelen op. Er vindt enorme schaalvergroting plaats. 

Tussen 1970 en 1980 wordt een groot deel van het oostelijke front 

vervangen (figuur 6.6). Hier is ook de rooilijncorrectie te zien . Een 

groot deel van die vervanging gebeurt door een 

bouwmaatschappij, waardoor een gesloten front ontstaat in een 

stijl. 

Door de schaalvergroting van de winkels en de beperkte diepte van 

de percelen ontstaat een nieuw type: een grootschalige winkel met 

daarboven twee lagen appartementen . Er is geen ruimte voor 

parkeren aan de achterkant op het perceel, want dat is helemaal 

volgebouwd om een groot winkeloppervlak te krijgen . Hierdoor 

neemt de parkeerdruk op de gebieden achter de Aalsterweg wel 

flink toe. Door de beperkte diepte van de percelen zijn de winkels 

aan de Aalsterweg een stuk breder dan aan de Geldropseweg; die 

konden in de diepte uitbreiden. 

Eind jaren 70 worden de percelen op de hoek Aalsterweg 

Leenderweg opgekocht door een ontwikkelaar en de oude 

bebouwing wordt gesloopt, onder andere cafe/zaal Rozenstein. In 

1980 wordt begonnen met de bouw van het kantorencomplex 'Den 

Biest', wat in 1982 gereed komt. Dit is het toonbeeld van de 

schaalvergroting aan de Aalsterweg in de jaren 70 en 80 . 

verwerkt ongeveer 30% meer. 



Figuur 6.3 : Sloop aan de Geldropseweg rand 1960. Op de achtergrond is al 

nieuwbouw te zien (bran: www.theoldhometown.nl) 

Figuur 6.4: Nieuwbouw aan de oostelijke kant van de Aalsterweg midden 

jaren 70. De open gaten zullen door een ontwikkelaar volgebouwd warden 

(bron : www.theoldhometown.nl) 

~Y'A_vehde mt en 
~ 

"Mijn naam is Wim Liebregts en ik heb tot 10 jaar geleden samen 

met mijn braers een touwslagerij gerund. Mijn vader heeft het 

bedrijf opgestart in 1924. Vanaf 1932 heeft ons bedrijf aan de 

Geldrapseweg 31 gezeten. Daarvoor weet ik niet precies meer waar 

het zat. Voordat mijn vader erin trak, zat er slagerij Van Bragt. Het 

pand werd van hem gekocht door de familie Van Abbe van de 

sigarenfabriek. Wij hebben het pand a/tijd gehuurd. Toen de 

touwslagerij net was opgestart huurde mijn vader vaak een 

vrachtauto en dan reden we naar de haven van Rotterdam. Daar 

kochten we oude trassen op waarvan het binnenwerk nog we/ goed 

was. Daar maakten we vervolgens steigertouw van. Oat wordt 

tegenwoordig al fang niet meer gebruikt. Verder maakten we voor 

allerlei doeleinden touw: gymzalen, speeltoestellen, etc. Ook 

maakten we strappen en deden andere bewerkingen met het touw. 

Ze/fs van hennep maakten we vlastouw. Het maken van de touwen 

nam veel ruimte in beslag. Vandaar dat we een diep percee/ 

moesten hebben. Door de opkomst van het nylon en kunststof touw 

raakte het bedrijf in verval. Door een gebrek aan opvolging hebben 

eerst ikzelf en daarna ook mijn braers er de brui aan gegeven. De 

verpaupering van de Ge/drapseweg is volgens mij het gevolg van de 

nabijheid van de stad. Het is daaram ook nooit een echte 

winkelstraat geweest. Je ging niet naar de Ge/drapseweg om te 

winkelen, maar altijd met een doe/. Het was te dicht bij de stad, 

maar ook te ver weg om er profijt van te hebben. Toen de 

binnenstad in de jaren 70 en 80 weer in de belangstelling kwam te 

staan was het voor veel winkels in het midden- en kleinbedrijf dan 

ook moeilijk om het hoofd boven water te houden. Ook het feit dat 

vee/ van die zaken op de oude manier werden gerund werkte tegen. 

De mensen waren eigenaar van de grand en de zaak en er werkte 

vaak alleen familie in het bedrijf. Doordat er geen opvolging was, 

stierven veel winkels een vraege dood. Of er kwamen bureaus met 

een zak geld, waardoor de verhuur of verkoop van de grand meer 

opleverde dan het houden van een zaak. Zander ingrijpende 

veranderingen zie ik de toekomst somber in!" 

Bron: Interview met de Heer Liebregts op 14 februari 2006 



Figuur 6.5 : De ontwikkeling van de bebouwing en de 
percelen aan de Geldropseweg van 1960 tot 1980 
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Figuur 6.6 : De ontwikkeling van de bebouwing en de 
percelen aan de Aalsterweg van 1960 tot 1980 
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6.4 De stad Eindhoven en de regio van 1980 tot 

2006 

De trek uit de steden zette in de jaren 80 door, ondanks de 

inspanningen van de overheid en gemeenten. De pendel bleef 

toenemen. In de stad werden nog steeds overwegend sociale 

huurwoningen gebouwd . De landelijke trend werd door Eindhoven 

gevolgd. Het besef begon door te dringen dat het roer om moest 

om die ontwikkeling tegen te gaan. De woningbouwcorporaties 

kregen meer zelfstandigheid en er werd meer aan de marktsector 

overgelaten. De overheid trok zich steeds meer terug. Zo moest er 

een gedifferentieerder woningaanbod ontstaan. Daarmee moesten 

ook de eenvormigheid en het ruimtelijke isolement tegen worden 

gegaan. De verschuiving van de aandacht voor de sociaal 

economische en ruimtelijke kwaliteiten naar de sociaal-culturele 

kwaliteiten van de stad vindt in 1988 definitief plaats . Dan wordt 

de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening gepresenteerd . Er moet een 

gezonde samenhang zijn tussen economische vernieuwing en 

maatschappelijke en culturele vernieuwing. 

Vanaf midden jaren 80 ging het om kwaliteit, in tegenstelling tot 

de 30 jaren ervoor. Er kwam in die tijd ook 

meer geld vrij voor kwaliteit door een 

aantrekkende economie. Die kwaliteit was van 

belang om mensen van verschillende 

achtergronden (opkomst multiculturele 

samenleving) en van verschillende klassen 

weer in de stad te krijgen en te houden, maar 

ook om de stad een interessante 

vestigingslocatie te maken voor 

(internationale) bedrijven, met het oog op de 

concurrentiepositie van Nederland binnen een 

steeds sterker integrerend Europa . Ook binnen 

Nederland moesten steden steeds meer met 

elkaar gaan concurreren door de opkomende 

globalisering (Lodewick, 2005). In Eindhoven 

ontstaan daardoor luxere wijken met veel 

koopwoningen, zoals Achtse Barrier en 

Blixembosch in Woensel en Gijzenrooi in 

Stratum. Met de bouw van deze wijken in de 

jaren 90 worden de grenzen van Eindhoven 

bereikt. Alleen Meerhoven is nog een grote 

uitbreidingswijk. Geldropseweg en Aalsterweg 

beginnen nu echt bij het centrum te horen. 

maken voor een breed publiek. Het beleid richtte zich steeds meer 

op het versterken van aanwezige kwaliteiten en het preventief 

aanpakken van problemen in plaats van het achteraf opknappen 

van verpauperde delen. De binnenstad komt weer in de 

belangstelling te staan als kloppend hart van de stad , wat 

resulteert in de bouw van de Heuvelgalerie . Ook het belang van 

het milieu krijgt steeds meer aandacht. Groene ruimte is kostbaar 

en het verantwoordt bouwen in hogere dichtheden in de stad 

(Dienst Stadsontwikkeling, 1990, Lodewick, 2005). 

De gemeente Eindhoven haakt in op deze ontwikkelingen en stelt 

verschillende visies op. Door de hernieuwde aandacht voor de stad 

worden er nu visies opgesteld voor de hele stad in plaats van het 

werken in deelgebieden zoals Eindhoven gewend was. Het centrum 

blijft echter de meeste aandacht krijgen. Er wordt een nieuwe 

poging gedaan het centrum te vergroten tot aan de ringweg 

(Gemeente Eindhoven, 1988 en 1990). Eindhoven moet 

transformeren van een 'industriestad ' naar een ' technologiestad ' en 

gaat zich steeds meer richten op bedrijven in Research & 

Development. De regio Eindhoven moet zich gaan profileren als 

' Brainport', een naam die slaat op de prominentie positie die het 

i 

ri 
Architectuur en stedebouw werden ingezet als 

een middel om de stad weer aantrekkelijk te Figuur 6.7: De gemeenten Eindhoven in 2004 (bran; Morfologische Atlas Eindhoven, 2004) 

internationaal inneemt op het gebied van toptechnologie en 

kennisindustrie (www.sre.nl) . Om de verbinding tussen de 

randgemeenten en Eindhoven te verbeteren wordt ingezet op 

hoogwaardig openbaar vervoer (HOV- lijnen), waarvan de eerste 

naar Veldhoven reeds aangelegd is . Langs de HOV-lijnen valt een 

clustering van bedrijvigheid te verwachten. Ook veel bestaande 

radialen en tangenten worden opgewaardeerd en/of 

gereconstrueerd ten behoeve van de verkeersdoorstroming . De 

stad wordt ingedeeld in een 'city-zone ' met binnenstedelijke 

functies, een 'activiteiten-zone ' met werken, verkeer en drukte en 

een 'rust-zone' met verblijven, recreatief en rust (Gemeente 

Eindhoven, 1990). 

Figuur 6.8 : Centrumgebied volgens de nota 'Stedebouwkundige Studie 

Centrumgebied ' van de Dienst Stadsontwikkeling, 1988 

Figuur 6.9 : Schematische weerga ve van het stadsgewest Eindhoven 

volgens de 'Structuurschets Eindhoven binnen de ring ' van de Dienst 

Stadsontwikkeling, 1990. 



In alle visies komt de waardering voor de radiale structuur 

duidelijk naar voren, maar uiteindelijk warden er alleen voor de 

binnenstad vervolgstudies uitgevoerd en plannen gemaakt. De 

betekenis van de radialen voor de stad wordt enkel vaag 

beschreven in termen als 'het verbinden van de buitengebieden 

met het centrumgebied' en 'een geleidelijke intensivering van de 

verstedelijking van buiten naar binnen' (Gemeente Eindhoven, 

1990). Ook is het gewenst de radialen op te nemen in de 

hoofdgroenstructuur (Gemeente Eindhoven, 1988). 

Midden jaren 90 is de aandacht voor de kwaliteit van de stad nog 

steeds onverminderd groat. De radialen warden veelvuldig 

geprezen om hun multifunctionaliteit en structurerende rol in de 

stad, maar van integrale plannen in geen sprake. Uit de nota 

'Stedebouwkundige Visie Eindhoven' uit 1995 van de Dienst 

Stadsontwikkeling blijkt dat daar ook geen reden toe is. Het beeld 

van de wisselende schaal van bebouwing aan de radialen is 

kenmerkend voor Eindhoven en daarom moet die perceelsgewijze 

opbouw behouden blijven. Elke opgave die zich voordoet moet op 

zichzelf beoordeeld warden zonder afstemmingsregels te 

formuleren. Alleen de hoogte moet afgestemd warden op de 

breedte van het straatprofiel. Daarmee laat de gemeente de 

ontwikkeling van de radialen weer over aan de markt. 

Aan het begin van dit millennium is wederom een verschuiving van 

de stedebouwkundige aandacht te constateren. In het begin van de 

jaren 90 zagen de beleidsmakers nog kansen in de multiculturele 

samenleving. Er werd een positief beleid gevoerd, maar er lag 

geen enkele druk op allochtonen om die kansen ook te pakken. 

Tegenwoordig wordt de multiculturele samenleving steeds meer als 

een bedreiging gezien. Anno 2006 is er weliswaar nog veel 

aandacht voor de stad als vestigingsplaats voor bedrijven 

(Kennedy Business Center, High Tech Campus) en stedelijke 

vernieuwing (Meerhoven), maar de nadruk van het beleid komt te 

liggen op het aanpakken van sociaal-culturele problemen. Vanuit 

die problematiek is ook de opgeleefde aandacht voor het behoud 

van de identiteit van een stad verklaarbaar. En de radialen kunnen 

een belangrijke rol spelen voor de identiteit van de stad. 

Deze trend, die zich eigenlijk nog in een beginstadium bevindt, is 

duidelijk waar te nemen in nieuwe visies van de gemeente. Er is 

veel meer aandacht voor het de sociale kant van de stad. 'De mens 

staat centraal' (Gemeente Eindhoven, 2002) en 'sociale cohesie, 

integratie en veiligheid' (Gemeente Eindhoven, 2004) zijn veel 

gebruikte termen. De Stadsvisie 2010 van de Gemeente Eindhoven 

uit 2004 geeft mogelijke oplossingen voor de sociale en ruimtelijke 

problematieken, zoals Civic Centers in de gebieden buiten het 

centrum. De uitwerking van die oplossingen laat echter nog op zich 

wachten. 

In de nota 'Visie Centrumgebied Eindhoven' van de Gemeente 

Eindhoven uit 2002 warden wel concrete ontwikkelingsrichtingen 

voor bepaalde gebieden of structuren gegeven, maar de naam van 

de nota geeft aan dat de gemeente weer haar aandacht op het 

centrum vestigt . Net als in de 'Structuurschets Eindhoven binnen 

de ring' uit 1990 wordt wel onderkend dat het centrum 

tegenwoordig het hele gebied binnen de ringweg beslaat, maar 

alleen voor het oorspronkelijke centrumgebied wordt een 

gedetailleerde uitwerking gegeven . Voor de radialen warden alleen 

globale beschrijvingen gegeven als 'niet alleen een plek voor 

alledaagse voorzieningen voor de aanliggende woonwijken maar 

ook als broedplaats voor nieuwe formules die geen plaats kunnen 

vinden in de geleidelijk aan vol rakende binnenstad' (Gemeente 

Eindhoven, 2002). 

6.5 Geldropseweg 1980-2006 

Tussen 1980 en 1990 vinden de meeste veranderingen aan de 

Geldropseweg plaats door toedoen van projectontwikkelaars en 

bouwmaatschappijen (figuur 6.10). Door de terugtrekkende 

overheid krijgen zij meer speelruimte. Steeds meer 

arbeiderswoningen uit het begin van de 2oe eeuw warden gesloopt. 

Er vindt niet alleen schaalvergroting plaats door het samenvoegen 

van kavels, maar ook intensivering. Er wordt steeds hoger 

gebouwd tot vijf lagen en doordat de overheid zich op andere 

gebieden richt, is er weinig controle of cobrdinatie. Daardoor 

ontstaan te grate schaalverschillen in de lintbebouwing en sluiten 

de nieuwe typen niet goed aan op de achterliggende buurten. Elk 

te ontwikkelen gebied wordt als een leeg vel gezien, waar een type 

op geplakt kan warden. 

De Geldropseweg hoort nu definitief bij het centrum . Op het terrein 

van de voormalige wollenstoffenfabriek verrijzen kantoren en een 

appartementencomplex (aan de Willem van Hornestraat) met 

parkeervoorzieningen in het binnengebied. De nieuwe positie in de 

stad vraagt om meervoudig ruimtegebruik. Oat resulteert in de 

bouw van het eerder genoemde type : een bedrijfsruimte met 

daarboven drie of vier lagen appartementen. Er wordt nu 

structureel achter de nieuwe bebouwing ruimte vrijgemaakt voor 

parkeren, maar doordat deze parkeerplaatsen uitsluitend bestemd 

zijn voor bewoners van het complex wordt de parkeerdruk op de 

Geldropseweg niet verlicht. 

Opvallend is dat de nog aanwezige winkelwoningen uit 

van de vorige eeuw zich doorontwikkelen. Ook hier vindt 

schaalvergroting plaats door het samenvoegen van twee panden 

en het helemaal volbouwen van het perceel. Dit gebeurt vooral 

tussen 1980 en 1990 als de economie aantrekt en de 

verkeersstroom absoluut nog groeit. Aan de Geldropseweg 

vestigen zich vooral winkels die op stads- of regionaal niveau 

werken . Winkels voor de buurt, die nog vaak in verbouwde 

arbeiderswoningen zitten, krijgen het steeds moeilijker door de 

opkomst van de supermarkten en de druk van de 

bouwmaatschappijen . Veel oude bebouwing verliest dan ook haar 

functie en wordt gesloopt. In 1987 publiceert die afdeling 

Economische Zaken van de Dienst Stadsontwikkeling een 

Detailhandelsnota . Daarin wordt vermeld dat er aan de 

Geldropseweg opmerkelijk weinig zaken in de voedings- en 

genotmiddelensector zitten en dat het functioneren van de 

bewinkeling in negatieve zin wordt be'invloed door een structureel 

tekort aan eigen verzorgingsgebied, een ongunstige 

verkeerssituatie en de intensiteit van het doorgaande verkeer. 

In de jaren 90 staat de ontwikkeling van de bebouwing aan de 

Geldropseweg vrijwel stil, terwijl er nog voldoende plekken 

aanwijsbaar zijn die nodig vernieuwd moeten warden. Enerzijds is 

dit wellicht te verklaren door de weerstand die particulieren 

kunnen bieden aan veranderingen. Zij kunnen hun perceel 

natuurlijk in eigen bezit houden. Anderzijds kan de relatief kleiner 

wordende verkeersstroom invloed hebben op de aantrekkelijkheid 

van de straat als bouw- en vestiginglocatie. In tegenstelling tot 

veel andere radialen als de Aalsterweg en Boschdijk wordt de 

Geldropseweg niet gereconstrueerd . Oat zegt wel iets over het 

belang van de straat in de ogen van de gemeente. In 1996 maken 

dagelijks 9910 voertuigen van de Geldropseweg gebruik, tegen 

13990 van de Aalsterweg . Daarnaast wordt de banale architectuur 

aan de Geldropseweg niet meer gewaardeerd in een t ijd waarin de 

nadruk op kwaliteit ligt . De functionele ontwikkeling gaat echter 

wel door. Er vindt aan de Geldropseweg thematisering plaats. De 

straat staat een tijdje bekend als de ' computerstraat', vanwege de 

vestiging van enkele toonaangevende computerzaken. Ook de 

trend ' filialisering' wordt gevolgd met filialen van Vobis en 

Dynabite. Vanaf het eind van de jaren 90 staat echter ook de 

functionele ontwikkeling stil en treedt er steeds meer leegstand op 

(Gemeente Eindhoven, 2004). 



Figuur 6.10: De ontwikke/ing van de bebouwing en de 
percelen aan de Geldropseweg van 1980 tot 2006 

In de driehoek tussen de Stratumsedijk, Hertogstraat en 

Geldropseweg vinden tot aan de dag van vandaag nag wel 

veranderingen plaats. De loodsen en fabriekshallen in het 

binnengebied zijn gesloopt om hoogwaardige woningbouw mogelijk 

te maken. Die ontwikkeling is historisch verklaarbaar door de 

ligging van het deel nabij de Stratumsedijk, vroeger onderdeel van 

de noord-zuid-route. Het deel heeft altijd al bij het centrum 

gehoord en daardoor een hoogwaardigere uitstraling. 
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Figuur 6.11 : De ontwikkeling van de bebouwing en de 
perce/en aan de Aalsterweg van 1980 tot 2006 
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6.6 Aalsterweg 1980-2006 

Tussen 1980 en 2006 krijgt de Aalsterweg steeds meer verkeer te 

verwerken, want het is nog steeds de enige uitvalsweg naar 

Valkenswaard en Belgie. De aanleg van de provinciale weg, al 

gepland in de jaren 50, is in 2006 nog steeds in voorbereiding. De 

Aalsterweg behoort nu ook tot het centrumgebied. Daardoor blijft 

het een interessante vestiginglocatie voor grootschalige winkels en 

kantoren en de schaalvergroting gaat onverminderd door. Oat 

proces wordt alleen maar gestimuleerd als de Aalsterweg in de 

jaren 90 wordt gereconstrueerd. Gescheiden voet-, fiets-, auto- en 

busbanen, langsparkeren en ruime bushaltes zijn het gevolg. 

Net als aan de Geldropseweg vindt er schaalvergroting en 

intensivering plaats door toedoen van projectontwikkelaars en 

bouwmaatschappijen (figuur 6.11). Het meest opvallend is het 

kantoren- en appartementencomplex 'Den Biest' op de hoek 

Aalsterweg-Leenderweg. De te verwachten parkeerproblemen zijn 

daar opgelost door de bouw van een parkeergarage op het 

binnenterrein . Aan de Aalsterweg vestigen zich in de jaren 80 en 

90 een aantal beddenspeciaalzaken. Ook hier vindt dus 

thematisering plaats, waardoor de Aalsterweg tegenwoordig 

bekend staat als de 'beddenstraat' (Gemeente Eindhoven, 2004 ) . 

Na de vervanging aan de oostkant in de jaren 70 wordt in de jaren 

80 een begin gemaakt aan de westkant. Oude (winkel)woningen 

worden gesloopt en vervangen door bedrijfsruimten met 

appartementen, ongeveer hetzelfde type als aan de Geldropseweg. 

Doordat de percelen aan de westkant dieper zijn is hier parkeren 

op het achterterrein wel mogelijk. Die ontwikkeling is nog steeds 

gaande en de (parkeer)druk op de Aalsterweg is nog steeds groot. 

Het open terrein op de hoek Aalsterweg-Anna Bijnsweg wordt 

momenteel bebouwd . Ook hier komt het type met bedrijfsruimten 

en appartementen, echter met een parkeerkelder. 

Ook de oude bebouwing ontwikkelt zich nog aan de Aalsterweg. In 

het deel tussen de Anna Bijnsweg en de Stratumsedijk worden de 

percelen volgebouwd om de winkelruimte te vergroten en gevels 

worden opgetrokken om op de bovenverdieping ruimte te maken 

voor een appartement. Een ontwikkeling die aan de Geldropseweg 

vanaf 1960 begon, maar daar rond 1990 stokte. 

Figuur 6.12: Sloop van twee woningen aan de Ge/drapseweg in 1987. De 

eigenaren van deze woningen hie/den de sloop fang tegen, maar 

uiteindelijk werd er toch een nieuwe winkel met appartementen gebouwd 

(bran : www.rhc-eindhoven .nl) 

Figuur 6.13: Het kantoren- en appartementencomplex 'Den Biest', net na 

voltooiing in 1982 (bran: www.rhc-eindhoven .nl} . 
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stijlen, functies en schalen. Echter, de Geldropseweg verpaupert en stammen uit het beg in van de jaren 60 en door de nadruk op 

de Aalsterweg floreert. In dit hoofdstuk zal de situatie in 2006 kwantiteit en functionaliteit in plaats van kwaliteit en esthetica 

worden beschreven : de betekenis voor de stad, het functioneren doet deze stijl banaal aan . Het is vooral beton en glas. Op wat 
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en het gebruik en de schaal ervan. Ook worden weer de typen weinig tot geen onderhoud aan de gevel gepleegd . Vanaf 1980 

bebouwing behandeld . Zowel aan de Geldropseweg als Aalsterweg komt de nad ruk meer op kwaliteit te liggen en dat is te zien aan de 

zijn er tussen 1960 en 2006 typen verdwenen en erbij gekomen. bouwstijl. Er is meer oog voor detail. Er wordt veel gebruik 

7 .1 Geldropseweg 2006 

De Geldropseweg wordt in 2006 gekenmerkt door zeer grote 

schaalverschillen. Ten opzichte van 1960 is het profiel drastisch 

veranderd (figuren 7.1 & 7.2) . Uit elke periode van de 2oe eeuw 

zijn wel enkele gebouwen aanwezig. Oat er aan het lint nog zoveel 

(al dan niet ontwikkelde) bebouwing van voor 1920 staat is 

opvallend. Blijkbaar heeft het type arbeiderswoning zich in de 

vorige eeuw steeds aan kunnen passen aan de veranderende 

omstandigheden of hebben de eigenaars weerstand kunnen bieden 

aan vernieuwing. In de periode 1920- 1940 is er niet veel aan de 

straat gebouwd. Er zijn al leen achter de lintbebouwing aanbouwen 

of uitbreidingen gedaan. Na de oorlog tot 1960 is er ook niet veel 

gebouwd door de slechte economie en de onzekerheid . Tussen 

1960 en 1965 heeft echter de sterkste ontwikkeling 

plaatsgevonden, vooral aan de zuidkant. De zuidelijke gevelwand 

is bijna totaal vervangen in die periode. Tussen 1960 en 1980 zijn 

de percelen steeds verder volgebouwd en begon er steeds meer 

schaalvergroting plaats te vinden . De korrelgrootte aan het lint 

werd vergroot. Steeds werden er percelen samengevoegd om ze 

samen te ontwikkelen . Het ontwikkelen van een smal percee l was 

niet meer rendabel. De aandacht voor het parkeerprobleem nam 

toe . Daardoor werd er bij elk nieuw type steevast gekozen om het 

parkeren achter de lintbebouwing op te lossen . Hierdoor 

ontstonden lege, eenzame ruimten en werd de relatie met het 

achtergebied verbroken . Oat zette door na 1980, maar rond 1990 

stokte de ontwikkeling . De panden gebouwd tussen 1980 en 2006 

stammen dan ook meest al van voor 1990 (figuur 7.5). 

Doordat er van elke periode nog gebouwen staan is er in de loop 

van de tijd een mix van stijlen en schalen ontstaan. De 

lintbebouwing geeft dan ook een mooie staalkaart van de vorige 

eeuw. Elke periode wordt gekenmerkt door uitbreidingen of 

veranderingen aan een type of toevoeging van een nieuw type, elk 

met een eigen bouwstijl. Gebouwen van vijf lagen uit 1985 staan 

naast arbeiderswoningen uit 1910. Oat geeft een zeer afwisselend 

gemaakt van baksteen en de gevels zijn gevarieerder uitgewerkt 

door een afwisselende opbouw van ramen en balkons . Aan de 

Geldropseweg zijn echter maar een paar van dergelijke panden 

gebouwd, waardoor zij het algehele beeld niet op kunnen krikken. 

De openbare ru imte is sober vormgegeven en nod igt niet uit tot 

verblij ven . Er is in de straat geen groen te bekennen. Het ontwerp 

stamt duidelijk nog uit de t ijd dat de auto voorrang kreeg boven de 

voetganger, de fietser of het openbaar vervoer. De door de 

rooilijncorrectie verkregen ruimte wordt bijna volledig in beslag 

genomen door de rijbaan, soms wel 8 tot 9 meter breed , exclusief 

fietsstroken. Veilige oversteekplaatsen zijn er bijna niet, waardoor 

de straat een barriere vormt tussen de twee achterliggende wijken. 

Aparte haltes voor de bus zijn er niet. Het zijn kleine wachthokjes 

op het toch al smalle trottoir. De trottoirs zijn zeer smal met veel 

scheuren en gaten. Het parkeren langs de straat is rommelig en 

niet consistent doorgevoerd . De fietsstroken zijn niet gescheiden 

van de rijbaan, wat gevaarlijke situaties op moet leveren . 

Anno 2006 gaat het ook economische niet goed met de 

Geldropseweg . Er is veel structurele leegstand (figuur 7.8). Steeds 

meer winkels moeten hun deuren sluiten. Dit zijn vooral de winkels 

in luxe artikelen die een regionaal afzetgebied hebben en 

gehu isvest zijn in de grotere bedrijfsruimten . Als reden worden de 

beperkte parkeervoorzieningen en de slechte uitstraling van de 

straat gegeven, zowel de bebouwing als de openbare ruimte . Ook 

de hoeveelheid verkeer is te weinig voor winkels met een dergelijk 

groot afzetgebied. Doordat de kleine detailhandel voor een groot 

deel in de jaren 80 en 90 is vertrokken, blijven er maar weinig 

winkels over. Het gebrek aan parkeermogelijkheden in combinatie 

met de uitstraling van de straat nekt ook de kantoren. Die staan 

bijna allemaal leeg. Oat komt voor een deel ook door de huidige 

economisch slechte tijd. Doordat de ruimten zo moeilijk op te delen 

zijn, kunnen zich hier alleen de grotere kantoren vestigen en dat 

betekent veel werknemers met veel auto's . Door de komst van de 

kantoren en de trek uit de steden tussen 1970 en 1990 wordt er in 

vergelijking met 1960 nog maar weinig ' gewoond ' aan de 

Ook in 2006 is er onderscheid te maken tussen de situatie van het 

gebied ten oosten van de Hertogstraat-Vestdijk en het gebied ten 

westen ervan, wat zich aan de malaise onttrekt. Oat deel heeft 

historisch gezien altijd al bij het centrum gehoord door de 

nabijheid van de Stratumsedijk. De villa's aan de Stratumsedijk 

zijn verbouwd tot kantoorpanden voor makelaars en 

verzekeringsmaatschappijen of luxe horeca . De rest van dit deel 

trekt zich daaraan op . Het bekende Mandarin Hotel speelt hierin 

ook een belangrijke rol. Een rol die in de toekomst voor het 

leegstaande fabrieksgebouw van de firma Schellens kan gelden als 

de plannen tot ontwikkeling van een cultureel centrum doorgaan. 

7.2 Aalsterweg 2006 

De Aalsterweg heeft ook een grote schaalsprong gemaakt ten 

opzichte van 1960 (figuren 7.3 & 7.4). Echter, in vergelijking met 

de Geldropseweg, is de Aalsterweg een wereld van verschil. Er is in 

2006 veel m inder bebouwing over van de periode v66r 1920 

(figuur 7 .6) . Door de beperkte perceelsdiepte en de daarmee 

samenhangende beperkte uitbreidingsmogelijkheden heeft de 

arbeiderswoning hier gemiddeld een kortere levensduur gehad . Er 

zijn nog wel veel middenstandswoningen over uit de periode 1920-

1940, die tegenwoordig worden gewaardeerd om de ruime opzet 

en het oog voor detail. Die bouwstijl geeft een bepaalde sfeer aan 

de straat. In de periode na de oorlog tot 1970 is er weinig 

gebouwd aan het lint . Een groot deel van de oostkant is vanaf 

1970 gebouwd . De arch itectuur was nog redelijk banaal als in de 

jaren 60, maar de opkomende aandacht voor de kwaliteit van de 

stad is toch te merken. Doordat een groot deel van de gebouwen 

uit de jaren 70 door een bouwmaatschappij is gebouwd, geeft dit 

een eenduidig beeld (figuur 7. 7). De schaalvergroting gaat na de 

jaren 70 door. De gebouwen worden breder en hoger. Net als aan 

de Geldropseweg wordt de kwaliteit van de gebouwen van 1980 

hoger met meer oog voor detail. Die ontwikkelingen zetten zich tot 

de dag van vandaag door, waardoor de Aalsterweg een steeds 

hoogstedelijker karakter krijgt met een eigen sfeer. De gemiddelde 

schaalgrootte van de bebouwing aan de Aalsterweg is groter dan 

die van de Geldropseweg en er zijn minder schaalverschillen, 

doordat de meeste bebouwing niet ouder is dan 30 a 35 jaar. De 

schaalverschillen die er zijn, zijn geclusterd in een deel van de 

straat en vallen dus minder op. De schaa l van de percelen is juist 

kleiner, door de beperkte diepte. De percelen worden aan de 

achterkant begrensd door de percelen aan de Biesterweg en Le 
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Sage ten Broeklaan. Daardoor sluiten de grate percelen aan de 

Aalsterweg goed aan op de achterliggende buurt en is de 

barrierewerking van de lintbebouwing een stuk minder dan bij de 

Geld ropseweg. 

In tegenstelling tot de Geldropseweg heeft de openbare ruimte wel 

een reconstructie ondergaan. In de jaren 90 is het straatprofiel 

compleet vernieuwd. Brede voet- en fietspaden zijn gescheiden 

van elkaar en van de rijbaan. Langs de rijbaan zijn voldoende 

parkeerplaatsen en tussen de twee rijstroken is een busstrook 

aangelegd met bijbehorende haltes, mogelijk gemaakt door de 

rooilijncorrectie (profiel 3 meter breder). De busstrook maakt het 

oversteken wel een stuk lastiger. Langs een groat deel van de 

straat staan bomen. Door deze ingrepen heeft de Aalsterweg een 

prettiger verblijfsklimaat. 

Oak in economisch opzicht verschilt de Aalsterweg sterk van de 

Geldropseweg. Doordat de Aalsterweg dagelijks zoveel verkeer 

afwikkelt (14.000 voertuigen, SRE, 2000) blijft het een 

interessante locatie voor winkels met een groat afzetgebied. Door 

de sterke verkeersfunctie blijven alleen de sterke winkels in de 

dagelijkse voorzieningen en verzorging over. De nette inrichting 

van de straat en de staat van de bebouwing zorgen ervoor, dat 

bedrijven hier de kantoorruimten wel Willen huren. De leegstand is 

het gevolg van natuurlijk verloop en daardoor tijdelijk (Gemeente 

Eindhoven, 2004). Een opvallend verschil met de Geldropseweg is 

het wonen boven winkels en kantoren. 

In alle gebouwen uit de verschillende bouwperioden wordt 

gewoond. Samen met de restaurants die er zitten brengt dit oak's 

avonds leven in de straat (figuur 7.9) . 

Figuur 7.3: Profiel van de Aalsterweg tussen de Anna Bijnsweg en de Leenderweg in 2006 (Schaal 1 :200) 

Figuur 7.1 : Profiel van de Geldropseweg bij de kruising met de Vestdijk in 2006 (schaal 1:200) 

Figuur 7.2 Profiel van de Geldropseweg tussen de Hoefkestraat en de Rochusstraat in 2006 (schaal 

1 :200) 

Figuur 7.4: Profiel van de Aalsterweg tussen de ringweg en de Anna Bijnsweg in 2006 (schaal 1 :200) 
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winkel TV-Centrum aan de Geldropseweg 75. Oak ben ik 

tegenwoordig voorzitter van de winkeliersvereniging van de 

Ge/dropseweg. Ik heb het pand gekocht nadat het cafe wat er in 

zat, was uitgebrand. De situatie van de Geldropseweg van toen is te 

verge/ijken met nu: er was oak sprake van depressie na de crisis in 

de jaren 70. Door de economische bloei in de jaren 80 en het feit 

dat het toen simpelweg makkelijker was een bedrijf te starten heeft 

de Geldropseweg eind jaren 80 en in de jaren 90 een redelijke 

bloeiperiode gekend. Nu is er door de depressie echter weer 

spraken van een verpaupering, deze keer erger dan ervoor. Zo fang 

ik hier nu zit kan ik me oak niet herinneren, dat er echt onderhoud 

of aanpassing aan bestaande panden gedaan. Slechter dan dit kan 

bijna niet! Vo/gens mij is een combinatie van factoren debet aan de 

verpaupering. Ten eerste is er de /aatste 10 jaar door verschillende 

elektronicaketens een run gemaakt op de Geldropseweg, vanwege 

de relatief /age huurprijzen, de goede bereikbaarheid van buitenaf 

en de naamsbekendheid van de Ge/dropseweg. Zij hebben zich 

echter stuk voor stuk verkeken op het gebrek aan 

parkeervoorzieningen. Mensen willen de auto voor de deur kwijt 

kunnen. Meubelzaken, zoals op de Aalsterweg, hebben minder 

klanten nodig om de zaak draaiende te houden. Daarom is daar 

nooit een gebrek aan parkeerruimte. Oak komt er tegenwoordig te 

weinig verkeer over de Geldropseweg voor de grotere zaken. Deze 

trekken weg, maar de bedrijfsruimten zijn te groat voor kleinere 

winkels in de dage/ijkse verzorging om die plaats op vu/fen. Vanuit 

de achterliggende wijken is er behoefte aan een bakker, stagers, 

drogist en bloemenwinkel, dat soort winkels! Uit onderzoek blijkt 

dat 80% van de gevestigde bedrijven niet aan de Geldropseweg is 

gebonden qua klantenkring of naamsbekendheid. Oak het bouwen 

van de kantoren heeft het verval in werking gezet. Tussen de 

middag kan een broodjeszaak of kledingwinkel van het 

kantoorpersonee/ profijt hebben, maar dit weegt niet op tegen het 

feit dat na 17. 00 uur de kantoren verlaten warden en er geen 

potentiele klanten meer zijn. Een ander knelpunt is de veiligheid: 

door de komst van Novadic aan de Tongelresestraat net over het 

kanaal is er veel overlast van junkies. Er vindt heel veel diefstal 

plaats en wij, de winkeliers, nemen niet eens meer de moeite om 
aangifte te doen bij diefstal of vernieling. Door de p/aats van 

Novadic is zelfs de loopbrug over het kanaal bij de Gabriel 

Metzulaan niet door gegaan, omdat de buurt zich hier massaal 

tegen keerde. Er moet veel gebeuren om de Geldropseweg nieuw 

/even in te blazen. De tijd is daarvoor echter we! rijp: de situatie is 

zo s/echt, dat de winkeliers zich willen verenigen om meer moge/ijk 

te maken. Naar mijn mening moet een op/ossing gezocht warden 

door samenwerking van verschillende belanghebbenden: de 

gemeente, de winkeliers, de eigenaren en de makelaars!" 

Bron: Interview met de Heer Weekers op 10 februari 2006 
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Figuur 7.5: De ouderdom van de bebouwing aan de 
Geldropseweg in 2006 
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Figuur 7.6 : De ouderdom van de bebouwing aan de 
Aalsterweg in 2006 
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Figuur 7. 7: Geve/aanzichten van de Geldropseweg en Aalsterweg in 2006 
Anna Bijnsweg 
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Figuur 7. 8: Het gebruik van de bebouwing aan de 
Geldropseweg in 2006 
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7.3 Typen bebouwing Geldropseweg 

In 2006 zijn de arbeiderswoningen die zich niet hebben ontwikkeld 

allemaal verdwenen. De verstedelijking en de hogere welvaart 

hebben het type achterhaald en rond 1980 wordt de laatste 

gesloopt om plaats te maken voor nieuwe typen. Schaalvergroting 

is daarbij het toverwoord. De arbeiderswoningen die zich wel 

hebben ontwikkeld maar hun schaal niet hebben vergroot door 

samenvoeging, zijn nog op een hand te tellen. Aan de 

Geldropseweg zijn in 2006 zes typen te onderscheiden : 

• De winkelwoning, ontstaan uit de arbeiderswoning met 

werkplaats/magazijn (zie paragraaf 5.3.3) 

• De winkelwoning, ontstaan uit de arbeiderswoning , het 

perceel volgebouwd 

• De samengevoegde winkelwoning, ontstaan uit de 

arbeiderswoning, het perceel volgebouwd 

• De winkel met bovenwoning uit de jaren 50 en 60 

• Het vrij indeelbare kantoor uit de jaren 70 en 80 

• De bedrijfsruimte met appartementen uit de jaren 80 

Figuren 7.39 & 7.40 op bladzijde 76 geven de ontwikkeling van de 

verschillende typen vanaf 1900 en de typering van de huidige 

bebouwing weer. 

Figuur 7.10: 3D-model van een enkele, uitgebreide winkelwoning. 

kantoor 

wlnkel winkel 

7. 3.1 Winkelwoning 

Ten opzichte van 1960 heeft dit type wederom een schaalsprong 

gemaakt. De ruimte tussen de winkelwoning en de werkplaats is 

dichtgebouwd en de werkplaats is bij de winkel getrokken . Aan de 

achterkant van het perceel is een gang ontstaan om het magazijn 

te ontsluiten. Deze uitbreidingen waren nooit mogelijk geweest als 

het perceel niet zo diep was. Er vindt verdere schaalvergroting 

plaats door twee panden samen te voegen . Daardoor ontstaan 

grote winkelruimten van 12 bij 45 meter, die moeilijk aanpasbaar 

zijn. Het probleem van deze schaalvergroting is de barrierewerking 

ten opzichte van de achterliggende buurt. Die buurten worden 

gekenmerkt door kleinschaligheid en fijnmazigheid en de nieuwe, 

grootschalige bebouwing laten zich daar moeilijk mee verenigen. 

Doordat de percelen nu helemaal volgebouwd zijn, vormen de 

achterkanten van de magazijnen de afbakening met de buurt. Vaak 

levert dit geen goed resultaat op (figuur 7.13). De bovenverdieping 

wordt verbouwd tot kantoorruimte en wanneer nodig uitgebreid 

door de gevels op te trekken. Het wonen trekt vanaf 1970 weg uit 

dit type. Een aantal van deze grote winkelruimten staan nu leeg. 

Ze werden gebruikt door meubelwinkels die er al lang zaten . Die 

winkeliers trekken weg om de in paragraaf 7.1 genoemde redenen 

en de ruimten zijn te groot voor kleinschaligere winkels of 

bedrijven. Dit grenzen van dit type zijn bereikt. 

Figuur 7.12: 3D-model van een samengevoegde winkelwoning 

Winkel 
magazijn 

Figuur 7.13: De achterkanten van de percelen vormen de afbakening van 

de woonbuurt achter de lintbebouwing 

Figuur 7.14 : De naar achter uitgebreide en samengevoegde winkelwoning 

doorgang magazljn/garage 
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Figuur 7.11 : Typering van de doorsnede van een winkelwoning aan de Ge/dropseweg (schaa/ 1:200) 
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7.3.2 Winkel met bovenwoning (zie paragraaf 5.3.4) 

Dit type kwam op in de jaren 50 en is veelvuldig toegepast aan de 

Geldrapseweg in de jaren 60 . Het type heeft zich tot nu toe niet 

ontwikkeld. Oat kan oak bijna niet, omdat meestal het hele perceel 

werd volgebouwd. In 2006 heeft het type wisselend succes. 

Wanneer het relatief kleinschalig is uitgevoerd (breedte rand 7 

meter en diepte tussen de 10 en 15 meter) functioneert het goed. 

Zadra de breedte en diepte toenemen, wordt het bedrijfsoppervlak 

blijkbaar te groat en ontstaat er leegstand. Oat geldt zonder 

uitzondering voor het geval waarbij de bovenwoning is verbouwd 

tot kantoorruimte. Die ruimten staan structureel leeg (Gemeente 

Eindhoven, 2005). De leegstand wordt verder in de hand gewerkt 

door het gebrek aan onderhoud en vernieuwing aan de gevel. 

Doordat de percelen niet zo diep zijn als bij de winkelwoning, sluit 

dit type vaak beter aan bij de achterliggende buurt en is de 

barrierewerking minder groat. 

7.3.3 Kantoor 

Vanaf midden jaren 70 deed een nieuw type haar intrede aan de 

Figuur 7.16: 30-model van een kantoorpand 

Geldropseweg: het kantoor. Ze zijn tot ongeveer 1990 gebouwd, Figuur 7.17: Kantoorpand aan de Figuur 7.18 : Parkeerplaats achter een 

kantoor vanuit de visie, dat Eindhoven een zakencentrum moest warden 

en de radialen een stedelijke uitstraling moesten hebben. De 

kantoren zijn stuk voor stuk tot stand gekomen door 

prajectontwikkelaars of bouwmaatschappijen die enkele percelen 

opkochten en die samenvoegden. De gebouwen bestaan meestal 

uit drie of vier lagen en uit zich herhalende delen van ongeveer 7 

meter breed. De breedte aan de straatkant kan daardoor varieren. 

De diepte is ongeveer 14 meter. De vloeren zijn op elke 

verdieping vrij indeelbaar in units, maar het kantoor zelf is 

moeilijk opdeelbaar in meerdere kantoren, omdat er maar een 

ingang is. Er werd duidelijk ingezet op grate bedrijven. Achter 

het pand wordt steevast een parkeerplaats aangelegd. 

Doordat die parkeerplaatsen enkel aan achterkanten van 

gebouwen of percelen grenzen, ontstaan uitgestorven, stenen 

vlakten. Waar de achterliggende buurt in 1960 nog grensde 

aan de tuinen van de (winkel)woningen, grenzen ze nu aan de 

parkeerplaatsen, wat een bepaalde barrierewerking heeft. De 

stijl van de verschillende kantoorpanden verschilt nogal door 

Geldropseweg 

vrij In te delen kantoorrulmte 

vrij In te delen kantoorrulmte 

13.2 

vrij In te delen kantoo1TUlmte 

vrij In te delen kantoo1TUimte 

de tijdspanne waarin ze zijn gebouwd, maar de indeling en 

schaal vertonen grate overeenkomsten. De meeste kantoren 

staan nu helemaal of gedeeltelijk leeg. De reden daarvoor is 

het gebrek aan parkeerruimte, ondanks dat er achter de 

panden ruimte is gemaakt voor het parkeren. Oak de 

uitstraling van de straat heeft waarschijnlijk een afstotende 

werking op de bedrijven. Figuur 7. 19: Typering van de doorsnede van een kantoorpand (schaa/ 1 :200) 
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Figuur 7.20: Typering van de plattegrond van een kantoorpand (schaa/ 1 :200) 



7.3.4 Bedrijfsruimte met appartementen 

Vanaf midden begin 70 wordt er nog een type toegevoegd aan de 

Geldropseweg: de vrij indeelbare bedrijfsruimte met daarboven 

drie tot vier lagen appartementen. Dit type ontwikkelt zich echter 

pas goed na 1980. Dit type werd ook ontwikke ld door 

projectontwikkelaars of bouwmaatschappijen, die meerdere naast 

elkaar gelegen percelen opkochten en ze samenvoegden. De 

Geldropseweg ging steeds meer bij het centrum horen dus de druk 

om intensiever te bouwen werd grater. De hernieuwde aandacht 

voor de kwaliteit zorgde voor meer detail in de uitwerking van het 

gebouw en functiemenging. Het type bestaat uit een vrij indeelbare 

bedrijfsruimte op straatniveau van ongeveer 6 meter breed en 

tussen de 15 en 20 meter diep. Deze ruimte kan dienst doen als 

kantoor, winkel, horeca, enz. Daarboven bevinden zich drie of vier 

lagen appartementen voor een of twee personen. Het overige deel 

van het diepe perceel wordt als parkeerplaats gebruikt. Dit levert 

dezelfde problemen op als bij de kantoren: uitgestorven vlakten 

die niet goed aansluiten op de woonbuurt. Daar bevinden zich ook 

de bergingen van de bewoners (op straatniveau), de lift, het 

trappenhuis en de galerijen die de appartementen ontsluiten. De 

appartementen hebben een woonkamer aan de straatkant, 

slaapkamer(s) aan de achterkant en in het midden de keuken en 

de badkamer. Een gebouw wordt verkregen door meerdere van 

deze delen 'aan elkaar te plakken' afhankelijk van de breedte van 

het perceel. De bedrijfsruimten kunnen dan warden 

samengevoegd, al naar gelang de wens van de huurder. Het type 

functioneert redelijk goed . Er is we1nig leegstand in de 

appartementen. Er is maar op een plaats aan het lint leegstand in 

dit type. Oat is wel een grate, samengevoegde bedrijfsruimte. 

woonkamer/keuken 

balkon woonkamer/keuken 

bedrijfsruimte 

-------------18.0------------o-i 

Figuur 7.22: Bedrijfsruimte met 

appartementen. De bedrijfsruimten zijn 

samengevoegd en staan leeg . 

Figuur 7.23: Parkeerplaats achter 

bedrijfsruimte met appartementen 

perceei • 42 meter diep -----------------

Figuur 7.21: Typering van de doorsnede van een bedrijfsruimte met appartementen (schaal 1 : 200) 
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7 .4 Typen bebouwing Aalsterweg 

Ook aan de Aalsterweg zijn in 2006 alle arbeiderswoningen die zich 

in de vorige eeuw niet hebben ontwikkeld gesloopt. Dat geldt ook 

voor de winkelwoningen, die niet zijn uitgebreid ten opzichte van 

1960. Tussen 1960 en 2006 zijn er twee typen toegevoegd: de 

winkel met appartementen en de bedrijfsruimte met 

appartementen . Aan de Aalsterweg zijn in 2006 dan ook vijf typen 

te onderscheiden: 

• De winkelwoning, ontstaan uit de arbeiderswoning 

• De middenstandswoning uit de jaren 30 

• De middenstandswoning uit de jaren 30, verbouwd tot 

winkelwoning 

• De winkel met appartementen uit de jaren 70 

• De bedrijfsruimte met appartementen uit de jaren 80 en 

90 

De figuren 7.41 & 7.42 op bladzijde 77 geven de ontwikkeling van 

de verschillende typen vanaf 1900 en een typering van de huid ige 

bebouwing weer. 

7. 4.1 Winkelwoning 

Tussen de Anna Bijnsweg en de Stratumsedijk staan nog enkele 

winkelwoningen uit het begin van de vorige eeuw die zich vooral 

tussen 1980 en 2006 ontwikkeld hebben ten opzichte van 1960. 

De voor- en achtergevel zijn opgetrokken, zodat boven de winkel 

een appartement ontstaat. Op de begane grond is het perceel 

volgebouwd om extra winkelruimte te creeren . Via een gang aan 

de achterzijde wordt de winkel bevoorraad. Dit is het meest 

kleinschalige type aan de Aalsterweg in 2006. 

appartement 

winkel Winkel magazijn 

Figuur 7.26 : Enkele winkelwoningen aan de Aalsterweg 

i------e.o-----+-----------11.0- ------- - ---

~------------ perceel = 25.0 meter --------------i 

Figuur 7.25: Typering van de doorsnede van een winkelwoning (schaal 1 :200) 
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Figuur 7.27: Typering van de plattegronden van een winkelwoning 

(schaal 1 :200) 

Figuur 7. 28 : 30-model van een winkelwoning 



7.4.2 Middenstandswoning uit de jaren 30 

Wanneer dit type nog steeds als woning wordt gebruikt, is er 

slechts weinig aan veranderd (zie paragraaf 5.3.2). Tussen 1960 

en 2006 zijn echter veel woningen omgebouwd tot een winkel met 

bovenwoning. De hele begane grond is winkel geworden en aan de 

achterkant is een stuk aangebouwd om meer winkelruimte te 

krijgen, maar er is nog altijd een stuk tuin overgebleven . De erker 

heeft plaats moeten maken voor een etalage. Op de eerste 

verdieping zijn de oorspronkelijke slaapkamers verbouwd tot een 

woonkamer/keuken. De slaapkamers bevinden zich nu op zolder. 

De middenstandswoning die in 1960 al was verbouwd tot 

winkelwoning, heeft in de periode 1960-2006 dezelfde ontwikkeling 

door gemaakt. 

Figuur 7.29 : 30-model van een tot winkel met bovenwoning verbouwde 

middenstandswoning uit de jaren 30 

Figuur 7.30: Middenstandswoning uit de jaren 30, verbouwd tot winkel met 

bovenwoning aan de Aalsterweg 
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Figuur 7. 31 : Typer ing van de plattegronden van een tot winkel met 

boven woning verbouwde middenstandswoning uit de jaren 30 

(schaal 1 :200) 

over1oop 

slaapkamer badkamer 

perceel = 25.0 meter - ------- --------i 

Figuur 7.32: Typering van de doorsnede van een tot winkel met bovenwoning verbouwde 

middenstandswoning uit de jaren 30 (schaal 1:200) 



7. 4. 3 Winkel met appartementen 

Dit type heeft haar intrede gedaan vanaf 1970, toen de oostelijke 

wand van de Geldropseweg voor een groot deel werd vervangen. 

Enkele percelen zijn samengevoegd om een grote Winkel te krijgen 

die een afzetgebied op regioniveau heeft. De percelen zijn niet erg 

diep door de begrenzing door de Biesterweg en daarom helemaal 

volgebouwd om de winkel zo ruim mogelijk te houden . Achter in de 

winkel is een magazijn gemaakt als dat nodig is. De gevel van de 

onderste laag is een grote etalage, zodat het voorbijkomende 

verkeer goed het interieur kan zien . Dat is belangrijk voor winkels 

met een regionaal afzetgebied. Er is een vaste luifel gemaakt om 

de voetgangers droog te houden bij regen . Aan de zijkant van het 

gebouw zit de ingang voor de appartementen op de eerste en 

tweede verdieping . Aan de achterkant is daarvoor geen ruimte. Via 

een gang kom je bij het trappenhuis . Aan de achterkant bevinden 

zich galerijen om de appartementen te ontsluiten. Het zijn meestal 

appartementen voor een persoon . De indeling van de 

appartementen kan verschillen, maar globaal zit de 

woonkamer/keuken aan de straatkant, de slaapkamer aan de 

achterkant en de badkamer in het midden. Dit type wordt gebruikt 

door winkels die een showroomachtige opzet hebben. Er zitten 

bijvoorbeeld een aantal beddenwinkels en een pianowinkel. 
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Figuur 7.33: Typering van de doorsnede van een winkel met twee lagen 

appartementen (schaal 1 :200) 
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Figuur 7. 34 : Typering van de plattegronden van een winkel met twee lagen appartementen (schaal 1 :200) 

Figuur 7.35: Winkel met appartementen aan de Aalsterweg Figuur 7.36: 30-model van een winkel met twee lagen appartementen 



7.4.4 Bedrijfsruimte met appartementen 

Dit type is ook toegepast aan de Geldropseweg. Aan de 

Aalsterweg is het type echter veelvuldig toegepast tot 

aan 2006 toe. De bouw van een nieuw complex is net 

gestart! Door de parkeerdruk wordt dit gebouw 

onderkelderd . Aan de Aalsterweg heeft het type een 

luifel boven het trottoir, een kenmerk dat het type 

winkels met appartementen uit de jaren 70 ook heeft. 

Daardoor ontstaat uniformiteit. Achter het gebouw is 

weinig ruimte door de beperkte diepte van het perceel, 

waardoor bergingen voor de bewoners niet altijd 

aanwezig zijn. Daar wordt wel altijd een parkeerplaats 

voor de bewoners gevonden. Ondanks dat het ook hier 

uitgestorven vlakten betreffen, vormen deze 

parkeerplaatsen geen barriere ten opzichte van de 

woonbuurten. Ze worden begrensd door de 

achterkanten van de percelen van de woonbuurten. Aan 

de Aalsterweg worden de bedrijfsruimten voor 

verschillende doeleinden gebruikt, zoals horeca, een 

bank, makelaarskantoren of winkels. 

Figuur 7.37: Bedrijfsruimten met appartementen aan de 

Aalsterweg 
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Figuur 7.38: Bedrijfsruimte met appartementen. Linksboven: 30-model. Rechtsboven : Typering van de doorsnede (schaal 1 :200). Onder: Typering van de plattegronden 
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Hoofdstuk 8 Invloedsfactoren op de ontwikkeling 

Zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken hebben de 

Geldropseweg en Aalsterweg in de 19e en 2oe eeuw een flinke 

ontwikkeling doorgemaakt. Ze hebben een schaalsprong gemaakt 

van een onbestrate uitvalsweg met enkele boerderijen in 1832 tot 

de 'aders ' van de stad Eindhoven met een mengeling van functies, 

schaalgroottes en stijlen in 2006. Maar ook met verschillend succes 

in 2006. Die ontwikkeling heeft plaats gevonden onder invloed van 

verschillende factoren die in elke periode zijn beschreven . In dit 

hoofdstuk zal worden samengevat op welke manier die 

verschillende factoren invloed hebben gehad. 

8.1 Ligging in de stad 

De ligging van de radialen in de stad, of beter gezegd, ten opzichte 

van het centrum, heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van 

de twee linten. Relatief gezien zijn de linten steeds meer in het 

centrum komen te liggen. 

Doordat de Geldropseweg dichter tegen het centrum aan ligt, heeft 

de ontwikkeling van de Geldropseweg altijd 10 tot 15 jaar 

voorgelopen op de Aalsterweg tot 1990. De bebouwing, die 

oprukte vanuit het centrum, 'bereikte' de Aalsterweg gewoon wat 

later. De positie dicht bij het centrum verklaart ook de vestiging 

van industriele activiteiten aan de Geldropseweg. Tot 1920 bestond 

de stad slechts uit de markt en de radialen . Doordat het de 

verbindingswegen met de omliggende dorpen en verder waren, 

ontstonden er winkels en horeca en het sociale leven vond plaats 

aan de linten . 

Na de annexatie in 1920 begon de stad Eindhoven naar buiten toe 

te groeien . De nog open gebieden tussen de radialen worden 

steeds verder volgebouwd en de eerste uitbreidingswijken worden 

gebouwd, vooral in Stratum. Hierdoor werd het verzorgingsgebied 

flink vergroot, wat de bedrijvigheid stimuleerde. De twee straten 

komen relatief gezien steeds meer in het centrum te liggen en 

functioneren als aanloopstraten naar het centrum, waardoor de 

druk op de bebouwing aan het lint toeneemt. Vanaf het einde van 

de jaren 50 groeit de bebouwing dan ook steeds verder het perceel 

in om uitbreidingen van winkels en werkplaatsen mogelijk te 

maken. Het blijft een interessante vestigingsplaats voor winkels, 

omdat de grondprijzen er lager zijn dan in het centrum. In 1960 

geven de linten het centrum grote concurrentie. 

Na 1960 groeit Eindhoven explosief en wordt het gebied binnen de 

ringweg steeds meer als centrum gezien . De druk op de bebouwing 

neemt daardoor nog verder toe en tussen 1960 en 1980 vinden 

dan ook grote veranderingen plaats aan de Geldropseweg en 

Aalsterweg . Grote delen aan de linten worden vernieuwd en er 

vindt schaalvergroting plaats. Er worden percelen samengevoegd, 

de gebouwen worden hoger en de percelen worden volgebouwd. Er 

vindt ook intensivering plaats ; boven de winkel of bedrijfsru imte 

liggen twee of drie lagen appartementen of bovenwoningen. Bij 

deze vernieuwing loopt de Geldropseweg nog steeds 10 jaar voor 

op de Aalsterweg. Vanaf 1980 wordt het centrum ook bestuurlijk 

vergroot tot het gebied binnen de ring . De Geldropseweg en 

Aalsterweg vervullen ongeveer dezelfde functie in de stad en de 

ontwikkel ing loopt vanaf dan parallel tot aan 1990. De ontwikkeling 

van Geldropseweg stokt om verschillende redenen en de 

Aalsterweg ontwikkelt zich door. 

8.2 Perceelsgrootte 

In de literatuur wordt verondersteld , dat diepe percelen meer 

ruimte laten voor ontwikkeling. Die aanname lijkt ook te gelden 

voor de linten. Aan zowel de Geldropseweg als Aalsterweg waren 

de percelen met lintbebouwing ongeveer zes tot zeven meter 

breed, maar aan de Geldropseweg zijn ze altijd een stuk dieper 

geweest. Dat heeft de ontwikkel ing gestimuleerd, maar anno 2006 

werken de diepe percelen de ontwikkeling juist tegen . 

Aan de Aalsterweg werden de percelen begrensd door de 

Biesterweg aan de oostkant en brede sloten, die tot het 

Dommeldal behoorden, aan de westkant. Tussen 1955 en 1960 

werd aan de westkant ook nog eens de Le Sage ten Broeklaan 

aangelegd, waardoor de percelen hun defin itieve diepte kregen . 

Toen er schaalvergroting optrad vanaf 1960, was de noodzaak om 

in de breedte uit te breiden aan de Aalsterweg het grootst. 

Bedrijven konden simpelweg niet genoeg bedrijfsruimte creeren op 

het perceel. Daardoor moest er vervanging van de lintbebouwing 

plaatsvinden. De bedrijven aan de Geldropseweg konden eerst nog 

uitbreiden door het volbouwen van de percelen achter de 

lintbebouwing. Na de komst van de bouwmaatschappijen en 

projectontwikkelaars is de maat van interventie in de 

lintbebouwing nog groter geworden . Het is niet rendabel om een 

enkel smal perceel te herontwikkelen . Herontwikkeling gebeurt dan 

ook pas als er versch illende percelen naast elkaar vrij komen. Dus 

ook nu nog blijkt dat grote percelen meer ruimte laten voor 

ontwikkeling. Zo is de lintbebouwing uit steeds grotere bouwstenen 

gaan bestaan . Echter door de grote diepte van de percelen aan de 

Geldropseweg, vormen die grote bouwstenen anno 2006 een 

belemmering voor verdere ontwikkeling en een barriere voor de 

achterliggende buurt. 

8.3 Beleid 

Het beleid van de gemeente heeft op de ontwikkel ing van de linten 

grote invloed gehad, terwijl er nooit gericht beleid is gevoerd. De 

gemeente heeft haar aandacht in de vorige eeuw tot aan de dag 

van vandaag vooral gericht op de ontwikkeling van het 

centrumgebied , de uitbreiding van de stad en de 

verkeerstechnische maatregelen . De Geldropseweg en Aalsterweg 

hebben daardoor altijd in een 'tussengebied ' gelegen, wat alleen in 

het beleid betrokken werd als er verkeerskundige ingrepen gedaan 

moesten worden . Ook zijn er perioden geweest, dat er gewoon 

geen stedebouwkundig beleid werd gevoerd. De linten hebben dus 

alleen invloed ondervonden van indirect beleid . Dater nooit beleid 

is gevoerd is wellicht te verklaren door de eigendomsverhoudingen 

aan en de perceelsgewijze opbouw van de linten. Door de vele 

eigenaren en belanghebbenden is het zeer moeilijk om de 

ontwikkeling van een lintstructuur te sturen. De gemeente kan 

eigenlijk alleen signalen afgeven door de inrichting van de 

openbare ruimte. Die is echter altijd bepaald door het autoverkeer. 

Pas toen in de jaren 80 de aandacht voor de kwaliteit van de stad 

opkwam, hebben er veranderingen plaatsgevonden. Zo heeft de 

Aalsterweg eind j aren 90 een nieuw profiel gekregen, waardoor het 

verblijfsklimaat aanzienlijk is verbeterd . Echter aan de 

Geldropseweg heeft sinds de jaren 60 alleen herstel aan het profiel 

plaats gevonden. Het profiel slu it daardoor niet meer aan op de 

functie van de straat. Tegenwoordig worden de radialen in vrijwel 

elke sectornota of stadsvisie erkend als 'karakteriserend' en 

'structurerend ' voor de stad . Ze zouden daarom bijvoorbeeld 

onderdeel moeten zijn van de hoofdgroenstructuur 

(Groenbeleidsplan, 2001) en een overgang moeten vormen van de 

lage intensiteit van de stadsrand tot de hoge intensiteit van het 

centrum (Gemeente Eindhoven, 1995) . Van concrete integrale 

plannen waarbij versch illende sectoren worden betrokken is nooit 

spra ke geweest. 

8.4 Verkeer en openbaar vervoer 

De radialen zijn ontstaan als verbindingswegen met de omliggende 

dorpen en zijn nu nog steeds de verkeersaders van de stad. Veel 

veranderingen aan de linten hebben dan ook plaats gevonden 

onder invloed van het verkeer en de verkeerscirculatie in 

Eindhoven. De straten maakten alle twee deel uit van een 

handelsroute, wat de bedrijvigheid stimuleerde. De komst van de 

tram op de Geldropseweg en daarna de bus in de beide straten 

versterkte dit proces. Na de annexatie hebben verkeerstechnische 

ingrepen op stadsniveau grote invloed gehad. Delen van het lint 

zijn gesloopt om nieuwe aansluitingen of verbindingen te maken . 

De toenemende verkeersstroom zorgde al in de jaren 30 voor 

rooilijncorrecties. Pas toen vanaf 1960 grote delen van de 

lintbebouwing werden vervangen, kregen de straten een breder 

profiel . Maar doordat het profiel werd verbreed, trokken de straten 

ook weer meer verkeer aan: een zichzelf versterkend proces dus. 
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De nieuwe profielen van de linten werden op het autoverkeer 

aangepast, waardoor er zeer weinig ruimte was voor voetgangers 

en fietsers . De verblijfskwaliteit was laag . 

Met het gereed komen van nieuwe radialen als de Kennedylaan en 

Eisenhowerlaan nam het verkeerstechnische belang van de 

Geldropseweg steeds meer af. Dit had zijn weerslag op de 

aantrekkelijkheid als vestigingsplaats, al was dit tot 1990 nog niet 

duidelijk te merken, omdat het verkeer absoluut nog wel steeds 

toenam. Naar het zuiden is er anno 2006 nog steeds geen 

alternatief voor de Aalsterweg en daardoor neemt de 

verkeersintensiteit hier nog steeds toe. In de jaren 90 is het profiel 

van de Aalsterweg dan ook aangepast. Er is meer ruimte voor 

voetgangers en fietsers en die ruimten zijn gescheiden van het 

autoverkeer. Ook zijn er aparte voorzieningen voor het openbaar 

vervoer in tegenstelling tot de Geldropseweg. Hierdoor bleef en 

blijft de Aalsterweg een interessante vestigingsplaats voor 

bedrijven en winkels op stadsniveau . Het profiel van de 

Geldropseweg is echter nooit aangepast aan de verminderende 

verkeersstroom. Daardoor is de rijbaan nu veel te breed en is er 

nog steeds niet voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers. Dit 

levert gevaarlijke situaties op. Door de lage verblijfskwaliteit 

belemmert het profiel de ontwikkeling. 

Door die toenemende verkeersstroom nam ook de parkeerdruk 

toe. De parkeerproblemen zijn tot op de dag van vandaag niet 

afdoende opgelost, wat grote invloed heeft op de aantrekkelijkheid 

van vooral de Geldropseweg voor kantoren en grote winkels. 

8.5 Financiele huishouding 

De financiele hu ishouding heeft duidelijk invloed gehad op de 

ontwikkeling van de bebouwing en percelen aan de linten. Vroeger 

investeerden particulieren in hun eigen bezit. Daardoor ging de 

kwaliteit vaak omhoog . Tegenwoordig investeren ontwikkelaars om 

winst te maken. Ze hebben weinig oog voor de omgeving. Vroeger 

zag men bij economische bloei een toename van ontwikkelingen en 

bij recessie een stilstand. Tegenwoordig zijn de initiatiefnemers 

veel minder afhankelijk van de staat van de economie. 

De oorspronkelijke huurwoningen aan het lint konden door de 

economische bloei tussen 1920 en 1930 gekocht worden, waardoor 

ze in particulier bezit kwamen. Er zijn in die periode ook veel 

uitbreidingen te zien, zowel aan de woningen als op de percelen 

achter die woningen. Door de beurskrach in 1929 en de daarop 

volgende recessie staat de uitbreiding bijna stil, behalve aan de 

Aalsterweg. Daar liggen nog gronden braak en die zijn relatief 

goedkoop te bebouwen. Wanneer de economie vanaf 1952 

aantrekt, is er ook weer een toename van verbouwingen en 

uitbreidingen te zien. De druk op de profielen was sinds WO II flink 

toegenomen maar pas door de economische bloei van eind jaren 

50, begin jaren 60 kunnen de eigenaren de nieuwbouw betalen. 

Het lint is een dynamisch geheel, wat opgerekt wordt en 

expandeert. Ook de bloeiperiode aan het begin van de jaren 70 

stimuleert de ontwikkeling. Aan de Geldropseweg vinden grote 

uitbreidingen van winkels plaats. 

In de jaren 70 doet ook het grote geld van de maatschappijen en 

ontwikkelaars en daarmee de schaalvergroting haar intrede. Deze 

ontwikkelaars hebben andere motieven dan de particuliere 

eigenaren. Zij ontwikkelen enkele percelen tegelijk om winst te 

maken . Het lint wordt geconsumeerd zonder de waarde ervan te 

verhogen. Zij kopen verschillende percelen op en ontwikkelen die 

tegelijk. Vanaf 1980 vinden ontwikkelingen aan het lint eigenlijk 

alleen nog maar plaats door toedoen van projectontwikkelaars of 

bouwmaatschappijen. Die zijn minder afhankelijk van de economie 

en daardoor heeft de economie steeds minder invloed op de 

ontwikkeling van de linten. Er is nog wel verschil te zien in 

ontwikkeling tussen pieken en dalen, maar minder dan vroeger. 

Door de schaalvergroting en het simpelweg consumeren van het 

lint zijn de mogelijkheden tot ontwikkeling anno 2006 veelal 

dichtgezet. 

8.6 Typen bebouwing 

De typen bebouwing aan de linten hebben zeker bijgedragen aan 

de ontwikkeling van de linten of juist aan de stilstand ervan . Toen 

de percelen nog in particulier bezit waren, werd er gebouwd naar 

de behoefte van een individu en de plaats aan het lint. Er werd 

rekening gehouden met de omgeving. Daardoor was uitbreiding en 

verandering steeds mogelijk. Dit is duidelijk te zien aan de 

arbeiderswoning, die zich steeds uit heeft kunnen breiden. Ook de 

middenstandswoning uit de jaren 30 is hier een goed voorbeeld 

van. Vanaf 1960 werd echter een type bebouwing, waar op dat 

moment behoefte aan was, gedurende een bepaalde periode 

steeds weer opnieuw toegepast door ontwikkelaars . Dat was eerst 

het geval bij de kantoren en vervolgens bij de bedrijfsruimte met 

appartementen. Door de schaalgrootte en het niet inpassen in de 

omgeving zijn deze typen moeilijk aanpasbaar. De winkel met 

bovenwoning uit de jaren 60 neemt een middenpositie in. Doordat 

het hele perceel werd volgebouwd is er weinig ruimte voor 

verandering, maar doordat het kleinschaligere ingrepen door 

particulieren waren, functioneert dit type nog steeds goed . 

Anno 2006 blijkt, dat een lint nog steeds gebaat is bij mogelijkheid 

tot verandering. De typen die zich niet meer aan kunnen passen 

functioneren niet meer. Hiermee worden de kantoren en grote 

bedrijfsruimten, maar ook de tot grote winkelruimten ontwikkelde 

arbeiderswoningen bedoeld. De schaalgrootte zet de 

mogelijkheden tot aanpassing aan veranderende omstandigheden 

dicht. Daarom is bij herontwikkeling van gebieden aan een lint 

maatwerk vereist! 

-



Hoofdstuk 9 Ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke processen 

Vanaf 1990 is er een verschil ontstaan tussen de ontwikkeling van 

de Geldropseweg en Aalsterweg. De Aalsterweg heeft zich 

ontwikkeld tot een belangrijke verkeersader met sterke 

voorzieningen op stadsniveau, terwijl de Geldropseweg door 

verschillende factoren heeft stilgestaan in haar ontwikkeling. De 

Geldropseweg is momenteel zelfs aan het verpauperen. Dater iets 

aan de Geldropseweg moet veranderen is dan ook duidelijk, maar 

wat? Dat is de vraag waar de gemeente mee worstelt, zowel op het 

gebied van bebouwing, functie en openbare ruimte. In de 

Detailhandelsnota (Gemeente Eindhoven, 2005) wordt aangegeven 

dat er een integrale visie voor de Geldropseweg moet warden 

opgesteld, maar hoe die visie ingevuld moet warden is nog een 

vraag. In diverse andere nota's warden algemene richtlijnen 

gegeven voor de radialen, maar die richtlijnen warden niet 

specifiek vertaald in beleid of visies. Om tot een visie voor de 

Geldropseweg te komen, moet duidelijk zijn welke ruimtelijke 

ontwikkelingen en maatschappelijke processen de komende jaren 

invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de Geldropseweg. 

In dit hoofdstuk zullen die ontwikkelingen en processen behandeld 

warden. Er wordt vanaf een regionaal niveau steeds verder 

ingezoomd naar het niveau van een enkel pand. Eerst wordt echter 

vanuit de analyse van de historische ontwikkeling een 

probleemstelling geformuleerd voor de Geldropseweg. Deze 

probleemstelling dient samen met de ruimtelijke ontwikkelingen en 

maatschappelijke processen als basis voor de visie. 

9.1 Probleemstelling Geldropseweg 

De Geldropseweg is in twee stukken op te delen. Het deel ten 

westen van de kruising met de Vestdijk en de Hertogstraat behoort 

niet alleen qua bouwstijl en schaalgrootte, maar ook historisch 

gezien bij het centrum en functioneert goed. Het deel oostelijk van 

die kruising heeft een heel andere stijl en schaalgrootte. En dit 

deel verpaupert! De probleemstelling concentreert zich dan ook op 

het deel tussen de Vestdijk-Hertogstraat en Voorterweg -Past. 

Dij kma nstraat. 

Bijna de hele 2oe eeuw heeft de Geldropseweg zich aan kunnen 

passen aan de maatschappelijke en stedebouwkundige 

veranderingen. De lintbebouwing heeft altijd bemiddeld tussen 

twee schalen: die van de grate stad en van de woonbuurt. De 

arbeiderswoningen groeiden uit tot grate winkels. Bij vervangende 

nieuwbouw vond schaalvergroting plaats door samenvoeging van 

percelen en toevoeging van nieuwe typen. Door die enorme 

schaalvergroting werden de bouwstenen van de Geldropseweg 

steeds grater en grater, wat logisch was, gezien de steeds 

belangrijker wordende functie op stadsniveau (figuur 9.2). Nu de 

Geldropseweg de laatste 15 jaar een functieverandering ondergaat 

van een belangrijke verkeersader voor de stad naar een 

ontsluitingsweg voor het stadsdeel, zijn de bouwstenen te groat 

geworden. De grate percelen met grate bedrijfsruimten, 

oorspronkelijk in gebruik door winkels en bedrijven op stadsniveau, 

staan nu veelal leeg door de verminderende verkeersstroom en het 

parkeerprobleem. Door hun grootte zijn ze moeilijk aanpasbaar 

aan de veranderende behoefte en de omliggende structuur. Ze 

sluiten niet meer aan op de omgeving en op het lint zelf. De 

lintbebouwing is een barriere gaan vormen tussen de 

achterliggende buurten en de buurten en het lint zelf (figuur 9.1). 

Ook is er te vaak alleen 

gekeken naar de behoefte van 

het moment. In de jaren 70 

wilde de gemeente uitgroeien 

tot een zakencentrum en dus 

sprang de markt daarop in door 

kantoren te bouwen. Daardoor 

werd de trek uit de stad verder 

versterkt en verdween het 

wonen uit de Geldropseweg, 

terwijl een lintstructuur juist 

gekenmerkt wordt door een 

veelzijdigheid aan functies en 

Figuur 9.1: Doorgang in de de daarbij behorende 

lintbebouwing naar de woonbuurt levendigheid. Nu de markt voor 

kantoorpanden inzakt en de Geldropseweg door het 

parkeerprobleem niet meer aantrekkelijk is, staan de kantoren 

leeg. Toen men zich in de jaren 80 bewust werd van het 

parkeerprobleem, werd elke open plek achter de lintbebouwing als 

parkeerplaats ingericht. Dat betekende een verarming van de 

openbare ruimte tussen de lintbebouwing en de achterliggende 

woonbuurt, waar de gevolgen nu van ondervonden warden. 

9.2 De stad Eindhoven en de regio 

In de Nata Ruimte (VROM, 2004) wordt de regio Zuidoost Brabant 

aangeduid als 'Brainport'. Eindhoven wil uitgroeien tot het 

brandpunt van deze Brainport, wat tot uitdrukking komt in de 

Stadsvisie 2010 (Gemeente Eindhoven, 2004 ) . De regio wordt 

geconfronteerd met een schaalvergroting in de economie en een 

spreiding van woon-, werk- en voorzieningenlocaties in de 

omliggende dorpen. Gevolg daarvan is een explosieve groei in 

(auto)mobiliteit . Tegenover de dynamiek staan duurzame en 

onderscheidende structuren van ecologische en cultuurhistorische 

waarde die meer verankerd moeten warden in de ruimtelijke 

praktijk (Aangenaam Kennis Maken deel 2, 2005). Hieronder 

Figuur 9.2 : Schema 's van de maat van interventie aan de Geldropseweg in 

1920, 1960 en 2006. Alleen de noordelijke percelen zijn weergegeven. Het 

schema geldt oak voor de zuidelijke perce/en. 

warden de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 voor de regio en de 

stad Eindhoven weergegeven, die invloed kunnen hebben op de 

Geldropseweg : 

• Op dit moment voert het SRE een studie uit naar de oostelijke 

randweg om Eindhoven. Er is een voorkeurstrace bepaald. Het 

zal nog jaren duren voordat de weg gereed is, maar 

berekeningen van het SRE tonen aan dat de nieuwe rondweg 

en bijbehorende verkeersmaatregelen grate invloed zullen 

hebben op de verkeerscirculatie van Eindhoven en dus ook de 

Geldropseweg. In 2020 zullen nog 7866 voertuigen per etmaal 

gebruik maken van de Geldropseweg (SRE, 2005) in 

tegenstelling tot 9910 in 1996. Dit deel van de Geldropseweg 

maakt geen deel meer uit van de hoofdwegenstructuur. 

Daardoor neemt de leefbaarheid van de Geldropseweg toe. Dit 

geldt voor het deel tussen de Jorislaan-Gabriel Metzulaan en 

de Vestdijk-Hertogstraat. 

• De vijf grate Brabantse steden Breda, Tilburg, Eindhoven, 

Helmond en 's-Hertogenbosch, het SRE en de Provincie willen 

de komende twintig jaar een samenhangend OV-systeem 



realiseren door de ontwikkeling van frequente 

treinverbindingen, knooppunten en hoogwaardig openbaar 

vervoer in de stedelijke agglomeratie. Met de maatregelen 

worden nieuwe structuren toegevoegd aan de ruimtelijke 

hoofdstructuur waaraan nieuwe milieus zich kunnen 

ontwikkelen . De Geldropseweg zal in dat systeem worden 

opgenomen als HOV-as naar Geldrop en verder (Aangenaam 

Kennis Maken deel 2, 2005). 

• Uitgangspunt op stadsniveau blijft het model met een 

activiteiten-, een city- en een rustzone (Dienst 

Stadsontwikkeling, 1990). De Geldropseweg ligt in het 

centrumgebied, maar aan de kant van de rustzone. 

• Het Eindhovens Kanaal heeft haar functie als vaarwater 

verloren. Als routestructuur biedt het echter de snelste fiets

en wandelverbinding met het recreatieve groene 

middengebied Gulbergen tussen Eindhoven en Helmond . De 

Kanaalzone vormt tevens de ecologische verbinding tussen 

Gulbergen en de Dommelzone, nu nog in ontwikkeling . De 

directe omgeving van het kanaal transformeert van een 

verouderd bedrijventerrein naar een gemengd milieu van 

wonen, werken (kleine, niet schadelijke industrie) en vrije tijd . 

Het is niet de bedoeling de Kanaalzone te ontwikkelen als 

hoogwaardige economische as, zoals de Westcorridor. De 

nabijheid van Kanaalzone kan een positieve stimulans 

betekenen voor de Geldropseweg, vooral als de relatie tussen 

de twee verbeterd wordt (Aangenaam Kennis Maken deel 2, 

2005) . 

Verder zijn er door de gemeente in diverse sectornota 's 

aandachtspunten of ontwikkelingsrichtingen gegeven die nog niet 

zijn geconcretiseerd in plannen of v isies, maar die betrekking 

kunnen hebben op de Geldropseweg . Hieronder volgt een 

overzicht : 

• De radiale structuur moet versterkt en ontwikkeld worden en 

de radialen moeten een centrum zijn voor dagelijkse 

voorzieningen en een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen 

(Visie Centrumgebied Eindhoven, 2002) . 

• De radialen moeten zich ontwikkelen tot groene beelddragers 

van de stad (Groenbeleidsplan , 2001) . 

• Binnen de ringweg mag worden verdicht, erbuiten verdund en 

er moet meer aandacht komen voor een- en tweepersoons 

huishoudens met een middelbaar of hoger inkomen. 

• Een belangrijke groep bewoners voor Eindhoven als 

technologiestad zijn de shortstayers en studenten. Het tekort 

aan woonruimte voor die groepen moet de komende jaren 

aangepakt worden . Daarbij kan gedacht worden aan 
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Figuur 9.3 : Ruimtelijke vertaling van ontwikkelingen op stads- en regioniveau tot 2030 die inv/oed (kunnen) hebben op de ontwikkeling van de Geldropseweg 

(niet op schaal) 

herbestemming van (kantoor)panden, nieuwbouw en wonen 

boven winkels (Woonvisie, 2004 ) . 

• Om de wijkeconomie te stimuleren wordt gedacht aan 

broedplaatsen en woonwerkcombinaties in centrumstedelijke 

milieus (Stadsvisie 2010, 2004). 

• De gemeente zet hoger in op de kwaliteit van de openbare 

ruimte om particuliere initiatieven te ontwikkelen (Stadsvisie, 

2004). 

• Binnenstadsrandzones (de gebieden tussen het ' oude' centrum 

en de ringweg) moeten hun eigen ontmoetings- en 

verblijfsplekken krijgen . 

• Aan de Geldropseweg moet een mengeling van kleinschalige 

economische activiteiten en rust te vinden zijn. 

• Ten zuiden van het spoor moeten de kantoorpanden 

kleinschalig zijn (Visie Centrumgebied Eindhoven, 2002). 
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Figuur 9.4: Ruimtelijke vertaling van ontwikkelingen op stadsdeelniveau tot 2020 die invloed (kunnen) hebben op de ontwikkeling van de Ge/dropseweg 

(niet op schaal) 

9.3 Het stadsdeel Stratum 

Stratum ligt in de ' rustzone' van Eindhoven. Het is omringd door 

groene gebieden en er zijn veel groenstedelijke woonmilieus met 

grondgebonden woningen te vinden . Het is daarom een gewild 

stadsdeel om in te wonen . Op stadsdeelniveau wordt er geen 

beleid gevoerd op de openbare en bebouwde ruimte; het zijn visies 

op stedelijk niveau die door (kunnen) werken. De aandacht binnen 

het stadsdeel is de afgelopen jaren vooral naar de wijkvernieuwing 

van de Kruidenbuurt (in uitvoering) en de Bloemenbuurt-Zuid (in 

voorbereiding) gegaan. De enige sectornota die inzoomt tot het 

niveau van het stadsdeel is de Detailhandelsnota (Gemeente 

Eindhoven, 2005) . Hieronder zijn de ontwikkelingen op 

stadsdeelniveau weergegeven die invloed kunnen hebben op de 

ontwikkeling van de Geldropseweg: 

• Stratum heeft een onduidelijk winkelpatroon zonder hierarchie 

met veel overlapping van de verzorgingsgebieden. Enkele 

winkelstrips zullen in de nabije toekomst verdwijnen, zoals die 

aan de Moreelselaan en St. Bonifaciuslaan. De duidelijkheid 

kan vergroot warden door clustering aan de radialen. In 

Stratum is economisch gezien nog een buurtcentrum 

(clustering van winkels in de dagelijkse voorziening en 

verzorging) gewenst in aanvulling op het bestaande 

winkelbestand. Hiervoor kan de Geldropseweg in aanmerking 

komen (Detailhandelsnota, 2005). 

• Het Groenbeleidsplan (2001) is toegespitst op Stratum. 

Daaruit blijkt dat de Geldropseweg tussen twee groene 

gebieden in ligt, de Dommelzone en het Glorieuxpark, en kan 

voor een verbinding zorgen. Verder wordt er in het plan 

gepleit voor de radialen als groene beelddragers van de stad. 

In Stratum komen daarvoor verschillende radialen en 

tangenten in aanmerking. Al in 1988 is er gepleit voor een 

dragende groene structuur binnen de ring (Stedebouwkundige 

Studie Centrumgebied deel A, 1988). 

• Er zijn twee buurten in Stratum waarvoor kaders zijn 

opgesteld door de gemeente om de toekomstige 

ontwikkelingen te begeleiden . Het gaat om de Rochusbuurt en 

de Oude Haven. Ontwikkelingen in deze gebieden kunnen 

invloed hebben op de Geldropseweg. 



9.4 De wijken om de Geldropseweg 

De wijken om de Geldropseweg zijn de oudste wijken van 

Eindhoven. Grote delen ervan zijn gebouwd v66r de annexatie en 

zijn niet gepland. Ze worden gekarakteriseerd door een fijnmazig 

stelsel van wegen en gangen, laagbouw, smalle profielen en weinig 

openbare ruimte en groen. In die wijken zijn een aantal 

vernieuwingsprocessen in gang gezet, die de ontwikkeling van de 

Geldropseweg kunnen be'invloeden. Hieronder wordt een 

beschrijving gegeven van de plannen: 

• Er zijn nog geen concrete plannen voor de gebieden binnen 

het kader Oude Haven. Bij de herontwikkeling moet uiteraard 

rekening gehouden worden met de eisen uit visies op 

stadsniveau. Het kader stelt dat de bebouwing hooguit vier 

lagen mag bedragen en dat studentenhuisvesting, 

woonwerkcombinaties en stadswoningen gewenst zijn. 

Parkeren moet altijd op het eigen terrein opgelost worden door 

de hoge parkeerdruk (Oude Haven, 2004 ). 

• Voor de gebieden in de Rochusbuurt zijn er plannen in 

voorbereiding. Ook hier zijn studentenhuisvesting, 

woonwerkcombinaties en stadswoningen gewenst. De 

bebouwing in het binnengebied mag echter maximaal twee 

lagen met een schuin dak bedragen. Het gebrek aan openbare 

ruimte in de buurt moet gedeeltelijk opgevangen worden in de 

nieuwe ontwikkelingen. De schaalgrootte van de Geldropseweg 

sluit niet goed aan op de fijnmazigheid van de Rochusbuurt. 

De grote percelen en het brede profiel vormen een barriere 

ten opzichte van de straat zelf en de lrisbuurt aan de 

noordkant. De Rochusbuurt heeft veel last van een te hoge 

parkeerdruk, onder andere door de Geldropseweg. Verder 

moet er gekeken worden of de panden aan de Geldropseweg 

die nu niet tot het plangebied horen, wel meegenomen kunnen 

warden (Kade rs gebiedsontwikkeling Rochusbuurt, 2004 ). 

• Uit gesprekken met ambtenaren en winkeliers blijkt, dat de 

Irisbuurt aan de noordkant van de Geldropseweg dezelfde 

problemen ervaart als de Rochusbuurt: een hoge parkeerdruk, 

het niet aansluiten van de Geldropseweg op de fijnmazigheid 

van de wijk en de barrierewerking van de lintbebouwing. De 

manier waarop de lintbebouwing het Blokhutpark begrenst, 

geeft de barrierewerking goed weer (figuur 7.14). 

• Aan de Stuiverstraat zullen 43 studentenappartementen 

gebouwd worden. Het parkeren zal opgelost worden op het 

eigen terrein. Er zal een pad aangelegd worden naar de 

Tongelresestraat, waardoor de fijnmazigheid toeneemt. 

• De trijpfabriek van Schellens zal snel leeg komen te staan. Het 

is een van de weinige overgebleven fabriekshallen in het 

Hoofdgroenstructuur 

Recreatieve route 

Water 

Ontwikkeling Kanaalzone 

Ontwikkeling Oude Haven 

Ontwikkeling Rochusbuurt 

Ontwikkeling Stuiverstraat 

Ontwikkeling trijpfabriek Schellens 

Ontwikkeling Museumkwartier 

Figuur 9.5: Ruimtelijke vertaling van ontwikkelingen op wijkniveau tot 2020 die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de Geldropseweg 

(niet op schaal) 

centrum van Eindhoven en zal daarom een nieuwe culturele 

functie krijgen. Er zijn echter nog geen uitgewerkte plannen. 

• Het binnengebied tussen de Stratumsedijk, de Hertogstraat en 

de Geldropseweg, Museumkwartier gedoopt, wordt op dit 

moment herontwikkeld. Er zullen 51 appartementen worden 

gebouwd in vier blokken. 



Legend a 0 Ontwikkeling Museumkwartier 1 Geldropseweg 30 t/m 36 s Geldropseweg 75 t/m 87 

• Ontwikkeling Stuiverstraat 2 Geldropseweg 33 t/m 39 6 Geldropseweg 101 t/m 107 

• Ontwikkeling Rochusstraat/ 3 Geldropseweg 61 t/m 6 7 7 Trijpfabriek Schellens 
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Lopende ontwikkelingen Mogelijkheden voor ontwikkeling 

Figuur 9.6: Initiatieven en (mogelijke) ontwikkelingen aan de Geldropseweg in 2006 (niet op schaal) 

9.5 De straat 

De situatie aan de Geldropseweg begint langzamerhand zo nijpend 

te warden, dat het besef bij de gemeente, de eigenaren en de 

winkeliers doordringt dat er iets moet gebeuren . Vanuit de 

winkeliersverenig ing heeft een oproep in het Eindhovens Dagblad 

gestaan (figuur 1.1). Daarop reagerend heeft het stadsdeelkantoor 

Stratum een proces opgestart om de ontwikkeling van de 

Geldropseweg na jaren van stilstand weer te stimuleren. Oat 

proces bevindt zich echter pas in de initiatiefase en er hebben nog 

geen gesprekken plaats gevonden tussen verschillende 

belanghebbenden. Er is wel geld toegezegd om de openbare ruimte 

aan te pakken. Toch zijn er aan de Geldropseweg door 

particulieren en maatschappijen initiatieven genomen . Hieronder 

warden ze weergegeven: 

• De kantoorpanden aan de Geldropseweg 30 t/m 36 staan al 

geruime tijd leeg . De eigenaren, een vastgoedmaatschappij en 

een particulier, zijn de mogelijkheid tot functieverandering aan 

het onderzoeken. 

• De oude panden aan de Geldropseweg 33 t/m 39 warden nog 

bewoond door de grootouders van de oorspronkelijk bewoners 

van de panden uit het begin van de vorige eeuw of staan leeg . 

Ze zijn nog in particulier eigendom. Het zijn het type 

winkelwoning met werkplaats uit 1960 en ze hebben als 

laatste percelen een tuin. De staat van de bebouwing is 

dusdanig slecht, dat te verwachten valt dat er gesloopt en 

nieuw gebouwd zal warden, wanneer de laatste bewoners zijn 

ve rtro kken. 

• De panden aan de Geldropseweg 61 t/m 67 zijn 

oorspronkelijke arbeiderswoningen die zich in de 2oe eeuw 

hebben ontwikkeld tot de diepe, samengevoegde 

winkelruimten die het nu zijn . De winkels en magazijnen 

beslaan het hele perceel. De nummers 61 en 63 zijn al 70 jaar 

eigendom van een familie, maar komen dit jaar leeg te staan. 

De bovenverdiepingen warden als kantoor gebruikt of staan 

leeg. Nummer 67 is ook in particulier bezit en de tegelhandel 

die er zit functioneert goed. De bovenverdieping staat echter 

ook al jaren leeg. In de toekomst liggen er mogelijkheden om 

deze oude bebouwing te vervangen . Deze ontwikkeling is 

echter niet helemaal zeker. 

• De panden aan de Geldropseweg 70 t/m 86 horen bij het 

ontwikkelingsgebied Rochusstraat . De nummers 70 t/m 82A 

en 86 zijn eigendom van een woningbouwcorporatie, net als 

de panden aan de Rochusstraat. Het zijn allemaal winkels met 

bovenwoningen. De percelen zijn helemaal volgebouwd. De 

panden van 82B t/m 84 zijn nag in particulier eigendom, maar 

de twee bovenverdiepingen staan al geruime tijd leeg en zien 



er verpauperd uit . Het zijn oak winkels met bovenwoningen. 

De woningen zijn echter ingericht als kantoorruimten en die 

staan leeg . De woningcorporatie probeert dit pand oak aan te 

kopen , om zo het hele gebied te kunnen ontwikkelen. Tot nu 

toe is het plan om de gevelwand aan de Geldropseweg en de 

Rochusstraat te vervangen . Zo ontstaat een binnengebied, 

waar een ondergrondse parkeergarage moet komen met 

daarop een groene openbare ruimte; het Rochuspark. De 

parkeergarage wordt bereikbaar vanaf de Geldropseweg, maar 

is slechts voor bewoners toegankelijk. Aan de Geldropseweg 

komen bedrijfsruimten met twee lagen appartementen en aan 

de Rochusstraat grondgebonden eengezinswoningen van twee 

lagen met kap . In het plan wordt oak plaats ingeruimd voor 

een buurtcentrum, maar de locatie daarvan staat nag niet 

vast. In het plan moet een verbinding voor voetgangers en 

fietsers blijven tussen de Rochusbuurt en de Geldropseweg 

(nu het Rochushofje). 

• De nummers 75 t/m 83A zijn arbeiderswoningen, die zich 

hebben ontwikkeld tot diepe, samengevoegde winkelruimten . 

De percelen zijn in particulier bezit. Het hele perceel is 

volgebouwd. De winkels zitten er al lang (van 10 tot 90 jaar) 

en lopen goed. De eigenaren hebben plannen om de panden 

gezamenlijk te slopen en nieuwbouw te plegen . Daarbij wordt 

aan een ondergrondse parkeergarage gedacht . De nummers 

85 en 87 zijn een type winkel (87) met bovenwoning (85) en 

het perceel is in particulier bezit. Nummer 85 staat momenteel 

leeg, maar nummer 87 wordt gebruikt door een golfwinkel. De 

verwachting is dat de eigenaar mee wil denken in vernieuwing, 

omdat zijn perceel tussen de te ontwikkelen nummers 75 t/m 

83A en de sterke supermarkt op nummer 89 ligt. 

• Geldropseweg 101 t/m 107 is een winkel met daarboven twee 

lagen kantoorruimte met een diep magazijn achter op het 

perceel. Het hele perceel is volgebouwd . Het magazijn en de 

kantoorruimte staan al geruime tijd leeg en sinds vorig jaar is 

oak de winkelruimte leeg komen te staan. De eigenaar, een 

projectontwikkelaar, heeft een verzoek ingediend bij de 

gemeente om de winkel en kantoorruimte om te bouwen tot 

appartementen en dat verzoek is gehonoreerd. Over het 

magazijn bestaat nag geen duidelijkheid. 

Figuur 9. 7: Collage van ontwikkelingslocaties aan de Geldropseweg. 1: Nummers 30-36, de leegstaande kantoorpanden. 2 : Nummers 33-39, de vervallen 

winkelwoningen. 3: Nummers 61-67, de leegstaande, uitgebouwde winkelwoningen. 4 : Nummers 70-86, de winkels met bovenwoningen, sommige als kantoor 

ingericht. 5 : Nummers 75-87, de uitgebouwde winkelwoningen en winkel met bovenwoning (rechts) . Rechts is nag net de tunnel te zien die toegang geeft tot de 

parkeerplaats op foto 8. 6 : Nummers 101-107, de winkel met twee lagen kantoorruimte, die verbouwd gaat warden tot appartementen. 7: De bebouwing aan de 

achterkant van de nummers 70-86. 8 : De parkeerplaats achter de supermarkt (nummer 89) en het magazijn van de nummers 101 -107. 9: Het blokhutpark 



Hoofdstuk 10 Visie op de Geldropseweg 

De ontwikkelingen van regionaal tot gebouwniveau geven een goed 

beeld van de context waarin de Geldropseweg zich in de toekomst 

kan ontwikkelen. Samen met de probleemstelling uit de analyse 

van de historische ontwikkeling vormen zij de basis voor de visie 

op de toekomst van de Geldropseweg. Deze visie geeft de 

ontwikkelingsrichting van de Geldropseweg aan en vertaalt zich in 

aanbevelingen en een stedebouwkundig plan. In dit hoofdstuk 

worden eerst aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van de 

Geldropseweg op verschillende schaalniveaus. Daarna wordt het 

stedebouwkundige plan behandeld en worden verwijzingen uit het 

plan gedetailleerder uitgewerkt en toegelicht. De aanbevelingen en 

het plan hebben betrekking op het deel tussen de kruisingen met 

de Vestdijk-Hertogstraat en de Jorislaan-Gabriel Metzulaan. Het 

deel tussen de Voorterweg-Pastoot Dijkmanstraat en Jorislaan

Gabriel Metzulaan is niet onderzocht in dit onderzoek, maar wordt 

toegevoegd, omdat het onderdeel is van het verkeersluwe deel van 

de Geldropseweg. 

10.1 Aanbevelingen 

10.1.2 Stadsniveau 

De Geldropseweg zal een toegangsweg tot het centrum blijven, 

maar verkeerskundig zal de straat binnen Eindhoven een steeds 

minder belangrijke rol gaan spelen. Daardoor zal de leefbaarheid 

van de straat toenemen en kan er meer ruimte komen voor 

fietsers en voetgangers. De straat zal in de toekomst onderdeel uit 

kunnen gaan maken van het hoogwaardig openbaar 

vervoernetwerk en de groenstructuur van de stad . De 

Geldropseweg ligt tussen het Glorieuxpark en de Dommelzone en 

kan als groene beelddrager een verbinding vormen tussen die 

twee. In een nieuw profiel moet hier rekening mee gehouden 

worden. 

10.1. 2 Stadsdeelniveau 

De Geldropseweg ligt precies tussen het drukke centrum en de 

rustige, groene woonwijken van Stratum. Het beleid van de 

gemeente richt zich op het rustig houden van deze kant van de 

stad. De Geldropseweg moet een overgang vormen tussen deze 

contrasten. 

Vanuit het stadsdeel wordt een buurtcentrum gevraagd met 

winkels in de dagelijkse voorziening en verzorging . Dat vraagt om 

kleinere bedrijfsruimten. De bebouwing zal daarop moeten worden 

aangepast en wanneer dat door de schaalvergroting niet meer 

mogelijk is, zal gesloopt moeten worden. De term 'buurtcentrum' 

duidt op een clustering van functies. De tijd van een langgerekt lint 

met functies lijkt voorbij. Er moet ingezet worden op een ruimtelijk 

en functioneel centrum aan de Geldropseweg. Aansluitend op de 

verminderde verkeersbelasting en het buurtcentrum kan het 

wonen worden terug gebracht aan de Geldropseweg. De delen 

buiten het buurtcentrum moeten als woonstraat worden ingericht. 

Wanneer leegstaande panden aangepast worden, is het aan te 

bevelen hier woningen voor in de plaats te brengen. Daarbij zijn 

woonwerkcombinaties niet uitgesloten. 

10.1. 3 Wijkniveau 

De Geldropseweg kan zich optrekken aan de ontwikkelingen van de 

Kanaalzone, de Rochusbuurt en de Oude Haven. Hiervoor moeten 

de verbindingen met die gebieden verbeterd en de barrierewerking 

van de lintbebouwing opgeheven worden, door de karakteristieke 

fijnmazige structuur te volgen of uit te breiden. De Geldropseweg 

als buurtcentrum moet aanhaken op het Blokhutpark en het 

nieuwe Rochuspark en daarvoor een verbinding verzorgen. Zo 

neemt leefbaarheid toe en kan de relatie tussen de Geldropseweg 

en de buurten verbeterd worden. 

10.1.4 Straatniveau 

Het nieuwe profiel moet zorgen voor een betere leefbaarheid van 

de straat. Door toevoeging van openbare ruimte aan de straat kan 

er ruimtelijk een centrum worden gecreeerd, wat de 

verblijfsfunctie verhoogd. De parkeerproblematiek moet niet alleen 

opgelost worden in nieuwe ontwikkelingen, maar ook door de 

straat zelf. Er moet een nieuw profiel komen, wat beter aansluit op 

de nieuwe functie als woonstraat met buurtcentrum. 

10.1.5 Gebouwniveau 

De nieuwe functie van de Geldropseweg als woonstraat met 

buurtcentrum vraagt om aanpassing van de aanwezige bebouwing. 

Het is daarom aan te bevelen om kantoorpanden om te bouwen tot 

appartementen, mogelijk in combinatie met andere functies op 

straatniveau. De grote winkelruimten zijn hiervoor minder 

geschikt . Bij vervanging van bestaande bebouwing is het aan te 

bevelen om (een combinatie van winkels met) woningen terug te 

brengen aan de Geldropseweg. Doordat er meer gewoond wordt 

aan de Geldropseweg, zoals in 1960 nog gebruikelijk was, komt er 

meer leven in de Geldropseweg. 

Zoals in paragraaf 9.5 beschreven, zullen er in de toekomst delen 

van de bebouwing aan de Geldropseweg worden vervangen. De 

gebieden die daarvoor in aanmerking komen, worden gekenmerkt 

door een groot oppervlak, zij het als een enkel perceel of als 

meerdere smalle percelen naast elkaar. De maat van interventie is 

gegroeid van 6 tot 10 bij 60 meter begin 2oe eeuw naar 30 tot 50 

bij 60 meter begin 21e eeuw (figuur 9.1) . Veel van die percelen 

worden aan de achterkant begrensd door een straat of gang. Zo 

kon men vroeger het diepe perceel makkelijker vanaf de 

achterkant bereiken . De bebouwing is echter vaak alleen op de 

Geldropseweg gericht (figuur 10.1). Daardoor vormen de lelijke 

achterkanten van de percelen (magazijnen of parkeerplaatsen) de 

begrenzing met de achterliggende buurt en ontstaat er een 

barriere. Het is dan ook aan te bevelen bij toekomstige 

ontwikkelingen beter aan te sluiten op de structuur van de 

achterliggende buurten (figuur 10.1). Per situatie moet gekeken 

worden hoe een te ontwikkelen gebied ingepast kan worden in de 

omgeving en niet, zoals bij de kantoren en parkeerplaatsen, 

simpelweg een type, dat beantwoordt aan de vraag van het 

moment, telkens kopieren. Binnen het te ontwikkelen gebied kan 

zo schaalvergroting door samenvoeging of juist schaalverkleining 

door opdeling plaats vinden . De grote maat van interventie mag 

daarbij geen belemmering zijn. Maatwerk is vereist! 

Figuur 10.1: De orientatie van de bebouwing aan de Geldropseweg in 2006 

en in 2020. In 2020 hebben de ontwikkelde gebieden zich aangepast aan 

de structuur en heeft er ondanks de grote maat van interventie zowel 

schaa/vergroting a/s schaalverk/eining plaats gevonden. De bebouwing richt 

zich niet alleen op de Geldropseweg, maar ook de achterliggende buurt. 

10.1. 6 Typen bebouwing in de toekomst 

Voor de toekomst van de Geldropseweg is niet een type 

perceelsinrichting of een type bebouwing te geven. De 

geschiedenis heeft ons geleerd, dat men niet meer alleen aan de 



vraag van het moment moet voldoen, maar ook rekening moet 

houden met de omgeving en de aanwezige structuur. Per situatie 

moet gekeken warden, wat de beste oplossing is: het versterken of 

wegnemen van de barrierewerking, schaalvergroting of 

verkleining? Daarbij is wel onderscheid te maken tussen de 

bebouwing aan het lint en de bebouwing op het perceel achter de 

lintbebouwing. 

Voor de lintbebouwing is het type van bedrijfsruimte met twee of 

drie lagen appartementen in de toekomst geschikt, door de vraag 

naar kleinere bedrijfsruimten en meer woningen. Daarbij moet het 

mogelijk zijn de bedrijfsruimten voor verschillende doeleinden te 

gebruiken (winkel, kantoor, praktijk, etc.) en ze eventueel samen 

te voegen als de situatie daar om vraagt. Als standaard breedte 

kan 6 meter aangehouden warden. Door het 'kopieren' van die 

eenheid wordt een gebouw verkregen. 6 meter is de 

oorspronkelijke maat van de arbeiderswoningen en die maat is 

teruggekomen bij de andere typen. De diepte van de 

bedrijfsruimten blijft beperkt tot ongeveer 15 meter. Daardoor 

ontstaan geschikte bedrijfsruimten voor het midden en kleinbedrijf 

en blijft er achter de lintbebouwing voldoende ruimte over om 

aansluiting te vinden bij de aanwezige structuur. De hoogte van de 

lintbebouwing moet zich aanpassen aan het profiel en de plaats in 

de stad (zie paragrafen 10.2.2 & 3). 

Zoals gezegd moeten de indeling en bebouwing achter de 

lintbebouwing zich beter aanpassen aan de schaalgrootte en 

structuur van de woonbuurt, dan tot nu toe het geval is geweest. 

Zo stijgt de belevingswaarde van de buurt en is de kans dat 

nieuwe bebouwing goed gaat functioneren het grootst. Er is geen 

type perceelsindeling of bebouwing te geven, die in ieder gebied 

toegepast kan warden. Elke ontwikkeling is afhankelijk van de 

situatie. In deze paragraaf warden daarom alleen mogelijke 

varianten gegeven: perceelsindelingen en typen bebouwing die de 

ontwikkelaars stimuleren om anders te denken (figuur 10.2). 

Achter de lintbebouwing zijn dus verschillende indelingen en typen 

bebouwing mogelijk (figuur 10.2). Daarbij kan gedacht warden aan 

grondgebonden eengezinswoningen, een appartementencomplex 

van twee of drie lagen voor studenten, shortstayers of starters of 

woonwerkcombinaties. Ook combinaties van deze typen moeten 

mogelijk kunnen zijn. De inrichting van de onbebouwde ruimte 

past zich aan de behoefte aan: parkeren, parkje, tuinen, 

speelplaats, etc. 

- - )r;:. N< -

Figuur 10.2: Impressies van mogelijke perceelsindelingen en typen bebouwing 

(afbeeldingen zijn indicatief) . Aan de Geldropseweg ligt telkens het type 

bedrijfsruimte met twee /agen appartementen. De bedrijfsruimten zijn op de 

Geldropseweg georienteerd, de appartementen op het achtergebied. Afbeelding 

1 toont een variant met drie lagen appartementen geplaatst tegen de 

achterkant van het perceel. Voor deze variant is veel parkeerruimte vereist, 

dus wordt het middengebied als parkeerplaats ingericht. Afbeelding 2 toont een 

variant, waarbij er midden op het perceel grondgebonden, eengezinswoningen 

zijn geplaatst met achtertuin. Tussen de lintbebouwing en woningen /igt een 

straatje met parkeerplaatsen . Daarop warden de woningen ontsloten. Variant 3 

toont een oplossing, waarbij een steeg vanaf de Geldropseweg wordt gemaakt, 

waarop woonwerkcombinaties warden ontsloten. Achter de combinaties is 

ruimte voor tuinen . 

10.2 Stedebouwkundig plan 

10.2.1 Visie en impressies 

De aanbevelingen uit de vorige paragraaf in ogenschouw genomen, 

is een stedebouwkundig plan opgesteld voor het deel van de 

Geldropseweg tussen de kruisingen met de Vestdijk-Hertogstraat 

en de Jorislaan-Gabriel Metsulaan. Dit deel zal te maken krijgen 

met een afname van de hoeveelheid verkeer. De volgende 

paragrafen zullen ingaan op de verwijzingen uit het plan. 

Met dit stedebouw plan wordt beoogd: 

• Het creeren van een centrum, zowel ruimtelijk als functioneel 

• Het transformeren tot een woonstraat 

• Het wegnemen van de barrierewerking van de lintbebouwing 

• Het verbeteren van de verbinding met de achterliggende 

wijken en tussen die wijken onderling 

• De verblijfskwaliteit verhogen 

Figuur 10.3 geeft de ingrepen en de werking ervan weer. Door de 

ingrepen treedt er schaalverkleining (nummers 61-67 en 70-86) en 

schaalvergroting (33-39 en 75-87) op. De nieuwe ontwikkelingen 

sluiten aan op de aanwezige structuur of breiden die uit, waardoor 

de fijnmazigheid wordt vergroot. Er ontstaat een buurtcentrum op 

de plaats van de nummers 70-86 en 61-87. Voor deze plaats is om 

drie redenen gekozen: 

• Hier liggen vier gebieden, die in de toekomst ontwikkeld gaan 

word en 

• De aanwezigheid van de supermarkt met parkeerplaats 

• De aanwezigheid van het Blokhutpark en het toekomstige 

Rochuspark. 

Door de nummers 75-87 samen te voegen tot een bouwblok en de 

rooilijn naar achter te plaatsen, ontstaat er aan de Geldropseweg 

een plein. Dit bouwblok met winkels en appartementen, de 

supermarkt en de parkeerplaats gaan als buurtcentrum 

functioneren; door toevoeging van het pleintje niet alleen 

functioneel, maar ook ruimtelijk . Aan het plein komen de bushaltes 

voor het centrum en de buurten. Het perceel wordt niet over de 

voile breedte volgebouwd. Aan de zijkanten wordt ruimte gemaakt 

voor twee straten. De steeg zal dienen als ontsluiting voor het 

bouwblok zelf en de nummers 61-67. De Cortenbachstraat wordt 

doorgetrokken tot aan de Geldropseweg, waardoor de buurt en de 

parkeerplaats beter bereikbaar zijn . Het Rochushofje verschuift een 

stuk westwaarts tot precies tegenover de Cortenbachstraat. Zo 

ontstaat een duidelijke en voor voetgangers en fietsers veilige 

verbinding tussen de Rochusbuurt en de Irisbuurt. 

In het groenplan werkt de Geldropseweg als groene beelddrager op 

stadsdeelniveau en vormt een verbinding tussen het Glorieuxpark 

en de Dommelzone. Door toevoeging van bomen in de straat wordt 
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I Figuur 10.4: Visie voor de Geldropseweg, 
uitgewerkt op perceelniveau 

Ook functioneel krijgt Cle Geldropseweg een centrum, te weten het deel tussen 

de Stuiverstaat-Willem van Hornestraat en de Rochusstraat. Naast de ruimtelijke 

redenen, weergegeven in figuur 10.3, heeft de keuze van juist dit deel als centrum 

ook een functionele reden: de ligging van de supermarkt met parkeerplaats . Deze 

supermarkt dient als trekker en de andere, ondersteunende winkels in de dagelijkse 

voorziening en verzorging kunnen hiervan profiteren. Hier doen de mensen uit de omligg nde 

buurten en zelfs heel Stratum hun boodschappen. Naast deze functies wordt er in dit deel ook gewoond 

Legenda 

:\. 
<.,?>?> 

.,;},,-.:. 
boven de winkels. Zo ontstaat levendigheid ( ook na sluitingstijd) en wordt het klantenbestand van de ~cf.-~ 

winkels uitgebreid. De naam 'buurtcentrum' geeft aan dat clustering van winkels gewenst is. De klant s'-· 
wil met zo min mogelijk moeite de boodschappen kunnen doen. Tevens kan een buurtcentrum maar een r / 
beperkt aantal winkels herbergen (Detailhandelsnota, 2005). Het kan dan ook niet meer zo zijn dat de hele /~ . _ 

Geldropseweg als lintstructuur als buurtcentrum functioneert. Buiten het buurtcentrum wordt dan ook overwegena gewoond . Bij 

nieuwbouw worden woningen toegevoegd (voor verschillende doelgroepen) en bestaande gebouwen kunnen een 

functieverandering ondergaan . Door deze ingrepen is de Geldropseweg geen doorgang meer, maar kunnen mensen er 

verblijven. Het nieuwe profiel en de relatie met de groene ruimten in de Rochuspark en Blokhutpark verhogen de 

verblijfskwaliteit, net als het plein met bushaltes. De collage in figuur 10.11 geeft de sfeer weer, die na realisatie van de 

verschillende ingrepen wordt beoogd. 
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10.2.2 Verwijzing 1: Profiel 

Het huidige profiel stamt uit de jaren 60 en is sindsdien niet 

aangepast. Er zijn alleen herstelwerkzaamheden gedaan . Het 

toekomstige karakter van de Geldropseweg als buurtcentrum met 

minder verkeer, maar met mogelijk een HOV-as vraagt om een 

nieuw profiel. Daarin moet meer ruimte zijn om te verblijven en 

m inder ruimte voor het autoverkeer. Het nieuwe profiel is 

opgesteld aan de hand van de ASVV 1996, Aanbevelingen voor 

verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom . 

Het nieuwe profiel is op basis van onderstaande redenen tot stand 

gekomen: 

• De rijstroken warden drastisch versmald van 4,5 naar 3,5 

meter om meer ruimte te creeren voor parkeren, fietsers en 

voetgangers. Een rijstrookbreedte van 3,5 meter is minimaal 

voor wegen waar bussen gebruik van maken. Wanneer de 

Geldropseweg in de toekomst onderdeel uit gaat maken van 

het HOV-netwerk, is het fysiek onmogelijk een aparte busbaan 

toe te voegen en de verblijfskwaliteit te handhaven. Dan zou 

gekozen moeten warden voor eenrichtingsverkeer voor auto 's 

en een aparte busbaan. 

• Bij wegen met een maximum snelheid van 50 km/h is het 

gebruikelijk om voor langsparkeren te kiezen . De standaard 

breedte van de parkeervakken is 1,80 meter, maar deze maat 

is vergroot naar 2,00 meter om het in- en uitstappen veiliger 

te maken. 

• Om meer groen in de straat te brengen en 

Geldropseweg onderdeel uit te laten maken 

zo de 

van de 

groenstructuur, wordt er om de drie pa rkeervakken een boom 

geplaatst. Er staat dan elke 20 meter een boom . De kruisingen 

met zijstraten warden door bomen geaccentueerd . Zo krijgt de 

Geldropseweg vanuit de straten (zonder groen) een vriendelijk 

karakter. De bomen warden ongeveer even hoog als de 

maximale bebouwingshoogte en moeten tot 4 a 5 meter 

opgesnoeid warden om ruimte te houden voor het verkeer. 

Daarom moet de kruin van de bomen ook redelijk smal zijn. 

• In de huidige situatie maken fietsers gebruik van de rijbaan 

voor gemotoriseerd verkeer en is de fietsstrook slechts 

gescheiden van die rijbaan door een onderbroken streep. Dit 

levert een onveilige situatie op. In het nieuwe profiele krijgen 

de fietsers dan ook een aparte strook van 1,80 meter breed 

aan weerszijde van de weg. De fietsstrook wordt van de 

parkeervakken gescheiden door een strook van 0,50 meter. 

Dit maakt het in- en uitstappen veiliger en in deze strook 

kunnen lantaarnpalen geplaatst worden. In het nieuwe profiel 

is gekozen voor standaard lantaarnpalen, maar in de toekomst 

zouden dit exclusievere modellen kunnen worden als de 

radialen ingezet worden om Eindhoven nog meer als lichtstad 

te promoten . 

• In het hu idige profiel is het trottoir op sommige plaatsen 

slechts 1 meter breed . Door de versmalling van de rijstroken is 

het trotto ir in het nieuwe profiel aan allebei de zijden minstens 

2 meter breed . Wanneer het profiel breder is dan 20 meter, 

neemt de breedte van het trottoir toe. 

0 
Figuur 10.5: Het oude (boven) en het nieuwe profiel van de Ge/dropseweg 

0 



10.2.3 Verwijzing 2: Overgang van buiten- naar centrumgebied 

De Geldropseweg gaat een overgang vormen tussen het centrum 

met hoogbouw van vier of meer lagen aan de westkant en het 

groenstedelijke woonmilieu (buitengebied) met twee lagen en een 

kap aan de oostkant. Het is daarom aan te bevelen om binnen dit 

overgangsgebied tot maximaal drie lagen hoog (9 meter) te 

bouwen aan de straat. 2 meter van de straatkant af kan de 

bebouwing met een schuin dak nog 2 meter verhoogd warden tot 

11 meter. 11 meter is de maximale hoogte van de bebouwing. Op 

die manier kunnen toch vier lagen gebouwd warden, maar doet de 

gevel niet massaal aan. Het maximale bebouwingsprofiel is zo 

gekozen, dat er verschillende varianten mogelijk zijn (figuur 

10.10). Door de mogelijkheid tot variatie in de gevels ontstaat een 

afwisselend beeld en wordt de perceelsgewijze opbouw aan de 

Geldropseweg verduidelijkt (figuur 10.9). De bebouwing achter de 

lintbebouwing moet zich aanpassen aan de kenmerken van de 

omgeving. Meestal betekent dit dat er niet hoger dan drie lagen 

gebouwd mag warden en dat twee lagen met kap gewenst is. 

Figuur 10.6: Impressie van bebouwing binnen het maximale 

bebouwingsprofie/. 
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Figuur 10.7: De maximale bebouwingsprofielen aan de Geldropseweg van 

het centrumgebied (boven), het overgangsgebied (midden) en het 

buitengebied (onder) . 
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Figuur 10.8: Orie varianten van (toekomstige) bebouwing aan de 

Ge/dropseweg die vo/doen aan het maximale bebouwingsprofiel. 

10.2.4 Verwijzing 3: Buurtcentrum Geldropseweg 

Met de keuze voor dit deel als buurtcentrum en de indeling van de 

plangebieden warden een aantal doelen bereikt: 

• Het creeren van een centrum, zowel ruimtelijk als functioneel. 

• Verbeteren van de relatie tussen de Geldropseweg en de 

achterliggende buurten en tussen die buurten onderling 

• Verbeteren van de parkeervoorzieningen 

• Verhagen van de verblijfskwaliteit 

Op figuur 10.11, afbeeldingen 1, 2, 3 en 7 zijn impressies te zien 

van het buurtcentrum. De gebouwen op de percelen van nummers 

75 tot en met 87 zullen warden gesloopt. In de plaats daarvan 

komt een blokvormig gebouw met winkels op straatniveau en 

daarboven twee lagen appartementen. Door de grootschaligheid 

van dit blok, is het verantwoord om een parkeergarage onder dit 

blok aan te leggen voor bewoners en klanten. De architectuur van 

het blok moet ervoor zorgen dat het blok lijkt opgebouwd uit 

meerdere aparte gebouwen . De binnenruimte op het dak van de 

winkels kan als tuin warden ingericht voor de bewoners. De 

eigenaren van een grote schoenenwinkel en een tv-centrum zijn 

de initiatiefnemers van deze ontwikkeling . Hun winkels gaan de 

kern vormen van dit bouwblok. Daar omheen komen kleinere 

ruimten, bestemd voor winkels in de dagelijkse voorziening en 

verzorging . De winkels zijn op de Geldropseweg en de 

Cortenbachstraat gericht. Alie appartementen op niveau 1 en 2 

warden op de binnenruimte ontsloten via galerijen . De 

appartementen op straatniveau warden vanaf de buitenkant 

ontsloten. Door deze ingreep zijn er geen achterkanten meer. 

Verder wordt de parkeerplaats efficienter en hoogwaardiger 

ingericht. 
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Figuur 10.9: Doorsnede van het nieuwe bouwblok op nummers 75-87 

(schaal 1 :500) 

Voor de nummers 70 tot en met 86 zijn op dit moment plannen in 

voorbereiding. De lintbebouwing zal warden vervangen en de 

gevel aan de Hoefkestraat hersteld. Zo ontstaat een binnengebied 

wat volgens de kaderstelling tot een groene openbare ruimte 

getransformeerd moet warden. Door het Rochushofje in het 

nieuwe front naar links te verplaatsen tot recht tegenover de 
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Cortenbachstraat, ontstaat er een relatie tussen het 'Rochuspark', Methusalemplein . Een impressie hiervan is te zien op figuur 10.11, f .. 
de Geldropseweg en het Blokhutpark. Aan het lint komen vrij in te afbeeldingen 5 en 6. 

delen bedrijfsruimten met twee lagen appartementen. Deze 

bedrijfsruimten dragen bij aan de functie als buurtcentrum. 

10.2.5 Verwijzing 4: Inpassen nieuw type perceelsindeling bij 

vervanging 

10.2. 7 Verwijzing 6: Aanpassen kantoorpanden tot appartementen 

De kantoorpanden aan de Geldropseweg lijken hun bestaansrecht 

aan de Geldropseweg te hebben verloren. De ontwikkeling van de 

Geldropseweg tot buurtcentrum vraagt om functieverandering van 14.o 

Nadat de veranderingen van verwijzing 3 zijn doorgevoerd, kunnen 

de nummers 61 tot en met 67 zich hieraan aanpassen. Aan de 

Gedropseweg komen winkels met daarboven twee lagen 

appartementen. Het plangebied ligt tegen het buurtcentrum, 

waardoor de winkelruimten een toevoeging kunnen betekenen. De 

winkels richten zich op de Geldropseweg. De appartementen 

worden aan de achterkant ontsloten. 

Achter de lintbebouwing komt een rij grondgebonden 

eengezinswoningen. Ook een woonwerkcombinatie is mogelijk. 

Tussen die woningen en de lintbebouwing blijft een strook vrij om 

te parkeren en de winkels te bevoorraden. De tuinen grenzen aan 

het Blokhutpark en worden via een gang ontsloten. Er is voor de 

woningen gekozen, omdat dit type aansluit bij de woningen die al 

aan twee zijden de afbakening van het park verzorgen. Daarom 

worden ze als twee lagen met kap uitgevoerd. De woningen zijn 

niet op het park gericht, omdat de blokhut het zicht op het park 

wegneemt. Doordat de blokhut op de rooilijn staat, zou er tevens 

teveel ruimte verloren gaan aan gangpad tussen de woningen en 

de blokhut. Een impressie van dit plangebied is in figuur 10.11, 

afbeelding 4 gegeven. 

10.2.6 Verwijzing 5: Inpassen nieuw type perceelsindeling bij 

vervanging 

De percelen van de nummers 33 tot en met 39 zullen in de 

toekomst als woongebied gaan fungeren. Aanstaande 

ontwikkelingen zorgen voor een omgeving met voornamelijk 

woningen en het plangebied ligt ver van het buurtcentrum af. Aan 

de Geldropseweg komen vier lagen appartementen. Doordat de 

percelen tegen het centrumgebied aan liggen, is het aan te 

bevelen het maximale bebouwingprofiel te gebruiken om de 

overgang naar het centrumgebied soepel te laten verlopen. Tegen 

de achterkant van de percelen komen drie lagen appartementen. 

Deze appartementen kijken tegen de achterkant van de 

studentenflat aan en zijn dus op het binnengebied gericht. Voor 

voetgangers en fietsers worden verbindingen met het plangebied 

aan de Stuiverstraat gemaakt. Het binnengebied wordt ingericht 

als parkeerplaats om de parkeerdruk door de vele appartementen 

op te vangen. Deze ruimte kan aangesloten worden op het 

de kantoorpanden. De panden op nummers 30 tot en met 36 

komen hiervoor in aanmerking (voor de huidige situatie, zie 

figuren 7.16 t/m 7.20). De huidige kantoorruimten zijn vrij 

indeelbaar, waardoor aanpassing tot appartementen redelijk 

eenvoudig is . Het trappenhuis zit aan de achterkant van het 

gebouw, waardoor het voor de hand ligt de appartementen aan de 

achterzijde te ontsluiten (figuur 10.10). Zo kunnen de bewoners 

hun appartementen vanaf de parkeerplaats makkelijk bereiken. 

Wanneer er vanuit de markt vraag naar is, kunnen op straatniveau 

bedrijfsruimten gemaakt worden in plaats van appartementen. 

10.2.8 Verwijzing 7: Aanpassen magazijn tot bedrijfsruimten met 

appartementen 

Het leegstaande pand met nummers 101 tot en met 107 wordt aan 

de kant van de Geldropseweg, zoals bekend, omgebouwd van 

winkel met kantoorruimten tot appartementen. Voor het magazijn, 

grenzend aan de parkeerplaats, zijn echter nog geen plannen. 

Door de ontwikkeling van het buurtcentrum en het opwaarderen 

van de parkeerplaats kan dit magazijn zich op het centrum gaan 

richten. Het kan worden opgedeeld in kleinere ruimten geschikt 

voor winkels . Op het magazijn kan een laag appartementen 

gebouwd worden, waarbij wel rekening gehouden moet worden 

met de achterliggende woningen . Een impressie van deze 

verandering is te zien links op figuur 10.11, afbeelding 1. 
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Figuur 10.10: Nieuwe indeling kantoorruimte a/s appartementen 
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'.. Blokhutpark 

Figuur 10.11 : Impressies van de ingrepen aan de Geldropseweg. Afbeeldingen 1 t/m 6 geven impressies 

in vogelvlucht. De ingrepen zijn lichtgeel gekleurd. Afbeelding 1 geeft een overzicht van het buurtcentrum 

vanuit noordelijke richting, afbeelding 2 vanuit zuidelijke richting. Er is goed te zien dat er een duidelijke 

verbinding is tussen het Rochuspark en het Blokhutpark. Afbeelding 3 geeft het nieuwe bouwblok, de kern 

van het buurtcentrum, weer. De gevel aan de kant van de Geldropseweg bestaat uit drie lagen, waardoor 

een grootschaliger karakter ontstaat. De andere zijden passen zich aan de omgeving aan en hebben twee 

lagen met een schuine kap. Op de winkelruimten is een binnentuin voor de bewoners gemaakt. Voor het 

bouwblok is het nieuwe plein met bushaltes aan de Geldropseweg te zien. Afbeelding 4 toont de ingreep 

bij de nummers 61-69. De grondgebonden woningen sluiten met hun tuinen aan op het blokhutpark, net 

als de woningen in de Stuiverstraat. Tussen de woningen en de lintbebouwing is ruimte om te parkeren en 

de winkels te bevoorraden. De tuinen warden via een pad ontsloten. Aan de Geldropseweg komen 

bedrijfsruimten met twee lagen appartementen. De appartementen warden aan de kant van de 

grondgebonden woningen ontsloten. Afbeelding 5 geeft een impressie van de nummers 33-39 vanuit 

zuidoostelijke richting, afbeelding 6 vanuit noordwestelijke richting . De appartementen richten zich op het 

binnengebied, waar parkeerruimte is gemaakt. Het binnengebied wordt voor auto 's ontsloten via het 

Methusalemplein. Voetgangers en fietsers kunnen het binnenterrein ook via het terrein van de nieuwe 

studentenflats bereiken. Tot slot geeft afbeelding 7 een impressie van de Geldropseweg, gezien in de 

richting van het centrum vlak voor het nieuwe plein. Er is een eenduidig front ontstaan, waar de 

perceelsgewijze opbouw nog steeds aan af te lezen is door de diversiteit aan gevels. Het nieuwe profiel 

met gescheiden fiets- en voetgangersstroken is toegepast, er zijn haltes voor het openbaar vervoer, er is 

groen in de straat en het nieuwe plein kan voor verschillende doeleinden gebruikt warden, zoals een 

terras. 



Hoofdstuk 11 Evaluatie 

11.1 Bereikte doelen 

In paragraaf 1.2 heb ik gesteld dat ik met mijn onderzoek 1: de 

ontwikkeling van de lintstructuren Geldropseweg en Aalsterweg 

wilde analyseren en 2: een visie op wilde stellen voor de 

ontwikkeling van de Geldropseweg in de toekomst, op 

verschillende schaalniveaus en gebaseerd op de analyse van de 

ontwikkeling . Ik wilde een grondige analyse van de ontwikkeling, 

wat ik als een zeer belangrijk onderdeel van de planontwikkeling 

beschouw, koppelen aan de vraag vanuit de maatschappij naar de 

mogelijkheid tot verandering . Ik denk dat ik met dit onderzoek 

zeker in staat ben geweest de voorgestelde doelen te bereiken en 

wel op de volgende manieren: 

• Doel 1: Door archiefonderzoek bij het kadaster heb ik de 

ontwikkeling van de vorm van de bebouwing en de percelen in 

beeld kunnen brengen en kunnen laten zien hoe de bebouwing 

en percelen zich in de eerste en tweede orde ontwikkelen. 

Door de compleetheid van het archief van het kadaster zijn 

deze bevindingen zeer betrouwbaar. 

Bij verschillende instanties heb ik de functies van de 

bebouwing in 1920, 1960 en 2006 achterhaald. Deze analyse 

is iets minder nauwkeurig, omdat sommige gegevens 

simpelweg ontbraken, archieven elkaar tegenspraken of het 

door adreswijzigingen niet meer mogelijk was ze te 

achterhalen. 

Met behulp van bouwtekeningen en foto's heb ik voor 1920, 

1960 en 2006 typen op kunnen stellen . Daarbij ging het om 

het typeren van volumes en functies van de bebouwing en de 

plaatsing ervan op het perceel. Het ontbreken van sommige 

oude bouwtekeningen heb ik voldoende kunnen compenseren 

met de foto's . 

Door een literatuurstudie naar de ontwikkeling van de stad en 

de regio heb ik laten zien in welke context de Geldropseweg 

en Aalsterweg zich hebben ontwikkeld en hoe de ligging in de 

stad, perceelsgrootte, beleid (en het vooral het ontbreken 

ervan), verkeer en openbaar vervoer en economie invloed 

hebben gehad op die ontwikkeling. Het is duidelijk dat de 

lintstructuren zich altijd hebben aangepast aan veranderingen, 

van stadsniveau tot gebouwniveau. 

• Doel 2: Op dit moment wordt er door de gemeente een proces 

opgestart om de verpaupering aan de Geldropseweg tegen te 

gaan. Hoe de Geldropseweg zich moet ontwikkelen is nag niet 

duidelijk. Door een analyse van de ontwikkeling en van de 

ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke processen op 

verschillende schaalniveaus die de komende 20 jaar de 

ontwikkeling van de Geldropseweg kunnen be"invloeden, heb ik 

duidelijk aan kunnen geven in welke richting de Geldropseweg 

zich kan ontwikkelen . De Geldropseweg transformeert van een 

drukke toegangsweg met grate winkels op regionaal niveau en 

kantoren tot een woonstraat met buurtcentrum. Door een visie 

op te stellen, die zich vertaalt in aanbevelingen en een 

stedebouwkundig plan, kan die transformatie in goede banen 

worden geleid . 

11.2 Aanbevelingen 

Dit onderzoek laat zien dat de lintstructuren over veel vitaliteit 

beschikken . Een functie die nu nag floreert, kan over vijf jaar 

verdwenen zijn of andersom . Door de gunstige positie van de 

linten in de stad zal er altijd initiatief zijn om een deel van het lint 

weer nieuw leven in te blazen. Maar oak de straat in haar geheel 

heeft de mogelijkheid zich aan te passen. Het is de taak van de 

sector Strategie van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 

om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. De analyse en 

voorgestelde visie kunnen daarbij als leidraad dienen, niet alleen 

voor de Geldropseweg, maar zeker ook voor andere lintstructuren. 

Het is op grand van dit onderzoek dan ook aan te bevelen de 

aanbevelingen en het stedebouwkundige plan door te laten werken 

in bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan dient enige mate 

van flexibiliteit in zich te hebben, om aan de maatschappelijke 

ontwikkelingen te kunnen beantwoorden. De voorgestelde 

stedebouwkundige ingrepen, zoals bouwhoogten en rooilijnen, 

kunnen ook doorwerking krijgen in dat bestemmingsplan. Met een 

nieuwe inrichting van de openbare ruimte kan de gemeente een 

impuls geven aan de ontwikkelingen en een duidelijk signaal 

afgeven voor de te volgen koers. 

Naast het belang van het onderzoek voor de gemeente, kunnen de 

resultaten oak zeker invloed hebben op andere belanghebbenden. 

Het toont aan dat verschillende individuele beslissingen invloed 

kunnen hebben op het hele lint en dat het lint zich altijd weer 

herstelt na een mindere periode. De visie kan dienen als leidraad 

bij nieuwe ontwikkelingen, maar ook als inspiratiebron voor 

grondeigenaren, winkeliers en makelaars. Het is dan ook goed, dat 

deze groepen mensen het verslag onder ogen krijgen . 

Door de grote mate van flexibiliteit van de lintstructuren ten 

opzichte van de geplande structuren kan de situatie aan de 

Geldropseweg over 20 jaar weer helemaal veranderd zijn . In dit 

onderzoek heb ik elke 20 jaar gekeken hoe de situatie was. Het is 

aan te bevelen om vanaf nu na elke 20 jaar het onderzoek up-to

date te houden en zo nieuwe ontwikkelingen te analyseren . Dan 

kan ook opnieuw gekeken warden of de gekozen koers de goede 

is, of dater aanpassingen gedaan moeten warden. 
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Nawoord 

Met dit onderzoek wilde ik aantonen dat ik een grondige analyse .. 

van een ontwikkeling kan doen en daaruit voortvloeiend een visie 

op kan stellen voor de toekomst. Zo heb ik mezelf kunnen 

verbeteren als onderzoeker en ontwerper, twee belangrijke 

facetten van het vakgebied stedebouw. Ik heb een antwoord 

gevonden op de probleemstelling en de voorgestelde doelen 

bereikt. 

Ik denk, dat dit onderzoek een duidelijk inzicht geeft in de 

ontwikkeling van een lint. Door de analyse van de ontwikkeling van 

de bebouwing en percelen, het gebruik ervan en de typen 

bebouwing is de werking van een lint bloat gelegd. Er is 

aangetoond welke factoren invloed hebben gehad en kunnen 

hebben op de ontwikkeling. De linten blijken een dynamisch geheel 

te zijn, wat zich oprekt en expandeert. Het past zich steeds aan de 

maatschappelijke ontwikkelingen aan, maar wanneer de 

mogelijkheden tot verandering en aanpassing warden dichtgezet, 

functioneert het lint niet meer. Door het consumeren van het lint 

door de ontwikkelaars is dat nu het geval bij de Geldropseweg. 

Mijn zorgvuldige analyse heeft geleid tot een andere kijk op de 

toekomstige ontwikkeling. Waar tegenwoordig simpelweg van 

schaalvergroting wordt uitgegaan, is dit verslag een pleidooi voor 

maatwerk. Per situatie meet gekeken warden welke oplossing 

gekozen meet warden, de omgeving daarbij in acht genomen . Oat 

kan schaalvergroting, maar ook schaalverkleining zijn! Met mijn 

visie op de toekomstige ontwikkeling van de Geldropseweg hoop ik 

een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 

Geld ropseweg. 

Ik ben trots op het voor u liggende resultaat! 
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