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Voorvvoord 

Voor U ligt het verslag van mijn afstudeeropdracht van de studie stedebouwkunde aan de 
Technische Universiteit van Eindho ven. 

Dit verslag beschrijft een voorstel tot (her)onl:viikkeling van een binnenstedelijk plangebied. 
Het verslag is gesclu·even als presentatie van het ontwerp. Het heeft als doelgroep voor ogen de 
mede-stedebouwkundigen en andere belangstellenden voor het ontvverp . Personen die 
ge1nteresseerd zijn in een verder uitdieping van het ontwerp of in het achterliggende proces wil ik 
graag te woord staan in een persoonlijk gesprek. 

Voor mij persoonlijk betekent stedebouwkunde het spel tussen de onbebouwde ruimten en de 
bebouwing, waarbij het gebruik, de beleving en de waardering door de mens centraal staat. Bij 
deze afstudeeropdracht is veel tijd besteed aan het ontwerp van de openbare rnimte . Dit heeft 
geresulteerd in een goede vormgeving, verhoudingen en inrichting. 

In dit voorwoord wil ik mijn dank uitspreken aan alle mensen die mij hebben geholpen en die mij 
gesteund hebben. M~n dank gaat uit naar mijn begeleiders voor het vertrouwen en de goede 
begeleiding, naar de dienst planontwikkeling van de gemeente Eindhoven voor de constante hulp 
en voor de gegeven leans , en verder naar alle vrienden en vriendi1men, fam ilie leden, ouders en 
Saime van Tilborg. 
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Samenvatting 

Twee stadsparkeerteneinen en een autogaragecomplex, samen goed voor l ,5 hectare ten ein, 
vormen een inbreidingslocatie in de bi1menstad van Eindhoven. Deze locatie ligt als een groot 
achte1ierrein achter de bebouwing van de Dommelstraat, de Tramstraat, het Kerkplein, de 
Vestdijk en de Raiffeisenstraat. Het inbreidingsgebied maakt deel uit van een groter geheel, het 
bouwblok. Dit bouwblok is het plangebied waarover uitspraken worden gedaan en waarop het 
ontwerp zich toespitst. Het do el is dit plangebied uit de perifere hoek: te halen en terug te p laatsen 
op de k:aaii van Eindhoven als een veilig en prettig gebied. 

Het plangebied maakt onderdeel uit van de binnenstad en wordt begrenst door tw·ee belangrijke 
hoofdontsluitingsroutes, een stadsontsluitingsroute en een buurtweg. Het p langebied ligt op 
loopafstand van de bi1menstad en de groene donunelzone. De vier aanliggende zones zijn zeer 
niteenlopend en verschillen van elkaar qua :functie, dichtheid en schaal. Dit zijn de horecazone in 
het noorden, de woonzone in het oosten, de mixzone in het zuiden en de detailhandelzone in het 
westen. 

In het plangebied liggen de Raiffeisenstraat en de Pathe-steeg als inteme ontsluitingsrouten van 
bet bouwblok voor respectievelijk de automobilisten en de voetganger. 
In het plangebied zijn enkele waardevolle gebouwen aanwezig. In de Raiffeisenstraat staan de 
oude heren.huizen op de momentenlij st van de gemeente Eindhoven. Een deel van het 
autogaragecomplex is opgericht als luciferfabriek en dateert uit 1880, het overige deel komt uit 
een veel latere periode. Deze oude loods krijgt een nieuwe bestemming. 

De gemeente wenst een vergroting van het centrumgebied over de bi1meming heen. Het 
plangebied is daarvoor een ideale locatie. Maar ook een uitbreiding van de woon- en 
horeca:functies zijn gewenst. 
Het gebied ligt tussen de cityzone en de rustzone, en wordt ingevuld als overgangsgebied. De 
gewenste aansluiting van de bi1menstad met de dommelzone wordt met dit plan gerealiseerd. 

Het concept stelt dater twee aspecten nodig zijn om het plangebied terug op de kaart van 
Eindhoven te laijgen, namelijk: verkeer en attractiviteit. Om verkeer te genereren wordt de 
noord-zuid route geintroduceerd. Deze nieuwe voetgangersroute sluit aan op de bestaande 
voetgangerszones en ligt evenwijdig aan de stadontsluitingsroute de Vestdijk. Deze nieuwe route 
rijgt de beide aanvoetroutes, de bijbehorende zones, en alle tussenliggende plekken aan elkaar. 
Tevens wordt de verbinding van de noord-zuid route met de detailhandelzone in het westen 
geintroduceerd. 
Ter bevordering van de attractiviteit krijgt het deel van het plangebied ten westen van de noord
zuid route gedeeltelijk nieuwe detailhandel, aansluitend op de bestaande detailhandel, en 
gedeeltelijk een openbare groenzone. Via deze groenzone en het kerkplein, dat ook een groen 
karakter dient te laijgen, wordt de verbinding tussen de bi1menstad en de donunelzone gemaakt. 
De Raiffeisenstraat, ten westen van de noord-zuid route, wordt een verblijfsgebied. Ze maakt 
onderdeel uit van een horecalus samen met de Dommelstraat. Het deel ten oosten van de noord
zuid route is minder doorgaanbaar en krijgt voomamelijk een woonfunctie. 
Al deze nieuwe zones warden uitgerust met een rustig karakter dat de overgang markeert tussen 
de cityzone en de dommelzone. 
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Het ontwerp bestaat uit vijf aaneengesclrnkelde omsloten rnimten, kamers genoemd, ontsloten 
door middel van onderdoorgangen. Onder de bebouwing, ender de grond, ligt een parkeerkelder. 
In het oosten steekt een extra parkeerverdieping boven het maaiveld uit waardoor de drie 
opliggende woonkamers boven het maaiveld begi1men. Het ontwerp is voomamelijk gericht op 
(jonge) gezim1en in de stad. 
In het westen aan de noord-zuid ro ute, ligt het centrale plein met op de begane grond nieuwe 
winkeltjes en daarboven appaiiementen. De winkeltjes zijn geent op publiek uit het Dorinthotel 
en de bovemnodale inkomens . De voo1111alige luciferfabriek wordt het nieuwe Centrum van de 
Kunsten en zorgt voor de nodige sfeer op het piein overdag en ' s avonds. Door middel van een 
flexibele gevel loopt het plein door tot in de tentoonstellingsruimte en omgekeerd. 
Ook in het westen ligt de groene binnentuin met de nieuwe sho1i-stay units voor het Dorinthotel. 
In de Raiffeisenstraat komt hoogwaardige horeca en exclusieve zaakjes, eveneens met het oog op 
Dorintgangers. 
Als accenten zijn in het plan torengebouwen opgenomen die, op subtiele wij ze, de kamers met 
elkaar verbint. Ook het thema van een burcht maakt van het ontwerp een mooie eenheid die de 
technologie van de stad lean onderstrepen. 
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I-Ioofdstuk 1: InReiding 

L1 PnJlj rectom§chrij ving 
Dit project beschrijft een strategisch plan voor het levensvatbaar maken van een middelgrote 
binnenstadslocatie. Dit strategisch plan is op stedebow.vkundig niveau ingezet en mondt uit in een 
uitwerking van het plan met raakvlakken op het architectonisch niveau. 
Het project betreft een ruimtelijke en functionele op gave voor een peri .fere locatie midden in de 
binnenstad. 

Voor de omliggende geb ieden van deze locatie geldt dat de gemiddelde bebouwingsdichtheid 
hoog is, en dater een grote verscheidenheid aan verschillende functies en netwerken aanwezig is . 
Hierdoor is een grote creativiteit, een goede grip op de locatie en de omgeving, en het meermaals 
doorlopen van het cyclisch ontwerpproces noodzakelijk om to t een goed eindresultaat te komen. 
Het project is doorlopen in samenwerking met begeleiders vanuit de TU en de gemeente 
Eindhoven. 

1.2 JP Hano m§chirij ving 
Dit project voorziet in een strategisch plan voor de invulling van een binnenstadslocatie van 
Eindhoven van 1,5 hectare groot. Dit gebied is gelegen buiten de bi1menring ten oosten van de 
centrnmkem. Bij dit strategisch plan wordt gekeken naar een invulling van de inbreidingslocatie 
alsmede naar het functioneren van het totale gebied waarbinnen deze inbreidingslocatie valt, het 
plangebied. 

Met dit project worden diverse nieuwe functies in het plangebied geintroduceerd, zoals 
kleinschalige detailhandel , horeca, wonen, groen. Het project voegt daarbij zowel publiek als 
private openbare ruimte toe aan de bitmenstad, en voornamelijk autovrije voetgangersgebieden. 

De uitdaging van dit project is het levensvatbaar maken van een binnentenein nabij het centrnm, 
dat geen belangrijke ontsluiting heeft, verscholen ligt en wordt begrensd door achterkanten. 
Middels het strategisch plan ontstaat een aantrekkelijk geheel en wordt de gewenste stap gezet 
van het levensvatbaar maken van het terrein. Het gebied wordt via logische verbindingen uit de 
schaduw gehaald en bij de bi1menstad getrokken. 

13 Leeswijzer 
Het verslag is opgebouwd volgens een traditionele opzet waarbij toegewerkt wordt naar de 
uitwerking van het plan 
Het volgende hoofdstuk beschrijft de opdracht en de uitdagingen. Het doel en de te nemen 
hindemissen worden aangegeven en vertaald naar een plan van aanpak. 
De hoofdstukken drie en vier inventariseren respectievelijk het plangebied op interessante 
aspecten en het beleid met betrekking tot dit plangebied. Dit schept het k:ader waarbi1men het plan 
gestalte krij gt. 
Tenslotte beschrij ven de laatste twee hoofdstukken respectievelijk het concept en het ontwerp . 
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Hoofdstuk 2: De opd:ra;eht 

2.1 De inbreidingslocatie 
De gemeente Eindhoven heeft de afgelopen j aren een aantal percelen opgekocht in de bin:.11enstad 
van Eindhoven. Te sarnen vom1en deze percelen een aaneengesloten gebied van l ,5 hectare groo::. 
Dit is voor een inbreidingslocatie iE de binnenstad een redelij l<: groot gebied. 
Het is een geb ied dat veelal begrensd wordt door achterkanten van gebouwen zodaL het gebied 
gezien wordt als binnentenein van het gehele bouwblok. 
De teneinen warden als onveilig gebied aangemerkt, en hiervoor moeten verbeteringen bedacht 
warden. Het is een gebied dat op dit moment weinig waarde toevoegt aan de positieve beleving 
en het gebruik van de binnenstad. Het is een binnenterrein dat slecht bereikbaar is en geen 
aansluiting vindt op belangrijke loop- of aanvoenoutes in de bim1enstad. Het kent zijn 
ontsluitingen via een onderdoorgang en een interne straat in het blok. 

Voor de gemeente Eindhoven is er hogere prioriteit voor ontwikkeling van andere iocaties in de 
binnenstad dan deze locatie. Hierdoor is nog geen visie of programma van eisen voor de locatie 
aanwezig. Deze is er wel voor het grotere geheel. De gemeente is geholpen met alle studies over 
deze locatie, om tot een goede analyse van het gebied en de potentiaal van bet gebied te komen. 
Dit project draagt voor de gemeente bij aan het verbeteren van de grip op het gebied. 

2.2 Heit p[angebierdl 
Bij de invu1ling van een inbreidingslocatie moet terdege rekening gehouden warden mer de 
aansluiting op de omgeving. Bij deze locatie speelt de omgeving een zeer belangrijke roi, 
aangezien deze locatie het bi1menten:ein is en dus een onderdeel is van een grater geheel, het 
bouwblok. De inbreidingslocatie vonnt samen met de Raiffeisenstraat en de Pathe-steeg het hart 
van het bouwblok oftewel de inteme structuur van het bouwblok. Pla1men en uitspraken over de 
inbreidingslocatie moeten altijd tegen het licht worden gehouden van bet grater geheeL het 
bouwblok. In dit licht ontstaat het plangebied. 
Het plangebied behelst het gehele bouwblok, en in het bijzonder het hele inteme gebied aangezien 
hiervoor een veel onduidelijker beleid en toekomstbeeld is dan voor de randen van het bouwblok. 
Concreet betreft het plangebied de inbreidingslocatie, de Raiffeisenstraat en de Pathe-steeg, met 
alle aan- en omliggende bebouwing en openbare ruimten. 

2,3 DoeisteUing en probleemsteUing 
Het doel is een strategisch plan te maken die het plangeb ied met de inbreidingslocatie nieuw 
leven in blaast waardoor een positieve bedrage wordt geleverd aan de beievings- en 
gebruikswaarde van de eindhovense bim1enstad. 
Dit uit zich in een concept dat aansluit op de bestaande omgeving en op de bestaande 
ontwikkelingsvisie van de stad. Dit concept gee.ft de te verrichten werkzaamheden aan voor het 
plangebied. Deze werkzaamheden worden vertaald in een uitwerking. Nieuwe bebouwing en 
functies voor de inbreidingslocatie en nieuwe bestemmingen voor de overige gebieden van het 
plangebied. Dit is een van de vele mogelijke uitwerkingen van het concept. 
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De uitdaging bij deze doelstelling is het p langebied uit de perifere hoek te halen en terug op de 
kaati van Eindhoven te brengen als een veilig en prettig gebied. 

2,4 Aanpaik opgave 
Voor de gemeente draagt dit project bij aan de vergroting van de grip op het gebied en op de stad. 
Dit project resulteert in een uit\verking van een concept waarbij bet gehele proces van 
locatieverkeru1ing en conceptvom1ing tot de uitwerking is doorlopen. Dit proces is meerdere 
malen door lop en of gedeeltelijk doorlopen om tot een degelijk plan te komen ( een cyclisch 
proces). Het plan is daarbij tweemaal gepresenteerd bij de gemeente Eindhoven en op de 
Technische Universiteit. 
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Hoofdstuk 3: Jinventarisatite plangebiired e.oo 

In dit hoofdstuk warden de verschillende elementen van het plangebied behandeld naar 
aanleiding van een ruimtelijke en functionele analyse en de geschiedenis van de locatie. 

I'fa een korte introductie op de locatie wordt de geschiedenis van het gebied verkend aan de hand 
van de ontwikkeling van Eindhoven. Hierbij wordt duidelij k wat de ligging en functie van het 
gebied is . In de paragraaf daarna wordt gekeken hoe deze ligging en functies tegenwoordig z1jn 
ingepast bi1men de stad Eindhoven. 
Vervolgens wordt de analyse gegeven, eerst van de directe omgeving en daarna ingezoomd op de 
inbreidingslocatie. 

3.1 Kntiroductie plangebied 
Het plangebied is het haii van een bouwblok. Dit blok wordt gev01md door de bebouwing tussen 
de Tramstraat, de Kanaalstraat, de Vestdijk en de Dommelstraat. De Raiffeisenstraat loopt door 
het blok heen en deelt het blok in twee ongelijke delen. Het deel ten westen van de 
Raiffeisenstraat is reeds bebouwd. Het oostelijk deel is onbebouwd, dit is de inbreidingslocatie. 

De inbreidingslocatie is een terrein aan de achterkanten van de randbebouwing van het bouwblok. 
Het terrein is samengesteld uit meerdere losse gebieden te weten, een bedrij vencomplex, een 
gemeentelijk parkeerterrein en een prive parkee1ierrein. De parkeerterreinen zijn samen goed voo r 
zo ' n 300 parkeerplaatsen. Bij elkaar gevoegd vorrnen ze een vreerndvo rn1ig perceel van 1,5 
hectare groat. 
Het terrein is bereikbaar via doorgangen en hiaten in de randbebouwing van het blok en de 
Raiffeisenstraat. 

De Raiffeisenstraat en de Pathe-steeg zijn de ontsluitingsstraten van dit binnenterrein van het 
bouwblok. De Raiffeisenstraat heeft een breed profiel en fungeert als de auto-ontsluitingsroute 
van het blok. De Pathe-steeg heeft een veel smaller profiel en fungee1i als voetgangersroute in het 
blok. 
De bebouwing aan de Raiffeisenstraat is zeer gevarieerd in afineting en functie, en kent vele 
bebouwingshiaten. Via deze bebouwingshiaten is het inbreidingsgebied te bereiken. 

3.2 Geschiedenis 
De plattegrond uit 1560 geeft de stad Eindhoven weer in essentie. Op de plattegrond zien we dat 
de huidige bi1menstad van Eindhoven vroeger omringd was met het water van de Vest. Ten 
Oosten van de stad loopt de Do1mnel met haar uiterwaarden. 
Het gebied tussen de Vest en de Dommel is het gebied waar tegenwoordig l1et bouwblok is 
gesitueerd. 
Uit het Noorden, Westen en Zuiden komen de invalswegen Eindhoven binnen. Duidelijk te 
herke1men zijn de grate en kleine Berg, en het Stratumseind/Stratumsedijk . Deze zuidelijke tak 
steekt de dommel over. Vanuit het Oosten (het plangebied) komen geen wegen aan in Eindhoven 
eventuele routes uit het Oosten takken aan op de zuidelijke invalsroute, om zo over de dommel te 
gaan en zo Eindhoven binnen te komen. Op de plattegrond is ook het kasteel 'Die Haghe ' te zien 
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ten Oosten van Eindhoven ligt tussen de Vest en de Dommel. In die tijd \Vas het kasteel 
omgebouwd tot klooster. 
Duidelijk is te zien hoe de hoofdstraat tussen de twee poorten van Noord naar Zuid loopt (Demer, 
Rechtestraat en Stratumseind). En verder loopt er een hoofdstraat tussen de poort van de grote 
berg en de poort bij het nieuwe kasteel (Kerkstraat en Ten Hagestraat) . 
Wat verder opvalt is de weg langs de Vest aan de Noordzijde. Dit zijn de korte en de lange Dijk, 
later wordt dit de Vestdijk. Deze weg loopt dood op het water van de Vest, waar zij tegenwoordig 
doorloopt en onderdee l uitmaakt van de binnenring van Eindhoven. 
Het Raiffeisendistrict, ten Noorden van het klooster tussen de Dommel en de Vest, kent in deze 
tijd geen belangrijke ontwikkelingen. 

De industrie ging in dejaren vijftig van de negentiende eeuw een bloeitijd in. Na 1860 begon de 
grote opkomst van de sigarenindustrie. Ook de nevenindustrie zoals luciferfabrieken en 
sigarenkistenfabrieken kwamen opzetten. 

Welgestelde fabrikanten bouwde eerst in de Ten Hagestraat hun vi lla 's, later venezen de 
herenhuizen langs de grachten (V estdij k) en aan de S tratumsedij k. Deze villa ' s maakten 
toente1iijd deel uit van het betreffende bouwblok. 
Ook de Tramstraat en de Dommelstraat hadden zich ontwikkeld tot belangrijke wegen in het 
stratenplan van Eindhoven. De Dommelstraat liep vanaf het centrum van de stad naar de p lek 
waar de Dommel kon worden overgestoken. De Tramstraat was een zijweg van de Dommelstraat 
en liep richting het ldooster en het kruispunt met de Paterskerk. De zichtlijn door de Tramstraat 
naar de Paterskerk is nog altijd aanwezig. 

Op 2 September 1880 werd vergunning aangevraagd voor de bouw van een derde luciferfabriek 
in Eindhoven. 
De luciferfabriek was in bedrij f in 1882, en was gesitueerd aan de Vestdijk in het tegenwoordige 
Raiffeisendistrict. De firn1a 'Vissers en Langemeijer & Co ' heeft zich daar gevestigd vanwege de 
aanwezigheid van de voomaamste grondstof van de lucifer. In de beekdalen van de rivier de 
do1mnel was de Canadaboom, een Canadese populier, in ruime mate aanwezig omdat het hout 
ervan goed was voor de klompenmakers uit de streek. Tevens was de prijs van populierenhout in 
die dagen bij zonder laag. 

De aanvraag was voor de bouw aan de Vestdijk, tussen de villa ' s en de zaal van de koninklijke 
Hannonie ' Apollo's Lust '. Er kwarnen vee l bezwaren naar voren voor de bouw van een fabriek 
op deze locatie. Zo zou er veel geluidsoverlast zijn, er zo u een groot brandgevaar zijn, en 
natuurlijk zouden de aangrenzende percelen met waardevermindering te kampen krijgen. 
Uiteindelijk is de vergunning toch verleend, maar hiervoor is de opzet van het bedrij f drastisch 
veranderd. In plaats van een langgerekte loods van 100 meter over de vo lle diepte van de kavel, is 
een loods gebouwd van de halve lengte (55 meter) met een verdieping daarop . Verder moest het 
gebouw zo gesitueerd zijn op het perceel dat de koninklijke Ham1onie 'Apollo 's Lust ' zo min 
mogelijk hinder ondervond van de bedrijvigheid. Dit betekende dat het gebouw in de meest 
Noordoostelijke hoek van het perceel moest komen, evenals de machinekamer. Dit is te zien op 
de plattegrond van de percelen. Het gebouw staat tegen de Noordelijke percelen aan en staat zo'n 
25 meter van de Vestdijk verwij derd. 
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Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen en een werkverdieping onder een marsardedakkap . 
In vergmmingen van de gemeente waren bepalingen opgenomen over allerlei zaken waaronder 
het materiaalgebruik. Alleen de muurplaten, gebinten, gordingen en panlatten mochten van hout 
zijn, de rest van het gebouw moest uit brandwerend materiaal opgetrokken worden. Concreet 
betekende dat in die tijd een constructie van gietij zeren kolommen, vloeren die waren 
samengesteld uit ijzer en baksteen, en muren van baksteen. 
Dit karakter werd b ij de uitbreiding van 190 1 ingrijpend gewij zigd. 

De breedte van de fabriek is verdubbeld, en hierdoor is het dak veranderd. 
Hoewel tegenwoordig een deel van de noordgeve l nog vanuit de Raiffeisenstraat is te zien, is het 
niet meer mogelijk de oorspronkelijke fabriek van 1880 te reconstrueren. Daarvoor zijn te veel 
verbouwingen geweest. 
Bi1menin zijn nog de kolommen aanwezig die openingen herbergen voor de aandrij v ing van 
vroegere machines. 

Enkele jaren later (1916) werd een nieuw gebouw gebouwd tussen de luciferfabriek en de 
Vestdijk. Dit gebouw stond op ko llommen zodat het achterliggend telTein en de fabriek 
bereikbaar bleven. Ze huisvestte verplegers en verpleegsters van het tegenoverliggende 
ziekenhuis . 
Onder deze frontgevel werd een showroom geschoven en ook een benzinestation werd gep laatst. 
Tijdens de tweede wereldoorlog werd de frontgevel zwaar beschadigd en werd een modernere 
versie opgebouwd. Tegenwoordig wonen er in het gebouw studenten. 

Rond 1910 zag de centrumgemeente dat de kapitaalhachtige inwoners naar Stratum (Den 
Elzent) en Tongelre (het Villapark aan de andere kant van de Dommel) wegtrokken. 
Ingaande 1 januari 1920 is de samenvoeging van Eindhoven (centrum), Stratum, Strijp, Gestel, 
Tongelre en Woensel een feit. De industriele ontwikkeling van de stad ging in een stomrncl1tig 
tempo door en de bevolkingsaanwas kende een on-1'Tederlandse groei . In het topjaar 1929 
kwamen er 12.000 inwoners bij , en Eindhoven telde toen een inwonersaantal van bijna 90.000 . In 
deze periode verdwenen de stadsgrachten. Ze moesten plaats maken voor bredere wegen: de 
Emmasingel en de Vestdijk. 
Na de oorlog moest het centrum worden gesaneerd en een der middelen daaiioe, ook al voor een 
betere verkeerssituatie, was het aanleggen van de bi1memingbaan. De Vestdijk werd 
doorgetrokken met de bleekstraat en de Hertogstraat als onderdeel van de binneming. 

Afstudeerverslag 'Een nieuwe burcht voor Eindhoven ' TUE Ruben Bakennans April 2001 19 



'iGOr de birrnensiad 

E centraie ligging 

Afs tudeerverslag ' Een nieuwe burcht voor Eindhoven ' TUE Ruben Bakermans April 200 l 20 



3.3 Centra[e ligging 
De binnenstad van Eindhoven heeft zich ontwikkeld tot een afgebakend gebied, namelijk het 
gebied binnen de binnenring. De bim1enring zorgt voor een goede bereikbaarheid van de 
binnenstad, maar tevens ook voor de minder goede uitbreidingskansen van het winkelgebied. 
Het winkelgebied heeft een duidelijk herkenbare, winkelrondgang. Daaromheen ligt een 
grofmazig netwerk van aanlooproutes naar en over de binnenring Een systeem van tangenten en 
radialen. De binnenring is in dit systeem de tweede tangent, een autoverbinding tussen de 
radialen. Maar ze doet te weinig dienst als winkelroute, als net\Nerkverbinding tussen de radialen. 
De gebieden over de bi1meming tussen de aanlooproutes (radialen) hebben vooralsnog geen 
openbaar karakter of hebben niet mee kunnen komen in de ontwikke ling van de binnenstad, en 
hebben zodoende nooit de bim1enring kunnen helpen bij de ontwikkeling tot tweede tangent. 
Hierdoor zijn de aanlooproutes door de jaren heen de enige uitbreidingslocaties geweest van de 
binnenstad. 

Het bouwblok met het plangebied grenst aan een van de belangrijkste onts luitingsroutes van de 
binnenstad, zowel voor auto als voor fietsverkeer. Ook het openbaar vervoer en in het bij zonder 
de Hoogwaardige Openbaar Vervoerslijn zal over deze route plaatsvinden. Daarbij ligt het gebied 
op loopafstand van het centraal station en het voetgangersnetwerk door de binnenstad. Hierdoor 
is het gebied goed vertegenwoordigd bij alle vervoersnetwerken en een interessante locatie om tot 
ontwikkeling te brengen. 

Het bo uwb lok ligt tussen twee belangrijke aanvoe1Toutes van de binnenstad, namelijk aan de 
noordkant de Dommelstraat en aan de zuidkant de kanaalstraat. Beide straten voeren het pub liek 
aan dat uit het Oosten komt en naar de binnenstad toe gaat. Door de ligging van de 
onoversteekbare dommel tussen deze twee aanvoenoutes zal er weinig oostelijk publiek over 
andere routes dan deze twee komen. De Tramstraat doet vooral dienst als aanvoerroute voor 
fietsers en voetgangers, terwijl de kanaalstraat ook voor de auto-ontsluiting dienst doet. 

Dit bouwblok ligt in zo ' n zone over de binnenring tussen de radialen. Het ligt naast de 
bim1enstad, op loopafstand van het winkelgebied, de horecazone, de markt en talloze andere 
functie die de bi1menstad herbergt. Dat maakt het gebied tot een gewilde vestigingslocatie, was 
het niet dat de locatie vooralsnog een minder zichtbare locatie is doordat het een binnentenein is . 

Het bouwblok ligt aan de andere kant naast de dommelzone. De dommelzone is het culturele lint 
van Eindhoven en is de rustzone van Eindhoven. Het plangebied ligt op het grensgebied tussen de 
binnenstad en de dommelzone in en eet zo van twee walletjes . Dit maakt het gebied tot een 
aantrekkelijke vestigingslocatie. 

Al deze aspecten maken dit gebied tot een interessante locatie met een centrale ligging en vee1 
uitdagingen. 
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JA De omgeving 
In deze paragraaf worden de randen en de wanden van het boti-vvblok besproken. 
Aan de noordkant van het blok bevindt zich de horecazone in de vonn van het stationsp lein en de 
Dommelstraat. 
Bet stationsplein is een voetgangersgeb ied en vonnt de aanlooproute v:m bet centraal station ri.aar 
de binnenstad. De Dommelstraat is gedeeltelijk voetgangersgebied en gedeeltelijk 
eenrichtingsweg, en fungee1i als aanlooproute vanuit bet oosten van de stad naar de bi1mens tad . 
De bebouwing aan beide openbare ruimten is een mix van oud en niemv en herbergt voomamelijk 
horeca en aanve1wante functies. Hier bevinden zich onder meer de nieuwe bioscoop en enkele 
bekende discotheken van Eindhoven. De panden hebben een gemiddelde hoogte van drie tot vier 
lagen, met uitzondering van de groene toren. De toren markeert het centrale knooppunt van de 
Dommelstraat, het stationsplein en de Vestdijk. Deze toren bereikt een hoogte van meer dan 
vij ftig meter. 

Aan de westkant van het bouwblok bevindt zich de binnenstad met het winkelgebied ' de 
Heuvelgalerie' . Tussen de Heuvelgalerie en het bouwblok ligt de Vestdijk, en zowel de 
Heuvelgalerie als het bouwblok hebben aan de Vestdijk op gelijke hoogte een ontsluitingsroute. 
De Heuvelgalerie heeft een ingang naar het inteme winkelcentrum. Het bouwb lok heeft een 
ingang, in de vorm van een bestaande onderdoorgang, naar het haii van het bouwblok oftewel het 
plangebied. 
De Vestd~k is een belangrijke ontsluitingsroute van de bi1menstad. Het is een driebaansweg voor 
snelverkeer met redelijk brede trottoirs en fietspaden . De \/ estdijk herbergt zeer uiteenlopende 
functies , van overnachtings- en congresgelegenheden tot woningen en winkels . Ook de 
afmetingen van de bebouwing lopen sterk Lliteen. Van eengezinswoningen tot een tien 
verdiepingen tellend hotelcomplex. 

Aan de oostzijde van het bouwblok ligt, tussen de twee aanvoerroutes naar de binnenstad en de 
dommel, een woonwijk uit de jaren ' 80. Zowel gestapelde woningen als grondgebonden 
woningen komen hier voor, voomamelijk eengezinswoningen met een gemiddelde hoogte van 
drie verdiepingen. 
De Tramstraat vormt de overgang tussen het bouwblok en de woonwijk. Het is een oude straat 
met oude huizen waarin voomamelijk nog wordt gewoond. De wand van de Tramstraat die tevens 
de randbebouwing van het bouwblok vormt, is een aaneengesloten rij oude woningen van twee 
verdiepingen en een kap . Een mooi, stedebouwkundig element. 
Vroeger reed bier de Tram naar Geldrop, tegenwoordig is de straat slechts vanuit een richting 
toegankelijk voor autoverkeer. Daarbij is de ligging van de straat nooit veranderd, zodat de 
Tramstraat nog altijd een mooi uitzicht geeft op de Paterskerk. 

Aan de zuidkant van het bouwblok ligt een zone met grootschalige en hoge gebouwen. M aar met 
zeer uiteenlopende functies, zoals een kantorencomplex, de Paterskerk, een school en een 
klooster. Al deze functies liggen aan een grote openbare ruimte. Zo ook het grootschalige Dorint
hotel dat op de kop van het bouwblok ligt. Ook deze openbare ruimte herbergt allerlei 
verschillende functies, zoals openbaar en privaat groen, parkeergelegenheden, rijbanen en 
voetgangersgebieden. Het Dorint-hotel heeft een bijzonderheid. Zij zet met de helft van haar 
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gebouw een stap terugwaarts , zij trekt zich gedeeltelijk terug. Het gevolg is dat de openbare 
ruimte een grillige vorm krijgt en minder duidelijk als eenduidige ruimte uit de verf komt. Hier 
moet verbetering in komen. 
Voor deze totale zone ge ldt dat er geen eenduidige fu nctie of thema aan meegegeven kan worden. 
De kanaalstraat, die als rijbaan onderdeel uitmaakt van deze grote openbare ruimte , is een van de 
belangrijke aanvoerroutes vanuit het zuidoosten van Eindhoven naar de bi1menstad. Zij kruist hier 
de Vestdijk, een andere belangrijke ontsiuitingsroute, waardoor een druk verkeersknooppunt 
ontstaat. Daar komt bij dat aan het kruispunt de ingang van een gro te ondergrondse parkeergarage 
is gesitueerd, zodat dit irnooppunt voor veel congestie zorgt in de binnenstad. 

Samengevat ligt het bouwblok tussen de horecagelegenheden van de Dommelstraat, de \Voningen 
van de Tramstraat, de hoogbouw van de kanaalstraat, en de differentiatiebouw van de Vestdijk. 
Het b lok ligt tussen de grootschaligheid van de V estdij k en de Kanaalstraat, en de 
kleinschaligheid van de Tramstraat en de Domrnelstraat. Tussen een van de 
hoofdontsluitingsroute van de stad en een bumi-/woonstraat. Tussen de birn1enstad en een 
woonwijk. Tussen een horecaplek en een kantorenlocatie . 
Hier moet terdege rekening mee worden gehouden en moeten uitspraken over worden gemaakt. 

3.5 Het plangebied 
Zoals eerder is venneld worden uitspraken gedaan over het gehele bouwblok, en niet alleen over 
de inbreidingslocatie. De randen van het bouwblok zijn aan bod gekomen in de vorige paragraaf. 
Het inteme karakter van het bouwblok is nog niet behandeld. Deze bestaat uit de 
inbreidingslocatie met zijn bebouwing en de twee interne ontsluitingsroutes met bebouwing: de 
Raiffeisenstraat en de Pathe-steeg. 

De inbreidingslocatie is een terrein met een grillige vom1. Het wordt gevonncl door een 
stadsparkeerterrein, een parkee1ierrein van het Dorint-hotel, en het autogaragecomplex van de 
firma 'Van Der Meulen-Ansems '. Het is gesitueerd direct achter de randbebouwing van bet 
bouwblok en heeft daarom voomamelijk met achterkanten van gebouwen te maken. 
De beide parkee1ierreinen zijn grote asfaltgebieden die slecht zijn onderhouden, en sociaal 
onveilig zijn. Er is weinig groen te vinden, en ook ander elementen zoals hoogteverschillen of 
interessante bebouwingen zijn op het terrein niet aanwezig. 

Het autogaragecomplex bestaat uit een viertal loodsen en een binnenpiaats . Dit complex is te 
bereiken via een bestaande onderdoorgang aan de Vestdijk. Drie van de vier loodsen zijn lelijke 
metalen dozen met een zeer geringe hoogte. De vierde loods is een oud gebouw van aanzienlijke 
hoogte en oppervlak. Dit is een voom1alige luciferfabriek uit 1880, omgebouwd tot 
parkeergarage. Deze loods is zeer de moeite waard te behouden vanwege zijn mooie, robuuste 
uiterlijk, en zijn geschikte hoogte voor deze plek. De loods kampt wel met een minder gelukkige 
locatie, namelijk op redelijke afstand van zowel de Vestdijk als de Raiffeisenstraat. 

De Raiffeisenstraat is een straat met twee gezichten. Het gedeelte van de Raiffeisenstraat dat 
aansluit op de Vestdijk kent een breed straatprofiel. Hier liggen naast de brede rijbaan twee 
trottoirs en een breed parkeerterrein . Op de rijbaan kmmen gemakkelijk twee auto's naast elkaar 
rijden. 
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Het gedeelte dat aansluit op de Dommelstraat heeft een smaller straatprofiel waar twee auto ' s 
naast elkaar al minder goed passen. Ook de beide trottoirs zijn smaller, en hier ligt geen 
parkeerterrein. 
De bebouwing langs de Raiffeisenstraat is zeer gedifferentieerd in uiterlijk, in schaal en in 
functie. In de Raiffeisenstraat zijn gesitueerd onder andere de grootschalige bioscoop , bet 
streekarchief en een kantorencomplex. Afgewisseld met vrijstaande woningen, een rijtje oude 
herenhuizen en een boerderij -achtige kantoor. Tussen deze gebouwen zij n op onregelmatige 
plaatsen, onbebouwde stuk.k:en grond aanwezig. 
Hierdoor ontstaat het beeld van een grote, ongecontro leerde mix van verschillende functi es, 
gebouwen en lege ruimten. 
Voor de heren11uizen geldt dat deze op de monumentenlijst staan, waardoor ze besche1mt zijn 
tegen afbraak. 

De Pathe-steeg is een ko1ie en smalle passage die loopt van het stationsplein naar de 
Raiffeisenstraat. Het is een voetgangerszone met een verspringende breedte. De aangrenzende 
gebouwen ztjn de bioscoop, de groene toren, een oud hotel en een boerderij-achtig kantoor. 
Halverwege de Pathe-steeg bevindt zich een voetgangersdoorgang naar de Vestdijk. Hierdoor 
ontstaat op deze plek het beeld van een fijmnazig voetgangersnetwerk tussen het centraal station 
en de Raiff eisenstraat. 
De bioscoop aan de Pathe-steeg heeft een grote glaswand zodat binnen en buiten visueel in elkaar 
overlopen. Bet geeft een grote sociale controle en het zorgt voor een meer aantrek.kelijk 
verblijfsgebied. Ook staan bier twee oude bomen die de steeg een rnooi aangekleed uiterlij k 
meegeeft. 
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_Hoofdstuk 4: Imrventl:ari§attie irichtHjnen gemeente Eililldlbioven 

Hieronder zijn de belangrijkste uitgangspunten en richtlij nen van de gemeente opgesomd. De 
gemeente heeft weinig harde eisen voor de inbreidingslocatie. De opgesomde uitspraken richten 
zich vee lal op een groter g bied zoals de stad Eindhoven of de binnenstad. 

4,1 Vig~rend beleid 
De ontwikkeling van de binnenstad moet geschieden naar 3 zo nes, namelijk de 
activiteitenzone, de mstzone en de cityzone. Het bouwblok met het plangebied valt op de 
scheiding tussen de cityzone en de rustzone. Onder de cityzone vallen de Heuvelgaleiie, de 
Vestdijk en de bebouwing aan de Vestdijk. Onder de rustzone vallen onder meer de Dommel 
en de woonwijk aan de andere kant van het blok. (De structuurschets Eindhoven binnen de 
ring; 1990) 

De bestaande ruimtelijke kwaliteiten van het plangebied en de inbreidingslocatie dienen 
gerespecteerd te worden en zo ver mogelijk als plandrager in aanmerking te komen. 
(S tedebouwkundige visie Eindhoven; 1995) 

4.2 Bestaande visies en piannen 
Het centrum dient vergroot te worden in oostelijke en westelijke richting. Deze vergro ting zal 
plaats vinden op en over de bi1menring. 

Gewenst is een versterking van de woonfunctie in het centrumgebied (kansrij k zij n nu de 
stadswoningen). 

Er is behoefte aan hoogwaardige horeca. 

Er is behoefte aan minimaal 350 parkeerplaatsen ter vervanging van het lmidige aantal in het 
plangebied. Dit aantal parkeerplaatsen voorziet in de parkeerbehoefte van alle voorzieningen 
in het plangebied. Het aantal parkeerplaatsen boven op deze 350 stuks dienen in eerste 
instantie de parkeerbehoefte van nieuwe ontwikkelingen in het plangebied. In tweede instantie 
de bi1menstad. 

(Naar een ontwikkelingsplan voor het centrumgebied; 1999) 

9 Er is onvoldoende invulling van de woonfunctie in de binnenstad voor de hogere inkomens. 
·~ Het ontbreekt Eindhoven aan een adequate groenstructuur in de bi1menstad. 
~ En daarbij ontbreekt het Eindhoven aan een goede relatie/verbinding tussen de bi1menstad en 

de dommelzone (rustzone). 
(S tadsvisie 20 l 0) 

4.3 Toekom~rtperspectieven 
~ Met het oog op de uitwaaiering van de binnenstad op en over de Vestdijk, moet de 

oversteekbaarheid van de Vestdijk warden verbeterd. Hiertoe wordt de Vestdijk ingericht als 
een 30 lan/uur zone. 

" Het Dommeltunneltje wordt wellicht in de toekomst een autodoorgang. Hierdoor zai de 
verkeersafwikkeling zich verplaatsen van de binnenring naar de tweede ring, waardoor op de 
Vestdijk een aangenamer verblij fsgebied ontstaat. 
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f1 De Dommelzone wordt het culturele lint van Eindhoven. Met het oog op dit culturele lint staat 
een invulling te wachten op en rond het p lein van de Paterskerk, zoals een museum of een 
atelier. 

4L2 Sam.ernvaHing 
Gewenst is een vergroting van het cen trum. Deze vergroting wordt gezien ais uitwaaiering over 
de binneming. 
Hierbij moet ingespeeld vvorden op het karakter van de twee zones : de cityzone en de rustzone , 
en moet rekening gehouden warden met een mogelijke verbinding vanuit het centrum met de 
dommelzone. 
Respecteer de bestaande ruimtelijke kwaliteiten, eventueel als plandragers . 
Het gebied moet plaats bieden aan minimaal 350 parkeerplaatsen, en een uitbreiding van de 
woon- en horecafuncties zijn gewenst. 
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_Hoofdstuk 5: H·et .cofillcept 

In dit hoofdstuk wordt het concept beschreven vanuit een eerste ontwerp voor het plangebied 
( een eerste uitwerking van het concept) . Het betreft een ruimtelijke en functionele uitwerking van 
de bebouwing en de openbare ruimten. Op deze manier zijn de consequenties van het concept 
verduidelijkt, en dit leidt tot een duidelijker begrip van het concept. 
In de eerste paragraaf wordt dit ontwerp ko1i gepresenteerd. Het ontwerp wordt in hoofdlijnen 
besclu·even. 
In de daarop volgende paragraven wordt gemotiveerd hoe deze ui twerking tot stand is gekomen, 
vanui t welk concept en vanuit welke achterliggende gedachten. Deze motivatie legt het 
achterliggend concept b loot. 

5.1 Een uitwerking 
Het plan is een ontwerp van interessante bebouwing en openbare ruimten. Het ontwerp toont de 
gebouwen die nieuw warden opgericht of een nieuwe bestemming krij gen en de openbare 
ruimten die ontstaan. 
In de uitwerking zijn vier verschillende openbare rnimten of 'plekken ' te herke1men en een 
nieuw, grootschalig gebouw. Deze indeling wordt nader bekeken . 

Allereerst is er een verschil tussen het oostelij k en het westelijk deel. Deze gebieden verschillen 
van elkaar in doelstelling en bijpassende functie . Het oostelijk gelegen deel heeft een private 
functie en wordt aangeduid met de woo n.zone, terwijl het westelijk gelegen deel een pLtbl ieke 
functi e heeft. Dit westelijke deel is opgedeeld in drie zones, namelijk de detailhandefzone 
(middengebied) , de groene zone en de horecazone (twee randgebieden). Tussen het oos telij k en 
westelijk deel ligt een parkeergarage als scbeidingsgebied. 

Vo or een goede ontsluiting van bet gebied en de verscbillende p lekken zij n er, naast de 
bestaande onderdoorgang, drie doorgangen bijgekomen. 
De bestaande onderdoorgang is die onder bet studentencomplex vanuit de Vestdijk. Zoals eerder 
is venneld is deze onderdoorgang verlengd_ De andere drie doorgangen wa rden doorgangen 
dwars door de bebouwing been, voor de juiste doorstroming. De voonnalige luciferfabriek beeft 
zo 'n doorgang. Het Dorint-hotel heeft ter hoogte van de voonnalige AIK-vleugel een doorgang 
gekregen. Hierbij zullen enkele kamers moeten verdwijnen. En tenslotte krijgt de middenlamel 
van de twee openbare ruimten een doorgang dwars door de nieuwe bebouwing. Alle doorgangen 
hebben een afrneting gekregen waarbij het idee van een onderdoorgang behouden blijft, maar 
waarbij geen gevoel van (sociale) onveilig ontstaat. 

De parkeergarage in het oosten is bereikbaar onder het maaiveld vanuit twee richtingen. De eerste 
ontsluiting haakt aan op de interne ontsluitingsroute, de Raiffeisenstraat. De Raiffeisenstraat is 
bier bedacbt als eenrichtingsweg van de Vestdijk naar de Dommelstraat waarbij ter hoogte van 
het woonhof de auto ' s onder de grond gaan_ De tweede ontsluiting gebellli via de Tramstraat (en 
de kanaalstraat) waarbij de ingang van de parkeergelegenheid onder de bi1mentuin ligt en tussen 
de voormalige AIK-vleugel en de kop van de Tramstraatbebouwing de grond in gaat. 
De parkeerplaatsen zijn voor bet grootste gedeelte ter vervanging van de oude parkeerten-einen en 
daarom gereserveerd voor de omliggende bedrijven, woningen en instellingen. Denk bierbij aan 
het Dorint-hotel, aan de winkels en bovenliggende woningen, aan het boreca-eind en alle 
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voorzieningen rond het stationsplein. De voetgangers komen omhoog uit de parkeerkelder in het 
gebied. 

Gebied A is de detailhandelzone. Dit is een plein van 35 bij 65 meter met detailhandel en andere 
functies er random heen. Ze wordt ontsloten middels drie doorgangen en een in/uitgang van een 
parkeergarage. De wanden van het plein zijn ongeveer 16 meter hoog. Op de begane grond zijn 
•Ninkeltjes gevestigd. Er is plaats voor 20 winkeltJes van gemiddeld 120 tot 13 0 m2 
vloeroppervlak. Daarboven zijn vier lagen rnet appartementen geplaatst. De voonnalige 
luciferfabriek is een uitzondering. Deze oude loods klijgt een nieuwe, publieke functie . 

Gebied B is de woonzone in het oosten. Ze is vom1gegeven als een woonhof doordat meerdere 
woningen zijn gegroepeerd rond een centraal plein, met een enkele ontsluiting naar de 
Raiffeisenstraat. Het plein heeft een afmeting van 25 bij 50 meter, met wanden van twee 
verdiepingen met kap . 

Gebied C is de groen zone. Deze plek is vonngegeven als een groene ruimte van 45 bij 55 meter, 
en wordt ontsloten vanuit drie kanten, twee onderdoorgangen en een open doorgang. De 
bestaande aanliggende bebouwing is 25 meter of hoger. De nieuwe bebouwing z~jn winkeltjes, 
woningen daarboven en een uitbreiding van het Dorint-hotel. 

Gebied D is de horecazone. Dit is een bestaand gebied met een nieuwe bestemming. De huidige 
bebouwing laijgt een nieuwe functie , namelijk veelal horeca of aan horeca gerelateerde functies . 
Het straatprofiel krijgt een nieuw uiterlijk. Ze wordt meer toegespitst op het verblij ven in plaats 
van het doorstromen. 

Voordat we naar het achterliggend concept kijken, wordt hier toegelicht hoe de 
ontwikkelingsstrnctuur in elkaar zit. 
Voor de verbetering van het gebied is verkeer nodig en nieuwe attracti vitei t. Dat zij n de twee 
pij lers van het concept. De volgende twee paragrafen behandelen ieder zo 'n pij ler. 
Paragraaf 5.2 behandelt de doorgaanbaarheid. Het bouwblok krijgt een aansluiting op het netwerk 
van de binnenstad en creeert zelf een fijmnazig, doorgaand netwerk. Hiervoor wordt ingespeeld 
op de doorgaanbaarheid van het gebied. Met een verbetering van de doorgaanbaarheid zal het 
doorgaand verkeer een weg vinden door het bouwblok, en zal het bouwblok intensiever gebruikt 
warden. 
Paragraaf 5.3 behandelt de attractiviteit. Er wordt in het bouwblok naast het doorgaand verkeer 
ook besternn1ingsverkeer gegenereerd. Hiervoor zijn trekkers nodig, een behaaglijke sfeer en een 
hoge attractiviteit. 

5.2 Zone.ring en doorgaanbaarheid van het biok 
Om (voet)verkeer in het gebied te stimuleren wordt de doorgaanbaarheid van het gebied vergroot. 
De ontsluiting tussen de noord en zuidkant is een belangrijke ontwildceling. 
Deze nieuwe noord-zuid route rijgt de beide aanvoetToutes en alle plekken daartussen aan elkaar. 
Hierdoor wordt het centrum als een rond geheel vertegenwoordigd in plaats van een geheel van 
uitlopers. Dit betekent een verbetering van het netwerk van de bi1menstad en het functioneren van 
de binnenstad. 
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De noord-zuid route is een voetgangersroute die parallel ligt aan de Vestdij k en aansluit op de 
bestaande voetgangerszone van het stationsplein aan de ene kant en het kerkplein aan de andere 
kant. De Vestdijk doet dienst als netwerkverbinding voor het snelverkeer. Hiervoor is een 
grofmazig netwerk nodig en aanwezig. De noord-zuid ro ute doet dienst als netwerkverbinding 
voor de voetganger, en legt daarvoor een fijmnazig netwerk neer. 
Deze route maakt een k01ie en aangename verbinding mogelijk tussen de omgeving van de kerk 
en die van het centraal station, en neemt daarbij het middengebied mee. Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid om het blok tot ontl:vikkeling te brengen als nieuw bestemrnings- of verblijfsgebied. 
Op deze manier wordt ~evens de kerk weer bij de (bi1men)stad getrokken, en hijgt het kerkplein, 
net als in het verleden, opniemv die belangrijke betekenis voor de stad als knooppunt van 
verscheidene historische assen (Tramstraat en Ten Hagestraat). 
Naast het kerkplein is ook het stationsplein een (nieuwe) pool voor Eindhoven. Met de komst van 
de noord-zuid route k.rijgt dit plein een extra toegang erbij zodat het een groter lrnooppunt wordt, 
en tevens zal de steeg naast de Pathe tot ontwikkeling komen. 
Het gebied ertussen moet ontlvikkeld worden. 

De Tramstraat is een bestaande noord-zuid verbinding tussen dezelfde polen, enkel ligt ze te ver 
van de bi1menstad en de Vestdijk verwijderd om te kunnen spreken van het ontstaan van een 
fijmnazig net. 

Een oost-west route ter bevordering van de doorgaanbaarheid is veel minder doeltreffend. 
Hier komen relatief zeer weinig bezoekers vandaan, aangezien de dommel deze woonhoek 
afschermt voor de rest van de stad. Een oost-west route zal de bi1menstad voorzien van alweer 
een uitloper terwij 1 Eindhoven behoefte heeft aan, en bezig is met, het verbinden van de 
uitlopers/aanvoelToutes. 
Dat er geen doorgang komt naar het oosten is tevens ter bescherming van de aanwezige 
woonwijk achter het blok. Op deze manier wordt ervoor gewaakt dat deze relatief nieuwe 
woonwijk in de toekomst geen dienst gaat do en als randzone van de stad. Verder is het L1itb lij ven 
van een verbinding met de Trarnstraat ter beschem1ing van het authentieke rijtje woonhuizen in 
de Tramstraat. 

Om de noord-zuid route gestalte te geven is in dit ontwerp een doorgang gemaakt door de 
appartementenunit van het Dorinthotel op de kop van het bouwblok. Dit is de consequentie van 
een goed fijmnazig netwerk ter bevordering van het verkeer en de doorgaanbaarheid. Een noord
zuid route naast het gebouw zal veel eerder het doe! voorbij schieten. 

Om de kansen van ontwikkeling van het middengebied te vergroten krijgt het blok, naast de 
noord-zuid route, een verbeterde verbinding met de bim1enstad in het westen. Aan de randen is 
deze verbinding reeds goed vertegenwoordigd (aanlooproute naar de bi1menstad). Vanuit het hart 
n n het blok wordt de verbinding met de ingang van de Heuvelgalerie op de Vestdijk versterkt. 
Het toekomstig verkeersbeleid wil op de Vestdijk een restrictie van 30 km/uur naleven. Dit 
bevordert de oversteekbaarheid voor voetgangers en daannee de aansluiting van het blok op de 
binnenstad. 

Op deze manier ontstaat een fijnmazige netwerk aan de westkant van het blok, en hier komen de 
functies die de binnenstad velTijken en vergroten zoals detailhandel en publieke voorzieningen. 

Afstudeerverslag 'Een nieuwe burcht voor Eindhoven' TUE Ruben Bakermans Apri l 2001 37 



Een ::erste ontvv~~rp 

• • •• 
• • • 

Detaiir1ancl ·a!:zor"1-s 
3 : V\Joonzone 
C: f3roenzon\:; 

.A.fstudeervei"slag 'Een nieuwe burcht voor Eindhoven' TUE Ruben Bakem1ans Apri l 200 ·1 38 



Met het inbrengen van een nieuw netwerk in het westen van het blok is de uitbreidingsmarkt van 
de binnenstad zeker verzadigd. Dit oostelijk deel van het blok krijgt daarom geen publieke 
functies. 

5.3 Attrac1tieve zone§ 
Het p langebied heeft met de noord-zuid route een verbinding gelegd tussen het stationsplein, de 
horecazone, en het kerkplein . Op deze lijn takken verscheidene routes aan vanuit de Vestdijk 
waardoor een goede bereikbaarheid ontstaat van het plangebied. Op de kruispunten van de noord
zuid route en de aantakkingen ontstaan belangrijke knooppunten. Op deze manier word de noord
zuid route een ketting met verschillende kralen (de knooppunten). Deze k.ralen moeten parels 
worden om het publiek te kunnen trekken. Daarvoor zullen de knooppunten een grote · 
aantrekkelijkheid en attractiviteit moeten krij gen. 

Het westelijke deel van de inbreidingslocatie is een groot gebied en is opgedeeld in twee 
gebieden, de detailhandelzone en de groene zone. De afmetingen van de twee gebieden passen bij 
het verkrijgen van een aangenaam verblijfskarakter. Waimeer dit gebied als een openbaar gebied 
wordt ingericht zal het te groot zijn en een ornnenselijke schaal krijgen. Tevens wordt op deze 
manier het aanwezige karakter van een nieuwe wereld achter de wand van de Vestdijk extra 
geaccentueerd en benut. Er ontstaat een gebied van meerdere ruimten. 

Het oostelijk gelegen gedeelte van het plangebied valt niet bi1men dit fijnmazige netwerk, en 
krijgt juist een tegenovergesteld karakter van het netwerk, namelijk een doodlopende hoek zonder 
grote publieke ruimten en attracties . 

Elk gebied heeft een eigen karakter, met eigen publiek en gebruik, en daarvoor een eigen 
in vulling. 

5.3.1. De woonzone 
Het wonen op deze locatie is ideaal. Het is dicht in de buurt van voorzieningen zoals bet centrum, 
een supermarkt, het bus- en treinstation, de dommelzone, het uitgaanscircuit, etc. Maar tevens ligt 
het aan de rand van de binnenstad op een perifeer gebied en tegen de mooie, rustige dommelzone 
aan. De doelgroep voor dit wonen zijn de gezinnen met kinderen. 
De gemeente heeft uit onderzoek aangetoond dater grote vraag is naar deze woningen in de 
bim1enstad. 

Het gebied heeft het karakter van een doodlopende uithoek. Zodoende is het een prima 
tegenhanger van de binnenstedelijke woontorens (centraal maar toch teruggetrokken). Hierdoor is 
het gebied uitermate geschikt voor gezi1men met kinderen spelend op straat. 

Het inzetten van een pleinvonn verbete1i de woonsfeer. Wonen aan een naar binnengericht hof, 
in een zelfstandige groep in het centrum van de stad. Het wonen gebeurt met elkaar rond een 
plein, zodat er veel sociale controle is en er toch een eigen plek gecreeerd wordt midden in de 
binnenstad. Een ideale oplossing voor stadswoningen en gezi1men met kinderen, en ideaal om een 
(verkoop )naam te geven. 
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Het binnengebied kan een openbaar karakter krijgen, maar ook een gezamenlijk-privekarakter. 
De voorkeur gaat uit naar openbaar, aangezien gezamenlijk-prive neigt tot het uitsluiten van 
anderen en het verschralen van de openbare ruimten van de binnenstad. 
Het hofkarakter is daarbij ook aantrekkelijk voor bezoekers. Juist het karakter van een 
binnenruimten in een bouwblok maakt het spannend om deze openbare ruimte te bezoeken. En 
juist dit karakter van een kleine wereld in de stad maakt een bezoek tot een soort 
ontdekkingstocht. Door het hofkarakter is er meer een gevoel van verantwoordelijkheid over de 
openbare ruimten van de aanwonende. Hierdoor ontstaat bij de bezoeker een gevoel van semi
openbaarheid. Dat maakt dat deze verkavelingvorrn een ideale kans bied voor gezinnen met 
kinderen in de binnenstad. 

Het binnenterrein is auto- en fietsvrij gehouden in verband met het gebruik van de openbare 
ruimten voor allerlei andere activiteiten dan voortbewegen. Het bi1menterrein zal warden 
gebruikt als een gezamelijke voortuin of voorplein van de omwonenden. 

De woonvorm die hier komt is voomamelijk de grondgebonden woning van drie tot vier 
verdiepingen, met achtertuinen en een gezarnenlijke ( openbare) vo01iuin, en parkeren onder de 
woning. Vier verdiepingen is de maximale hoogte waarbij het contact tussen woning en openbare 
ruimte nog voelbaar is. Boven de vier verdiepingen is er gevoelsmatig geen band meer met de 
aangrenzende openbare ruimten. Tevens zorgt deze middelhoge bebouwing voor een juiste 
aansluiting op de woonbebouwing van de Trarnstraat en de bebouwi.ngshoogte van de 
D01mnelstraat. 
Deze woningen zijn in deze opzet geschikt voor gezi1men met kinderen. Eventueel lean 
gevarieerd warden met gestapelde woningen (maisonnettes) . 

5.3.2. De groenzone 
Achter het Dorinthotel wordt het parkee1ierrein orngebouwd tot een groene bi1mentuin. Het 
parkeren zal onder de grond geschieden. Om dit te verantwoorden wordt eerst uiteengezet water 
met het Paterskerkplein gebeurd. 
Aan de multifunctionele zone en openbare ruimte bij de Paterskerk wordt een overkoepelend 
thema gegeven. Dit thema is gevonden in de aanwezige elementen, groen en vrijstaande 
bebouwing, gecombineerd met de eisen van de gemeente. Het thema dat wordt meegegeven aan 
deze openbare ruimte is 'een groen gebied ', zodat het aanwezige groen een bredere functie 
vervuld en voor de binnenstad een rneer adequate groenstructuur ontstaat. De openbare ruimte 
heeft de eigenschappen om een mooi groen gebruiksgebied te worden, waarbij de gebouwen in 
het groen zullen staan. Deze gebouwen lenen zich daar goed voor aangezien ze vaak monolieten 
zijn die weinig van de omliggende openbare ruimte vragen. 
De parkeerplaats van het Dorint-hotel aan het paterskerkplein krijgt een nieuwe functie namelijk 
openbaar groen of vo01iuin van het Dorint. Er zullen extra parkeergelegenheden onder het 
maaiveld komen om het verlies aan parkeerplaatsen op te vangen. 
Het plein loopt dan vanaf de hoogstedelijke boulevard met grootschalige en hoogstedelij ke 
structuur naar de meest besloten, rustige en kleinschalige, groene binnengebieden aan de 
Dommel (rustzone) . Tezamen met het open stellen van de groene klooste1iuinen en met een 
nieuw water erbij zal dit een fantastisch nieuw groen gebied worden voor de bi1menstad van 
Eindhoven. De groene steppingstone uit de binnenstad naar de rustzone die zo ontstaat brengt de 
dommel en het culturele lint dichter bij de binnenstad. Met een nieuw museum aan het plein dient 
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zich hier een uitennate geschikte locatie aan voor uitbreiding van het culturele lint aan de 
dommel. 

Met de noord-zuid route en de steppingstone wordt de gewenste aansluiting van de bi1menstad 
met het dommeldal, in de vorm van een groene as, bereikt. Dit is een goede verbinding aangezien 
hierbij de binnentuin gaat functioneren als eerste steppingstone naar het dornmeldal, en aangezien 
op deze manier een mogelijkheid on tstaat voor de gerneente om een groene as de binnenstad in te 
trekken 
De route via de Ten Hagestraat is minder geschikt aangezien de Ten Hagestraat voomarnelijk een 
auto-ontsluitingsroute is met een lage detailhandelwaarde. 
Waru1eer de verbinding met het dommeldal door het plangebied via een directe oost-vvest route 
plaatsvindt, zal dit dwars door de woonwijk plaatsvinden. Dit is ten eerste geen bevordering voor 
het woongenot aldaar, en ten tweede lijkt op deze manier de steppingstone die er al ligt, namelijk 
de klooste1iuinen, niet benut. 

De groene binnentuin zai op deze plaats goed functioneren omdat het onderdeel is van een groene 
route vanuit de binnenstad naar de dommelzone. Op deze manier vindt de binnenstad aansluiting 
bij de groene dommelzone en omgekeerd. 
Deze plek moet een fantastische plek worden aangezien hier twee werelden naast elkaar komen te 
liggen. Aan de ene kant van het Dorint-hotel begeeft een bezoeker zich in de drnkte van de 
hoofdonts luitingsroute van de bim1enstad van Eindhoven (de Vestdijk), en aan de and ere kant in 
de rust en de stilte van een groene openbare tuin . 
Met deze tuinen hier heeft het Dorint-hotel een moo i uitzicht erbij , waar de gasten van het hotel 
wellicht graag zullen verblij ven. Het zouden de ' tuinen van het Dorint ' kunnen worden, zoals een 
kruidentuin, of een vlindertuin met een vogelkooi of zo. Tevens is dit een uitgelezen kans voor 
een nieuwe trekker voor Eindhoven, eventueel zelfs bovenstedelijk. De speciale tuinen van 
Eindhoven, net zoals de tuinen van Interpolis in Tilburg. 

In tegenstelling tot het winkelplein waar een bezoeker kan genieten van de levendigheid en de 
actie op en rond het plein, zal de bezoeker in deze bi1mentuin verblij ven voor de rust en voor 
zichzelf. De ontsluiting vanuit twee kanten (en een derde als vluchtroute) garandeert dat dit een 
rnstiger verblijfsgebied wordt waar toch mensen zullen !open en komen. 
Dat de vleugelbebouwing van het Dorinthotel een doorbreking behoeft voor de doorgaanbaarheid 
van het gebied is reeds genoemd, maar met deze doorgang zal ook de binnentuin licht en lucht 
laij gen en een veel sociaal veiliger gebied worden. Verder werkt deze door gang als trekker voor 
publiek vanaf het kerkplein en de kanaalstraat, en natuurlij k worden op deze manier de twee 
groene gebieden aan beide zijde van de Dorintvleugel aan elkaar gekoppeld en opgenomen in de 
groene route. 

Ook dienen de blinde muren van het hotel afgesche1md te worden. Di t wordt gedaan door de 
nieuwe units die geplaatst zijn bij het hotel. Deze units dienen als sho1i -stay ap pa1iementen of als 
congreszalen van het Dorint-hotel. Ze zijn fantastisch gesitueerd, zorgen voor een veiliger en 
aantrekk.elijker gebied en zorgen dat de schaduwgebieden van de hoge vleugels van het hotel 
goed worden benut. 
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5.3.3. De horecazone 
Naast de graene binnentuin zal ook de Raiffeisenstraat een nieuwe parel worden voor de ketting 
Met de ontwikkeling van de Raiffeisenstraat als horeca-eind wordt aanslui ting gezocht bij de 
horeca van de Dommelstraat, het stationsplein en de Vestdijk, om zodoende een horecalus te 
vmm en die het blok in gaat. Dit geeft tevens de kans om de wens van de gemeente voor een 
verbreding van het horecaspectrum te vervullen. 

De oude herenhuizen zijn uitem1ate geschikt zijn voor een horeca functie . Wellicbt kan bier als 
tegenhanger van de Dommelstraat gedacht worden aan boogwaardige horeca zoals een hotel, of 
restaurants of een chique cafo . Ook de omliggende bebouwing, zoals bet bes taande hotelletje en 
de oude kleinschalige bebouwing aan de Vestdijk, lijken uiten11ate gescbikt om een horecafunctie 
te herbergen en een borecahoek te maken. 
Op de hoek van de Vestdijk met de Raiffeisenstraat wordt door de gemeente naar een nieuwe 
invulling gezocht. Het bestemmingsplan geeft hiervoor de keuze uit drie bestemmingen namelijk 
wonen, horeca of detailbandel. Dit gee.ft extra potenties voor het creeren van een horecalus . 

Verder is de afmeting van de Raiffeisenstraat erg ruim. De ruimte tussen de bebouwing wijkt af 
van de rest van de straten waardoor veel meer een (verblijfs)gebied ontstaat wanneer de 
parkeerfunctie verdwijnt. Hier kunnen terrassen worden geplaatst, en de verkeersraute naar de 
parkeergarage kan geminimaliseerd worden tot een eenrichtingsraute op gelijke vloerniveau 

Op deze manier wordt de parel een locatie waar de openbare ruimte zichzelf in zeer verschillende 
vonnen aan het publiek toont. In deze betekenis zal ook de ruimte achter bet hotel met de twee 
bomen een fantastische toevoeging zijn als openbaar verblijfsgebied. Deze plek zal met de 
ontwikkeling van het horeca-eind gei:ntegreerd worden en veel meer tot zijn recht komen. 
De nieuwe horecagelegenheden fungeren tevens als trekker van bezoekers van het gehele 
plangebied. De herenhuizen en de nieuwe wand op de inteme hoek van de Raiffeisenstraat 
trekken met hun publieke horecafuncties de aandacht van de mensen in de Dommelstraat, de 
Vestdijk of het Stationsplein. Wanneer de mensen ee1mrnal in de Raiffeisenstraat zijn fungeert de 
bestaande toren aan de ene kant en de terngtrekkende bebouwing aan de andere kant van de straat 
als nieuwe trekker. Er is daar een nieuw haii ontstaan door de samenwerking tussen de toren, de 
open ruimte, de oude luciferfabriek en de nieuwe ontsluitingsraute. 
Deze nieuwe plek heeft weer de kracht om het gehele plan van ontwikkeling van de 
Raiffeisenstraat van de grand te krij gen. 

5.3.4. De detail.handelzone 
Voor het middengebied wordt een functie aangetralcken waar een grate trekkracht vanuit gaat. 
Deze functie is de winkelfunctie, die aansluiting vindt op de uitgang van de Heuvelgalerie aan de 
Vestdijk. Ook dit middengebied wordt zodoende een bestemmingsgebied, een parel. 

Om in het blok publiek te trekken moet niet geprobeerd worden om het blok naadloos en 
geruisloos over te laten lopen in de bestaande winkelraute (Heuvelgale1ie). De Vestdijk zal altijd 
een barriere zijn tussen de Heuvelgalerie en de nieuwe detailhandelzone. Het nieuwe gebied zal 
op eigen kracht tot ontwik.keling moeten komen. 
De winkelraute is daarbij een ketting van afzonderlijke kralen met ieder een eigen attractiviteit. 
Deze ruimten dienen ontdekt te worden, en krijgen een eigen karakter en identiteit, en een eigen 

Afstudeerverslag 'Een nieuwe burcht voor Eindhoven' TUE Ruben Bakermans Apri l 2001 45 



Ee11 t:erste ontvvero 
" Deta ilha11d 2lzo1-1e 

B. Woonzone 
C Groenzone 
D: Horecazone 

De b~staande 0~1derdoorgang 
vanuit de Vestdij k 

Afstudeerverslag 'Een nieuwe burcht voor Eindhoven' TUE Ruben Bakermans Apri l 2001 46 



plek in de binnenstad van Eindhoven. Door deze ruimten visueel te koppelen aan elkaar ontstaat 
een eenheid, zonder dat een naadloze overgang tussen beide ruimten verplicht is om elkaar 
publiek te trekken. Deze nieuwe detailhandelzone zai goed zichtbaar worden voor iedereen. 

Deze locatie heeft reeds het karakter van een binnentenein dat achter de fa c;: ade van de VestdiJk 
ligt en te bereiken is via meerdere onderdoorgangen. Dit karakter is een ui tstekend uitgangspunt 
om deze detailhandelplek to t ontwikkeling te brengen. Juist vanwege zijn afwijkende karakter en 
vonn heeft het gebied de kracht en potentie om te ontwikkelen ten opzichte van zijn omgeving . 
Bij di t karakter is een goede bereikbaarheid en een zichtrelatie van groot belang. Om het karakter 
van omslotenheid te garanderen worden de ruimten ontsloten door middel van overbouwde 
doorgangen, net zoals bij de bestaande onderdoorgang aan de Vestdijkkant. Natuurlij k moeten 
deze doorgangen gemakkelijk te nemen zijn, en moeten deze toegangswegen uitnodigend en 
veilig zijn. Hiertoe is het aantal doorgangen vergroot en zijn de doorgangen wijd en open 
gemaakt en voorzien van glas en andere veiligheidszaken. 

Met de introductie van een eigen wereld, en die gemakkelijk per doorgang te ontdekken zijn, 
ontstaat de mogelijkheid om aan het geheel een thema mee te geven. 

Het plein en de oude luciferfabriek hebben een versterkende functie op elkaar. De loods geeft het 
plein sfeer en karakter. Het plein geeft de loods aanzien en ruimte. Aan de kant van de 
Raiffeisenstraat sluit de luciferfabriek aan op een tweede plein. Hierbij is de langsgeve l aan de 
Raiffeisenstraat zeker de moeite waard om te bewaren en te integreren in het nieuwe p Ian als 
mooie, authentieke wand. Beide pleinen en de noord-zuid route zetten de oude loods, met de 
onderdoorgang, letterlijk in het middelpunt van het plan. 

De uitgang van een parkeergarage is gesitueerd aan de oostzijde van bet blok. Op deze plek. 
fungee1i het als ontsluiting van het plein aan de oostzijde, en als afsluiter van de bi1menstad. 
Gebruikers van de parkeergarage zullen zich verspreiden over l1et gebied, en worden gebruikers 
van het gebied. Dit verhoogt de levendigheid in het blok. De parkeergarage staat overdag ter 
beschikking voor de detailhandel, en 's avonds voor de woningen en de overige (publieke) 
functies. 

Om het gebied attractief te maken moet gekeken worden hoe er een behaaglijk verblijfsgebied 
van te maken is. Naast de intrede van trekkers zal ook aandacht besteed warden aan zaken zoals 
vo1mgeving, sfeer en betrokkenheid. Het gebied moet mensen vast houden. Uiteraard is het 
autovrij maken een groot punt van winst voor de verblijfskwaliteit. 
Een verblijfsgebied voor voetgangers dus, waar je ook kunt winkelen. 
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Hoof dstuk 6: De uitweirlking 

In dit hoofdstuk wordt de uitwerking van het concept beschreven. Dit wordt besproken van groot 
naar klein, dat wil zeggen van het gehele plan to t aan de afzonderlijke elementen. 
De verschillende zones zoals beschreven in hoofdstuk 5 zijn uitgewerkt in de verschillende 
' kamers ' van het plan. Allereerst wordt een definitie gegeven van deze 'kamers '. Vervolgens 
wordt uiteengezet hoe de plattegrond en de doorsneden van het plan zij n. Daama zal worden 
toegelicht hoe dit plan zal functioneren, door middel van welke toegevoegde elementen. 

·6.1 Definitie " kamer ~ 

Het ontwerp legt een plan neer van verschillende 'kamers ' . Wat is de beweegredenen voo r het 
creeren van ' kamers '? 

Een stad of een andere omgeving vraagt om een heldere structuur zodat de omgeving duidelijk is 
en begrepen wordt door iedereen. Tevens is belangrijk dat de omgeving een open boek is voor 
iedereen wat betreft de functie, het gebruik, de aansprakelijkheid en de eigendomsverhoudingen. 
Naast deze duidelijkheid bij gebouwen is er een zeer geringe duidelijkheid bij publieke openbare 
ruimten, en dit vraagt om een verbetering. 
Van deze openbare ruimten wordt verwacht dat ze herkenbaar is en goed gedefinieerd is . Dit 
vertaalt zich vaak in het kunnen benoemen van een ruimte, zoals ook bij een woning wordt 
gesproken over duidelijke, herkenbare kamers (woonkamers, slaapkamer, hal). Denk 
bij voorbeeld aan de volgende benamingen: woonstraat, woonerf, woonplein, woon.ho f, 
woontoren, etc 
De tenn kamer staat bij de woning voor een afgesloten eigen ruimte die wordt onts loten met een 
deur of een doorgang in de wand (i .t.t. eethoek of zithoek) . Deze tem1 past ook goed bij de 
stedebouwkundig besloten openbare rnimte. 
De stedebouwkundige 'kamer ' staat hier voor een ruimte die nagenoeg geheel omsloten is met 
bebouwing en die ten opzichte van aansluitende openbare ruimten als een eigen (nieuwe) 
openbare ruimte ( een11eid) fungeert. Ook een stedebouwkundige kamer zal ontsloten worden door 
middel van deuren of doorgangen in de wand. 
Zoals een raam in een woonkamer licht en lucht geeft aan de ruimte zonder afbreuk te doen aan 
de omslotenlleid van de ruimte, zo kan ook bij een stedebouwkundige kamer een 'raam ' naar 
andere openbare ruimten toegepast worden. 
Een stedebouwkundige kamer krijgt vaak de tern1 plein of hof, maar andersom is een hof of een 
plein niet automatisch een kamer. 

De typologie van een 'kamer ' is een goede, vernieuwende aanvulling op de openbare ruimten van 
de bestaande binnenstad. Eindhoven heeft een overvloed aan doorlopende, oneindigende ruimten 
zoals straten en knooppunten. De centrale ruimten van de Heuve lgalerie en de Piazza lijken nog 
het meest op 'kamers '. 

6.2 Planomschrijving 
Het plan legt een ontwerp neer van vijf nieuwe kamers en een herbestemmingsgebied. Nu volgt 
een korte beschrijving van het ontwerp . 
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•;) De bebouwing 
De nieuwbouw is gefonneerd in groepen rond drie verschillende pleinen (learners) . In het oosten 
van het inbreidingsgebied bestaat deze nieuwbouw uit grondgebonden en gestapelde woningen. 
Op de meeste hoekpunten van de pleinen zijn de gestapelde woningen gesitueerd, daartussen de 
grondgebonden woningen. De drie woonpleinen zijn op een parkeergarage gelegen van L ;1,ree 
verdiepingen hoog. Deze parkeergarage steekt met i verdieping ui t boven het maaiveld waardoor 
de pleinen boven het aangrenzende straatniveau liggen. 

In het westen van het inbreidingsgebied ligt een vierde kamer. Dit plein ligt op straatniveau, en 
eronder bevindt zich een parleeergarage van 1 verdieping. De omliggende bebouwing van het 
plein bestaat uit de reeds bestaande oude fab1ielesloods en studentencomplex, en twee nieuwe 
wanden met voornamelijk detailhandel op de begane grond en wonen daarboven. 
De voornrnlige luciferfabriele is behouden gebleven en heeft een andere functi e gekregen, 
namelijk het nieuwe Centrum van de Kunsten. Het gebouw bezit een expositieruimte en allerlei 
ateliers . Er geldt geen winkelbestemrning voor dit gebouw. 

In het zuiden ligt de vijfde en laatste learner, en deze ligt op straatniveau. Hieronder is geen 
rnimte gereserveerd voor parleeren. Drie van de vier wanden zijn reeds bestaande wanden, 
namelijk twee Dorintvleugels en de Tramstraatbebouwing. V 66r een van de Dorintvleugels zijn 
nieuwe appartementen van het Dorinthotel gepland. De vierde wand wordt voornamelijk gemaakt 
door toevoeging van gestapelde woningen. Een dee[ van de wand is vo1m gegeven als een muur 
van gestapelde woningen ( een flat), het andere deel is vorrn gegeven als een toren van gestapeld.e 
wonmgen. 

Vo or de Raiffeisenstraat ge ldt dat de wand in het oosten is gecompleteerd. Op de begane gro t1d 

zij n ruimten gecreeerd voor detailhandel of horecagelegenheden. Daarboven zij n woningen 
gesitueerd. Voor de overige bebouwing in de straat zijn veelal andere functies toegezegd. 

(:) De onbebouwde ruimte 
De p leinen of kamers zijn voornamelijk onbebouwde ruimten. Al is onder vier van de vij f learners 
een parkeerdek gerealiseerd. 
Sommige kamers zijn benoemd en\of gethematiseerd. De middelste woonkamer is de 
ontsluitingskamer, de hal of gang van een woonhuis. Tezamen met de twee buitenste 
woonkamers (huiskamers) is de doelgroep gezim1en. 
De learner in het westen is het centrale plein, en de kamer in het zuiden is de binnentuin. Beide 
streven ze rustige verblijfsgebieden te zijn op de grens van binnenstad en de dommelzone, 
oftewel een overgangsgebied. Zowel het centrale plein als de binnentuin zal aan- of opliggende 
functies afstemmen op dit thema van overgangsgebied. 
De v~fp leinen zijn openbaar toegankelijk en worden inclusief de onderdoorgangen toegevoegd 
aan de bestaande hoeveelheid openbare ruimten in de bi1menstad. Helemaal in het oosten van de 
inbreidingslocatie zijn tien tuinen gesitueerd voor de aangrenzende woningen. Deze tuinen zijn 
pri vaat grondgebied. 
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o De ontsluitingsrouten 
De woonkamers tellen twee intem e ontsluitingsrouten naar elkaar en drie ontsluitingsrouten naar 
buiten. Deze ontsluitingsrouten zijn voomamelijk vormgegeven als overbouwde doorgangen, in 
dit verslag onderdoorgangen genoemd. 
Het centrale plein heeft twee doorgangen erbij gekregen. Een doorgang door de oude 
fabriekloods en een doorgang naar de birmentuin. Bij alledrie is er sprake van een 
onderdoorgang. 
De binnentuin wordt op drie manieren ontsloten. Een onderdoorgang naar bet centrale p lein. Een 
onderdoorgang naar het kerkplein, door de vleugel van het Dorinthote i, en een doorgang naar de 
Tramstraat. Deze laatste doorgang is reeds aanwezig, maar zal worden verbeterd. 
De parkeergarage die gedeeltelijk onder en gedeeltelijk boven de grond ligt wordt aan Lwee 
kanten ontsloten. De eerste ontsluiting ligt aan de Raiffeisenstraat ter hoogte van de woonkamers. 
Hier rijden de auto ' s bovengronds de parkeergarage in. De tweede ontsluiting ligt aan de 
Tramstraat ter hoogte van de opening tussen de woonbebouwing en het Dorinthotel. Hier duiken 
de auto ' s de grond in en rijden onder het groene plein naar de parkeergarage. 

"' De hoogten 
De gestapelde woningen in de vorm van de woontorens zijn accenten van het gehele plan. Deze 
woontorens zijn steeds op de hoe.ken van de kamers geplaatst en steken een verdieping uit boven 
de grondgebonden woningen. De grote toren in het zuiden is op zijn beurt weer breder en hoger 
dan deze algemene hoektorens. Naast de accentlegging bij hoekpunten spelen de woonto rens ook 
een ro l bij het accentueren van doorgangen. 
Zowd de gebouwen als de openbare ruimten zijn op de parkeergarage gebouwd. De 
parkeerkelder onder de woonkamers heeft een hoogte boven het maaive ld gekregen zoctat de 
woonkamers opgetild zijn, varierend van een hele tot een halve verdieping. 

,ij De burcht 
De architectuur, de imichting van de openbare ruimten, de onts lui ting etc. worden allemaal 
vonngegeven vanuit het beeld van een burcht. Een aantal elementen van bet plan kunnen 
rege lrecht ingepast worden in dit thema zoals de hoogteverschillen, de hoekoplossingen, de 
onderdoorgangen en de binnenpleinen. 
Dit thema brengt een eenheid in het gehele complex, en schakelt ook het centrale plein en de 
oude luciferfabriek aan het geheel, aangezien dit aanplakken onderdeel uitmaakt van het karakter 
van een burcht. 
Eindhoven is de stad van de technologie. Maar deze modeme aspecten worden pas gewaardeerd 
wanneer ze in contrast staan met minder modeme aspecten. Het Evoluon aan de ene kant van de 
binnenstad, en de ( oude) burcht aan de andere kant. Een beter contrast is er niet. Daarbij kan een 
burchtconcept dat is uitgewerkt met modeme teclmieken en materialen een heel interessant, 
nieuw beeld opleveren voor Eindhoven. 
Tevens zorgt de burcht voor herkenbaarheid en identificatie, en dat is een extra aspect van de 
identiteit van de plek. Hier wonen mensen die houden van romantiek en kastelen. 
Met een goede detaillering en het gebruik van bekende burchtvonnen zoals bordessen, trappen, 
vensterluiken etc . zal een goede burcht ontstaan. 
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6.3 Functioneringsom§chrijving 
Deze paragraaf ve1ielt hoe het plan functionee1i . Ze vertelt hoe het plan gebruikt zal warden en 
welke aanpassingen en toegevoegde elementen zijn aangebracht om de j uiste sfeer te garanderen. 
In de volgende subparagrafen wordt eerst het gehele gebied onder de loep genomen en het 
bij zondere slement, de voonnalige luciferfabriek: . Vervo lgens worden de afzonderlijke kamers 
besproken. 

:6.3.1 Het plangebied 
De noord-zuid route loopt door, in plaats van om, twee gebouwen heen. Het slagen van een 
detailhandelzone staat of valt bij veel aspecten. Wa1meer hi er wordt gek:ozen voor een route om 
de oude loods heen en naar de Tramstraat, dan was de aansluiting op de bestaande situatie slecht 
geweest. V oor bezoekers van de binnenstad geldt dat ze niet om will en rij den en via de kortst 
mogelijke route op de plaats van bestemming willen komen, dat betekent concreet zo strak 
mogelijk in de bumi van de Raiffeisenstraat en de Pathe-steeg, en zo recht mogelijk tegenover de 
kanaalstraat bij het kerkp lein. Vanuit het kerkplein is een ingang die via de Tramstraat loo pt veel 
minder aantrekkelijk. De Trarnstraat is een woonstraat en een zijstraat, die niet in het beeld past 
van een binnenstadsroute. Een doorgang door het Dorinthotel maakt een visLteel contact met de 
bi1mentuin mogelijk vanaf het k:erkplein, zodat vanuit de kanaalstraat ( een aanvoerroute) deze 
k:amers aantrekkelijk zullen zijn. 

Alle doorgangen zijn vormgegeven als onderdoorgangen. Dit heeft meerdere oorzaken. 
Voor het maken van de noord-zuid route zijn de doorbreking van twee gebouwen nodig, en 
tezamen met de bestaande onderdoorgang geeft dit een consistent beeld. 
Daarbij is de onderdoorgang de beste ontsluitingsmanier voor behoud van het kark:ater van een 
gesloten hof of plein, oftewel de kamer. Met een onderdoorgang doo rbreek je de wandbebouwing 
minimaal. Met een goede detaillering van materialen en afmetingen warden deze 
onderdoorgangen pub lieksvriendelijk en zelfs interessant. 

Het Centrum van de Kunsten en de grote woontoren zijn lwee beeldbepalende gebouwen die van 
het gehele plan een eenheid maakt. 
Het appa1iementencomplex heeft zijn gevels naar drie kamers gericht, namelijk een woonkamer, 
de binnentuin en het centrale plein. Deze toren heeft de grootste afmeting van alle torens omdat 
het met deze opvallendheid de drie verschillende kamers bij elkaar trekt. 
Het Centrum van de Kunsten trekt het horeca-eind bij het centrale plein middels de 
onderdoorgang en doordat het met zijn uiterlijk de twee aanliggende pleinen een eigen k:arakter 
gee ft. 

De parkeergarage telt bijna 700 parkeerplaatsen. Een dee[ hiervan is bestemd voor de 
bovenliggende bebouwing zoals de woningen, het Dorinthotel en de wink:els. Ook: de 
park:eerplaatsen die moeten wijken voor dit plan mak:en deel uit van de 700 parkeerplaatsen. De 
overige ruimte in de garage is bestemd voor bezoekers van de bi1menstad. 
De garage heeft twee ontsluitingsroutes. Dit is ter voorkoming van congestie en andere 
problemen. Het bovendek heeft zijn ontsluiting aan de Raiffeisenstraat onder de woonkamer. Het 
benedendek: heeft zijn ingang aan de Tramstraat. Tussen het Dorinthotel en de woonbebouwing 
ligt deze inrit. 
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6,J ,2 H,.et Centrum van de Kum~ten 
Voor een nieuwe bestemming van de oude luciferfabriek is rekening gehouden met de inteme 
elementen van het gebouw. Aan de binnenkant is weinig tastbaars overgebleven van de 
voom1alige :functie (zoals machines en apparaten) , enkel de kolonunen met de ronde gaten raepen 
nog beelden op van vraeger. Dit is niet genoeg voor het terugbrengen van indrukken van gebruik 
van het pand. 
Het terugbrengen van de sfeer van weleer is niet tot uitgangspunt verheven. Bij deze loads wordt 
gebruik gemaakt van de andere invloed van de tijd, namelijk het verouderingsproces. 
Bij deze loods ligt de channe in de uiterlijke vervallenheid van de gevels, en in de oude 
bo uwkunst van muren met steunpilaren, oude stalen ko llommen en kleine metalen ramen. Het is 
dit aspect waaimee rekening is gehouden btj de toekenning van de nieuwe bestemming te weten 
het Centrum van de Kunsten. Een oude omgeving past goed bij een kunstzi1mige :functie. 

De loads bestaat uit twee delen. Aan de noordkant staat het deel van de oude, originele fabriek 
met verdiepingsvloeren. Deze kant van het gebouw is bestemd voor ateliers en zalen. 
Aan de zuidkant is in het verleden de oude gevel afgebroken en vervangen door kollo1mnen. Een 
nieuwe zuidgevel is 12 meter verder weer opgetrokken, en er is een nieuwe dale op het geheel 
gezet. De vloeren in dit nieuwe zuidstuk zijn losse vloeren, niet ingestoti in de muren. Deze 
vloeren zijn van metaal en zijn demontabel. De vloeren van deze zuidkant zijn ve1wijderd zodat 
een gra te bi1menruimte over blijft van 65 meter lang, en 12 meter breed en meer dan lO meter 
hoog. Deze ruimte die opgetrokken is uit oude materialen en teclmieken, ademt een sfeer ui t van 
indrukwekkende ruimten uit het verleden zoals kerken en andere geloo fs gebouwen en dwingt 
stiite en respect af. Dit past goed bij het karakter van het centrale plein, en bij het karakter van het 
Centrum van de Kunsten. Deze grate, lege ruimte is bestemd als exposi tieruimte met wisselende 
tentoonstellingen, georganiseerd en gecoordineerd door het Centrum van de Kunsten. 
Tentoonstellingen van cursisten van het Centrum van de Kunsten wisselen tentoonste ll ingen van 
andere instanties of scholen of particulieren af. Deze verandering van expositie gee ft een nieuwe 
impuls om het plein vaker te bezoeken. 

Het gebouw is, door de relatief kleine ramen van vroeger, een dichte doos met op de begane 
grand weinig contact tussen binnen en buiten. Het contact tussen het centrale plein en de ruimte 
in het voormalige lucifergebouw moet worden vergroot. Deze zuidgevel moet een gra te glasgeve l 
worden van de grond tot de eerste verdiepingsvloer, waarbij deze puien in open stand een 
maximale doorgang tussen plein en expositieruimte bewerkstelligen. Op deze manier kan een 
kunstuitvoering of een ambacht ook plaatsvinden op het plein en wordt het plein een verlengstuk 
van het Centrum van de Kunsten. Op tijden dat de expositieruimte niet toegankelijk is zal een 
aangename inkijk vanaf het plein aanwezig zijn. Ook de ateliers aan de noordkant in het gebouw 
hebben een open karakter zodat de werkzaarnheden gezien kmme warden vanaf de 
expositieruimte en het plein. In de bi1menstad van Breda blijkt vooral het keramische arnbacht 
leuk om te bekijken. 

De oude, vervallen buitenkant van de noordgevel b lijft gehandhaafd omdat het een mooie wand is 
voor het aanliggende pleintje. Deze gevel, die grotendeels is overwoekerd met begroeiing, geeft 
dit voorpleintje een oud en rustig karakter waar geen nieuwigheden en schreeuwende vo01werpen 
op z 'n plaats zijn. 
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De openbare doorgang is van glas waardoor het binnenste van de loods zichtbaar is buiten, en 
omgekeerd. De glazen doorgang zal dwars door de expositiernimte [open wat een fantastisch spel 
van ( openbare) ruimte geeft aangezien de expositieruimte a:fwisselend openbaar en prive-terrein 
lS . 

6 . .J.3 Het ,centrale Plein 
Het centrale plein is een prettige plek waar mensen elkaar ontmoeten, mer dkaar afspreken en op 
een rustig terras bijkletsen en kij ken naar de functies en mensen op het plein. 
De gemeenschappelij ke noemer van alle aanwezige functies is rus t in plaats van drukte . Het plein 
ligt op de grens van de Cityzone en de Dommelzone. Een binnenstadsgebied met een 
dommelzone-karakter is de beste overgang tussen de beide zones. 

De lengte van het plein is 55 meter. De oude loods strekt zich uit over de volle lengte van dit 
p lein. Doordat de wand tussen het plein en deze expositieruim te een gro te glaswand is maakt de 
expositiernimte onderdeel uit van het plein en het plein van de expositieruimte. De beide ruimten 
ztj n ontworpen met een gemeenschappelijke vloer. De breedte van het plein varieert zodoende 
tussen J 5 meter en 48 meter. 
De hoogte van de wanden is 15 a 16 meter, co tTesponderend aan de hoogte van de voom1alige 
luciferfabriek . 
De begane grand heeft tangs hee l het plein een hoogte van 3,60 meter, en daarboven tellen de 
v ier woonlagen een hoogte van elk 2,6 meter. Deze woonverdiepingen l1ebben balkons en 
inpandige galerijen aan de kant van het centrale plein. De woningen warden ontsloten vanuit een 
centrale ingang aan het centrale plein. 
De wanden van het plein zijn belangrijk voor het karakter van het plein. Balka ns steken minimaa i 
uit zodat het plein niet kleiner aandoet. 

De appartementen warden ontsloten via in teme galertjen. De stadswoningen ( oos tgeve l) warden 
aan de kant van de woonkamer ontsloten. 
De hoogte van de plint is overgenomen van de voorn1alige lucife rfabriek, dit is 3,6 meter. Deze 
plint wordt random op een zelfde manier vonngegeven. De nieuwe appartementen en 
stadswoningen aan het centrale plein hebben ook een gemeenschappelijk uiterlijk 
coITesponderend met de vemieuwende gevel van het bestaande studentencomplex. 
De voorkeur voor bouwstij l is neo-romaans, aanslui tend op de oude stij l van de voormalige 
luciferfabriek en het thema van de burcht. 

Het centrale plein moet een verblij fsgebied op zichzelf warden waarbij de trekkers van het gebied 
niet enkel de aanwezige winkeltjes zijn. Deze winkeltjes zullen gericht zijn op de bezoekers van 
de plek en zijn gericht op het veraangenamen van het verblij f. 
Dit rustige verblijfskarakter moet de trekker worden, aangezien Eindhoven weinig van dit soo rt 
plekken heeft. Enkele cafes in de Donunelstraat en de Kleine Berg zijn goede voorbeelden van 
prettige verblijfsplekken . De overige func ties moeten bij dit karakter passen en het versterken . 
Dat betekent dat er geen schreeuwende gebouwen en reclameboodschappen moeten komen, en 
geen gro te drukte van auto 's, fietsers of mensen. 

Het Centrum van de Kunsten vormt het hart van het plan en fungeert als schakel voor de twee 
aanliggende learners . 
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Het Centmm van de Kunsten is een instelling die werkt met jong en oud, zowel overdag als ' s 
avonds, maar juist met rustgevende en inspirerende bezigheden in plaats van schreeuwende en 
dmkke bezigheden. Deze instelling versterkt het karakter van het plein, maar brengt het plein ook 
een attractie doordat een expositieruimte bij het Centrum van de Kunsten hoort. 
Het Centrum van de Kunsten en de ondergrondse stadsparkeergarage zorgen voor bevolking van 
het plein. 

Een goede horecagelegenheid met een prettig tenas is onontbeerlijk, bij voorbeeld een Frans cafo, 
waar mensen ' s ochtends ontbijten, waar zakenlieden gaan eten en drink:en, waar personen een 
boek: of een krantje k:mmen lezen, waar vrienden kunnen bij kletsen, of waar Dorintbezoekers 's 
avo nds een drank:je nemen en genieten van de rust in de stad. Ook een theehuis of een 
bonbonhuis zal het goed doen op deze locatie. 

Voor de detailhandel geldt dat de winkels in de exclusievere sfeer zitten. Deze winkels spelen in 
op bezoek:ers van het Dorint-hotel, maar ook op de ve1wachting dat er veel 40 en 50 plussers naar 
dit rustige stadsplein komen. Het zijn wink:els met mooie, exclusieve producten waar mensen 
langs lopen om de winkels met etalages te bekijken. Bij voorbeeld winkels met sieraden, antiek, 
k:unst, schilderijen, trouwjurken, exclusieve k:leding, etc. De 40 en 50 plussers staan erom bekend 
dat zij eerder geld zullen investeren in deze exclusievere zaken zoals kunst en schilderijen, dan de 
40 minners . Om in de sfeer van het Centrum van de Kunsten te blijven zullen kunstgaleries, 
kleine expositieruimten en 'Centmm van de Kunsten ' -ondersteunende winkels ook goed passen 
op deze plaats . Er is ruimte voor zo 'n 10 tot 12 winkeltjes . 

Het buitenleven moet hier geactiveerd worden, en moet vooral gericht zij n op de 40 en 50 
piussers en minder op de jeugd en op kinderen. Een speelobj ect voor kinderen lijkt niet op zijn 
plaats op dit plein. Wellicht dat op het plein bezigheden plaatsvinden die interessant zijn om te 
bekijken zoals schaken of dammen, of jeu- de-boules . 

Het plein zal onderdeel uitmaken van de toeristische plekken van Eindhoven. Het ligt in de buurt 
van het Dorint-hotel, het Casino, het Muziek:centrum, een nieuwe Binnentuin en nog 
verschillende andere zaken die dit kwa1iier tot een interessant verblijfsgebied maken waar 
exclusievere winkels erg goed kmmen gedij en. 

:6.3.4 De woonkamers 
Het plan telt drie kamers die voor wonen zijn bestemd. Twee kamers met een zelfde afmeting en 
karakter, en een derde kamer die kleiner is en een andere functie heeft . De twee buitenste (noord
en zuidkamer) zijn verblijfsgebieden met voorkanten van woningen, te1wijl de middelste kamer 
( centrale kamer) veel meer een voorpo1iaal is met voor- en achterkanten van woningen. Deze 
middelste kamer is de ontsluitingskamer van de twee buitenste en herbergt de centrale toegang tot 
het woongebied. 

De beide grote kamers hebben een open ruimte van gemiddeld 30 bij 50 meter, en worden 
ontsloten met een centrale poort die naar de ontsluitingskamer gaat en een zijpooti . De pleinen 
worden omsloten met woonbebouwing van 3 lagen hoog, en hebben elk een open gevelstuk in de 
ombouwing voor het zicht op aangrenzende ruimten. Beide hebben ze in de woonbebouwing een 
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onderdoorgang naar de centrale ontsluitingskamer als hoofdontsluitingsroute, en een trap naar 
aangrenzende ruimte als secundaire ontsluitingsroute. Op de hoekpunten of op andere belangrijke 
punten van de woonbebouwing zijn accenten gelegd in de vorm van appartemententorens die 
uitsteken boven de woonbebouwing. 
Er dient zich een gevarieerd aanbod aan van woningen. Zo zijn er stadswoningen met tuin, met 
patio of balkon en zonder tuin, en er zijn appartementen met en zonder tuin. Al deze 
woonruimten zijn gemiddeld to t groat en hebben als doelgroep: het twee- of 
meerpersoonshuishoudens . 

Het verschil in hoogten van het maaive ld is voortgekomen uit de verschillende functies van 
verschillende gevels. De beide woonkamers hebben aan de westkant een bebomving met een 
tweezijdige aantrekkelijke gevel, namelijk naar het oosten (de woonkamers) en naar het westen 
(centrale plein en Raiffeisenstraat). Hier kmmen geen achterkanten komen of gesloten (blinde) 
gevels. 
De functies aan de westkant zijn verschillend van de functies aan de oostkant (respectievelijk 
detailhandel en wonen). Winkels willen vaak een blinde gevel aan de achterkant van de winkel, 
maar achterkanten of blinde muren zijn niet gewenst in de woo11kamers. De ontsluiting van de 
twee functies gebeurt op verschillende niveaus . Zodoende zijn beide woonpleinen een verdieping 
opgetild (boven op de parkeerkelder en de detailhandel) . De winkels hebben zo een achteruitgang 
naar de parkeergarage . 
Dit hoogteverschil schept voor de woo11kamers de mogelijkheid om een stuk woo nbebouwing 
weg te laten, zonder dat automatisch de ruimte van de woo11kamer samenvloeit met een 
naastliggende ruimte. Het karakter van een binnentenein wordt zodoende minimaal aangetas t 
terwijl de opening zorgt voor licht en lucht in de woo11kamers. 

Vo or de ontsluitingskamer (de hal of en tree) tussen de twee woonp leinen is een hoogteverscbi l 
minder noodzakelijk, aangezien deze kamer een circulatiefunctie heeft (i. t. t. een verb lij fs functi e) 
en zodoende met achterkanten kan bestaan. Een hoogteverschil van een halve verdieping is hier 
aanwezig. Met dit aanwezige hoogteverschil maakt dit plein onderdeel nit van het gehe le 
wooncomplex zodat het de twee woonkamers aan elkaar verbindt. En tevens is de aansluiti ng op 
de Raiffeisenstraat gegarandeerd doordat er sprake is van een de helft van de totale 
hoo gteo verb rugging. 
Op deze manier is de overbrugging van het totale hoogteverschil in twee stukken opgedeeld. De 
beide zijuitgangen, die het volle 3,6 meter hoogteverschil overbruggen, zijn zodoende 
tweederangs ontsluitingswegen ten opzichte van de hoofdingang. 
De begane grand vloer van de bebouwing aan het pleintje ligt een halve verdieping boven het 
maaiveld. Dat maakt dat de woningen minder inbraakgevoelig zijn dan wanneer de 
achteringangen op gelijke hoogte liggen met het maaiveld. Er is toch betrokkenheid bij het 
gebeuren op het plein (sociale contro le) omdat het slecht een halve verdieping verschil is, en 
bovendien wordt het plein minder als verlengstuk van de achterkanten van de woningen ervaren 
(als semi-openbaar terrein) . Het openbare karakter van het plein loopt door tot aan de balkons, of 
zelfs er onder, en dat is gewenst bij deze kleine kamer. Op deze manier is de openbare ruimte 
gevoeismatig groter. 

De omslotenheid van de bebouwing geeft de openbare ruimte van het plein een sociale veiligheid, 
en zorgt ervoor dat aanwonenden zich ontfermen over deze openbare ruimte . De omwonenden 

Afstudeerverslag 'Een nieuwe burcht voor Eindhoven' TUE Ruben Bakermans April 2001 63 



Afstudeervers lag 'Een nieuwe burcht voor Eindhoven' TUE Ruben Bakermans April 200 1 



zullen de buitenruirnte gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten, en zo zal een sociaal buitenleven 
ontstaan op deze pleinen. Orn deze reden zijn de vomiuinen weggelaten, het plein is de vo01iuin. 

De inrichting van het plein is open, en met zo weinig mogelijk objecten. Op deze manier biedt de 
open rnirnte de rneeste mogelijkheden voor spel en andere activite iten. Uitstekende balkons zijn 
er niet bij de stadswoningen aan de kant van het plein, interne balkons we i. De appartementen 
hebben op elke hoek een balkon. 

Het geheel wordt gebouwd met een k.nipoog naar het karakter van een burcht. Veelal zal dit 
uitgedrukt worden in extraatjes zoals luiken voor de ramen, kapitelen op het dak, trappen en 
bordessen, en torens . De zij ontsluitingen zullen ook gebeuren aan de zijkanten van de bordessen, 
volgens het beeld van een burchtontsluiting. 

6.3.5 De Binnentuin 
De afmeting van de binnentuin is 45 bij 55 meter. Dit is groter dan het centrale plein, maar dat 
verschi l wordt gevoelsmatig opgeheven door de aanliggende hoogbouw. 
De binnentuin wordt ontsloten middels twee onderdoorgangen. De Dorintvleugel heeft een 
onderdoorgang naar het kerkplein, en daar tegenover ligt een onderdoorgang naar het centrale 
plein. De doorgang naar de Tramstraat wordt een secundaire doorgang. Hier is ook de ingang van 
de parkeergarage gesitueerd. De auto ' s rij den onder de groene tuin naar het eerste parkeerdek 
onder de woonkamer. 
De beide doorgangen, de secundaire doorgang en het bordes van de woonkamer geven de tuin de 
nodige lucht en licht. Dit is nodig ter compensatie van het massale Dorinthotel. En tevens zo rgt 
dit voor de visuele relatie met de omliggende ruimten. 

Ten noorden van de tuin zijn twee woontorens gesitueerd met balkons en uitzicht op de tuin. Ook 
de nieuwe shortstay-units en de bestaande vleugel van het Dorinthotel hebben lmn uitzicbt op de 
tuin. 
Het karakter van de bi1mentuin is die van een kruidentuin, en lean ze l fs beschreven worden als de 
kasteeltuinen of buitentuinen van de burcht. Ze wordt bezocbt door een of twee personen waarbij 
het zitten in de zon, het kletsen of het rustig lezen en studeren voorop staan. Geen spelende 
kinderen of voetballende jongeren op een grasveld, maar mensen die struinen tangs de perkj es en 
de kruidentuintj es. 
De woontoren met de balkons geeft een mooi accent aan de tuin en tezamen met het bordes zal 
dit een plezierige sfeer geven aan het sociale karakter van de tuin. Met de shortstay units die 
ontsloten worden aan de tuinkant en die hun verblijfsrnimte aan de tuinzijde hebben liggen, en 
met de vemieuwde kamers met glasgevel van het Dorint-hotel zal dit een fijn verblijfsgebied 
warden. 

Voor de bouwstijl geldt dat hier een spiitsing aanwezig is tussen die van het Dorint-hotei e1i_ die 
van de burcht. De bi1mentuin dient als overgangsgebied tussen de beide gebouwen. De shortstay 
units worden opgetrokken volgens de regels van de architectuur van het Dorint-hotel. De winkel
en appaiiementenwand van het centrale plein wordt opgetrokken vo lgens de architectuur van de 
burcht. 
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6.3.6 !JLet H rnreca-eindl 
Het gedeelte van de Raiffeisenstraat dat aansluit op de Vestdij k wordt het horeca-eind genoemd. 
De monumentale herenlmizen do en dienst als hoogwaardige horeca, afgestemd op het pub liek 
van de exclusievere winkels op het centrale plein en op de hotelgangers. 
De nieuwe panden aan de Raiffeisenstraat, op de eindkop van het horeca-eind, zijn bestemd voor 
horeca en kleine gespecialiseerde winkeltjes zoals een kralenatelier of een oude ooekenwinkel. 
Daarboven bevinden zich appartementen met uitz1cht op het horea-eind alsmede op het 
binnenterrein van de woonk:amer. Ze worden ontsloteri vanuit dit binnenterrein . 
Met de introductie van deze niemve bestemming vormt zicl1 een horecaius vanuit de 
Dommelstraat naar de Vestdijk, en met de Pathe-steeg ais tussendoorgang 

De breedte van de Raiffeisenstraat heeft meer te bieden dan enkel een doorloopfunctie. De ruimte 
fung eert als verblijfsgebied met terrasjes en bankjes . Het autoverkeer dat naar de parkeergarage 
toe gaat verleent voolTang aan de voetgangers en fietsers . 

Het pleintj e aan de kop van het horeca-eind is een voorpleintje van het Centrum van de Kunsten. 
Het is een pleintje waar de horeca zijn terrasj es kan vestigen, maar het karakter ligt in 
tegenstelling tot het centrale plein, op het doorstromen. Aan dit p lein ligt de centrale 
toegangspoort tot de woonkarners, en de eerste onderdoorgang van de noord-zuid route. 
Bij de meeste doorgangen spelen woontorens een rol als accentlegger. Voomarnelijk bij de 
doo rgang vanuit de Raiffeisenstraat naar de middelste woonkamer. Deze toren, die een interne 
doorgang heeft naar de achterliggende woonkamer, doet dienst als aantrekkelijke hoelanarkering 
van de Raiffeisenstraat . Er ontstaat een zichtrelatie tussen beide uiteinde van de straat en de bocht 
in de straat. 
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