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(Fr.), m. (-s), 1. gang in een Qebouw; 
2. smalle strook grand tussen twee ferritoria 
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Resume 
De stad Eindhoven ondergaat op dit moment in een sneltreinvaart een immense gedaanteverandering. 
De "maakindustrie", die sinds begin vorige eeuw de groeimotor was voor de stedelijke ontwikkeling, 
wordt sinds de jaren '90 getransformeerd naar nieuwe stedelijkheid met de "denkindustrie" van nu. Er 
wordt de laatste 10 jaar dan ook in hoog tempo gesleuteld aan snelwegen, talloze herstructurerings
en centrumprojecten en de groene en industriele wiggen in de stadsstructuur. Binnen dat patroon 
van scheidingen tussen de vijf stadsdelen, die nog altijd een overwegend dorps karakter hebben, ligt 
nog een "vergeten" wig te wachten op een transformatie die recht kan doen aan haar nog verborgen 
potenties: Het Eindhovens Kanaal en de directe omgeving daarvan. 
Bij deze omvorming wordt de stad gedwongen om verder te kijken dan de stadsgrenzen, aangezien 
vrijwel het gehele kanaal in Eindhovens bezit is. 
De plannen die in dit document worden uitgelegd presenteren een mogelijke ontwikkeling van deze 
zone als een "Oostcorridor" - een corridor is een smalle strook tussen twee territoria - waarbinnen 
het kanaal als verbindend en themagevend element gebruikt wordt. Een opwaardering van de 
gefragmenteerde en inmiddels ook verloederde zone, door een transformatie van deze industriele 
wig tot een hoogstedelijk woonwerkmilieu binnen de stadsgrenzen. Buiten de stadsgrenzen 
ontstaat een landelijk woon/wateropvang- en recreatiemilieu. Dit alles echter met behoud van de 
scheidende functie die de strook altijd heeft gehad - in de historisch-ruimtelijke structuur - tussen de 
stadsdelen Stratum en Tongelre. Deze nieuwe interpretatie past zowel in het huidige beeld van de 
transformerende (postindustriele) stad als in de nieuwe problematieken rondom wateroverlast c.q. 
-beheer, stedelijke verdichting en verkeerscongestie. 
Water, dat voor Eindhovense begrippen een zeldzaamheid is in relatie tot het wonen, gaat in dit gebied 
op verschillende schaalniveaus een rol spelen in de vormgeving van de bebouwde en onbebouwde 
ruimte. Koppeling en terugbrengen van (oude) waterlopen tot een stedelijk netwerk, afgekoppelde 
hemelwaterafvoer op wijkniveau, waterpleinen en grondwatergebruik alsmede waterbeheer zijn 
voorbeelden van de gepresenteerde toepassingen. 
Eindhovens Oostcorridor wordt een snoer met kralen die elk hun eigen karakter en kwaliteit hebben 
en die samen een interessante ketting vormen. Een ketting als onderdeel van de "sieraden van 
transformatie" waar de stad zich op dit moment mee tooit. 
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2.1 Aanleiding 

Aan het eind van de universitaire studie gekomen besloot ik mijn afstudeerwerk dicht bij huis 
te zoeken: in Eindhoven zelf. Waarom ver weg zoeken, als er in de stad waar ik studeerde de 
interessante gebieden en onderwerpen voor het oprapen lagen (en liggen)? In mijn zoektocht naar 
een locatie en onderwerp heb ik mij laten leiden door mijn fascinatie voor het element water binnen 
de stedenbouw, door persoonlijke ervaringen met mijn geboorte/studiestad en woonplaats en door 
mijn verlangen om in het afstudeerwerk verschillende schaalniveaus op te kunnen nemen. Daarmee 
kwam ik uit op het Eindhovens Kanaal en zijn directe omgeving die ik uiteindelijk heb omgedoopt 
tot Eindhovens Oostcorridor: de titel van het afstudeerwerk dat ik in de komende hoofdstukken zal 
toelichten. 

2 . 2 Doelstelling 

Het doel van het afstuderen was voor mij het doorlopen van het planontwikkelingsproces op 
verschillende schaalniveaus door het opstellen van een visie op de Oostcorridor van Eindhoven 
en het daarbinnen uitwerken van een concreet deelproject. Ter uitwerking van deze doelstelling 
wilde ik een aantal verkenningen doen: een verkenning van het water als bindend element in de 
waterhuishouding van de stad, een verkenning van de mogelijkheden van een (andere) connectie 
van Eindhoven met Helmond en tevens een verkenning van woningbouw, bedrijfshuisvesting en 
recreatie in relatie tot de kanaalzone. 

2 . 3 P r o b l e e m s t e l l i n g 

Met dit doel in het achterhoofd heb ik mijn probleemstelling geformuleerd: 
Welke ontwikkelingen zouden het gebied van de Oostcorridor met gebruik van de gebiedseigen 
kenmerken een ruimtelijk grotere kwaliteit geven? 
Daarbij speelden de volgende deelvragen mee: 
Is de stad ruimtelijk in onbalans t.g .v. de ontwikkeling van de Westcorridor? 
Wat zijn de gebiedseigen kenmerken van de Oostcorridor? 
Op welke wijze kan het aanwezige water in dit gebied een bijdrage leveren in de stedelijke 
waterhuishouding, bijvoorbeeld binnen de wateroverlastproblematiek t.g.v. verharde oppervlakken/ 
verdichting van de stad? 
Wat zou de drager moeten zijn van ontwikkeling van het gebied van de Oostcorridor? 
Op welke wijze zou water een woonkwaliteit kunnen worden in de Oostcorridor en daarmee in 
Eindhoven? 
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3 . 1 Extra Large 
Op het schaalniveau XL richt ik mij op het raakvlak van stedenbouw met de planologie. lk heb 
kaders opgesteld die voortkomen uit analysegegevens en beleidsmatige uitgangspunten op 
regionaal niveau. De relatie tussen stad en landschap speelt hierin een belangrijke rol. De 
ingrepen zijn schetsmatig weergegeven en worden ondersteund door referentiebeelden. 
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boven· 

historische foto's van het Ein dhovens Kanaal vlnr : 

1895 (h avenhoofd) 

1931 (havenhoofd + gashouder) 

1932 (gasfabriek havenhoofd) 

1953 (gashouder aan kanaa l) 

volgende 2 pagina·s: 

foto ·s van het huidige Eindhovens Kanaal 



3 . 2 . H i s t o r i e 

"Het kanaal loopt van het negende pand van de Zuidwillemsvaart in nagenoeg westelijke richting naar 
Eindhoven, waar het in de havenkom eindigt. Het staat in open verbinding met de Zuidwillemsvaart. 
De lengte van het kanaal is 13,962 km, de bodembreedte 6m, de breedte op kanaalpeil 18-20m, de bodemdiepte 
2m-K.P. Het kanaalpeil is gelijk aan het peil op het negende pand van de Zuidwillemsvaart, n.l. 18,34 m 
+N.A.P. De waterstand is echter meestal 0,20 m hooger. 
Er wateren slechts drie kleine gebieden op af met een gezamenlijke grootte van 29 ha. terwijl op drie plaatsen 
water aan het kanaal wordt onttrokken voor verschillende doeleinden. Het Eindhovensche Kanaal is eigendom 
van en in beheer en onderhoud bij de gemeente Eindhoven. Bij K.B. van 1 October 1843, n°.47, werd aan 
het stedelijk bestuur van Eindhoven vergunning verleend tot het voor eigen rekening aanleggen van een 
scheepvaartkanaal van Eindhoven naar de Zuidwillemsvaart. 11 

Dit is een fragment uit het boek "beschrijving waterstaatskaart Noord-Brabant van 1949. Het kanaal 
is na de vergunningverlening gegraven en op 28 oktober 1846 opengesteld voor de scheepvaart. Het 
was smaller dan gehoopt, maar het zorgde ervoor dat de gemiste aansluiting op de Zuid-Willemsvaart 
werd hersteld, zodat Eindhoven met de andere Brabantse steden mee kon groeien. Tussen de twee 
wereldoorlogen werd het druk bevaren om o.a. grondstoffen, steenkool en bouwmaterialen aan te 
voeren. Na de tweede wereldoorlog is het kanaal drooggelegd om er ruim 1200 granaten en 60 
kleine bommen uit te vissen. In de jaren '60 stierf het kanaal een langzame dood met de opkomst 
van spoor en weg. Dichtgooien was een idee, maar gelukkig kwam het er nooit van, zodat een 
markant Eindhovens industrieel monument bewaard is gebleven. De enige functies die het kanaal 
op dit moment nog vervult zijn recreatie, een (kleine) bijdrage aan de stedelijke waterhuishouding en 
als habitat voor bijzondere flora en fauna. 
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midden verticaal: 

morfologische geschiedenis van Eindhoven in 5 stappen (rood=wonen, wil=industrie) 

rechts onder: 

schets De Casseres voor hel Algemeen Uitbreidingsplan Eindhoven met duidelijke wiggenslructuur 

links: 

Algemeen Uitbreidingsplan Eindhoven van De Casseres 

Het model dat de planoloog De Casseres in 1930 voor de stad Eindhoven 
heeft opgesteld is in feite nog steeds van kracht. In de concentrische structuur 
van dit model van Eindhoven, die de stad een kwaliteit in de vorm van een 
heldere leesbaarheid geeft, worden de verschillende dorpen waaruit de stad 
is opgebouwd gescheiden door wiggen. Het kanaal maakt deel uit van de wig 
tussen Tongelre en Stratum en vormt de basis voor het industriele karakter dat 
deze wig altijd heeft gehad. De kwaliteit van de industriele omgeving is met 
het wegsterven van het kanaal als industrieel vervoermiddel inmiddels sterk 
aan het afnemen. De vraag is nu wat 'men', in dit geval dus de gemeente, 
ermee aan moet om verdere verloedering tegen te gaan en in plaats daarvan 
het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Binnen de stadsgrenzen geldt dit 
voor de wig met het industriele karakter. Maar buiten de stadsgrenzen is het 
kanaal eveneens de verantwoordelijkheid van de gemeente Eindhoven (zie 
ook het fragment aan het begin van dit hoofdstuk) en uit de nu volgende 
analyse op grote, regionale schaal zal blijken dat daar ook het nodige kan 
- en in sommige gevallen zelfs moet - gebeuren. 
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luchtfoto van tussengebied Eindhoven en Helmond met Eindhovens Kanaal 
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3 . 3 . 1 0 o s t t a n g e n t 
Voor het vraagstuk van de Oosttangent is men op dit moment bezig aan de "BOSE"-studie: 
Bereikbaarheid Oostelijk deel Eindhoven/Helmond. Van de reeks varianten die daar warden getoond 
acht ik de keuze tussen twee opties het meest waarschijnlijk: een "grote tangent" rond Eindhoven 
en Helmond (Parkstad Eindhoven/Helmond 1) of een "kleine" tangent tussen Eindhoven en Helmond 
door. Jules Ruis en Winy Maas delen deze mening en hebben daarbij een creatieve c.q . innovatieve 
suggestie: 
Jules Ruis oppert op zijn website een innovatief "aquadek" boven het Wilhelminakanaal , waar de 
moderne techniek een rail/weg mogelijk maakt. Daar warden dan auto's aan gehangen. Winy Maas 
legt in het boekwerk 'Brabant 2050' op zijn beurt een aantal enorme (stedelijke) vervoersbruggen 
aan, waaronder de Vincent van Goghbrug, die in een nieuwe setting van stedelijk en landelijk 
weefsel de ruit rond Eindhoven afmaken. 

De twee alternatieven zullen een verschillende invloed hebben op het plangebied van Eindhovens 
Oostcorridor met zijn "blauwe draad" - het Eindhovens Kanaal - als drager. De grote tangent zal in 
het plangebied geen negatief effect brengen, maar heeft de prangende vraag of deze maatregel 
afdoende is om het verkeersprobleem rond Eindhoven op te lessen. Daartegenover is dat bij de 
kleine tangent een stuk duidelijker. Echter rijst hier het probleem dat voor de aanleg hiervan een 
aantal obstakels moet warden overwonnen. In de uitwerking van het plangebied heb ik een keuze 
gemaakt voor de variant van de kleine tangent. Deze keuze is gebaseerd op de verwachting dat de 
obstakels, voornamelijk de ecologische hoofdstructuur (EHS), en daarmee de bezwaren tegen deze 
variant warden opgeheven. De vraag die hier logischerwijs uit volgt is: 

Hoe kan deze kleine tangent, als meest kansrijke, aanvaardbaar warden gemaakt in het gebied? 

onder: 

6 varianten van de BOSE-studie 

links: 

de Oosttangent als een aangepaste BOSE-variant 4 

met subvarianten in de aansluiting 
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gebieden die met inu ndatiegevaar word en bedreigd 



3 . 3 . 2 I n u n d a t i e 
"In alle perioden en culturen is water de doorslaggevende factor geweest voor de vestigingskeuze 
van de mens. De vraag is of moderne technologie, overbevolking en klimaatverandering deze relatie 
tussen menselijke vestigingsplaats en water verstoren en de broosheid van het systeem laten zien. 
In de nabije toekomst zal de strijd voor en tegen water op de landelijke en dus ook de stedelijke 
agenda staan. 
Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het regent vaker en harder. Er komt 
de komende jaren zoveel water op ons af, dat technische maatregelen zoals dijkverhogingen alleen 
niet meer voldoende zijn. Willen we Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar houden, dan 
kunnen we niet langer volstaan met alleen de dijken te verhogen. We moeten ook het water weer de 
ruimte geven, voordat het die ruimte zelf neemt." Zo opent de website van de komende biennale die 
onder leiding van Adriaan Geuze over dit onderwerp zal gaan. 

In de context van Eindhoven ligt er een interessante opgave op dit vlak in de oplossingsmogelijkheid 
in het gebied van de Oostcorridor. Hoewel er uiteraard al een functionerend watersysteem in de 
stad Eindhoven aanwezig is, is hierin altijd ruimte en tegenwoordig zelfs behoefte aan verbetering 
in kwaliteit en kwantiteit. Zo heeft de gemeente (in de persoon van Alwin Beernink) laten weten dat 
de stad behoefte heeft aan wateropslag. Vanuit dit oogpunt ontstaat er een mogelijkheid waarbij het 
kanaal in combinatie met de oostelijk gelegen beekdalen deze kwaliteit en kwantiteit kan bieden. 
Het kanaal is, hoewel vanwege de hoge ligging niet ideaal, een sinds 1846 bestaande Eindhovense 
"waterleiding" die naast een functionele ook een cultuurhistorische en ecologische waarde bezit. 
Het probleem van de hoge ligging, met betrekking tot de aansluiting op oppervlaktewateren op lager 
niveau, wordt op een aantal plaatsen al overwonnen door pompen (Goorloop, Kleine Dommel) en is 
dus niet onoverkomelijk. 
Daarnaast speelt er het probleem van de inundatie (overstromingsgevaar). In een rapport van 
Waterschap de Dommel, "Toetsingskader Eindhovens Kanaal", wordt duidelijk gemaakt dat de 
oevers van het kanaal op sommige punten zwak zijn geworden en dus opgeknapt moeten worden. 
Het gevaar van inundatie (overstroming) is op deze plaatsen heel reeel en zelfs bedreigend, omdat 
het kanaal hoger ligt dan zijn omgeving. Redenen waarom het opknappen van de oevers nog niet 
is gebeurd zijn enerzijds de kosten die dit karwei met zich meebrengt en anderzijds het feit dat het 
Eindhovens kanaal vrijwel geheel in Eindhovens bezit is en de aanliggende gemeentes niet mee 
willen betalen. Zij hebben de delen van het kanaal die binnen hun grenzen vallen tot nu toe niet 
over willen nemen, omdat de gemeente Eindhoven een hoge vraagprijs hanteerde en los daarvan 
de aanpak van dat kanaaldeel grote financiele consequenties en risico's met zich mee zouden 
brengen. 
De vraag die hieruit volgt is: 

Hoe kunnen het Eindhovens Kanaal en de directe omgeving een ro/ spelen in de waterhuisho 
udingsproblematiek van de stad Eindhoven (droogte en natheid) en kan binnen die rol ook het 
inundatiegevaar bedwongen warden? 
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3 . 3 . 3 I n t e n s i e v e v e e t e e I t 

De Nederlandse agrarische sector is na de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot een van de 
meest vooraanstaande ter wereld. Dit is mogelijk geworden door gebruik te maken van de 
gunstige natuurlijke omstandigheden en door veel te investeren in onderzoek, voorlichting 
en onderwijs. Ook de goede kwaliteit van de producten en de open markt binnen de 
Europese Unie hebben bijgedragen aan deze vooraanstaande positie. Kortom: de intensieve 
veehouderij is door de jaren heen altijd een bron van welvaart geweest voor heel Nederland. 
Nederland wil deze sterke positie in de toekomst behouden. Maar de vraag is of Nederland op de 
huidige weg verder moet gaan met de intensieve veehouderij, of een andere richting in moet slaan. 
Het succesverhaal van de Nederlandse agrarische sector heeft namelijk een keerzijde. De markt 
is veranderd (kritischer consument), de concurrentievoordelen zijn verminderd (graanprijsdaling, 
liberalisering), de maatschappelijke omgeving is gewijzigd (milieu, dierenwelzijn) en nieuwe 
productiegebieden kwamen op (Zuidoost Azie, Zuid-Amerika). 
De verhouding tussen de intensieve veehouderij en de samenleving is ongemakkelijk geworden. 
Bij elke dierziektecrisis, zoals de recente uitbraak van vogelpest, laait de discussie weer op. De 
dilemma's zijn groot en er zijn geen pasklare oplossingen. In het licht van de huidige beleidsrichting 
van het rijk lijkt de kans groot dat de intensieve veehouderijen in het gebied gaan verdwijnen, zo 
weet het SRE (Robert van Dongen) te bevestigen. De vraag die hieruit volgt is: 

Op welke wijze kunnen de vrijkomende intensieve veehouderijgebieden gebieden (her)gebruikt 
warden? 

onder: 

beelden van de veeteellgebieden 

links: 

gebied met intensieve veeteelt 
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3 . 3 . 4 E c o l o g i s c h e h o o f d s t r u c t u u r 
De drie grootste ecologische elementen in het patroon van schering en inslag (zie de regiovisie 1993) 
dat het gebied tussen Eindhoven en Helmond kenmerkt zijn het "Kleine Dommeldal", de "Groene 
Heuvelrug" en, op iets kleinere schaal, de "Goorloop". Deze worden verbonden door het Eindhovens 
kanaal. Samen vormen zij de grootste obstakels voor de aanleg van de Oosttangent door dit gebied 
heen. Daarbij bevat het kanaal een bijzondere samenstelling van flora en fauna t.g.v. de lozing van 
schoon en verwarmd grondwater dat Campina Melkunie oppompt voor de keeling van haar producten. 
Dit oppompen heeft een neveneffect, aldus de gemeente Eindhoven: het houdt de grondwaterstand 
op peil in Stratum zuidoost, waar zonder deze grondwateronttrekking het grondwater stijgt en voor 
wateroverlast zorgt. 

onder: 

beelden van de ecologische hoofd structuur aan het kanaal 

links : 

de ecologische hoofdstructuur die het kanaal kruist 
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3 . 4 0 n t w e r p e n d e a n a l y s e 
De onderlegger voor het Masterplan van de 
Oostcorridor wordt gevormd door een serie 
van acht ontwerpende analyse-stappen . 
Analyserende stappen, omdat ze de relevante 
deelaspecten c.q. deeleigenschappen aan 
het licht brengen, steunend op de regionale 
analyseaspecten . Ontwerpend vanwege de 
oplossingsrichting die meteen wordt aan- en 
meegegeven. 

Stap O is de onderlegger. 

Stap 1 is een zoom 1n op de 
inundatieproblematiek die ik meeneem als een 
aanknopingspunt om in deze gebieden water in 
te zetten als ontwerpelement. Daarnaast moeten 
op deze plaatsen de oevers op korte termijn 
verstevigd word en. 

In Stap 2 blijkt dat het her te gebruiken intensieve 
veeteeltgebied een gedeeltelijke overlap heeft 
met een van de inundatiegebieden. Op deze plek 
kan dus een gedeelte van de Eindhovense vraag 
naar wateropvang worden beantwoord. 
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In Stap 3 wordt de belangrijke ecologische 
heuvelrug zichtbaar die een raakvlak (en zelfs 
gedeeltelijke overlap) heeft met het gebied waar 
de intensieve veeteelt hergebruikt moet gaan 
worden. 

Bij Stap 4 dient zich het eventuele probleem aan 
van de Oosttangent die het plangebied doorkruist. 
Wat meteen opvalt, is dat de variant dwars door 
de ecologische hoofdstructuur snijdt. Hoewel 
dit op het eerste gezicht een onmogelijkheid 
lijkt, is dit de enige mogelijke route die overblijft 
na eliminatie van andere varianten (zie BOSE
studie); door het Dommeldal of Geldrop/Nuenen 
aan de westzijde van de variant of door de 
beschermde dorpsgezichten en Mierlo aan 
de oostzijde is praktisch onmogelijk. Een 
compensatie van de te gebruiken natuur op het 
vrijkomende veeteeltgebied vormt een oplossing 
voor dit probleem 

In Stap 5 wordt nog even teruggekeken naar 
de overige inundatiegebieden waar water 
als ontwerpelement gebruikt gaat worden. In 
Helmond is dit in feite al het geval bij de oprichting 
van Brandevoort, waar wonen en water zijn 
gecombineerd. De Eindhovense gebieden krijgen 
eveneens deze combinatie van wonen en water 
als uitgangspunt mee. 
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Stap 6 toont de recreatieknoop die het landgoed 
Gulbergen moet gaan warden . Op dit moment 
warden al plannen ontwikkeld voor delen van 
deze knoop (evenementen, golfterrein, dierentuin 
etc.) , maar dit kan eenvoudig uitgebreid en 
gerelateerd warden aan het kanaal en het aan 
de zuidzijde daarvan liggende vakantiepark 
'Wolfsven' . 

Stap 7 toont de verschillende deelgebieden , met 
al ingevulde uitgangspunten als de wateropvang 
bij Gulbergen en het hergebruikte intensieve 
veeteeltgebied , die een functionele hoofdkleur 
als een film over zich heen hebben liggen (rood, 
blauw en groen). 

Tot slot van de ontwerpende analyse Stap 8, 
waarin schematisch de verschillende, ontstane 
deelgebieden te zien zijn: 
Het Havenhoofd en de Kanaaldijk in rood
en oranjetinten; de Oostcorridor binnen 
de Eindhovense stadsgrenzen. En buiten 
de stadsgrenzen het Kleine Dommeldal in 
blauwtinten, de Gulbergen in groentinten en het 
verder buiten beschouwing gelaten Brandevoort 
in geeltinten. De plannen voor Brandevoort e.o. 
zijn immers al gemaakt en bevinden zich in een 
uitvoerende fase. Het kanaal wordt zo de drager 
van de Oostcorridor; de ' blauwe draad ', waaraan 
zich de deelgebieden als kralen aan een snoer 
gaan ontwikkelen. 
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boven: 
de deelgebieden van het masterplan 
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3.5 Wiggenstructuur 

In de historische analyse is al sprake geweest 
van de wiggen, als scheiding tussen de 
verschillende voormalige dorpen, die Eindhoven 
een heldere structuur geven. Deze wiggen 
bestaan uit groengebieden (Dommelzone) of 
bedrijfsgebieden. Tegenwoordig bestaan deze 
wiggen nog, maar zijn qua verschijningsvorm 
in meer of mindere mate aan het veranderen. 
Belangrijke reden hiervoor is de veranderende 
bedrijfseconomische situatie. De wig die de 
stadsdelen Strijp en Woensel scheidt bijvoorbeeld. 
Deze was voorheen Philipsdomein met grote 
uitgestrekte fabriekscomplexen, maar krijgt met 
het verdwijnen van Philips' maakindustrie naar 
het verre Oosten (goedkope lonen landen) een 
nieuwe invulling. Ook krijgen de Dommel in het 
Gennepper Park en het TU/e terrein nieuwe 
aandacht. 
In deze context begint het (logische) besef 
te groeien dat er ook in de wig van de zone 
rond het Eindhovens Kanaal, waar tevens 
sprake is van een veranderend ruimtelijk en 
bedrijfseconomisch beeld, een adequate aanpak 
op zijn plaats is. Zeker gezien de mogelijkheden 
die bij de regionale analyse zijn aangegeven, 
maar ook voor het behoud, ontwikkeling en 
versterking van de typische stedelijke kwaliteit 
die Eindhoven rijk is met behoud van de oude 
ontstaansstructuur van dorpen. Het element 
water heeft hierin nog een bijzondere betekenis, 
gelet op de toenemende behoefte aan stedelijk 
waterbeheer, maar ook als benutting van een 
voor Eindhoven bijzondere kwaliteit. 

rechtsboven: 

de stadsdelen van Eindhoven 

rechtsonder: 
de wiggen tussen de stadsdelen 

links: 

de historisch-ruimtelijke opbouw van Eindhoven 
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3 . 6 0 p z e t M a s t e r p l a n 
Met het resultaat van de ontwerpende analyse (eerder in dit document behandeld) is de opzet 
gemaakt voor het Masterplan van de Oostcorridor. Op basis van stap 7 en 8 zijn de deelgebieden 
bepaald voor het Masterplan van Eindhovens Oostcorridor: Het Havenhoofd, de Kanaaldijk, het Kleine 
Dommeldal en de Gulbergen. Eerste vervolgstap hierop is dan een globaal plan voor de hele zone, 
dat bijgeschaafd wordt door meer gedetailleerde deelgebiedbenaderingen, waaruit de deelconcepten 
gedestilleerd worden die dan uiteindelijk het Masterplan gaan vormen. De deelconcepten zijn in 
schetsvorm weergegeven en worden begeleid door referentieplaatjes van de beschreven ideeen. 
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3 . 7 C o n c e p t w a t e r p l e i n e n 
De eerste ideeschets is die van de waterpleinen 
(hier afgebeeld). Deze is deels ge'fnspireerd 
door de verschijningsvorm van pleinen in 
het boek "Urban Space" van Rob Krier. 
Deze verschijningsvormen brachten mij, in 
combinatie met het feit dat water leidraad zou 
zijn in de planvorming, tot het · concept van de 
waterpleinen·. Daarbij is het mijn idee om met 
behulp van deze ·waterpleinen· de afwisseling 
aan te brengen in de eentonige lineaire structuur 
van het kanaal en tevens ruimtes te creeren , 
die naast wateropvangmogelijkheden, ook nog 
interessante plekken zouden kunnen vormen 
in de zone rond het kanaal i.e. een sterkere 
drager te worden van de Oostcorridor door 
het invloedsgebied te vergroten met het water 
ingezet als kwaliteit. In de uiteindelijke uitwerking 
van het Masterplan tot ontwikkelingsplan van 
het deelgebied Kanaaldijk West komt een van 
de vele mogelijke vertalingen van het ' concept 
waterpleinen ' naar voren : de kanaalboulevard 
als ontmoetingsplek op een kruising tussen 
verschillende routes gecombineerd met een 
abstract teruggebrachte, haaks op het kanaal 
georienteerde Lakerloop. 
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boven · 

schets concept waterpleinen 

linksonder: 

matrix waterpleinen 

rechts: 

matrix kanaaldoorsneden 

3 . 7 . 1 M a t r i x w a t e r p l e i n e n 
De crux is om het concept om te zetten in praktisch 
bruikbare ideeen. Hiervoor maakte ik een aantal 
variantschetsjes van mijn ideeen bij het concept 
waterpleinen. Door deze te categoriseren bleek 
dat er series en parallellen waren in varianten 
en dat het op deze manier mogelijk was om 
een matrix op te zetten waarin de verschillende 
mogelijkheden onderzocht konden worden. 



3 . 7 . 2 M a t r i x d o o r s n e d e n 
Naast de matrix van de waterpleinen, die vooral gericht is op het horizontale vlak, is het ook van 
belang de verticale dimensie mee te nemen in de conceptvorming. Dit heb ik gedaan door de 
verschillende mogelijke doorsneden van het kanaal en de directe omgeving in een soortgelijke matrix 
als voor de waterpleinen op te zetten. 

u 
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3.8 Havenhoofd 

Het Havenhoofd kent een complexe situatie waarbinnen veelsoortige gebieden in functie, uitstraling, 
hoogte, structuur etc. elkaar snijden, raken en/of overlappen . 
Het eerste concept is het doortrekken van de structuur van de Tongelresestraat waar het kanaal bij 
de aanleg doorheen heeft gesneden. Daarbij kan aan de Noordzijde van het kanaal een aansluiting 
en afronding gemaakt worden van de daar gelegen woonwijk, die een d.m.v. de vormgeving en hoge 
dichtheid zich onderscheidende verschijningsvorm zal hebben. De bewaring van de wig is immers 
een eerder genoemd en beargumenteerd uitgangspunt van het masterplanontwerp. De volgende 
3 concepten (dommeloever, hoogtelijn en 2e ring) zijn het best in elkaars verband uit te leggen. Te 
beginnen bij de verbreding van de dommeloever, zodat deze benut kan worden als kwalitatief green/ 
blauw gebied in de stad en er een gemakkelijkere verbinding mogelijk gemaakt wordt van de (kop 
van de) Oostcorridor met het Eindhovense centrum en vice versa . Daarvoor is een infrastructurele 
ingreep nodig die tegelijkertijd de problemen van de vreemde kruising nabij het havenhoofd oplost. 
Aanknopingspunt voor die ingreep en voor het inrichten van een openbare ruimte die op de kop van 
het kanaal zal verschijnen vormt het, voor Eindhoven relatief grote, hoogteverschil ter plaatse. Tot 
slot vormt Jezus Waaghals op de Paterskerk al tijden een herkenningspunt, doch niet voor grotere 

HAVENHOOFD i 
concept dommeloever), I\ 

I 
(( 
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HAVENHOOFD 
concept tongelresestraat 

HAVENHOOFD 
concept hoogtelijn 
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afstand. Naast de eerder voorgestelde openbare ruimte zou een landmark kunnen komen die een 
nieuw herkenningspunt en tevens een fraaie kop van de Oostcorridor gaat vormen. Het totaalbeeld 
levert het eerste deelconcept van het Masterplan op: Havenhoofd. 

HAVENHOOFD 
concept 2• ring 

HAVENHOOFD 
concept kanulzlchtu 

HAVENHOOFD 
concepten total 

• 
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linker pagina: 

referenties bij Havenhoofd, o.a.: 

Neutelings - IJtoren - Amsterdam 

De Architectengroep - Kopgebouw Borneo Sproenburg - Amsterdam 

Claus en Kahn - IJburg - Amsterdam 

rechter pagina : 

totaalbeeld deelconcept Havenhoofd 

HAVENHOOFD 
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3.9 Kanaald ij k 

De kanaaldijk vormt een uitgestrekt gebied dat in twee stukken wordt gesneden door de "ring". In 
eerste instantie laat ik de grotere structuren zien, vervolgens toegespitst op een deel binnen en een 
deel buiten de ring en ten slotte samengebracht tot een deelconcept kanaaldijk. 
Aan de kanaaldijk zijn op een aantal plaatsen projecten in uitvoering of zojuist afgerond. Deze 
plaatsen heb ik onderscheiden van de plangebieden waar nog geen plannen voor liggen maar die 
wel ·eerste hulp' behoeven. 
Naast die gebieden is er een doorlopend gegeven door de hele kanaaldijkzone: de bebouwingsstructuur 
die haaks op het kanaal staat. 

KANAALDIJK 
concept haakse structuur 
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3 . 9 . 1 Kanaaldijk West 
De eerste ingreep die gepleegd zou moeten worden is de ontkoppeling van het autoverkeer t.b.v. 
de mogelijkheid om autovrij wonen aan het kanaal te kunnen realiseren. Daarnaast zou een 
tangentverbinding een mooie verbinding vormen tussen de twee elkaar bijna rakende wegen 
(Gabriel Metsulaan en Tenierslaan), die oorspronkelijk bedoeld waren als onderdeel van een van 
Eindhovens infrastructurele verbindingsringen. Deze verkeersbrug vormt dan tevens een mooie 
afbakening van het (huidige) industriegebied kanaaldijk. Een gebied met een (onverwacht) grote 
potentie, zoals uit de uitwerking hiervan tot ontwikkelingsplan zal blijken. De gevraagde wateropslag, 
zie analyse regionaal en ontwerpende analyse, en de noodzaak om op korte termijn iets aan de 
oevers te doen vormen een goede aanleiding om een vorm van waterwonen te creeren (bijvoorbeeld 
een Eindhovens Venetie). Op deze manier kunnen immers wateropslag, hemelwaterafkoppeling en 
een nieuwe woonkwaliteit in Eindhoven verenigd worden. lk heb uiteindelijk echter geprobeerd om, 
met dit concept in het achterhoofd, het niet van andere steden te kopieren of te integreren, maar 
een gebiedseigen oplossing aan te dragen waarbij de kwaliteit van het kanaal opnieuw voor de stad 
opgewekt wordt. Daarbij zal het water als woonkwaliteit - water heeft een schijnbaar onverklaarbare 
aantrekkingskracht op mensen als het om wonen gaat - dienst doen, maar ook het meervoudige 
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ruimtegebruik dienen. Namelijk in de waterhuishouding van de Oostcorridor. Het moge duidelijk zijn 
dat deze ingreep de wig tussen Tongelre en Stratum in ere houdt. Naast het duidelijke karakter dat 
met het waterspel zal ontstaan is er d.m.v. een variatie in bebouwing in hoge dichtheid, zoals die 
bijvoorbeeld door West 8 is gerealiseerd met Borneo Sporenburg , een mooie kans om Eindhoven 
een nieuw stukje hoogstedelijkheid te geven, die goed te rijmen is met de ontwikkeling van een 
Oostcorridor. 
Het gebied ' Picus Zuid ' (ten zuiden van Picus Oost) is een lastig gebied dat een op zichzelf staand 
karakter zal moeten krijgen . Binnen de al genoemde hoge dichtheid, lijkt een hofverkaveling een 
antwoord op de hoge dichtheid die m.i. ook hier gerealiseerd moet warden. Geen eigen maar een 
gemeenschappelijke tuin , zoals de Sphinxtuin op Borneo Sporenburg (West 8). 

3 . 9 . 2 K a n a a l d i j k O o s t 
In de Kanaaldijk Oost is maar een gebied te vinden waar aan gesleuteld kan warden. OAF zal 
voorlopig nog blijven (zij hebben recent een nieuw filter in het kanaal gebouwd voor waterlozing) en 
het definitief ontwerp voor de Tongelrese akkers (een woningbouwplan tegen het spoor aan) is ook 
een feit. 

KANAALDIJK (west) 
concept plcus zuld 
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concept tolaal 
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In het overgebleven gebied heerst wederom de haakse structuur die meegenomen wordt in de 
masterplanvorming. 
Verder is er, net als het geval is bij de Kanaaldijk West, de kans om het autoverkeer van het kanaal 
los te koppelen en een lusontsluiting toe te passen die ook al wordt gebruikt in het naastliggende 
Tongelrese Akkers. Het aanliggende park aan de noordzijde en de mooie groene oevers aan de 
zuidzijde die het bedrijfsgebied OAF afschermen bieden kansen om ook dit gebied als stedelijk 
woongebied te ontwikkelen. 
De omvang van het gebied leent zich niet echt voor een plan waarbij water het gebied in wordt 
gebracht. Er zou hiervoor bijvoorbeeld een te kleine financiele basis liggen. Een andere oplossing 
om het kanaalwater te benutten is dan het ontwerpen van woningen waarvan een wand onderdeel is 
van de kanaaloever, zoals bijvoorbeeld in de plannen van Kuin&Kuin voor watertuinen in Rosmalen 
is gedaan. De hofverkaveling die gebruikt is aan de kanaalzijde van het plan Tongelrese Akkers wordt 
daarbij doorgezet als 'wiggend' principe. 
Alles (oost en west) bij elkaar opgeteld levert dat het deelconcept kanaaldijk opals tweede onderdeel 
van het Masterplan. 
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linker pagina: 

referenties bij Kanaaldijk (west en oost), o.a .: 

West 8 - Borneo Sporenburg - Amsterdam 

Kuin & Kuin - De Groote Wielen : Watertuinen - Rosmalen 

rechter pagina : 

totaalbeeld deelconcept Kanaaldijk 

KANAALDIJK 
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3 . 10 Kie i ne Oommeldal 
Het Kleine Dommeldal gebied dat deel uit gaat maken van de Oostcorridor ligt ten noorden van het 
kanaal. Ten zuiden ligt de recent gebouwde grens van Geldrop. Dit plangebied wordt doorsneden 
door het Dommeldal dat tot op rijksniveau wordt beschermd voor aantasting. Logischerwijs blijven 
er twee gebieden over die beiden een duidelijke infrastructurele begrenzing plus een specifieke 
verkavelingstructuur hebben die wordt gebruikt bij de planvorming in dit gebied. Het westelijke 
Dommeldal -beter bekend als de Urkhovense Zegge- herbergt nog wat (verdwijnende) agrariers, 
een klein dorpje Urkhoven en een bijzonder plantje dat echter groeit bij de gratie van de kalkrijke 
lozingen van Campina op het kanaal die van rijkswege stevig warden verminderd. Op niet al te 
lange termijn zal Campina van deze locatie verhuizen . Misschien biedt een Oosttangent nieuwe 
vestigingsmogel ijkheden. 
Helaas verdwijnt het bijzondere plantje dus en daarmee ook de belemmeringen om iets met dit gebied 
te doen voor de stad , zeals het vol laten lopen ten behoeve van wateropslag en het waterwonen pur 
sang (naar Eindhovense maatstaven). Het Kleine Dommeldal wordt van rijkswege beschermd en kan 
daarbij geholpen warden door de aanleg van extra natuur i.p.v. de ook daar verdwijnende agrariers 
De verkavelingstructuur speelt daarbij mee voor de begrenzing van dat gebied. 
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concept verkaveling 
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Het overgebleven gebied kan een link vormen met de recreatieve ontwikkelingen op de Gulbergen 
(zie het onderdeel Gulbergen hierna), en tevens een kwalitatief hoogwaardige woonuitbreiding met 
een lage dichtheid in het groen worden van Geldrop. 
Het totaal levert het hier afgebeelde deelconcept Dommeldal op. 

DOMMELDAL 
c.oncept extra natuur 
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linker pagina: 

referenties bij het Kleine Dommeldal, o.a .: 

Hertzberger - luchtschip - Ypenburg I Paradijssel - Capelle aan de IJssel / Watervilla - Middelburg 

Claus & Kaan - Rietvelden - Ypenburg 

Crepain - Kasteel Velderwoude - Den Bosch 

OAF architecten - Waterwonen - Groningen 

rechter pagina: 

totaalbeeld deelconcept van het Kleine Dommeldal 

KLEINE DOMMELDAL 
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3 . 1 1 G u I b e r g e n 
Het vierde en laatste deelgebied wat in deze studie van de Oostcorridor wordt meegenomen is de 
Gulbergen. Daar zal een oplossing gevonden moeten worden voor de Oosttangent die daar dwars 
door heen gaat snijden. De twee alternatieven die logisch en mogelijk zijn door het gebied zijn 
weergegeven. Optie 2 is de meest ideale route op het probleem met de ecologische hoofdstructuur 
na. Dit is echter op te lessen door een flinke dosis natuurcompensatie ten oosten van de Gulbergen 
waar het grootste gebied intensieve veehouderij hergebruikt zal moeten gaan worden. Onderdeel van 
deze natuurcompensatie is wateropvang in de natuur. Op regionale schaal ontstaat er op dit moment 
een recreatieknoop Gulbergen. Het bedrijf Libema heeft aan de noordzijde van het kanaal al enkele 
plannen in schetsontwerp fase, maar er zijn nog gemiste kansen . Zo ligt ten zuiden van het kanaa l 
het vakantiepark Wolfsven wat prima aan zou sluiten bij en tevens als versterking dienen van de 
knoop die al in ontwikkeling is. Toevoeging van elementen als een uitkijkpunt als het Tetraeder in het 
Ruhrgebied en een skihal e.d. ligt in de lijn van die ontwikkeling en zou ingepast moeten worden. Op 
een kleinere schaal is te zien dat tussen de Gulbergen en het Wolfsven nog een strook open is aan 
de zuidzijde van het kanaal waar deze een knik maakt. Deze zou de uitbreiding van het vakantiepark 
moeten zijn (misschien gekoppeld aan water zoals op een van de referenties) . Daarnaast zou een 
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recreatierelatie gelegd kunnen worden door bijvoorbeeld een kabelbaan of een brug. Zij vormen een 
langzaam verkeersverbinding tussen de twee recreatiezones en zouden ook ge"integreerd kunnen 
worden in het Brabantse fietsroutenetwerk. 
Uiteindelijk dus ook een combinatie van de gegeven concepten tot een deelconcept Gulbergen zoals 
hiernaast afgebeeld. 

GULBERGEN (kleln) ~1-

concepten totaal ,,- ✓-
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linker pagina: 

referenties bij Gulbergen, o.a.: 

Christ - Tetra~derer - Ruhrgebied (Emscherpark) 

Winny Maas - Brabant 2050: Van Goghbrug- Eindhoven e.o. 

Libema - Landgoed Gulbergen ontwikkelingsplan - Nuenen 

rechter pagina: 

lotaalbeeld deelconcept van Gulbergen 

GULBERGEN 
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3 . 1 2 M a s t e r p l a n 
De samenvoeging van het totaal aan deelconcepten levert het Masterplan op. Er is duidelijk te zien 
dater sprake is van verschillende schaalniveaus. Binnen de aangereikte concepten vormt het kanaal 
de rijgdraad tussen de deelgebieden die elk hun eigen "kraal" aan de Oostcorridor ontwikkelen. 
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4 . 1 C o n c e p t C a n a l C i t y 
lnzoomend naar het schaalniveau L komt de transformatie van de postindustriele Eindhovense wiggen 
tot hoogstedelijke woonwerkgebieden naar voren. De concepten voor deze verdere uitwerking binnen 
de stadsgrenzen kunnen in een aantal afbeeldingen worden samengevat. Ten eerste, zoals al eerder 
opgemerkt is, geldt als uitgangpunt dat de Oostcorridor binnenstedelijk een scheidende betekenis 
krijgt die ingegeven wordt door de oude stadsstructuur van wiggen en stadsdelen. Daarnaast spelen 
in diezelfde Oostcorridor het kanaal en water in het bijzonder een themagevende rol die tot uitdrukking 
moet komen in de uitwerking van de deelgebieden. 
Het voorgestelde hoogstedelijke klimaat gekoppeld aan het kanaal levert het concept op voor de 
uitwerking van een van de binnenstedelijke deelgebieden: Canal City. 
Een verdicht woonwerkklimaat waar het water als een voor Eindhoven relatief onbekende 
woonkwaliteit, maar ook functioneel vernieuwend ingezet wordt door toepassing van afkoppeling op 
grote schaal, gebruik van grondwater en het benutten van de esthetische en recreatieve potenties 
van het kanaal. Dit vereist een aantal, dat op de volgende pagina is verbeeld . 

rongelre CANAL CITY Stratum 

concept Canal City 
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pri ritplaat 
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grondwalergeoruiq koelmg /Veiwarming) max1male afkQPpelingl1e"me1Waterafvoer 

Het gebruik van opgepompt grondwater voorziet in de behoefte het kanaal op peil te houden, vooral 
in de leefomgeving die het zal warden. Daarnaast kan het gebruikt warden voor de verkoeling 
c.q . verwarming van bebouwing en daarbij als esthetisch , vormgevend element ingezet warden . 
Bijvoorbeeld een zwembad op het dak (grondwater is schoon water), een vijver op niveau of een 
watermuur (-val) als wand van het gebouw. Voorwaarde voor een rechtstreekse afkoppeling van 
hemelwater op oppervlaktewater is o.a. dater geen of zeer beperkt autoverkeer is, zodat het water niet 
vervuild in het oppervlaktewater komt. Met andere woorden: geen doorgaande autoverkeerroute door 
het gebied. De printplaat vormt hiervoor het oplossingsprincipe: ontsluiting van het woongebied voor 
bewoners middels een parkeergarage waarvan de in- en uitgang aan de rand van het woongebied 
ligt. Een ondergrondse lusontsluiting dus. Op deze manier zullen alleen bezoekers, diensten (post, 
hulpdiensten etc.) en sporadisch de bewoners zelf met de auto het maaiveld betreden . De wanden 
van de parkeergarage hebben deels ook nog een waterkerende functie als onderdeel van de 
kanaalwand. 
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4 . 2 Water en de stad 
Hoe kunnen het Eindhovens Kanaal en de directe omgeving een rol spelen in de waterhuisho 
udingsproblematiek van de stad Eindhoven (droogte en natheid) en kan binnen die rol ook het 
inundatiegevaar bedwongen worden? 
Deze vraag speelt in de regionale analyse een rol en dient in dit hoofdstuk nog nader bekeken te 
worden. 

Waterbegrippen 
Voor een duidelijke uiteenzetting van de actualiteiten en problematieken rondom het thema water en 
de stad kan het water in 3 aspecten c.q. categorieen worden verdeeld: hemelwater, oppervlaktewater 
en grondwater. Hemelwater is het smelt- en regenwater. Oppervlaktewater is de term waarmee een 
permanente of gedurende een groot deel van het jaar aanwezige, aaneengesloten watermassa 
wordt aangeduid, die een grensvlak met de bodem en een open grensvlak met de atmosfeer 
heeft, . Onderwaterbodems vallen hier ook onder. Grondwater is hemel- of oppervlaktewater, dat 
door de aardbodem naar grote diepten - het kan op 10 tot 400 meter diepte zitten - is gesijpeld. 
Onderweg hebben allerlei processen plaatsgevonden, waardoor bacterien en virussen uit het water 
zijn verwijderd. Hierdoor is het over het algemeen van goede kwaliteit. Vandaar dat het Eindhovens 
Kanaal een zo bijzondere flora en fauna heeft die vooral is ontstaan door de grondwaterlozing van 
Campina Melkunie. 

Oppervlaktewater 
De hoeveelheid oppervlaktewater in Nederland zal in de toekomst aanzienlijk worden vergroot onder 
invloed van de klimatologische ontwikkelingen. In februari 2000 kwam de publieke discussie op gang 
over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en werd in de media meteen gesproken over drijvende 
steden als oplossing voor de ruimtenood in Nederland. Voor die vergroting van het oppervlaktewater 
in Nederland zijn veel argumenten aan te voeren. In de discussie over het intensieve ruimtegebruik 
zal het combineren van functies een belangrijke rol gaan spelen. Er moet daarbij echter wel bewust 
ruimte ingericht worden voor het bergen van water. Dit niet alleen in de eigen directe omgeving 
van een stad, maar ook verder kijkend naar het totale verloop van de watercyclus (watersystemen). 
Een voorbeeld is de ondersteuning die waterbergingsmogelijkheden in de omgeving van Eindhoven 
zouden kunnen vormen ter verlichting van de wateroverlast van de grote waterdoorvoeren in 
Nederland in plaatsen aan de Maas ten tijde van hevige regenval en hoog water. Een groot deel van 
het Brabantse hemel- en oppervlaktewater komt namelijk uiteindelijk via die Maas in de Noordzee 
terecht. 
De mogelijkheid bestaat om deze vorm van waterberging buiten de stad in te richten , maar ook in 
de stad liggen mogelijkheden. Anders bouwen, bijvoorbeeld in drijvende vorm, is in deze gebieden 
ook een goede mogelijkheid. In de winter moet er ruimte zijn om de wateroverschotten een plaats te 
geven en in tijden van tekorten moet er voldoende water in voorraad zijn om dan te gebruiken. Ook 
bij de nieuwe aanleg van 'verhard oppervlak' (wegen, woonwijken, bedrijfsterreinen) is het verstandig 
om overtollig water zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom te verwerken. 
Al enige tijd tonen in Nederland gemeenten en projectontwikkelaars belangstelling voor drijvende 
woningen. Ook waterschappen krijgen er oog voor. Het zijn voornamelijk grote gemeenten zoals 
Almere, Amsterdam {IJburg), Groningen en Leeuwarden die hun oog op de toekomst hebben gericht 
en een start durven te maken met deze vorm van planontwikkeling. lk denk echter dat niet alleen de 
gemeenten, die direct worden geconfronteerd met veel oppervlaktewater, deze stap moeten zetten. 
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Deze nieuwe vorm van stedenbouw staat in Nederland dus nog maar in de kinderschoenen. 
Maar in het kader van het chronisch ruimtegebrek en de toekomstige waterbeheerproblematiek in 
Nederland lijkt hier snel verandering in te komen. Dit mede ook gevoed door onze eigen "waterprins" 
Willem Alexander, die ook internationaal en zelfs mondiaal de aandacht op deze vraagstelling heeft 
versterkt. 
Voorbeelden van deze hernieuwde aandacht zijn o.a. de vraag naar intensief ruimtegebruik in 
waterretentiepolders, het (her)gebruik van oude havengebieden en het levendig maken van 
stadswateren en historische havens. 
Helaas maakt de integratie van verschillende disciplines als politiek, ruimtelijke inrichting, 
waterbeheersing en regelgeving het ontwikkelen van dit soort initiatieven tot een complexe opgave. 
Maar zoals gesteld is het hoognodig: er moet iets aan de Nederlandse waterhu ishouding gebeuren, 
zodat de Lage Landen (Les Pays Bas) het veilig en droog houden. ledere stad kan een hieraan een 
steentje bijdragen. Het element water is voor mij een van de redenen geweest om te kiezen voor het 
Eindhovens Kanaal als afstudeerproject. 

Water: een zee van ruimte 
Er is bij de Nederlandse bevolking een duidelijke behoefte ontstaan om haar eigen identiteit te 
versterken. Men zoekt naar verscheidenheid, maar in de tegenwoordige (VINEX-)stedenbouw wordt 
aan deze behoefte nauwelijks gehoor gegeven. Van enige verscheidenheid, enige mogelijkheid 
tot persoonlijke invulling is in veel gevallen geen sprake. Het bouwen op water biedt bij uitstek 
mogelijkheden om dit patroon te doorbreken. Maar daarvoor is het nodig om de potenties van 
bouwen op water te onderscheiden, van die van bouwen op het land. En omdat men deze 
denkstap landelijk nog niet heeft kunnen maken, blijven initiatieven op het gebied van drijvend 
wonen beperkt tot individuele acties, zonder aansluiting bij de planning van ruimte- en watergebruik 
in Nederland. Ook blijft de beeldvorming ten aanzien van drijvend wonen steken in feitelijk 
achterhaalde opvattingen over wankele en rommelige woonboten die enkel voor overlast zorgen . 
Zolang deze denkstap niet wordt gemaakt blijft de invulling van de Nederlandse 'zee van ruimte' 
beperkt. 

OAF architecten - waterwonen - Groningen 
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In de loop der tijd heeft de technologische ontwikkeling gezorgd voor een hoge levensstandaard. 
Nederland heeft zich van oudsher gespecialiseerd in waterbeheer en heeft op dit gebied bijzonder veel 
kennis in huis, staat hier ook internationaal om bekend. Natuurlijk is deze kennis uit een historische 
noodzaak gegroeid. Gevolg hiervan is dat de Nederlander bij een plek om te wonen direct denkt aan 
een stukje droge grond. 'Vaste grond onder de voeten' zogezegd. Eigenlijk is dit heel frappant, omdat 
een meerderheid van deze Nederlanders onder de zeespiegel woont. Een merkwaardig karaktertrekje 
waar de Nederlander overheen zal moeten stappen. Het zijn namelijk dezelfde technieken en technici 
die de Nederlander veilig onder de zeespiegel laten wonen, die tevens prachtige drijvende woningen 
en hoogstaande scheepsbouwtechniek realiseren. 

Drijvende wonen als hergebruikte oplossing 
In Nederland liggen naar schatting 10.000 bewoonde boten en varende woningen. De historie is in 
vogelvlucht als volgt.Tegen het eind van de 19e eeuw komt de groei van het aantal woonschepen op 
gang. Rond 1890 worden ijzeren schepen ge"introduceerd en worden houten vrachtschepen versneld 
uit de vaart genomen. In de crisisjaren van de jaren '30 stagneert de vrachtvaart en worden grote 
aantallen vrachtschepen als woning in gebruik genomen. De volgende groeiperiode valt juist in een 
tijd van economische opgang. In het eerste decennium na 1945 moderniseert men de vrachtvloot 
in snel tempo, waarbij vrijkomende schepen door de hoge woningnood vaak een woonbestemming 
krijgen. In de jaren '60 en '70 is er weer een uitstoot van vrachtschepen, nu door een saneringsregeling 
voor kleinere vrachtschepen. Dit leidde onder meer tot de opkomst van de Bruine Vloot, een nieuwe 
functie voor historische schepen. De laatste 1 O jaar is de toename van het aantal woonschepen 
gering, door een nogal restrictief vergunningenbeleid van verschillende overheden. Door dit beleid is 
er 'wildgroei' ontstaan, hetgeen onterecht heeft gezorgd voor het huidige rommelige imago van deze 
bijzondere woonvorm. Oat het ook anders kan - en zal moeten - staat buiten kijf, maar in de loop der 
tijd is er een bijna ondoordringbaar woud van regelgeving rondom deze woonvorm ontstaan. 
Water blijkt een vreemd fenomeen. Het is namelijk van niemand, het is een 'res nullius'. Gemakshalve 
wordt de eigenaar van de onderliggende bodem tevens als eigenaar van het water beschouwd, maar 
echt gemakkelijk wordt het hier niet van. Niet voor de overheden, niet voor stedenbouwkundigen 
en projectontwikkelaars, niet voor de waterschappen en ook niet voor de bewoners. 
Dit is een hindernis die het realiseren van drijvende woningen en woonwijken in de weg staat. Maar 
deze hindernis kan genomen worden, wanneer een goed overleg en samenwerking wordt bereikt 
tussen alle betrokken partijen. 

Kanaalzone 
In de Eindhovense kanaalzone heerst een uitzonderlijke situatie: het waterpeil van het kanaal ligt over 
grote delen van het traject hoger dan het omliggende land. Met het oog op de vervallen kanaaloever 
die dus een veelal waterkerende functie heeft mag de noodklok inmiddels geluid worden. Naast dit 
inundatieprobleem dat Eindhoven het hoofd moet bieden bestaan er nog meer dringende zaken 
op het gebied van water en de stad. Voor het gebied van de Oostcorridor geldt evenwel dat het 
Kanaal binnen de stadsgrenzen geen logische redenen geeft om het waterwonen als in woonboten 
te realiseren. De vraag is niet zozeer hoe men in de Oostcorridor binnen de stad kan wonen 6p het 
water maar met het water. Direct buiten de stad liggen dan nog genoeg kansen, vooral in het gebied 
van het Kleine Dommeldal, om het waterwonen in een nieuw soort hergebruik van het Nederlandse 
woonbootmilieu te creeren. 
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4 . 3 Postindustriele stedeli j ke transformatie : de opkomst van 
d e b e I e v e n i s e c o n o m i e 
Eindhoven zoekt naar een manier om het imago van postindustriele stad te vervangen door een 
moderner en eigentijdser "brand". Toevallig zit de stad daarmee wederom in het spoor van haar 
(gewezen) groeimotor Philips die sinds kort een nieuwe bedrijfsleus hanteert: "Sense and Simplicity". 
Met het verdwijnen van de maakindustrie uit de stad naar de lagelonenlanden in het Oosten en de 
opkomst van de denkindustrie en beleveniseconomie is het voor een stad, die altijd heeft gedreven 
op een industriele drijfveer, een logische stap om in te spelen op deze nieuwe industriele vorm. Deze 
beweging is eigenlijk al in gang gezet in de jaren '70 tot '85 waarin de steden veel bedrijvigheid 
verloren. Dit was een reden om naar activiteiten te zoeken waarvoor het grootstedelijk milieu 
een specifiek voordeel biedt (Manshanden, Raspe en Rutten). Gevolg gevend aan deze tendens 
ontwikkelden een aantal Nederlandse steden locaties waar deze creatieve zakelijke dienstverleners 
en ontwerpers - ook wel "creatieve industrie" genoemd - zich zouden moeten vestigen. De praktijk 
leert dat deze doelgroep niet alleen aangetrokken wordt door de voordelen van de grootstedelijke 
ambiance en goedkope werkruimte, maar ook door de geest van de plek, de "genius loci'. Sfeer en 
cultuurhistorische componenten bieden inspiratiebronnen maar hebben ook een waarde die imago
en identiteitsondersteunend werken voor het werkveld, waarin deze zelfde eigenschappen aan 
relatief belang winnen in de aantrekkelijkheid van een product of dienst. Deze hangt niet alleen af 
van de gebruikswaarde, maar ook van associatie met een bepaalde sfeer, ervaring of betekenis (Pine 
& Gilmore, 1999; Wolff, 1999). 
Als deze situatie op Eindhoven wordt geprojecteerd en de Oostcorridor in het bijzonder ligt ook 
daar een kans om deze "neo-industrie" te implementeren. De aanwezigheid van het industriele 
milieu en imago van de stad zijn ook voor Strijp S (de ontwikkeling van het voormalig Philipsterrein) 
aanleiding geweest om ruimte te scheppen voor de "arbeiders van de beleveniseconomie". 
Daarnaast is de aanwezigheid van de technische universiteit en design academy ook een bron van 
potentiele eigentijdse arbeiders in dit werkveld. Het aanbod is er wel, maar nu moet het nog worden 
vastgehouden. Op dit moment verdwijnen deze studenten na hun afstuderen uit de stad, maar met 
een "startersvriendelijk" vestigingsmilieu zou Eindhoven hen kunnen vasthouden en daarmee bouwen 
aan het nieuwe imago van de "neo-industriele" stad. Een nieuwe invulling voor hergebruik van het 
industrieel erfgoed met behoud van het karakter en de koppeling daarvan aan de stedelijke open bare 
ruimte: het publiek domein. Publiek domein is in dit geval niet zozeer een plek als wel een ervaring. 
Men ervaart die ruimte als publiek domein omdat men niet tot die specifieke dominante groep behoort 
(Hajer, Reijndorp 2001 ), in dit geval dus de creatieve klasse. 
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5 . 1 Ontwikkelingsplan Canal City 
Om een concreet beeld te kunnen geven van het principe van Canal City heb ik besloten om het 
gebied Kanaaldijk West, het gebied tussen Gabriel Metsulaan en de Ring, volgens de reeds uitgelegde 
concepten uit te werken tot een ontwikkelingsplan. Dit ontwikkelingsplan schets de ruimtelijke 
samenhang van de bebouwde en onbebouwde ruimte in relatie tot de hoogte van de volumes. Het 
vormt daarmee het vertrekpunt voor de stedenbouwkundige tot het aantrekken van architecten, die 
de verschillende nader te benoemen bouwplannen ender zijn regie gaan uitwerken .. Deze verdere 
concretisering in het ontwikkelingsplan is opgebouwd uit een korte analyse ter verduidelijking van 
de schaal en de context van het gebied en een massavolumeplan op het schaalniveau van de wijk 
en buurt ("M"). Dit ontwikkelingsplan bestaat uit een viertal prioriteitenkaarten en een functionele 
en programmatische zonering waarmee de ruimtelijke kaders zijn vastgelegd . Daarnaast is er een 
"indicatief' ontwerp waarin de massaverdeling en de bouwtypologieen is vertaald in de context en 
wordt deze in het plan schematisch weergegeven. Op het schaalniveau "S" worden de spelregels 
voor de architecten en de toelichtende stedenbouwkundige ambities en onderbouwingen uiteengezet 
door middel van een voorbeeldindeling, waarbij de stedenbouwkundige karakteristiek van het gebied 
duidelijk wordt. Daarbij zal het architectuurbeeld over het algemeen ingetogen zijn. 

volgende 2 pagina's: 

foto's van de huidige Kanaaldijk West e.o. 
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5.2 Schaal 
De oppervlakte van het uitwerkingsgebied Kanaaldijk als onderdeel van de kanaalzone is nog altijd 
enorm: ca. 16 hectare ontwikkelingsgebied . Vergelijk dit met het feit dat daar 8 maal de Witte Dame 
op kan, 10 maal het plan Cicogne, of 1 Ei keer een blok woningen uit het Witte Dorp van Dudok 
en er ontstaat een idee van de schaalgrootte. Door deze bestaande Eindhovense kwaliteiten en 
bijbehorende dichtheden te transformeren naar het plangebied heb ik een eerste indruk gekregen 
van de ruimtelijke mogelijkheden. Ook heb ik geprobeerd om m.b.v. maquettestudies in de vorm 
van blokken met een standaard bouwhoogte en diepte van 16 meter (tevens parkeermaat) een 
verdere verdichting te bereiken om daarmee betere grip te krijgen op de schaal van het gebied en 
de mogelijkheden van de ruimtelijke inrichting en stedenbouwkundige variatie . Hierdoor is vooral 
ook zicht ontstaan op mogelijke hoogteaccenten als " specials" in het stedenbouwkundig plan, de 
mogelijkheid van verdichting zonder hoogteaccent (compacte bouwmassa) en de mogelijkheid om 
bebouwde en onbebouwde ruimte af te wi:;selen met behoud van orientatie en zicht op het kanaal. 
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5 . 2 . 1 C o n t e x t 
Als industriedomein tussen de stadsdelen Tongelre en Stratum heeft het gebied zich afgescheiden 
van zijn omgeving en heeft een zekere autonomie gekregen. Aan de oostzijde overbruggen de 
ring en twee vent- c.q . ontsluitingswegen het kanaal als een soort verkeers"tros". Aan de noord en 
zuidzijde is een breed kadeprofiel ontstaan, dat op dit moment nog wordt gebruikt als sluiproute voor 
verkeer van en naar de binnenstad en als ontsluitingsroute en parkeervoorziening van de industrie. 
Ten noorden scheidt dit profiel de wijk Lakerlopen af waarvan een herstructureringsplan in uitvoering 
is. Ten zuiden grenst het gebied aan het middelbare schoolterrein Augstinianum en de blinde 
gevel van een klein aantal woonblokken.lnteressante locaties in de omgeving die invloed (zouden 
kunnen) hebben op de planvorming zijn de reeds genoemde herinrichting van de wijk Lakerlopen 
waarin ook een route is voorzien vanaf het noordelijk gelegen winkelcentrum bijna aan de grens het 
woongebied en het zuidelijk gelegen industriegebied aan het kanaal. Ook de aanwezigheid van het 
verder zuidelijk gelegen Landgoed de Burgh biedt kansen. Het complex heeft al jarenlang ruimte 
geboden aan verscheidene broeder- en zusterschappen. Met de opkomst van de vergrijzing en de 
verdergaande ontkerkelijking (secularisatie) neemt het aantal kloosterbewoners echter onvermijdelijk 
af. Een ander publiek eigent zich geleidelijk aan doch sporadisch het domein al toe, de hekken, boze 
nonnengezichten en poortbewaking ten spijt. Oat publiek bestaat voornamelijk uit de bewoners van 
de buurten in de directe omgeving, die bijvoorbeeld 's winters de schaatsen onder binden als de 
gracht en waterplas bevriezen. Ook heeft de Burgh al enige tijd een publieke functie als trouwlocatie. 
De aanspraak die stadsbewoners maken op dit groene stukje Eindhoven kan niet worden genegeerd 
en zou zelfs moeten worden gestimuleerd. Geen groen eiland in de stad met een hek erom heen, 
maar publieke toegankelijkheid (pocket garden). De Burgh moet openbaar worden gemaakt, opdat 
het landgoed als stedelijk groen en publiek domein toekomt aan de mensen die er recht op hebben. 

links: 

tangent en ring 

midden: 

Lakerlopen en de Burgh 

onder: 

foto's van Burgh , tangent en ring 
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Op de kaart links is te zien hoe en waar het oppervlaktewater in 1912 door Eindhoven liep. De 
gracht rond het centrum van de stad is duidelijk te zien. Ook de Gender als waterloop was toen nog 
niet onderbroken en uit het straatbeeld verdwenen. De Lakerloop ontsprong ten noordoosten van 
het centrum en boog daarna zuidwaarts. Het kanaal werd ongeveer ter hoogte van de huidige ring 
gekruist, waarna de Lakerloop eindigde in wat nu de wijk Gijzenrooi heet. De gemeente is in het kader 
van de huidige waterproblematiek in de stad (bij elke stevige regenbui staan tunnels en straten blank) 
van plan deze oude waterwegen terug te brengen om zodoende de wateroverlast in te perken. 
Het ontwerp hiervoor is gemaakt door het adviesbureau TAUW. Onderstaande kaart is een fragment 
uit die plannen. In de cirkel zijn de oplossingsmogelijkheden geschetst van de koppeling van de 
watersystemen ten noorden en zuiden van het kanaal ter hoogte de kanaaldijk zuid (het plangebied). 
Hier is door de gemeente nog geen definitieve keuze in gemaakt. In mijn voorstel wil ik deze waterloop 
voortzetten en herstellen en daarmee de watersystemen van Lakerlopen en de Burgh koppelen. Door 
integratie met de NZ route kan deze langzaamverkeersroute als functionele en ruimtelijke ruggengraat 
gaan functioneren: een rijgdraad van kwaliteiten in de openbare ruimte. 

links: 

oppervlaktewater Eindhoven nu in 

1912 

rechts: 

detail adviesplan TAUW 

- OPPER VLAKTEWATER NU 

OPPERVLA KT EWA TER 19 12 
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5 . 3 P r i o r i t e i t e n k a a r t e n 
De prioriteitenkaarten geven de stedenbouwkundige kaders weer die de dragers zijn van het 
ontwikkelingsplan en vormen de rode draad in het groeiproces van het ontwikkelingsplan tot het 
bouwkundig ontwerp. De eerste kaart geeft de stedenbouwkundige basisstructuur weer (prioriteit 
#01 ). Daarin zijn de belangrijkste stedenbouwkundige structuurlijnen aangegeven. Er worden 4 
infrastructurele ingrepen gepleegd. 

1. Het autoverkeer langs het kanaal wordt, zoals in het Masterplan ook al is aangegeven, 
ontkoppeld en om het plangebied heen geleid. De gebiedsanalyse geeft aan dater een ruim 
profiel bestaat vanwege de scheiding tussen woondomein en industriegebied. Dit profiel biedt 
voldoende ruimte om de extra belasting door het (hoofdzakelijk) sluipverkeer en de ontsluiting 
van het nieuwe woonwerkgebied in te passen. Daartoe zal het profiel logischerwijs wel 
aangepast dienen te worden. 

2. Een nieuwe autobrug zal de Gabriel Metsulaan met de Tenierslaan verbinden en de 
tangentverbinding maken die de gemeente Eindhoven wil. Dit element zal een duidelijke 
ruimtelijke afbakening van de Kanaaldijk West gaan vormen en komt een gestroomlijnde 
verkeersafwikkeling ten goede. 

3. De langzaamverkeersroute OW (oost-west) langs het kanaal zal blijven bestaan en in 
versterkte vorm onderdeel gaan uitmaken van de kanaalboulevard: een openbaar voetganger
en fietsdomein. 

4. Er zal een langzaamverkeersroute NZ (noord-zuid) worden aangelegd van het winkelcentrum 
in de wijk Lakerlopen (Haagdijk) tot het landgoed de Burgh. Daarmee worden achtereenvolgens 
het winkelcentrum, de wijk Lakerlopen, Canal City, en het landgoed de Burgh met elkaar 
gekoppeld. 

In het stedelijk waternetwerk probeert Eindhoven de problemen met wateroverlast op te lossen door 
het terugbrengen van de oude waterwegen. Door het plangebied liep vroeger ook zo'n waterweg: de 
Lakerloop. Deze wil ik met een aangepast trace terugbrengen in het gebied. In het verlengde van de 
Jan van Eyckgracht zal de waterweg naar de waterplas bij de Burgh lopen om van daaruit, gekoppeld 
aan de langzaamverkeersroute NZ, noordwaarts aan te sluiten op het Eindhovens kanaal. Dit sluit 
aan bij de gemeentelijke planvorming (ism TAUW) voor een herstructurering van het Eindhovense 
waternetwerk. In Canal City vormt deze nieuwe Lakerloop op het kruispunt met het kanaal een 
waterplein dat een relatie krijgt met de openbare route en ruimte. 
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De bestaande bebouwing in het plangebied bestaat voornamelijk uit goedkope fabriekshallen 
gemaakt van lichte constructies en een lage kwaliteit bebouwing. Verwaarloosde panden die te 
huur of te koop zijn. Ook heeft de aanwezigheid van de vestiging voor verslavingszorg Novadic een 
negatief effect op de verblijfskwaliteit aan het kanaal. Hoewel er veel zal warden gesloopt in het 
industriegebied zullen er toch enkele gebouwen blijven staan en hergebruikt worden ten behoeve 
van de creatieve industrie. Deze ontwikkeling is overigens al gaande (zie persbericht ED). Campina 
Melkunie wil graag naar een andere, beter bereikbare locatie verhuizen. Oat is zelfs mogelijk binnen 
het Masterplan van de Oostcorridor en wel op het nieuwe industrieterrein aan de Oosttangent. Het 
complex waar het bedrijf in gevestigd is, goed zichtbaar gelegen aan de RING, heeft een bijzondere 
karakteristieke en beeldbepalende kwaliteit en zal als industrieel erfgoed bijdragen aan een bijzondere 
Eindhovense (postindustriele) sfeer in het gebied. Deze eigenschap vereist ook een bijzondere 
functionele invulling. Van enkele van de aanwezige doe-het-zelf hallen (Gamma en Karwei) zullen 
bedrijfsverzamelgebouwen warden gemaakt. De hallen warden verdeeld in herdeelbare units waar 
starters en mensen uit de creatieve industrie goedkope werkruimte kunnen krijgen. Een en ander 
vindt momenteel ook plaats in het Petricomplex nabij het PSV stadion. Geheel naar wens van deze 
doelgroepen wordt er zo weinig mogelijk gepland aan de werkruimte, warden faciliteiten (receptie, 
stroom, water, etc.) zoveel mogelijk gedeeld en blijft alleen de "doos" van het oude bedrijfsgebouw 
staan. Het politiebureau in het noorden en de recent gebouwde bedrijven in het zuidwesten van het 
plangebied blijven behouden evenals het monumentale pandje dat in het westen aan het kanaal 
staat. 
Tot slot van de basisingrepen wordt er aangesloten op de structuur die de omgeving biedt. Deze 
staat haaks op het kanaal en heb ik weergegeven als gestippelde stramienlijnen. Deze zorgen voor 
een fysiekruimtelijke relatie van Canal City met de context en geven orientatie door zicht op de 
kanaalboulevard. Scheiding door schaal, maar koppeling door structuren. 

De tweede prioriteit is een combinatie van deze stramienlijnen en het concept van de printplaat. 
De printplaat bestaat uit parkeergarages die de hoofdontsluiting voor de bewoners vormen en 
waarop (deels) de bebouwing geplaatst wordt. Het dak van de parkeergarages biedt een verharde 
ontsluitingsstructuur op maaiveld voor bezoekers, en (hulp )diensten als de brandweer of post. 
Daarnaast heeft elk huishouden op deze manier een eigen en duidelijk adres. 
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Op basis van deze eerste 2 prioriteiten is de derde prioriteit (verkaveling) te construeren als een 
contramal van de stramienlijnen, ontsluitingsstructuur en behouden of hergebruikte kavels. Elk van 
deze kavels krijgt woonbebouwing die een relatie met het kanaal heeft. 
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Prioriteit vier geeft de speciale (en belangrijkste) stedenbouwkundige locaties en ensembles weer. 
Een verfijning van de andere prioriteiten door de locaties te bepalen die een bijzonder karakter hebben 
binnen de stedenbouwkundige compositie en die het gebied identiteit zullen gaan geven. Ten eerste 
zijn dat de bedrijfsverzamelgebouwen met toegevoegde nieuwbouw en een openbare ruimte waar 
buiten gewerkt en tentoongesteld kan warden. Ook aan het hergebruikte Campina-complex wordt 
een volume toegevoegd: een woontoren voor studentenhuisvesting. De langzaam verkeersroutes 
door het gebied verbinden deze publieke locaties met elkaar, waardoor er een bijzondere openbare 
ruimte ontstaat omringd door ontmoetingsfuncties. 
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5 . 3 . 1 F u n c t i o n e l e c o m p o s i t i e 
Binnen deze prioriteiten stel ik een functionele en programmatische 
zonering voor waarin de bebouwde en onbebouwde ruimtes elkaar 
afwisselen (haaks op het kanaal) en een concretere - doch wel indicatieve 
- invulling krijgen. Binnen de woondoelgroepen krijgen naast het "standaard 
modale gezin" ook het starters-, sociale, senioren- en studentenwoonmilieu 
hun plek. Het karakter van de onbebouwde ruimtes hangt samen met de 
gestelde prioriteiten, de voorgestelde doelgroepen en natuurlijk het concept 
van Canal City, waarin iedereen met het kanaal woont. Er ontstaat op deze 
manier een interessante sequentie van verschillende soorten binnenruimtes 
van bouwblokken (semi-publiek en -privaat) die allen georienteerd zijn op 
het kanaal en de boulevard. De semi-private binnenruimte bestaat uit een 
gemeenschappelijke tuin die overdag wel toegankelijk is, maar zich duidelijk 
afscheidt van de openbare kanaalboulevard door een licht hoogteverschil , 
zoals bijvoorbeeld in Ceramique van Jo Coenen ook is toegepast. Het 
semi-publieke karakter houdt in dat binnenruimtes van bouwblokken 
openbaar toegankelijk zijn maar feitelijk toebehoren aan de bewoners. 
Speelvoorzieningen e.d. zullen onderdeel uitmaken van de inrichting. 
De kanaalboulevard sluit daarbij zonder hoogteverschil aan op dit type 
binnenruimte. De ontmoetingsfuncties concentreren zich op de kruising 
van de langzaam verkeersroutes die op dat punt de samenkomende 
waterwegen overbruggen. 
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FUNCTIONELE COMPOSITIE 

voorzieningen & bedrijven 
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FUNCTIONELE COMPOSITIE 
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RUIMTELIJKE COMPOSITIE 

bovenaanzicht 

eindhovens oostcorridor \ 93 



.. I 
• 



5 . 3 . 2 Ruimtel ijke composit ie 
In de derde dimensie leg ik ook een aantal belangrijke uitgangspunten vast die de ruimtelijke kwaliteit 
mede bepalen. Het betreft de volgende planelementen: 
De route NZ wordt geaccentueerd en begeleid door een zone met een hogere bouwhoogte van 
maximaal 8 lagen. De massaopbouw is afwisselend, zodat er voldoende licht- en luchttoetreding is. 
Hierdoor ontstaat een stedelijke atmosfeer die wordt gecomplementeerd door de ontmoetingsfuncties 
die aan de route en het water gekoppeld zijn. 
De route NZ zoekt ook een relatie met het waterplein. Hiertoe wordt het hogere bouwvolume, 
dat de route accentueert, geperforeerd richting het waterplein. Dit versterkt het klimaat voor de 
ontmoetingsfuncties (beleving van water d.m.v. terrassen en watervermaak). 
Het voorgestelde hergebruik van het Campinacomplex als AHXL (supermarkt), met bijbehorende 
parkeervoorziening op maaiveld, heeft een relatief lagere bebouwingsdichtheid tot gevolg. Om dit 
te compenseren stel ik een woontoren voor studenten voor aan de ring. In het ruimtelijk ensemble 
op een hoger schaalniveau ontstaat door deze toren een duidelijke ruimtelijke entree (poort) van de 
kanaalzone richting het centrum en van het Canal City zelf. Door de invulling met studenten geldt er 
een lagere parkeernorm, waardoor dit vanuit verschillende perspectieven (dichtheid, stedelijkheid, 
orientatiepunt) de meest efficiente oplossing is. 
De seniorencomplexen, die in het zuidwesten en noordoosten van het plan zijn geplaatst, krijgen 
aan de kanaalzijde een verhoging in de bouwmassa die aansluit bij deze poortvorming en stedelijke 
concentratie aan het kanaal. Daarbij wordt de oostelijke toegang gevormd door de studententoren en 
het noordelijk gelegen seniorencomplex. De westelijke entreevorming bestaat uit de aanbouw bij de 
fabriekshal en het andere (zuidelijk van het kanaal gelegen) seniorencomplex. 
Ook aan de andere - ten behoeve van de creatieve industrie - hergebruikte fabriekshal wordt een 
volume toegevoegd. Dit zorgt voor afwisseling in het gevelbeeld aan de noordelijke ontsluitingsweg 
en benadrukt de hergebruikte hal door het subtiele hoogteaccent en contrastvorming van oud en 
nieuw. 
Op deze manier ontstaat er een compositie van orientatiepunten die elkaar aanvullen en tezamen 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied vormen. De typologieen van de andere bouwblokken zijn 
er op gericht een relatie te vormen met het kanaal en de kanaalboulevard . Zij openen zich naar 
het kanaal toe, zodat de individuele woonunits allen zicht hebben op het kanaal en de boulevard. 
Aan de boulevard en de daaraan gekoppelde route treedt hierdoor een interessante sequentie van 
binnenruimten op die afwisselend een publiek en privaat karakter hebben. Ook wordt de invulling van 
deze ruimte afgewisseld: een groene, tuinachtige omgeving of een voornamelijk verharde inrichting. 
Voorbeelden van deze inrichting staan in het gedeelte "S" waarin nader op de uitwerking wordt 
ingegaan. 
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6.1 Uitwerking 
Op het schaalniveau "S" wordt een aanzet gegeven tot de uitwerking van het ontwikkelingsplan 
in indicatieve bouwblokken. De ingepaste variatie in bouwtypologieen geeft een beeld van de 
afwisseling die ontstaat d.m.v. relatief eenvoudige ingrepen. De abstractie die in het indicatieve 
ontwikkelingsplan nog werd veroorzaakt door de schematische blokken is vervangen door meer 
gelede en gedetailleerde volumes die de rijkdom laat zien die de stedenbouwkundige kaders bieden. 
De sfeerimpressies geven een beeld hoe de toekomstige bezoeker van het gebied de verschillende 
planelementen zal ervaren. Tot slot is er ook aandacht besteed aan de samenhang van het plan en 
worden daarvoor regels aangegeven. Er wordt een beeld geschetst van de gewenste materialisering 
en profilering van de openbare ruimte door middel van doorsneden en referentiebeelden, die ook de 
sfeerimpressies aanvullen. 
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6 . 2 B o u w b l o k t y p o l o g i e e n 
De schematische blokken uit het indicatieve ontwikkelingsplan worden verder verfijnd door de 
variatievrijheid (marges) weer te geven met verschillende bouwbloktypologieen. Daarbij kan 
onderscheid worden gemaakt tussen het bouwblok zelf (bouwbloktypologieen 01 en 02: de "bebouwde 
ruimte") en de relatie van het bouwblok met de binnenruimte (typen 03 en 04: de "onbebouwde 
ruimte"). 

BEBOUWDE RUIMTEN 

Bouwbloktypologie 01: dieptevariatie 
De uitgangspunten van deze typologie zijn dat er gevarieerd kan worden in de diepte van de 
bouwblokken. De marge daarvoor bedraagt 2 meter aan de verharde straatzijde en 2 meter aan 
de binnentuinzijde. De maximale relatieve verschuiving is dus 4 meter. De straatwand dient het 
rechte, orthogonale karakter te behouden, dat al eerder met de indicatieve invulling is ge"initieerd. 
De relatie van de straatwand met het straatprofiel wordt gevormd door een plint met een hogere 
verdiepingshoogte (4,5 meter). Dit ten behoeve van de leefbaarheid van de stadswoningen op het 
maaiveld t.b.v. geen directe inkijk vanaf de straat (" Amsterdams" wonen) en de flexibiliteit van het 
programma daarin. Op deze manier kunnen woningen ook vervangen worden door bijvoorbeeld een 
winkel of kantoorvoorziening. 
In de inrichting van het straatprofiel draagt de asymmetrische molgoot, als een "stramienlijn" in het 
straatprofiel, bij aan dit orthogonale karakter. Het regenwater wordt hierlangs direct afgevoerd naar 
het kanaal. 
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Bouwbloktypologie 02: hoogtevariatie 
Het voornaamste uitgangspunt van deze typologie is afwisseling in de hoogte Daarbij geldt een 
maximumhoogte van 8 bouwlagen en een minimum van 2 bouwlagen. De straatwand blijft zo een 
aaneengesloten strakke (stramien/zichUgevelvlak) lijn, waarin op de onderste lagen wederom een 
verhoogde plint wordt toegepast dan wel een onbebouwde overdekte ruimte ontstaat met doorzicht 
naar het achtergelegen binnengebied (water of tuin). Door de variatie in hoogte kan de aangrenzende 
buitenruimte worden benut (b.v.terras of verhoogde waterpartij bij woning) en ontstaat er toch een 
interessant wisselend gevelbeeld waarbij sprake is van rust in de gevel. Daarbij moet erop worden 
gelet dater voldoende licht- en luchttoetreding is t.b. v. de aangrenzende volumedelen. Deze typologie 
is bruikbaar om in de ruimtelijke compositie subtiele hoogteaccenten toe te passen en een rustige 
tegenhanger te vormen in het straatbeeld t.o.v. de varierende rooilijnen aan de andere zijde van de 
straatru i mte. 
Met name bij de route NZ kan dit middel worden ingezet om een meer stedelijke accentuering te 
krijgen, waarbij op een relatief ingetogen wijze voldoende volume wordt toegevoegd dat zich verhoudt 
tot de "standaard" 4 bouwlagen. 

eindhovens oostcorridor \ 101 



, 

102 / eindhovens oostcorridor 



eindhovens oostcorr i dor \ 103 



6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 

'fil .<' -

-- -

JJ:D - a,- JS 
-

- - -- -

- - - - -

~'l 
-:=a::r, 

--- --

JIT' sr tel~ 
_10 1-- 0 ::.n::D ;~:J::D 

-~- -

,:JJ:D 11 

sr.] -, r~ i CCill :n:r 
erl 

-- - ---

J.!I1 -~ 
-----

11:D 
- -

i\/ i\/ i\/ .. i\11 

□ 
printplaat 

□ 
woningen 

~ entree P garage 

II □ 
verharding 

~ molgoot naar kanaal 

1 0 4 / ei n dhov e ns oos tcorridor 



ONBEBOUWDE RUIMTEN 
De onbebouwde ruimten bestaan uit de openbare gebieden met een ontsluitingsfunctie 
(straten, kanaalboulevard) en de meer private en deels semi-openbare binnengebieden van de 
bouwblokken. 

De straatprofielen zijn uitgewerkt op basis van het onderliggende parkeerprincipe in de zonering 
haaks op het kanaal. Deze zonering laat bebouwingsstroken zien van 32 meter breedte. Deze 
maat bestaat uit een ondergrondse parkeerlus in een U-vorm waaraan twee haaks op deze lus 
geprojecteerde parkeerzones (garages) zijn gekoppeld. Boven deze bebouwde "printplaat" is de 36 
meter opgedeeld in drie zones van 12 meter zijnde een centraal gelegen openbare (straat)ruimte 
met aan weerskanten een bebouwingszone van 12 meter. Op deze wijze is een optimale afstemming 
bereikt van de ondergrondse efficiente parkeeroplossing (U-lus vanaf de ontsluitingswegen op de 
grens met de aanliggende stadsdelen) met de bovengrondse bebouwingsstructuur. 
Het straatprofiel van 12 meter breedte kan varieren door toepassen van de regels voor de 
bebouwingsstroken (rooilijn kan verspringen). Het profiel wordt asymmetrisch ingericht met een 
molgoot aan een zijde van de open bare ruimte (4 en 8 meter) met daaraan gelegen de straatverlichting. 
Aan de andere zijde bestaat de mogelijkheid voor incidentele "plekken" als onderbreking in het profiel 
c.q. gebruik (b.v. groen in bakken, speelplekken, fietsenstalling, incidentele parkeerplek bezoekers 
etc) 
De entrees van de half verdiepte parkeerkelders zijn gelegen op 6 meter uit de zijgrens van deze 
parkeerplaat (en vallen dus binnen de bebouwingsstrook). 
De boven de parkeergarage centraal gelegen straatruimte wordt ontsloten vanaf de omliggende 
straten via een hellingbaan en een openbare trap (binnen het profiel van 12 meter) b.v. de centrale 
4 meter als hellingbaan en een van de twee zijdelings gelegen zones van 4 meter voor de openbare 
trap. 
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Onbebouwde (binnen)terreinen. 
lk heb ervoor gekozen om de binnenterreinen ieder een eigen identiteit te geven door ze nadrukkelijk 
van elkaar te laten verschillen. Hiervoor kan in de eerste plaats het element water zorgdragen. Het 
centraal gelegen waterplein levert hiervoor voldoende aanleiding om het water het plangebied in 
te trekken. Deze kwaliteit wordt ook zo veel mogelijk zichtbaar gemaakt vanaf en gekoppeld aan 
de parallel gelegen NZ route. De binnenterreinen die grenzen aan de te handhaven hallen voor 
de creatieve industrie worden ingericht als verharde open werkplaatsen waar bomen in verharding 
kunnen worden geplant (schaduwrijk) 
De groene binnenterreinen verschillen ook aanzienlijk van elkaar. Zo is het noordelijk gelegen 
grote bouwblok aan de RING bestemd voor ouderen en is de binnentuin zichtbaar en bereikbaar 
vanuit de noordelijk gelegen wijk Lakerlopen door een grote overbouwing van deze koppeling. Het 
binnenterrein zelf is ingericht als transparant bos met gazon, waardoor het goed toeven is voor de 
aanwonende ouderen maar ook voor de bewoners van de wijk Lakerlopen. Het zuidwestelijk gelegen 
bouwblok, eveneens bestemd voor de wat oudere senioren, heeft voor een gedeelte aanvullend 
een ondergrondse parkeergarage. Op het dek kan b.v. een klassieke engelse tuin met hagen of een 
gazon worden ingericht of een minigolfbaantje met 2 of drie holes (puur als sfeerbeeld). Geen bomen 
dus die met de wortels tot het grondwater kunnen komen. Het andere gedeelte van dit binnenterrein 
kan daarentegen wel met "grondgebonden" bomen worden ingericht. 
Ook is het mogelijk om het aangrenzende bouwblok met een gelaagde uitbouw te vergroten om 
daarmee het binnenterrein aan te vullen met een terrasvormige aanbouw. Deze vorm van het 
benutten van de binnentuin is toegepast in het zuidoostelijk gelegen gedeelte van het plan waar 
gezinswoningen en appartementen zijn gedacht. 
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6 . 2 M a t e r i a l e n 
De toe te passen materialen kunnen de gewenste samenhang tot stand brengen.en tegelijkertijd ook 
de verschillende identiteiten van de bouwblokken in architectuur vertalen. De balans tussen deze 
gemeenschappelijke uiterlijke kenmerken en de verschillende architectuurstijlen moet tijdens het 
proces van uitwerken door de verschillende architecten goed warden bewaakt. Anders bestaat het 
gevaar van een te grate varieteit en fragmentatie in beeld waardoor de samenhang verloren gaat. De 
supervisor ziet hierop toe. Tijdens mijn stage bij bureau Jo Coenen voor de uitwerking van het plan 
Smalle Haven is mij gebleken dat een goede dialoog van supervisor (Coenen) met de architecten 
in workshops weliswaar veel tijd kost, maar een afgewogen en rijk resultaat oplevert. Juist door ook 
met betrekking tot de materialen en details afspraken te maken (b.v. bruine baksteen in horizontale 
en verticale verbanden) is deze afstemming bereikt. 
In mijn plan stel ik voor dat de architecten kunnen kiezen uit drie materialen b.v. oranje, rode en 
antracietkleurige bakstenen en dat ieder een eigen mix voorstelt. Zo kan er b.v. een antracietkleurige 
plint zijn met veel glas, waarboven oranje en rode mix van 50% elk. Ook is het mogelijk om een heel 
blok samen te stellen uit 80% antraciet en 20% rode bakstenen. Andere toepassingen zijn er legio 
waardoor de architecten een eigen opvatting op dit gebied kunnen afstemmen op een totaalbeeld. 
Door deze afspraken m.b.t. materiaal ontstaat een geheel waarbinnen toch voldoende identiteit is 
gewaarborgd. 
De plint langs de NZ route zal in hoofdzaak transparant zijn om de levendigheid en sociale controle 
optimaal te kunnen garanderen. 
De vloer van de openbare ruimte zal bestaan uit baksteen van een donkere kleurstelling die past 
bij het metselwerk (b.v zwart-rode betonsteen) en incidenteel natuursteen, afgewisseld met houten 
vlonders. 
Straatverlichting en meubilair is ondergeschikt en dus niet fel van kleur. Door b. v. net als in het centrum 
uit te gaan van antracietkleurige elementen vallen deze onderdelen niet op in het straatbeeld. 
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RUIMTELIJKE COMPOSITIE 
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SFEERIMPRESSIE 

kanaalboulevard #04 

eindhovens oostcorridor \ 129 



1 3 0 / 

SFEERIMPRESSIE 

kanaalboulevard #03 

eindhovens t corridor o OS 



SFEERIMPRESSIE 

kanaalboulevard #04 

eindhovens oostcorridor \ 131 



SFEERIMPRESSIE 

kanaalboulevard #03 

132 / eindhovens oostcorridor 



SFEERIMPRESSIE 
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7 Procesreflectie 
Op de TU/e leer je vooral een manier van denken om problemen vanuit zowel analytische als 
creatieve invalshoeken te benaderen en om niet bang te zijn om opnieuw te beginnen als een 
gekozen oplossingsrichting vastloopt. In dat proces is de dialoog c.q. het klankbord in mijn optiek 
de belangrijkste katalysator voor het maken van de noodzakelijke keuzes. Keuzes die kaders 
stellen ten behoeve van een oplossingsrichting en in die hoedanigheid ook de kern van het 
afstudeertraject vormen. De klankbordfunctie van de universitaire afstudeerder wordt ingevuld door 
de afstudeercommissie. Deze heeft in mijn ogen echter een tweeslachtige rol: aan de ene kant 
het klankbord, maar aan de andere kant ook die van de beoordelaar. Deze (dubbel)rol werpt een 
drempel op voor de twijfelende, probleemworstelende student. Het is niet eenvoudig om tegenover je 
beoordelaar te zitten met een onaf of, nog erger, geen idee. De besluiteloosheid knaagt dan aan het 
zelfvertrouwen en op dat moment stagneert het proces. Twijfel vormt een onvermijdelijk onderdeel 
van het afstudeertraject. Twijfel impliceert immers een (nog) ongemaakte keuze. Er is dus m.i. nog 
een klankbord nodig ten behoeve van de procesvoortgang. Een klankbord waar alle problemen 
zonder schroom besproken kunnen worden. 
Dat klankbord heb ik gevonden in het afstudeeratelier E+, waar ik met "lotgenoten" in hetzelfde 
traject en met dezelfde problemen zat. Hierdoor hebben wij elkaar kunnen benutten als een soort 
coach van ieders autonome proces (iedereen had een uitgesproken eigen onderwerp ). Door een jaar 
lang elke vrijdagmorgen deze vragen met elkaar te delen ontstond een stimulerende en creatieve 
sfeer, waarin vrij en vaak ook kritisch over elkaars gedachten en producten werd gesproken. Er was 
geen hierarchie, maar een soort teamwork, waarin producten een draagvlak kregen en er voortgang 
kon worden geboekt. Een soort eerste toets. lk heb hierdoor geleerd om in teamverband te werken 
en met kritiek om te gaan c.q. kritiek te formuleren en te onderbouwen. Daarnaast bood het atelier 
ook ontmoetingen met veel mensen uit de praktijk waardoor ik directe lijnen heb gekregen naar 
antwoorden op mijn vragen. Door bezoeken aan bureau's, ook een aspect van het atelier, heb ik 
naast mijn stage-ervaring meer inzicht gekregen in de praktijk na mijn studie en de verhouding tussen 
architectuur, stedenbouw en andere disciplines als water, verkeer en groen. 
De gegroeide vriendschap binnen het atelier is een belangrijke mentale steun geweest voor 
iedereen in het zoeken van een eigen weg binnen de zelf gestelde kaders van de opgave. Hierbij 
was de excursie naar Emscher Park, los van de vele inhoudelijke en vernieuwende referenties, een 
hoogtepunt. 

Uiteindelijk blijkt het zelfstandig doorlopen van dit proces wel de beste leerschool te zijn om tot 
zelfbesef, zelfontwikkeling te komen. Het bepalen van een eigen standpunt op basis van afgewogen 
factoren en soms ook gevoelsmatige voorkeuren is achteraf gezien een boeiend proces. Het kan 
worden vergeleken met een foto die zich langzaam ontwikkelt van de eerste vage contouren tot een 
steeds scherper beeld. 

eindhovens oostcorridor \ 137 





8 Epiloog 

lnmiddels is de gemeente Eindhoven druk in de weer met het ontwikkelen van plannen voor de 
Eindhovense Kanaalzone. lk heb verschillende gesprekken gehad met ambtenaren van de gemeente 
o.a. van de afdelingen strategie, planontwikkeling en waterhuishouding) en deze contacten hebben 
wederzijds inspirerend en motiverend gewerkt. Hoewel mijn plan is opgezet vanuit de gedachte 
een integrale ontwikkeling van het gebied te initieren met het kanaal als drager, vormen de 
gepresenteerde ideeen op de verschillende schaalniveaus ook los van elkaar voedingsbodem voor 
de planvorming van de gemeente. De kracht van het plan is evenwel gerelateerd aan de combinatie 
van antwoorden op verschillende actuele stedelijke problematieken. Daarbij verschilt mijn aanpak 
nogal van de gemeentelijke. In tegenstelling tot de gemeente heb ik namelijk het kanaal niet als 
een entiteit benaderd, maar als een themagevende rijgdraad tussen op zichzelf staande gebieden: 
de Oostcorridor als een kralensnoer van projecten. Waar de gemeente de hele kanaalzone groen 
inkleurde ben ik begonnen met het onderzoeken van de verschillende sferen waar het kanaal 
doorheen snijdt. Deze doorsnijding is het gevolg van de ontstaansgeschiedenis van het kanaal en 
vormt nu, hoewel dus onlogisch van oorsprong, een aannemelijk aanknopingspunt om in de neo
industriele stad waarin Eindhoven verandert een stedelijke transformatie te genereren die past bij 
haar historisch/cultureel-ruimtelijke rijkdom. 

Bij de totstandkoming van dit product heb ik veel hulp gehad. Voor deze hulp wil ik graag iedereen 
bedanken die daar op een of andere manier een aandeel in heeft gehad. Het afstudeerproces was 
voor mij een bijzondere ervaring en een leerzame afsluiting van mijn studie. 
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