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Samenvatting 

Eindhoven, ooit vijf dorpen gelegen rond een kleine stad, anno 2005 uitgegroeid tot de vijfde stad van Nederland. 

Niet met een historisch centrum, maar met kennis en technologie als aantrekkingskracht. De vroegere dorpskernen 

hebben deels hun eigen karakter behouden en de wegen vanuit het centrum naar de stadsdelen doen af en toe nog 

denken aan vroeger. De punten waar stad en dorp samenkomen, de historische scharnierpunten, zijn interessant 

voor onderzoek. Het Wasven is zo'n scharnierpunt, gelegen aan oostzijde van de stad, tussen de TU/e en het oude 

dorp Tongelre. Bij veel mensen is het gebied onbekend, terwijl het toch een zeer bijzonder en uniek stukje 

Eindhoven is. Onder andere door deze onbekendheid ligt er de dreiging dat het Wasven van twee kanten wordt 

volgebouwd . 

De geschiedenis van het Wasven gaat terug naar het jaar 1375. Een kasteel, met oprijlaan en kasteelpark verrijkte 

het heide en akkergebied. Vele gedaante verwisselingen heeft het kasteel in de loop der jaren ondergaan. In 1920 

kwam het kasteel in bezit van N.V. Philips die het terrein kocht om op die plaats huizen te kunnen bouwen . Het 

kasteel is toen gesloopt, terwijl de huizen er nooit zijn gekomen. Wei is er een nieuwe boerderij (de Philipsboerderij) 

gebouwd en is het kasteelpark en de oprijlaan behouden gebleven. Het Wasven bestaat uit meerdere gebieden dan 

alleen het kasteelpark. Het gebied wordt doorkruist door de Celebeslaan. Deze weg Loopt in oost-westelijke richting 

door het gebied . Hieraan bevind zich de Philipsboerderij, het Lorentz Casimir Lyceum en aan het eind ligt het 

verlaten terrein van het voormal ige slachthuis. Haaks op deze weg gaat de Eikenlaan het bos in richting het spoor. 

Inspiratie bronnen voor de ontwikkeling van het gebied, komen zowel uit het gebied zelf als van daar buiten. De 

vroegere aanwezigheid van het kasteel en de actuele vraag naar groen en geborgen wonen, leiden tot hedendaagse 

landgoederen. De vertaling van een landgoed naar de schaal van dit gebied vindt plaats met hofwoningen. 



Samenvatting 

Het gebied het Wasven is een zeer gefragmenteerd gebied. Er zijn verschillende zones te onderscheiden met elk hun 

eigen karakter. De eerste zone ligt aan de westzijde van het plangebied en omvat het voormalige slachthuisterrein 

Na de sluiting is de activiteit hier verdwenen en ligt het terrein er verlaten bij, enkele jaren later is het 

woonwagenkamp naar deze lokatie gekomen. De tweede zone in het Wasven onderscheidt zich door de 

aanwezigheid van het Lorentz Casimir Lyceum. Deze middelbare school ligt in het midden van het plangebied. Een 

compleet schoolterrein met aan de achterzijde sportvelden. Ten zuiden van de school, in de derde zone zorgen vele 

soorten groen voor een afwisselend geheel. Er is een zandverstuiving, loofbos, dicht dennenbos en een klein 

heidegebied . Het feit dat er een zandverstuiving en een dicht dennenbos zo dicht bij een stadscentrum te vinden 

zijn, kan uniek genoemd worden. Daar waar de natuur zijn vrije gang gaat ten zuiden van de school, wordt het 

groen in het kasteelpark onderhouden. Dit is de vierde zone. Het aangelegde park behoort bij het voormalige kasteel 

het Hof. Het kasteel is verdwenen, maar de monumentale boerderij is nog in tact. De boerderij is eigendom van 

Monumentenfonds Brabant maar wordt gebruikt door de bewoners.uit de omgeving (Stichting Groendomein 

Wasven) Ten slotte de vijfde zone, het gebied rond het kasteelpark, waarin de woonwijk Beauregard te vinden is. De 

zones zijn te vertalen in de volgende karakters: ontmoeten, ontplooien, onthaasten, ontdekken en ontwaken. 

Per zone is een gebiedseigen benadering toegepast, waarbij het aanwezige karakter van elke zone is onderzocht en 

versterkt. De zone ontmoeten, het voormalige slachthuisterrein ligt dichtbij de universiteit en het stadscentrum. 

Deze locatie is zeer geschikt om het tekort aan studenten huisvesting op te vangen. Rondom een plein worden 

studentenflats gerealiseerd. Het gebied krijgt een rechtstreekse fietsaansluiting met de TU/e. Deze fietsroute loopt 

verder het gebied in. De zone ontplooien bevat het Lorentz Casimir Lyceum. De Celebeslaan wordt ingekort zodat 

er een oprijlaan naar de school ontstaat. Op deze manier kan het gebied het Wasven niet meer met de auto worden 



Samenvatting 

doorkruist. Door de sportvelden die nu achter de school liggen naar de voorzijde te halen , ontstaat er aan de 

voorzijde een schoolplein. Onthaasten, het groengebied ten zuiden van de school. Door het verplaatsen van de 

sportvelden komt hier ruimte vrij voor nog meer groenontwikkeling. De fietsroute van de studentencampus zal hier 

worden voortgezet richting het kasteelpark. Ook komt er een aftakking van de route naar het noorden. Door het 

creeren van een recreatief fietsnetwerk kunnen de verschillende groengebieden die Tongelre rijk is met elkaar 

worden verbonden. De fietsroute komt ook langs de boerderij in de zone ontdekken. Deze boerderij zal in de 

toekomst een milieu educatie centrum worden. Het kasteelpark is daarbij de studielocatie. Om het educatieve 

karakter in het gebied te versterken komt er naast de monumentale boerderij een kinderboerderij. Het gebied in de 

zone ontwaken ontleent zich voor verder woningbouwontwikkeling. Het wonen rond het park wordt compleet 

gemaakt. De nieuwe woningen worden gerealiseerd in een autoluwe hofstructuur. 

In het ontwerp is het gebied het Wasven deels bebouwd. Desondanks is het groene karakter juist in omvang en 

kwaliteit toegenomen. Het autoverkeer is uit het middengebied gehaald en alleen nog maar als bestemmingsverkeer 

welkom aan de randen van het gebied. Dit komt de rust in het gehele gebied ten goede. De fietsroute door het 

gebied is de drager van het plan geworden en verbindt de verschillende zones. De aanwezige karakters van de 

zones zijn versterkt en daarmee de leesbaarheid van het gebied. Het is een gebied geworden dat ontdekt wil 

worden. 



Voorwoord 

Voorwoord 

Dit verslag is het eindresultaat van mijn afstudeerproject bij de capaciteitsgroep stedenbouw. Als 
plangebied heb ik gekozen voor een gebied in eindhoven. De stad waar ik sinds het begin van mijn 
studietijd woon, maar die ik eigenlijk nog helemaal niet goed kende. Ook het gebied het Wasven van 
voor mij, net als voor velen onbekend. Daar is de afgelopen periode wel verandering ingekomen. 

Ik heb mijn afstuderen als bijzonder ervaren door het contact met de bewoners van het Wasven. Hun 
enthousiasme en betrokkenheid bij hun woonomgeving werkte aanstekelijk. Met vallen en opstaan is 
het proces gevorderd. Ik wil bij deze mijn begeleiders, familie en vrienden bedanken voor de 
inspirerende gesprekken en ondersteuning. 

Saskia Wittenberg 
November 2005 
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Introductie 

Aanleiding 

Eindhoven ontwikkelt zich steeds verder van haar centrum vandaan, zelfs tot buiten de stad. Terwijl er in de stad, 

dicht bij het centrum ook nog plekken zijn waar ontwikkeling mogelijk is, zelfs in een mooie groene omgeving. Het 

Wasven is zo'n gebied. Onbekend voor veel Eindhovenaren, terwijl de omgeving van het gebied wel bekend is. De 

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de Berenkuil, de IJzeren Man, de Karpendonckse plas en 't Hofke in 

Tongelre. Deze gebieden hebben functies voor de gehele stad. Het Wasven is een locatie op het spanningsveld 

tussen het oude dorp en de hightech stad . Het spreekwoord luidt: onbekend maakt onbemind. Een goede reden om 

het gebied het Wasven eens nader te bekijken. 

Figuur 1.1 Eindhoven met het gebied het Wasven 
Figuur 1.2 Luchtfoto gebied het Wasven 
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Introductie 

Probleem en doelstelling 

Probleemstelling 

Het gebied het Wasven, gelegen tussen de TU/e en Tongelre ligt op een spanningsveld tussen stad en dorp. De 

dreiging bestaat dat het gebied van twee kanten wordt volgebouwd zonder dat rekening wordt gehouden met de 

aanwezige cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle elementen. 

Doelstelling 

Het ontwikkelen van een visie voor het gebied het Wasven, om de kwaliteiten van het gebied beter te benutten en 

een uitspraak te doen over de toekomstige identiteit. 

Onderzoeksvragen 

In dit verslag zullen twee onderzoeksvragen worden behandeld. Ten eerste waarom mensen dit stuk Eindhoven 

moeten gaan ontdekken, wat is er zo uniek aan? Ten tweede wat zijn de woonwensen van de toekomst en op welke 

manier is dat in dit plangebied toe te passen? 

Figuur 1.3 Dreiging op het gebied het Wasven 



Introductie 

Opbouw van het rapport 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Een globale analyse van de stad Eindhoven en de analyse van het gebied het 

Wasven wordt besproken in deel II. Vervolgens zullen in deel III inspiratiebronnen aan bod komen. De opgedane 

kennis zal in deel IV worden vertaald in uitgangspunten. Deze uitgangspunten zullen in deel V worden toegepast in 

een ontwerp. Ten slotte zal in deel VI een evaluatie plaatsvinden, een terugkoppeling naar de doelstelling . 







Analyse 

Inleiding 

Om een duidelijk beeld te krijgen van het gebied het Wasven en om uitspraken te kunnen doen over 

ontwikkelingsmogelijkheden, zal in dit deel een situatie-analyse worden uitgevoerd. Hierbij wordt niet alleen 

gekeken naar het gebied het Wasven zelf, maar ook naar de ligging in de stad en naar de gebieden er direct 

omheen . Tevens wordt het gemeentebeleid ten aanzien van dit gebied en de betrokkenheid van de bewoners van 

Tongelre besproken. 

Analyse van de stad Eindhoven als geheel 

Eindhoven, ooit vijf dorpen gelegen rond een kleine stad, anno 2005 uitgegroeid tot de vijfde stad van Nederland. 

Niet met een historisch centrum, maar met kennis en technologie als aantrekkingskracht. De vroegere dorpskernen 

hebben deels hun eigen karakter behouden en de wegen vanuit het centrum naar de stadsdelen doen af en toe nog 

denken aan vroeger, door bijvoorbeeld straatnamen, begroeiing en historische panden . Dit gaat ongemerkt over in 

de tijd van vandaag. De punten waar stad en dorp samenkomen, de historische scharnierpunten, zijn interessant 

voor onderzoek. Hoe de stad is gegroeid en zich heeft ontwikkeld zal hieronder worden besproken (zie figuur 2.1). 

Historie 

Philips, in een adem te noemen met Eindhoven en technische innovatie, zorgde voor de samensmelting van de 

dorpen tot een stad. De kennistechnologie had mankracht nodig en om deze te huisvesten, bouwde Philips speciale 

Figuur 2.1 Groei Eindhoven door de jaren heen 
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Analyse 

dorpen voor haar werknemers. De groei van het aantal woningen moest snel gebeuren, als het even kon in dezelfde 

snelheid als de toename van het aantal arbeidsplaatsen. Om de groei te controleren werd een uitbreidingsplan 

opgesteld (zie figuur 2.1) . Hierbij moest over de gemeentegrenzen heen gekeken worden en in 1920 was de 

annexatie van de vijf omliggende dorpen een feit. In het algemene uitbreidingsplan uit 1918 van Cuypers en Kooken 

is de noodzaak van het aanleggen van de ringweg aangekaart [Beekman, 1982]. Het uitbreidingsplan was een 

ontwerpschets om de annexatie van de dorpen te begeleiden. Hierin stond hoe plaats gegeven kon worden aan 

huisvesting, industrie en verkeer. De industrie groeide, Philips moest zijn werknemers van buiten halen en zijn 

producten naar buiten brengen. In de stad zelf waren te weinig woningen voor het personeel. Om de industrie 

draaiende te houden moest een goed verkeersplan komen voor de afwikkeling van personeel, goederen en diensten. 

Bij de bouw van de nieuwe woonwijken voor de medewerkers van Philips is rekening gehouden met het aanleggen 

van de ring. Stukje bij beetje werd de ring voltooid. Niet alleen was de afwikkeling van verkeer over de weg van 

belang, ook over het spoor en over het water. In 1846 is men begonnen met het graven van het kanaal. Het spoor 

Eindhoven-Venlo is in 1866 aangelegd en het spoor naar Weert volgde in 1913. 

Het tweede uitbreidingsplan is het plan van de heer Kools. Dit plan is goedgekeurd in 1923. Kools heeft hierbij 

dezelfde doelstelling als zijn voorgangers, het oplossen van de verkeersproblemen . De rondweg dient als verbinding 

tussen de omliggende dorpen. Het aantal arbeidsplaatsen in de stad nam toe en het bevolkingsaantal ging snel 

omhoog. Kools hield in zijn plan rekening met een toekomstig inwoner aantal van 200.000 inwoners. Geen slechte 

schatting, anno 2005 heeft stad Eindhoven 208.000 inwoners. 

Figuur 2.2 Uitbreidingsplannen 



Analyse 

Het bekendste uitbreidingsplan is het plan van de Casseres uit 1930. Net als in de vorige plannen staat ook hier het 

verkeersnet centraal. In dit plan worden een groot aantal adviezen uit het rapport (1927) van planoloog Bakker

Schut overgenomen. Een van de adviezen is behalve het aanleggen van de rondweg, ook het aanleggen een kleinere 

ringbaan. 

De vorige uitbreidingsplannen streefden, wat betreft het wonen, het 'tuinstad-idee' van Howard na. Een uit Engeland 

overgewaaide stroming met als doelstelling het menswaardig huisvesten van arbeiders. Uitgangspunten voor een 

betere woonomgeving waren de relatie tot de natuur en de onderl inge sociale band in de buurt. In het plan van de 

Casseres wordt het tuinstad idee ter zijde gelegd en gaat het juist om een sterke scheiding tussen de functies, 

wonen, werken, recreatie en natuur. De uitvoering hiervan is goed te zien in het noorden van Eindhoven, in het 

stadsdeel Woensel, waar grote woongebieden naast elkaar zijn gerealiseerd. Vanwege de stagnerende economie en 

de slechte situatie in de volkswoningbouw verloopt de stadsuitbreiding na 1935 moeizaam. 

Groen/water 
De Casseres heeft in zijn uitbreidingsplan heel duidelijk gewezen op de scheidlng van wonen, werken, recreatie en 

natuur. Dit om het natuurschoon te beschermen. De uitwerking hiervan is te vinden in de vorm van groene wiggen 

die de stad ingaan (zie figuur 2.3). De rivier de Dommel neemt hier een centrale plaats in en loopt dwars door de 

stad . Tevens wordt de Dommel begeleid door recreatieve routes. De parken die de stad rijk is, worden gekoesterd 

en verder ontwikkeld. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Genneper parken waarvoor de slogan is ontwikkeld: de 

tweede natuur van Eindhoven. 





Analyse 

Bebouwing 

De oude arbeiderswijken van Eindhoven, waar de voormalig Philips werknemers woonde, warden momenteel voor 

een groat gedeelte geherstructureerd . Door de slechte bouwtechnische staat voldoen deze kleine woningen niet 

meer aan de eisen van deze tijd . In de komende jaren zullen tien wijken een wijkvernieuwings-operatie ondergaan. 

Deze operatie houdt in dat in totaal zo'n 7.000 woningen zullen warden gesloopt. Maar er is niet alleen aandacht 

voor de oude wijken, oak nieuwe wijken komen van de grand. Deze wijken liggen vooral aan de rand van de stad. 

Bijvoorbeeld aan de westkant van de stad, in de Vinex-wijk _Meerhoven. Daar warden 6000 woningen gerealiseerd. 

Naast uitbreiding aan de rand van de stad zal er in de stad plaats warden gemaakt voor inbreiding . De industrie is 

net als de natuur gesitueerd in wiggen . (zie figuur 2.3) . 

Infrastructuur 

Aan de ring liggen veel knooppunten waar stad en dorp elkaar ontmoeten . Naast de vijf oude straten naar de 

vroegere dorpen zijn er de snelle radialen, die tot buiten de stad lopen . De kruispunten van de ring met deze 

radialen hebben een strategische positie in de stad omdat ze dichtbij het stadscentrum liggen, maar een snelle 

verplaatsing tot buiten de stad mogelijk maken . Het Maxima Medisch Centrum, het Evaluon, de TU/e en de Fontys 

hogescholen bijvoorbeeld bevinden zich op zo'n locatie. Evenals het gebied het Wasven, dit ligt aan het knooppunt 

Insulindeplein. 

Figuur 2.3 Groen, Bebouwing en infrastructuur in de stad 
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Beleid gemeente Eindhoven 

Hoe ziet de gemeente Eindhoven de toekomst voor haar stad. In de publicatie 'Aangenaam kennismaken' is het 

streefbeeld te vinden [Gemeente Eindhoven, 2003]. De gemeente wil het beste uit twee werelden. Eindhoven als 

thuis en Eindhoven als economisch knooppunt. Bij "thuis" gaat het om de kwaliteit van bestaan en om 

duurzaamheid. De "knoop" is gericht op de economie en op de toekomst. 

Het behoud, de verbetering en de verdere ontwikkeling van de typische Eindhovense eigenheid en de prettige 

woonomgeving vormen het uitgangspunt van het gemeentelijke woningbouwbeleid. Hierbij hoort het combineren 

van een woningbouwvisie van verassende architectuur met een gevarieerde en groene inrichting. 

Eindhoven heeft een kennistraditie van meer dan 100 jaar. De Technische Universiteit is een broedplaats van 

technische innovatie, kennis en creativiteit met 7450 studenten en 3800 medewerkers. Andere broedplaatsen zijn 

de Fontys hogescholen en de Design Academy. Om de studenten goed te kunnen huisvesten zullen er tot het jaar 

2007, zo'n duizend studenteenheden moeten worden gerealiseerd. Deze woonruimtes zullen niet door de gemeente, 

maar door de Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen- Vestide, worden gebouwd. Voor de gemeente is de 

taak weggelegd om grond ter beschikking te stellen en randvoorwaarden te creeren . De gemeente wil de studenten 

zoveel mogelijk binnen de rondweg en in de buurt van de onderwijsinstellingen huisvesten. Naast woonruimte voor 

studenten is er ook woonruimte voor wetenschappelijk medewerkers nodig. Door de woningnood bestaat de kans 

dat studenten of aio's niet naar Eindhoven komen, maar naar de TU Delft of TU Twente gaan. 



Analyse 

Naast kennis- en technologiestad wil Eindhoven zich profileren als groene stad. De doelstelling hierbij is,"het 

duurzaam veilig stellen en ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur, met daarin passende 

functies en het bevorderen van een aantrekkelijke groene woon- en werkomgeving als karakteristieke kwaliteit van 

Eindhoven" [Gemeente Eindhoven, 2001] . Maar het groene imago en de tevredenheid van de bewoners over de 

kwaliteit van het groen nemen geleidelijk af. De gemeente Eindhoven heeft onderzoek gedaan naar het gebruik en 

tevredenheid van openbare groene ruimtes[Gemeente Eindhoven, 2003]. Het onderzoek wees uit dat slechts 45% 

van de inwoners Eindhoven een groene stad vinden. Terwijl het streven van de stad 60% is. Van de ondervraagde 

vindt 53% de stad matig of niet groen. Hierbij is het streefcijfer 20%. Geconcludeerd kan worden dat Eindhoven nog 

veel moet doen aan haar groene imago. 



Woensel 

Tongelre 

Eirldho 

., Gestel 



Analyse 

Inzoomend op het gebied het Wasven en de directe omgeving 

Het gebied het Wasven is onbekend voor vele Eindhovenaren. Maar wat is er in het Wasven nu zo bijzonder? 

Hieronder een beschrijving van het gebied . 

Historie 

Het Wasven ligt in het stadsdeel Tongelre. De eerste melding van de naam Tongelre als nederzetting gaat terug naar 

het jaar 1241. Vele varianten van de naam zijn verschenen, onder andere Tungelare, Tongerloe, Tongelro en 

Tongerloo. De exacte betekenis is niet bekend, maar ' tonger en lo' betekent, bosje op hoge zandgrond [Boomen vd, 

2003]. Deze hoge ligging maakte bebouwing en bewoning mogelijk. Het deelgebied Tongelre wordt omsloten door 

de volgende natuurlijke begrenzingen : in het oosten door de loop van de Kleine Dommel, in het westen door die van 

de Dommel en de Lakerloop, in het noorden weer door de Kleine Dommel en Dommel en in het zuiden door de 

Tulploop (zie figuur 2.4). 

Het kleine katholieke Tongelre was tot omstreeks 1850 een armoedig en agrarisch dorp. De gemeente telde toen 

zo'n duizend inwoners, die verspreid woonden in een van de gehuchten, waarvan de woonkern rond 't Hofke de 

belangrijkste was. Vanaf 1850 bracht de ambacht enige welvaart in het dorp. 

De annexatie in 1920 was tegen de wil van de inwoners van Tongelre. Zou het komen omdat Tongelre bij Peelland 

hoorde en de omliggende dorpen (Woensel, Strijp, Gestel en Stratum) bij Kemperland? Deze dorpen waren wel 

voorstander van de annexatie. De inwoners van Tongelre waren bang dat door de inlijving van Eindhoven de 

Figuur 2.4 Stadsdelen 
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verworven welvaart in het dorp ten onder zou gaan. Maar dit was onterecht, de annexatie bracht juist extra arbeid 

in het dorp, nieuwe industrie ontwikkelde zich in de vorm van de trijpfabriek en de gasfabriek. Ook de houtindustrie 

bracht het dorp meer welvaart. 

Het meest bekende deel van Tongelre is 't Hofke, het hoefijzervormig wegenpatroon van het oude centrum van 

Tongelre . Er zijn nu nog veel monumentale panden te vinden . Het oude Raadhuis, de Sint Martinuskerk en enkele 

oude boerderijen waren eens het kloppend hart van het dorpje Tongelre. Naast het Raadhuis lag vroeger het 

marktplein. De naam 't Hofke is afkomstig van het nabij gelegen kasteel ' t Hof. De oprijlaan naar dit kasteel, is 

volgens een legende onderdeel van een kilometers lange oprijlaan naar Nuenen . Kasteel 't Hof was in 1375 bekend 

onder de naam 'het goed ten Hove' met als eigenaar Willem de Rover. Later is het in handen gekomen van de 

familie Smits van Eckart. Deze familie heeft het oude kasteel gesloopt en op dezelfde locatie een nieuw kasteel laten 

bouwen met twee torentjes. Tevens hebben zij het kasteelpark vergroot. In 1920 kwam het kasteel in bezit van N.V. 

Philips die het kocht om op die plaats huizen te kunnen bouwen. Maar door de economische crisis kwamen deze 

huizen er niet. De sloop van het kasteel en de naastgelegen kasteelboerderij zijn echter wel doorgegaan in 1930. De 

kasteeltuin met plataan (die met een doorsnede van 4,25meter de dikste boom van Eindhoven is) is behouden 

gebleven . Op de plaats van de kasteelboerderij is in 1940 een nieuwe boerderij gebouwd, de witte Philipsboerderij. 

Verder inzoomend in het gebied het Wasven wordt de naam duidelijk. Op de locatie van de huidige Eisenhowerlaan 

lag vroeger een ven . In dit ven werden de schapen gewassen voordat ze geschoren werden, vandaar de naam 

Wasven (zie figuur 2.5). Toen de schapen niet meer daar werden gewassen, werd het Wasven gebruikt voor 

recreatie . 's Zomers om er te zwemmen en 's winters om er te schaatsen. In de loop van de twintigste eeuw 

Figuur 2.5 Het Wasven is 1912 
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droogde het ven steeds verder in. Het restant verdween in de jaren zestig, toen de Eisenhouwerlaan werd 

aangelegd. Nu raast het verkeer over een eens zo rustig stukje Tongelre. 

In het Wasven zijn nog veel sporen van de geschiedenis te vinden. Zo was er een Joodse begraafplaats. In de 

tweede helft van de achttiende eeuw vestigden zich in Tongelre een aantal joodse vluchtelingen uit Duitsland. Zij 

begroeven hun overledenen op de Hoge Heide, het gebied tegenover het huidige Lorentz Casimir Lyceum. Delen van 

deze begraafplaats lagen net als het Wasven op de locatie van de huidige Eisenhowerlaan. 

Ook het vroegere veemarktterrein is nog te herkennen in de ruimte naast de bijgebouwen van het slachthuis (zie 

figuur 2.6) . In 1928 bouwde de gemeente op deze locatie het slachthuiscomplex. Dit slachthuis was nodig omdat er 

een nieuwe Vleeskeuringwet van kracht was. Slagers mochten niet langer in hun eigen zaak slachten maar moesten 

het vee naar een slachthuis brengen. Het complex bestond uit bedrijfsgebouwen, een directeurswoning en een blok 

van twee opzichterwoningen. De opening in het bos laat het spoor zien van de oude rails van de spoorlijn naar het 

slachthuisterrein. Over de spoorlijn werd vee, steenkolen en zout aangevoerd en vlees, gezouten darmen en 

gezouten huiden naar elders vervoerd. Vanwege steeds strengere Europese eisen is het gemeentelijk slachthuis 

begin jaren tachtig gesloopt en is er een nieuw slachthuis gebouwd op industrieterrein Ekkersrijt. Met de sloop van 

het slachthuis ging oak de functie van dit gebied voor de stad verloren. Enkele jaren na de sloop is het 

woonwagenkamp Borneo naar deze locatie gekomen. Samen met enkele studenten die nag in de oude, van sloop 

behoedde bijgebouwen van het slachthuis wonen, vormen de woonwagenbewoners de populatie van dit stukje 

Eindhoven . 

Figuur 2 .6 Het Wasven in 1953 
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De Celebeslaan, de laan die dwars door het gebeid loopt, heeft een onderwijsgeschiedenis. De TU/e is eind jaren 

vijftig aan deze weg begonnen in een van de vroegere barakken. In 1961 is aan deze weg de meisjes school, het 

Lorentz Lyceum geopend . Enkele jaren erna in 1967 opende de jongensschool het Rommert Casimir College zijn 

deuren. De scholen zijn samengevoegd tot het Lorentz Casimir Lyceum. 

De witte Philipsboerderij, de oprijlaan naar het vroegere kasteel en het kasteelpark hebben belangrijke 

cultuurhistorische waarde. Ze laten vroegere tijden herleven. 

Groen/ water 

Tegelijk met de aanleg van het spoor tussen Eindhoven en Weert wordt een spoorwegemplacement aangelegd om 

goederentreinen te rangeren. Voor de realisatie hiervan is veel zand nodig, dat gehaald wordt op de hoge heide in 

Tongelre. In de kuil die achterblijft wordt al snel gezwommen. Dit natuurzwembad de IJzeren Man ligt naast de 

Karpendonckse plas met het evenemententerrein de Karpen ten noorden van de Eisenhowerlaan. ' s Zomers zijn dit 

twee druk bezochte attracties in Eindhoven. 

In het gebied het Wasven zorgen vele soorten groen voor een afwisselend geheel (zie figuur 2.7). Door de hoge 

kwaliteit van het groen en de oude bomen is dit gebied niet zomaar te verplaatsen of te vervangen. De bomenrijen, 

onder andere de Beukenlaan en de Eikenlaan zijn de van 'nature' aangegeven dragers van het Wasven. Het gebied 

ten zuiden van het Lorentz Casimir College heeft een hoge natuurwaarde. Er is een zandverstuiving, loofbos, dicht 

dennenbos en een klein heidegebied. Het feit dat er een zandverstuiving en een dicht dennenbos zo dicht bij een 

Figuur 2.7 Het groen in beeld gebracht 
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stadscentrum te vinden zijn, kan uniek genoemd worden . De spoorzone is de verblijfplaats van zeldzame plant- en 

kleine diersoorten, waaronder vlinders. 

In de vorige paragraaf is de Joodse begraafplaats al besproken. Maar er is nog een begraafplaats, behorende bij de 

katholieke kerk. Deze begraafplaats ligt aan de Beukenlaan, tussen de basisschool de Boog en de nieuwbouwwijk 

Beauregard . Naast het stuk bos ten zuiden van de school is het kasteelpark, behorende bij kasteel het Hof, te 

vinden. Hier staat onder andere een plataan van 350 jaar oud. Het nieuwe Wasven, een gegraven plas met als doel 

het opvangen van het regenwater van de woonwijk Beauregard, is ten zuiden van het kasteelpark gelegen. Naast de 

Beukenlaan richting het oude kasteel ligt een bolakker. Hier worden seizoensgebonden gewassen geplant, 

waaronder zonnebloemen . Het kasteelpark is erg belangrijk voor de inwoners van Tongelre. Zij zien het als de 

voortuin naar hun stadsdeel en organiseren er vele (educatieve) evenementen. 

Bebouwing aan de randen van het gebied het Wasven 

In de directe omgeving van het gebied het Wasven ligt de TU/e. De TU/e heeft een nieuw masterplan en zal in de 

komende jaren een gedaante verandering ondergaan . Delen van het terrein worden afgestoten waardoor de 

omgeving een andere impuls krijgt. 

Tegen het spoor ligt een bedrijvenstrook. Vanuit de gemeente wil men in deze strook, bedrijven met internationale 

allure vestigen . 

De bebouwinq in Tonqelre bestaat voornameliik uit laaqbouw. zowel in het Hofke als in de villawiik de Karpen. 

Figuur 2.8 Foto-impressie groengebied Wasven 
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Bebouwing in het Wasven 

In het Wasven zelf is niet veel bebouwing te vinden. Opvallend is het Lorentz Casimir Lyceum, met een lengte van 

250 meter en een terreinoppervlak van 3,7 hectare. Op dit moment heeft de school bijna 1100 leerlingen en 110 

medewerkers. Behalve het Lorentz Casimir Lyceum, de Philipsboerderij, de woonwagens en de bijgebouwen van het 

slachthuis, ligt er ook een woonwijk. Deze wijk, Beauregard genaamd, is in 1996 gebouwd. Met de bouw van deze 

wijk kwam een einde aan de vrije ligging van de Beukenlaan . Verder staat in het gebied hier en daar nog een huis 

(zie figuur 2.9). 

Infrastructuur 

Het knooppunt Insulindeplein, beter bekend onder de naam Berenkuil is verdeeld in vier kwadranten, een werk-, 

kennis-, recreatie- en een onbekend kwadrant. Deze laatste is het Wasven. De Berenkuil is gevierd door 

graffitispuiters, maar gevreesd door fietsers. Grafifittispuiters kunnen hier vrijelijk te werk gaan in hun galerie. Maar 

fietsers mijdden dit verkeersknooppunt. Vanwege de verlaagde ligging is er slecht overzicht en daardoor voelen 

veel fietsers zich er onveilig . 

Het gebied het Wasven functioneert als een schiereiland dat vastgeklemd is aan Tongelre. De Celebeslaan loopt 

dwars door het gebied, van de Koudenhovenseweg tot aan de Berenkuil. Vanaf de Eisenhowerlaan kan men wel op 

de Celebeslaan komen, maar van de Celebeslaan niet op de Eisenhowerlaan. Daarvoor moet worden omgereden. 

Aan de Celebeslaan ligt het Lorentz Casimir Lyceum. Het grootste gedeelte van de leerlingen van het Lorentz 

Casimir Lyceum zijn afkomstig uit Nuenen en Tongelre. Zij verlaten het schoolterrein aan de oostzijde. De westzijde 

Figuur 2.9 De bebouwing in beeld gebracht 
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wordt door de leerlingen en leraren veel minder gebruikt. Daarbij komt dat de Celebeslaan met de auto alleen aan 

de oostzijde worden verlaten. Deze weg wordt behalve voor schoolverkeer gebruikt als sluiproute voor het verkeer 

dat de Eisenhouwerlaan wil mijden. 

Ten zuiden van het Lorentz Carismir Lyceum ligt een wandelgebied . Vele kleine paden lopen daar kris kras door 

elkaar. Onderdeel van dit wandelpadennet zijn twee oude wegen, die nog zichtbaar zijn uit het verleden .. De ene is 

de aftakking van het spoor naar het voormalige slachthuis. De andere een stuk van de oude weg van Klein Tongelre 

naar Tongelre. 

Beleid gemeente Eindhoven 

Al in het eerste uitbreidingsplan voor Eindhoven in 1918 staan plannen voor het gebied het Wasven. De architecten 

Cuypers en Kooken tekende een weg die vanuit de binnenstad ongeveer het trace van de huidige 

Prof.dr.Dorgelolaan (de weg ten zuiden van de TU/e) volgt en aansluit op de Celebeslaan. Het gebied tussen de 

Celebeslaan en de spoorlijn was bestemd voor woningbouw. Hierbij werden de kasteeltuin en de gebieden aan 

weerszijde van de Beukenlaan gespaard. De noordzijde van de Celebeslaan was, met uitzondering van de IJzeren 

man met het naastgelegen park, ook bestemd voor woningbouw. Deze plannen zijn echter nooit uitgevoerd . 

De gemeente Eindhoven ziet het Wasven als reserveringsgebied voor de mogelijke uitbreiding van de TU/e. Maar de 

TU/e is juist aan het inkrimpen en zal deze ruimte niet nodig hebben. Het gebied staat tot het jaar 2020 nog niet op 

de agenda van de gemeente als ontwikkelingsgebied. In het groenbeleidsplan [Gemeente Eindhoven, 2001] wordt 

Figuur 2.10 De infrastructuur in beeld gebracht 
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het Wasven aangeven als stad, groen beeldbepalend. Hiermee wordt bedoeld dat het een stedelijk gebied is met een 

uitgesproken groen karakter. Het beleid van de gemeente is erop gericht dat dit groene imago behouden blijft. 

Uit het onderzoek "groen en grijs" van de gemeente Eindhoven kwam naar voren de dat de inwoners van Tongelre 

van alle inwoners van Eindhoven hun stad het minst als groen ervaren. Ook hebben zij het minste animo om naar 

een buurtpark te gaan [Gemeente Eindhoven, 2003]. 

Bewoners 

Van oudsher is Tongelre een hechte gemeenschap. Het dorp telde vele verenigingen, waaronder twee gilden. Ook nu 

nog zijn de bewoners actief in het verenigingsleven . 

Een van de organisaties waarin de bewoners actief zijn is de Stichting Groendomein Wasven. Deze stichting is 

voortgekomen uit de actiegroep "De Beuk Erin", die door een achttal bewoners in 1998 is opgericht omdat de 

gemeente Eindhoven de Beukenlaan verwaarloosde. Het doel was de redding van de Beukenlaan als een belangrijk 

cultuurhistorisch en natuurhistorisch onderdeel van Tongelre. Medio 2000 werd besloten de doelstelling uit te 

breiden tot behoud van het kasteelpark met boerderij en bolakker, hun Wasvengebied. 

De groep heeft, met brede steun van alle Tongelrese bewonersgroepen, het gebied onder de aandacht gebracht van 

politiek en ambtenaren . Samenwerking vindt nu plaats met verschillende gemeentelijke diensten, met Duurzaam 

Eindhoven en Trefpunt Groen Eindhoven. 
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Eind 2003 is het herstel van de Beukenlaan tot realisatie gekomen. Maar er hebben meerdere activiteiten 

plaatsgevonden, zoals : 'pricknickacties', schoonmaakacties in het kasteelbos, 'kuieren door Tongelre' en activiteiten 

met schoolkinderen, het planten van zonnebloemen op de bolakker en het planten van vlechtheggen [zie figuur 

2.10]. Deze acties zijn bedoeld om de inwoners van Tongelre bewust te maken van al het moois dat dit gebied rijk 

is. 

De voorgenomen verkoop van de Philipsboerderij door de gemeente was aanleiding voor het opstellen van het 

rapport "Samen Groeien". De actiegroep was bang dat de boerderij na verkoop een ongewenste bestemming zou 

krijgen. Zij waren van mening dat de boerderij onlosmakelijk verbonden moest blijven met het kasteelpark. In dit 

rapport werden plannen voorgesteld die dat helder maken, inclusief aanbevelingen voor gebruik van de boerderij. 

Deze aanbevelingen betroffen een activiteitencentrum _en een niet-commerciele ondersteunende horecafunctie als 

arbeidsvoorziening voor verstandelijk beperkten van de Stichting Meare (v/h Eckartdal). Deze horecafunctie zal 

tevens ondersteunend zijn voor de eigen activiteiten die de groep in het gebied wil gaan ontwikkelen. Deze 

activiteiten zullen een sterk educatief karakter krijgen en zowel de historie als de natuur onder de aandacht 

brengen. 

"De Beuk Erin" heeft een financiele partner gevonden in Monumenten Fonds Brabant (MFB). Op 16 april 2005 is "de 

beuk erin" opgegaan in Stichting Groendomein Wasven. De doelstelling van de stichting is het behoud van 

groendomein Wasven door een duurzame ontwikkeling in sociale, ecologische en economische zin. Het groendomein 

Figuur 2.11 Collage Stichting Groendomein Wasven 
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gaat dus verder met de doelen van "De Beuk Erin" en breidt deze verder uit. De stichting zal tevens de huurder 

worden van de boerderij en een gedeelte gaan onderverhuren aan Stichting Meare. 

De Stichting Groendomein Wasven bestaat uit een klein maar actief bestuur, een stuurgroep en vertegenwoordigers 

van de projectgroepen groen, communicatie, educatie, beheer boerderij en ICT. De projectgroepen bestaan uit zeer 

enthousiaste buurtbewoners, die gezamenlijk activiteiten organiseren voor hun Wasvengebied. Voorop staan de 

educatieve activiteiten ten behoeve van de basisscholen en verder voor alle bewoners van Tongelre. Een Raad van 

Toezicht, bestaande uit zeven notabele vertegenwoordigers uit Tongelre, waakt over het realiseren van de 

doelstelling en de financien. 

Samengevat 

Uit bovenstaande tekst kan geconcludeerd worden dat het verleden nog steeds leeft in het gebied het Wasven. De 

oprijlaan naar het oude kasteel, het kasteelpark en de boerderij zijn belangrijk voor de inwoners van Tongelre. De 

bebouwing in het gebied zelf is in aantal minimaal, maar het Lorentz Casimir Lyceum neemt qua grondoppervlak 

veel ruimte in beslag. Het oude slachthuisterrein ligt er na de sloop van het slachthuis zelf verloren bij. 

Het gebied het Wasven heeft unieke ecologische aspecten in zich heeft. De zandverstuiving en het dichte dennenbos 

zijn de belangrijkste voorbeelden hiervan. Daarnaast zijn er van 'nature' aangegeven groene dragers aanwezig, 

kwalitatief goede bomenrijen, onder andere aan de Beukenlaan en Eikenlaan. 
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Inleiding 

Nu er een beeld gevormd is van het gebied het Wasven, kan er gekeken warden op welke manier elementen kunnen 

warden toegevoegd en veranderd om de aanwezige kwaliteit beter te benutten zodat mensen het gebied gaan 

ontdekken. Hierbij heb ik me laten inspireren door de vroegere aanwezigheid van kasteel het Hof, de theorie van 

Lynch en woonmilieus van de toekomst. 

Nieuwe kastelen 

Het kasteel het Hof zorgde vroeger voor aanzien in het dorp Tongelre. Een oprijlaan met aan weerszijde statige 

beukenbomen vormde de toegangsweg naar het kasteel. Vele gedaantewisselingen heeft het kasteel in de loop der 

eeuwen ondergaan. De belangrijkste verandering is gedaan in 1870 door jonkheer Theodorus Smits van Eckart. Hij 

voorzag het kasteel van twee torentjes en gaf het daarmee allure. De bewoners van Tongelre zijn trots op hun 

voormalig kasteel met kasteeltuin en willen oude tijden niet laten vergaan. Twintig november jongstleden heeft de 

Eindhovense stadsarcheoloog de fundamenten van het kasteel in kaart gebracht en nu is duidelijk waar het kasteel 

exact heeft gelegen. Deze locatie komt goed overeen met kaarten uit het verleden. 

Een kasteel is een herkenbare plek met een nostalgische en romantische uitstraling. Een kasteel doet denken aan 

het verleden. Maar oak in het hedendaagse landschap komen nieuwe (woon)kastelen voor. Voorbeelden hiervan zijn 

Kasteel Noord in Helmond, Wolvenschans in Leek en Haverleij in Den Bosch (zie figuur 3.1) . De samenleving 
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verandert steeds sneller en omgevingen worden neutraler. We leven in een digitaal en mobiel tijdperk. Door deze 

anonimiteit wordt de vraag naar herkenbare gebouwen die geborgenheid bieden steeds groter. Architect Sjoerd 

Soeters zei hierover," In een tijd waarin we worden gebombardeerd met zoveel nieuwigheden dat we het allemaal 

niet meer bij kunnen benen, is het heel zinvol om oude vormen te gebruiken." [artikel NRC handelsblad, januari 

2001] 

Door het concentreren van woningen in kastelen ontstaat een scherpe scheiding tussen de bebouwing en het 

landschap. Het omringend landschap wordt door de bewoners beschouwd als hun tuin. Het binnenterrein is net als 

het landschap openbaar, maar doordat het alleen bereikbaar is met een oprijlaan zijn het vooral de bewoners die het 

betreden. 

Theorie van Kevin Lynch 

De Amerikaanse stedenbouwkundige Kevin Lynch was van mening dat het enige criterium waarop een stad 

beoordeeld moet worden, de mate is waarin deze in haar bezoeker het verlangen opwekt haar te ontdekken. 

Elk individu vormt zijn eigen beeld van hoe een stad eruit ziet op grond van eigen ervaringen . Het blijkt dat deze 

verzameling beelden van individuen een gemeenschappelijke kern bevatten. Lynch heeft in een onderzoek proberen 

te achterhalen wat de herkenbare onderdelen zijn van deze gemeenschappelijke kern. Hij bestudeerde het mentale 

stadsbeeld van de inwoners en bezoekers en probeerde zo de visuele kwaliteit (leesbaarheid) van de stad vast te 

le en. 

Figuur 3.1 Fotoimpressie Haverleij Den Bosch 
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Deze gemeenschappelijke kern van de verzameling beelden, wordt gevormd door vijf typen elementen. Dit zijn de 

routes (paths), grenzen of randen (edges), gebieden of districten (districts), knooppunten (nodes) en 

orientatiepunten (landmarks)(zie figuur 3.2). Of te wel de dragers van het stadsbeeld. 

Routes zijn lineaire elementen, waarlangs mensen zich verplaatsen, bijvoorbeeld straten, spoorwegen en kanalen. 

Vanaf hier neemt de gebruiker zijn waarnemingen waar. Grenzen of randen zijn overgangen tussen twee 

gebieden. Ook kunnen grenzen of randen als een barriere werken, zoals bij een spoorweg. Districten of gebieden 

zijn gedeelten van een stad die op basis van bepaalde eigenschappen een te onderscheiden eenheid vormen. 

Gedacht kan worden aan een woonwijk, industrieterrein of centrum van een stad. Knooppunten zijn brandpunten 

van activiteit, strategische plekken in de stad die gemakkelijk toegankelijk zijn, bijvoorbeeld pleinen, een station of 

kruisingen van belangrijke wegen . Hier wordt een beslissing genomen over het vervolg van de route. Tenslotte de 

'landmarks', orientatiepunten die direct in het oog springen. Het gaat hierbij niet alleen om objecten die al van ver 

zichtbaar zijn zoals een kerktoren of hoog gebouw, maar ook om fonteinen, standbeelden en boomgroepen. 

Deze vijf elementen kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de ruimtelijke beeldvorming. Onderlinge 

verbanden tussen de elementen kunnen de vorming van een helder stadsbeeld versterken [Lynch, 1960). 

De beleving van waarnemingen van verkeersroutes is afhankelijk van de snelheid van passeren. Bij hoge snelheid 

heb je slechts een globale waarneming van veranderingen. Bij lage snelheid is er oog voor detail. Appleyard, Lynch 

en Meyer schrijven in hun boek "The view from the road", over de beleving van snelwegen. " Road-watching is a 

delight, and the highway is, or at least might be, a work of art. The view from the road can be a dramatic play of 

space and motion, of light and textures, all on a new scale" [Appleyard ea, 1963). 



'. 
1,, · 

.. 

path edge node district landmark 

maj or element 
- ::u::c G "-> 

minor element 



Inspiratiebronnen 

Toepassing strategie 

Lynch heeft bovenstaande analysemethode ontwikkeld om te kijken naar de stad als geheel. Maar de methode zal in 

voorliggend rapport worden gebruikt om te kijken naar een van de wijken van de stad Eindhoven, het Wasven. De 

belangrijkste route is de Celebeslaan. Daarnaast is er een wandelpadennet aanwezig. Het Wasven is een gebied 

omgeven door vier grenzen. Drie van deze grenzen zijn tevens barrieres. Aan de noordzijde de drukke 

Eisenhouwerlaan, aan de zuidzijde de spoorweg en aan de westzijde de ring, die hier verlaagd is aangelegd . De 

grens aan oostzijde is geen barriere en vormt een overgang naar het oude dorp Tongelre. Globaal valt het Wasven 

uiteen in zeven gebieden. Aan de westzijde is het verlaten terrein van het voormalige slachthuis te vinden. Hier is 

ook een woonwagenkamp te vinden en enkele woonhuizen. Het centrale gebied kan opgedeeld worden in twee 

zones. Een schoolterrein met sportvelden en een groengebied met wandelpaden. In het oostelijke deel van het 

Wasven onderscheiden zich vier gebieden. Het meest noordelijke ligt de kinderboerderij met daarom heen 

weilanden. Het midden kenmerkt zich door het kasteelpark met naastgelegen boerderij . Ten oosten van het 

kasteelpark vinden we de woonwijk Beauregard. Ten slotte aan de zuidzijde een braakliggend akkerbouwgebied. 

Een belangrijk knooppunt wordt gevormd door de zandverstuiving, waar verschillende wandelpaden bij elkaar 

komen . De witte boerderij is de 'landmark' in het gebied (zie figuur 3.2). 

Het belangrijkste onderdeel uit de Lynchmethode voor het Wasven is het onderscheiden van gebieden. 

Dit is een uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. 

Figuur 3.2. Lynch tekening gebied het Wasven 
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Woon milieus 

In de Nota Wonen [VROM, 2004] wordt geconstateerd dater in de steden de komende jaren grote behoefte is aan 

centrum-stedelijke woonmilieus en groen-stedelijke woonmilieus. Daarnaast zal er een overschot ontstaan aan 

buitencentrum milieus. Door bovenstaande ontwikkeling zal de waarde van het groen als kwaliteitsdrager in 

stedelijke woonmilieus toe nemen. Niet alleen is er behoefte aan een groene woonomgeving, maar als er gekeken 

wordt naar de woning zelf, is er behoefte aan ruimere woningen en aan eigen woningen . Dit woonklimaat met 

ruimte in en om de woning en de nabijheid van het buitengebied is nu te vinden in het dorp. 

Dorpen zijn niet meer oubollig, ze worden naast het ruimtelijk woonklimaat, positief beoordeeld op de sociale 

cohesie die er is en de herkenbare lokale identiteit. Deze sociale cohesie is te merken in het verenigingsleven in een 

dorp. De beperkte keuzemogelijkheid van voorzieningen wordt vaak negatief beoordeeld, maar in het dichtbevolkte 

Nederland is de stad nooit ver weg. Het verschil tussen stad en dorp wordt steeds kleiner, de inwoners van een dorp 

wennen zich een steeds stedelijkere leefwijze aan. Daarnaast is er ook weinig verschil meer in woningtype en 

straatprofiel, zowel in het dorp als in de stad wordt met dezelfde vormgeving uitgebreid. 

Geert Mak schreef over het verschil tussen stad en dorp; " Dorpen hebben honderden jaren overleefd, dorpen 

hebben gezichten, dorpen hebben verhalen, dorpen hebben rimpels en lijnen die niet weg te vegen zijn. Maar hun 

geluiden zijn zacht geworden, en hun kleuren grijs, en hun perpetuum mobile lijkt soms te staken" [Mak, 1996]. 



Inspiratiebronnen 

De kleinere schaal van een dorp is anders en zodoende ook de beleving van de ruimte . Door deze menselijke maat 

en sociale verbanden zal de vraag naar 'dorps' wonen toe nemen. Het aanbod van het 'dorps' wonen kan echter ook 

gerealiseerd worden in en aan de stad. Door ruimte te maken voor ruime en groene woonmilieus. Dat is wat er nu 

ontbreekt. Een gebiedsgerichte aanpak, waarbij oog is voor lokale omstandigheden en lokale initiatieven, zal een 

positieve uitwerking hebben op de ruimtelijk ontwikkeling in de stad [VROM, 2004) . 

Niet alleen in Nederland is steeds meer aandacht voor ruime woningen in een sociale setting . De uit Amerika 

overgewaaide stroming New Urbanism, is een reactie op de klassieke 'suburbs'. Hier is veel aandacht voor de 

vormgeving van openbare gebieden, zoals straten, pleinen en parken, waarbij langzaam verkeer een belangrijke rol 

speelt. Het publieke gebruik van ruimten wordt verkozen boven prive ruimten en ruimten kunnen multifunctioneel 

worden gebruikt. Verdere uitgangspunten zijn dat gebieden duidelijke randen moeten hebben en dat er een 

diversiteit is in bevolking, functie en bebouwing (aandacht voor architectuur). 

Hofjes 

De groene omgeving van het gebied het Wasven en de aanwezigheid van het kasteel het Hof was de inspiratiebron 

tot het concept van landgoederen. Een oprijlaan, route naar een domein . Dit domein heeft binnenin een semi-prive 

ruimte . Het is toegankelijk voor publiek, maar toch ook niet echt. De bewoners ontmoeten elkaar op het 

binnenterrein. Zoals eerder in dit deel beschreven hebben de nieuwe kastelen een scherpe scheid ing tussen woning 

en omringend landgoed, het landgoed wordt als (voor)tuin gezien . De ru imtelijke vertaling naar de schaal van dit 

gebied vindt plaats met hofjes. 
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Inspiratiebronnen 

Hofjes zijn typisch Nederlands. Ze werden in de middeleeuwen gesticht door rijke burgers om arme bejaarden gratis 

onderdak te verschaffen. Na het openen van een zware deur kwam je in een openbaar 'prive' binnenterrein waar 

een weldadige rust voelbaar was. Rond een tuin stonden meestal twaalf kleine woningen. De bewoners waren 

individual isten en hadden ieder een eigen woning, maar er werd goed op elkaar gelet [Weerheijm, 1977]. 

Bij de hedendaagse hofstructuur is semi -publiek binnenterrein aanwezig. Betreden van het binnenterrein mag, maar 

je voelt dat je op een terrein van iemand anders bent. De bewoners ontmoeten elkaar hier. Het binnenterrein is vrij 

van autoverkeer en straalt rust en geborgenheid uit (zie figuur 3.3). 

Toepassing hofstructuur 

Uit de analyse is naar voren gekomen dat gemeente Eindhoven zich wil profileren als groene stad . Ze wil 

woonmilieus aanbieden naar de wensen van haar inwoners. Ruime woningen in een groene omgeving, dus eigenlijk 

een dorpse sfeer. Het verenigingsleven heeft een bloeiend bestaan in het stadsdeel Tongelre. Een grote sociale 

cohesie die naar voren komt in het publieke karakter van een hofje. Daarom is voor nieuwe woonbebouwing in het 

Wasven hofstructuur een goede oplossing. Door de hofstructuur toe te passen in het gebied het Wasven ontstaat 

een structuur van grondgebonden woningen in het groen. Hierbij staat, in tegen stelling tot de anonimiteit van de 

stad, het elkaar treffen centraal. 

Figuur 3.3 Hofstructuren 
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Uitgangspunten 

Inleiding 

In dit deel warden uitgangspunten geformuleerd die leiden tot het ontwerp. Hiertoe warden de verschillende zones 

nader bekeken . Vervolgens wordt bekeken hoe de zones met elkaar verbonden kunnen warden . 

Vijf-zone concept 

In het voorgaande deel is de gebiedsindeling volgens Lynch vastgesteld. Hierbij werden zeven zones onderscheiden . 

Om meer structuur en samenhang in het gebied aan te brengen is het aantal zones terug gebracht naar vijf (zie 

figuur 4.1). Dit is gebeurd door drie zones die om het park liggen samen te voegen. Dit gebied biedt mogelijkheden 

voor uitbreiding van de woningbouw om het park. 

Het gebied het Wasven is een zeer gefragmenteerd gebied en doet ongestructureerd aan. Om meer structuur aan 

te brengen wordt het gebied opgedeeld in vijf zones. Deze zones hebben elk hun eigen karakter. De eerste zone ligt 

aan de westzijde van het plangebied en omvat het voormalige veemarktterrein met het woonwagenkamp. Na de 

sluiting van het slachthuis begin jaren tachtig is de activiteit hier verdwenen en ligt het terrein er verlaten bij. Van 

oudsher zijn markten plekken waar activiteit en ontmoeting plaatsvindt en dat biedt een aanknopingspunt voor de 

verdere ontwikkeling van deze zone. Deze zone krijgt de naam 'Ontmoeten'. De tweede zone in het Wasven 

onderscheidt zich door de aanwezigheid van het Lorentz Casimir Lyceum. Deze middelbare school ligt in het midden 

van het plangebied. Een compleet schoolterrein met aan de achterzijde sportvelden. De school creeert een sociaal 

Figuur 4.1 Zone indeling 



Uitgangspunten 

klimaat waarbij de leerlingen zich geborgen en vrij voelen en biedt de leerlingen de mogelijkheid zich te ontplooien. 

'Ontplooien' is daarom de naam van deze zone. De zone 'Onthaasten', de derde zone, bevat het wandelgebied waar 

mensen na een drukke werkdag even tot rust kunnen komen. De hectiek van de dag achter je laten en wandelen 

met alleen het geluid van zingende vogels en waaiende bladeren op de achtergrond. Een rustgevende omgeving in 

de stad, dicht bij huis, een ideale plek om te onthaasten. Daar waar de natuur zijn vrije gang gaat in de zone 

onthaasten wordt het groen in het kasteelpark onderhouden. Het aangelegde park behoort bij het voormalige 

kasteel het Hof. Het kasteel is verdwenen, maar de monumentale boerderij is nog in tact. In de boerderij zal in de 

toekomst een milieueducatiecentrum warden gerealiseerd. Hierbij zal het park als studielocatie warden gebruikt. 

Kinderen kunnen zo de groene omgeving ontdekken. Het kasteelpark met de boerderij behoort tot de zone 

'Ontdekken'. Ten slotte de zone 'Ontwaken', het gebied rond het kasteelpark, waarin de woonwijk Beauregard te 

vinden is. Deze zone is gericht op het wonen, en biedt mogelijkheden voor verdere uitbreiding van de woningbouw. 

Op een relatief klein gebied zijn vijf zeer verschillende karakters te onderscheiden. Deze karakters zullen in het 

ontwerp warden versterkt, waardoor er een gestructureerd gebied onstaat. 
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Uitgangspunten 

Volgens Lynch is een stad pas leesbaar als er voldoende elementen aanwezig zijn. Het gaat hierbij om routes, 

randen, gebieden, knooppunten en 'landmarks'. Dus door deze toe te voegen of te veranderen, kan een gebied 

begrijpelijker warden en zal de bezoeker eerder het verlangen voelen het gebied te gaan onderzoeken . Door nu per 

zone te kijken welke elementen aanwezig zijn, kan er daarna gekeken warden wat toegevoegd zou kunnen warden 

(zie figuur 4.2) . 

Nevenstaande matrix laat zien dat vooral erg weinig knooppunten en 'landmarks' aanwezig zijn in het gebied het 

Wasven. Ook het aantal routes is beperkt. Door routes toe te voegen ontstaat er meer beweging door het gebied en 

tevens ontstaan er meer knooppunten . 

Routes 

Bij routes wordt een onderscheid gemaakt tussen snel en langzaam verkeer routes. Op dit moment wordt het 

Wasven doorkruist door de Celebeslaan. De Celebeslaan is de doorgaande route en wordt vaak als sluiproute 

gebruikt. Het beginstuk van de Celebeslaan vanaf de Eisenhowerlaan is een eenrichtingsweg. Het is wel mogelijk om 

het Wasven via de Eisenhowerlaan met de auto te bereiken, maar niet te verlaten. De Celebeslaan kan alleen aan de 

oostzijde warden verlaten . Door de Celebeslaan in te korten en alleen het oostelijk weggedeelte van 

Koudenhovenseweg tot aan de school te behouden ontstaat een oprijlaan naar de school. Het middengebied van het 

Wasven wordt zo vrij van autoverkeer, dit komt het groengebied ten goede. Het autoverkeer in het gebied is 

bestemmingsverkeer. Alleen aan de randen liggen functies waar de auto gewenst is. Naar het woonwagenkamp en 

het voormalige slachthuisterrein komt een extra verbindingsweg langs het spoor. 

Figuur 4.2 matrix 
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Uitgangspunten 

De huidige fietsverbinding van het Wasven met de stad en de TU/e vindt plaats door de Berenkui l. Deze route wordt 

vaak als onveilig ervaren. Dit gevoel van onveiligheid wordt veroorzaakt door de onoverzichtelijkheid van het 

fietsknooppunt. Door de verdiepte ligging is het lastig orienteren, waardoor het kiezen van de juiste route vaak een 

hele klus blijkt. Door een rechtstreekse verbinding te maken met het TU/e terrein wordt het overzicht vergroot. Dit 

zal een positieve uitwerking hebben op het gevoel van veiligheid . 

De fietsroute wordt oostelijke richting voortgezet het gebied in. Een recreatieve route door het groen en langs de 

monumentale boerderij. Door aansluitingen te creeren met de omgeving kan er een nieuw recreatief fietsnetwerk 

worden ontwikkeld. 

De auto is uit het gebied gehaald en fiets heeft die plaats ingenomen. De nieuwe fietsroute vormt een verbinding 

tussen de verschillende zones. Vanaf de route wordt de omgeving waargenomen. Daar waar routes kruisen ontstaan 

knooppunten, beslissingspunten hoe de route zal worden vervolgd(zie figuur 4.3) . 







Ontwerp 

Inleiding 

De zones die in het vorige deel zijn beschreven worden hier nader bekeken en ontwikkeld. Het gefragmenteerde 

gebied het Wasven is opgedeeld in vijf zones. Iedere zone heeft een eigen karakteristiek. Er zijn zones met een 

stedelijk karakter, met een dorps karakter en met het karakter natuur. De zones 'ontmoeten' en 'ontplooien ' hebben 

een stedelijk karakter. De zone ontmoeten omvat het voormalige slachthuisterrein. Het slachthuis heeft van de jaren 

twintig tot de jaren tachtig een functie vervuld voor de gehele stad. Het terrein ligt aan de ring, het dichts bij het 

stadscentrum en de universiteit. Het Lorentz Casimir Lyceum in de zone ontplooien, is een middelbare school met 

1100 leerlingen. Deze leerlingen zijn afkomstig van zeventig verschillende basisscholen uit Eindhoven en omgeving. 

De zones met een dorps karakter zijn de zones 'ontwaken' en 'ontdekken'. De huidige woningen in de zone 

ontwaken zijn ruim opgezet in een groene omgeving. Het ruimtelijk woonklimaat en de sociale cohesie onder de 

bewoners, zijn eigenschappen die terug te vinden zijn in het 'dorps' wonen. Het voormalige kasteel het Hof 

behoorde bij het oude dorp Tongelre. De bewoners van het dorp waren trots op de aanwezigheid van het kasteel. 

Ook in het heden zijn omwonende van het kasteelpark trots op dit terrein. De bewoners zorgen dat het behouden 

blijft en organiseren er verschillende educatieve evenementen. De zone 'onthaasten' tenslotte behoort tot het 

karakter natuur. Omgeven door stedelijke en dorpse functies ligt hier een gebied met hoge natuurwaarde. Op een 

klein oppervlak zijn verschillende groentypologieen te vinden waaronder een zandverstuiving, heidegebied en dicht 

dennenbos. 

Voor iedere zones is een gebiedseigen ontwerp gemaakt. Hierbij is het in de zone aanwezige karakter behouden en 

versterkt. De fietsroute door het gehele gebied het Wasven vormt de ruggengraat van het totale plan en sluit de 

zones op elkaar aan (zie figuur 5.1). 

Figuur 5.1 Totaalplan 
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Ontwerp 

'Ontmoeten' 

De zone ontmoeten ligt dichtbij de universiteit en het stadscentrum. Daarom is deze locatie zeer geschikt voor 

studenten . Hier kan het tekort aan studentenhuisvesting warden opgevangen, een uitstraling van kennis. Een locatie 

waar het ontmoeten centraal staat, het opdoen van nieuwe contacten in een voor de student veelal nieuwe 

omgeving . Net vertrokken uit het ouderlijk huis zal dit gebied de komende jaren het nieuwe 'thuis' zijn . Om het 

ontmoeten te bevorderen warden de studentenwoningen gecentreerd rond een plein . De zes studentenflats 

verschillen in hoogte. De hoogste flat gelegen bij de berenkuil is dertien verdiepingen hoog. Deze flat heeft zicht op 

de berenkuil. De flats midden op het plein zijn vier lagen hoog en de drie resterende respectievelijk zes, zeven en 

acht lagen. Ieder gebouw fungeert als poortgebouw, een toegang naar het studentenplein. Er is een wooncampus 

ontstaan met ruimte voor 300 wooneenheden. Niet voor studenten alleen is er ruimte. Er zijn ook wooneenheden 

voor samenwonende en wetenschappelijk medewerkers. In de studentenflats zijn gemeenschappelijke ruimtes, 

ender andere de woonkeukens. Gemeenschappelijke ruimtes zijn belangrijk voor ontmoetingen en om contacten op 

te doen. Het middengebied van het plein is verhard, zodat er gemakkelijk van de ene flat naar de andere flat 

gelopen kan warden. De ruimte om het verharde middenstuk heen is bestemd voor sport en spel. Een gedeelte van 

het plein is verlaagd. Er zijn trappen die tevens zitmogelijkheden bieden en in de kuil kan bijvoorbeeld gebarbecued 

warden of een optreden gegeven warden. De oude bomenrijen en boomgroepen blijven behouden. De ondergrond 

van het gebied is voornamelijk gras, met uitzondering van de zitkuil, het middenplein en de wegen . Het geheel is 

een landschapspark waar de studentencomplexen als follies in liggen. 

Figuur 5.2 Ontwerp zone 'ontmoeten ' 
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Ontwerp 

Door het aanleggen van de rechtstreekse fietsverbinding met de TU/e is de orientatie in de Berenkuil verbeterd . Er is 

meer overzicht en dat zorgt, samen met het zicht vanuit de studentenflat op de fietsroute, voor een gevoel van 

veiligheid. De fietsroute vanaf de TU/e loopt over het studentenplein verder het gebied het Wasven in. Alleen 

bestemmingsverkeer heeft toegang tot deze zone, het wordt zo een autoluw 1 gebied. Dit heeft een positieve 

uitwerking op de rust en stilte in de naastgelegen natuur van de zone 'Onthaasten'. De aansluiting op de omgeving 

voor de auto ligt langs het spoor. Via deze route zijn de studentenwoningen en het woonwagenkamp te bereiken. De 

woonwagenbewoners kunnen op de huidige plek blijven wonen. De ontsluiting is wel veranderd. In de huidige 

situatie is de auto-ontsluiting aan de noodzijde van de woonwagens, in het nieuwe plan aan de zuidzijde . Op deze 

manier hebben de woonwagenbewoners een eigen toegang naar hun woonwagenkamp. De doelgroep studenten is 

een doelgroep die weinig autokilometers maakt, dit komt het gebied ten goede. Voor diegene die toch een auto 

bezit, is er parkeermogelijkheid tussen de studentenflats in. 

1 "Gebied waarin de omvang van het autoverkeer in enige mate wordt teruggedrongen . Doel is veelal het 

verhogen van de verkeersleefbaarheid. Een voorbeeld is het weren van doorgaand gemotoriseerd verkeer 

in een gebied en dit gebied zodanig inrichten dat de snelheid laag is. [ASVV,1996) 

Figuur 5. 3 Sfeerbeeld zone 'ontmoeten' 
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Ontwerp 

'Ontplooien' 

Het belangrijkste aspect van deze zone is het Lorentz Casimir Lyceum. Een middelbare school waar leerlingen uit 

eindhoven en omgeving naar toe komen. Deze school is gelegen aan de doorgaande Celebeslaan, die veel als 

sluiproute gebruikt wordt. De auto's die er rijden, rijden vaak te hard, dit zorgt voor onveilige situaties. Door deze 

weg in te korten en alleen het wegdeel van de Koudenhovenseweg tot aan de school te behouden, ontstaat een 

oprijlaan naar het schoolterrein. Het gebied het Wasven kan zo niet meer worden doorkruist met de auto. Het 

middengebied is vrij van autoverkeer, dit heeft een positief effect op de aanwezige flora en fauna. Voor de leerlingen 

die wel gebruik maken van de Berenkuil is aan de westzijde van de school een aansluiting gemaakt op de nieuwe 

fietsroute vanaf de Berenkuil. Omdat er in de huidige situatie niet genoeg parkeerplaatsen zijn voor de medewerkers 

van de school, wordt er geparkeerd langs de Celebeslaan. Dit is in het nieuwe plan niet meer mogelijk en daarom is 

er een parkeervoorziening toegevoegd. Deze parkeerplaats komt te liggen op de open vlakte tussen de bossage 

schuin tegenover de school, net naast het oude joodse kerkhof. 

Figuur 5.4 Ontwerp zone 'ontplooien' 





Ontwerp 

Door de sportvelden die nu achter de school liggen naar de voorzijde te halen, wordt er aan de voorzijde van de 

school een schoolplein gecreeerd. In de pauze of tijdens een vrij lesuur kan er gekeken worden naar de sportende 

mede leerlingen. Het aantal leerlingen van de school breidt zich uit en op korte termijn is er extra lesruimte nodig . 

Een nieuw schoolgebouw zal samen met de huidige bebouwing een toegangspoort naar het schoolplein vormen . Dit 

schoolplein, aanhechtend op de oprijlaan, wordt enerzijds omgeven door de schoolgebouwen, anderzijds door de 

sportvelden. De oude bomen voor de school blijven behouden en geven het schoolplein een groene uitstraling. 

Figuur 5.5 Sfeerbee/d zone 'ontp/ooien' 



onthaasten 
fiets/loopbrug 

/ recreatieve 
fietsr ute 

g roentypolog ie 



Ontwerp 

'Onthaasten' 

Onthaasten, een woord van deze tijd. In deze zone kun je de hectiek van de dag achter je laten en rustig wandelen. 

Door de kronkelende wegen is het mogelijk om een grote afstand af te leggen. Verschillende type wandelpaden 

worden gepasseerd, van brede paden van donkerzand en schors tot zeer smalle vertrapte graspaden. De oude 

spoorrails baant zich, omgeven door twee droge beken en berkenbomen, een weg naar het voormalige 

slachthuisterrein . Dit gebied heeft belangrijke ecologische waarden . Een zandverstuiving, dennenbos en heidegebied 

zo dicht bij een stadscentrum mag uniek genoemd worden. De verschillende groentypologieen spelen een spel van 

licht en donker, het open loofbos, naast een dicht dennenbos. Door het verplaatsen van de sportvelden van het 

Lorentz Casimir Lyceum komt er ruimte vrij voor de ontwikkeling van nog meer kwalitatief hoogwaardig groen. Deze 

ruimte is naast verschillende groentypologieen ingevuld door wandelpaden en een fietspad. 

Figuur 5.6 Ontwerp zone 'onthaasten' 
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Ontwerp 

Om de verschillende groengebieden die Tongelre rijk is met elkaar te vinden is een nieuw recreatief fietsnetwerk 

opgesteld . Deze fietsroute gaat van wandelbos Eckart, de Karpendonckse plas, het Wasven via het monumentale 

Hofke en de Loostraat naar natuurgebied de Urkhovense Zeggen . Op deze manier worden zowel ecologische als 

cultuurhistorische elementen met elkaar verbonden. (Zie figuur 5.7) Een fiets/loopbrug over de Eisenhouwerlaan 

maakt de verbinding tussen de verschillende groengebieden mogelijk. 

Figuur 5. 7 Nieuw recreatief fietsnetwerk 
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Ontwerp 

'Ontdekken' 

Deze zone kenmerkt zich door de huidige cultuurhistorische waarde. Alie aanwezige elementen, de witte boerderij, 

het kasteelpark en de oprijlaan verwijzen naar het voormalige kasteel het Hof. De monumentale boerderij is 

eigendom van Monumenten Fonds Brabant en wordt gehuurd door Stichting Groendomein Wasven en door Stichting 

Meare. De plannen van Stichting Groendomein Wasven, om er een milieueducatiecentrum te huisvesten, blijven 

gehandhaafd . Het kasteelpark zal daarbij dienst doen als studielocatie. Kinderen kunnen in het kasteelpark op 

onderzoek uitgaan en ontdekken wat hier allemaal aan flora en fauna te vinden is. Met een toverstafje in de hand 

gaan de kinderen op avontuur. Wijs een boom aan en in de handpalm verschijnen de gegevens. In het gebied 

worden educatieprogramma's opgezet in samenwerking met het lager en voortgezet onderwijs. Door camera 's in het 

gebied te hangen kunnen kinderen vanuit de klas de veranderingen van jaargetijden volgen. Maar niet alleen passief 

in de klas wordt lesgegeven, de leerlingen gaan natuurlijk ook het gebied in. 

Ook de plannen van Stichting Meare, een instelling voor verstandelijk gehandicapten, worden meegenomen in het 

ontwerp. Deze plannen betreffen het exploiteren van een niet-commerciele horecagelegenheid als 

arbeidsvoorziening voor hun clienten . Wei wordt er een kanttekening gemaakt bij de openingstijden van deze 

horecagelegenheid, dit zijn kantoortijden. Voor de ontwikkeling van de zone 'ontdekken' zijn ruimere openingstijden 

een toegevoegde waarde. De boerderij ligt aan de fietsroute en biedt de recreant een rustmoment. De 

arbeidsvoorziening zal zich niet alleen richten op horeca activiteiten . Ook in het kasteelpark zal ondersteuning 

plaatsvinden bij het onderhoud van het groen. 

Figuur 5.8 Ontwerp zone 'ontdekken ' 





Ontwerp 

Om het educatieve karakter in het gebied te versterken zal de kinderboerderij die nu ten noorden van de zone ligt, 

verplaatst worden naar het weiland naast de boerderij. In de wei bij de kikkerpoel zullen verschillende dieren een 

nieuw onderkomen krijgen . De parkeerplaats in de zone 'Ontplooien ' is tevens de parkeerplaats voor het 

educatiecentrum en de kinderdboerderij. De recreatieve fietsroute waar over gesproken is in de zone 'Onthaasten' 

wordt doorgetrokken en loopt langs de kinderboerderij en de witte boerderij door de monumentale Beukenlaan 

richting natuurgebied, de Urkhovense Zeggen. 

Figuur 5.9 Sfeerbeeld zone 'ontdekken' 
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Ontwerp 

'Ontwaken' 

Bij het ontwerp van de woonwijk Beauregard in de jaren negentig, is weinig rekening gehouden met het aanwezige 

kasteelpark . De bewoners die uitkijken op het park moeten, om ook echt iets te zien van het park, eerst over hun 

eigen auto heen kijken. Door de verkeersstructuur in de wijk aan te passen, enkele straten eenrichtings verkeer te 

maken, ontstaat ruimte voor nieuwe parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen aan de rand van het park kunnen dan 

worden weggehaald. De bewoners aan het park hebben zo weer vrij zicht op het voorliggend groen. 

Uit de Nota Wonen kwam naar voren dat er in de toekomst veel vraag zal zijn naar groen wonen in de stad. Het 

Wasven is hiervoor een geschikte locatie, omdat het een groene omgeving is, maar wel dicht bij stedelijke 

voorzieningen. De nieuwe woningen zullen worden gerealiseerd in een autoluwe hofstructuur. Door ontmoetingen 

voor de deur zal de anonimiteit van de stad ondervangen worden. Het wonen rondom het kasteelpark wordt 

compleet gemaakt. Er komt een duidelijke grens zodat de natuur in de naastgelegen zone wordt beschermd tegen 

mogelijke toekomstige bouwontwikkelingen. 

Figuur 5.10 On twerp zone 'ontwaken' 
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Ontwerp 

De woningen aan de zuidzijde van de kasteelpark kijken uit op het park en hebben een speelweide voor de deur. 

Hier kunnen kinderen naar hartelust spelen, terwijl de ouders vanuit de woning een oogje in het zeil houden. Het 

woonhof komt uit op de speelweide. De auto's kunnen geparkeerd worden in de garages die gerealiseerd worden in 

een geluidswand tegen het spoor. Vanwege veiligheidsredenen en geluidsoverlast mogen er geen woningen direct 

tegen het spoor aan worden gebouwd. De garages vormen een buffer. Tegenover de garages komen 

parkeerplaatsen voor bezoekers. 

De oprijlaan naar het Lorentz Casimir Lyceum wordt aan de ene zijde omgeven door de witte boerderij en aan de 

andere zijde door nieuwbouw. De woningen tegenover de monumentale boerderij worden gerealiseerd in dezelfde 

maat als de boerderij. Met evenveel ruimte van straat tot gevel en met dezelfde hoogte . Het woonhof in het noorden 

heeft een hogere bouwhoogte. Dit woonhof heeft een wei voor de deur. Dit versterkt het landelijke gevoel in het 

hofje. 

Figuur 5.11 Sfeerbee/d zone 'ontwaken' 





Ontwerp 

Collages van routes 

Door middel van routes worden de zones aan elkaar verbonden. Ook liggen er routes op grenzen tussen twee 

zones. Vanaf de routes wordt de omgeving waargenomen. In de volgende collages wordt het beeld vanaf de 

verschillende routes gevisualiseerd. De fietsroute in de eerste collage ligt op de grens van de zone onthaasten en 

Ontplooien. Aan de linkerkant is door de bomen het Lorentz Casimir Lyceum te zien. Aan de rechterkant de 

bijzondere groentypologieen. Deze fietsroute is onderdeel van het nieuwe recreatieve netwerk in Tongelre. De route 

in de tweede collage ligt op de grens van de zone 'ontdekken' en 'ontwaken'. Het Nieuwe Wasven, dat dient als 

wateropvang voor de omliggende woningen, en de woningen ten zuiden van het kasteelpark zijn zichtbaar. De 

laatste collage ligt op dezelfde grens als de vorige, maar nu in het noorden van het plangebied. De oprijlaan naar de 

school wordt aan de ene kant omgeven door de witte boerderij aan de andere kant door de nieuwe woningen. 
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Evaluatie 

Inleiding 

Het gebied het Wasven is een gefragmenteerd gebied. Vele verschillende gebieden zijn er te onderscheiden, 

waaronder twee gebieden met ecologische en cultuurhistorische waardevolle elementen. Het ene gebied heeft een 

zandverstuiving, heidegebied en een dicht dennenbos in zich en dat mag uniek genoemd worden, zo dicht bij een 

stadscentrum. Het is een gebied waar vele smalle wandelpaden elkaar kruizen. De wandelpaden liggen tussen 

verschillende groentypologieen. Open loofbossen en een dicht dennenbos spelen een spel van licht en donker. Het 

tweede gebied is het gebied met het kasteelpark. Het park, de oprijlaan en de witte boerderij verwijzen naar het 

voormalige kasteel het Hof. Het is een gebied waar de omwonenden trots op zijn en waar verschillende activiteiten 

worden georganiseerd. Behalve de aanwezige ecologische en cultuurhistorische elementen in die twee zones, biedt 

het Wasven ook unieke kansen voor verdere ontwikkeling in de andere zones 

Het gebied het Wasven is bij veel mensen onbekend, terwijl het toch een zeer bijzonder en uniek stukje Eindhoven 

is. Onder andere door deze onbekendheid ligt er de dreiging dat het Wasven wordt volgebouwd . Het lijkt immers een 

relatief leeg gebied dicht bij het centrum. Maar uit deze studie blijkt het een kwal itatief hoogwaardig gebied te zijn 

door de aanwezige cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle elementen. Door deze kwaliteiten te versterken en 

mensen de mogelijkheid te bieden het Wasven te ontdekken zal het een unieke toegevoegde waarde voor Eindhoven 

hebben. 



Evaluatie 

Aanpak en inspiratie 

De doelstelling voor dit project was het ontwikkelen van een visie voor het gebied het Wasven, om de kwaliteiten 

van het gebied beter te benutten en een uitspraak te doen over de toekomstige identiteit. Om een uitspraak te 

kunnen doen over de toekomstige identiteit is er eerst gekeken naar de huidige situatie. Vervolgens zijn er aan de 

hand van de analysegegevens en inspiratiebronnen uitgangspunten opgesteld voor het ontwerp. De 

inspiratiebronnen hierbij zijn het kasteel het Hof, de theorie van Lynch en de woonmilieus van de toekomst. 

Het ontwerp 

De fragmentatie van het gebied was aanleiding tot de verdeling van het gebied in zones. Ieder zone heeft een eigen 

karakter. De verschillende zones die warden onderscheiden zijn: ontmoeten, ontplooien, onthaasten, ontdekken en 

ontwaken. Per zone heeft een gebiedseigen benadering plaatsgevonden, waarbij het aanwezige karakter van elke 

zone is onderzocht en versterkt. 

In het ontwerp is het gebied het Wasven deels bebouwd. Desondanks is het groene karakter juist in omvang en 

kwaliteit toegenomen. Door de verplaatsing van de sportvelden van het Lorentz Casimir Lyceum is ruimte 

vrijgekomen voor groenontwikkeling . Het autoverkeer is uit het middengebied gehaald en alleen nog maar als 

bestemmingsverkeer welkom aan de randen van het gebied. Dit komt de rust in het gehele gebied te goede. De 

woningen die zijn toegevoegd zijn de studentwooneenheden aan de westzijde van het plangebied en de hofwoningen 



Evaluatie 

aan de oostzijde. Deze woonbebouwing ligt aan de randen van het gebied, om de kwaliteit van het midden gebied te 

behouden. Hierbij is rekening gehouden met de woonwensen van de toekomst, het wonen in een groene omgeving . 

De fiets heeft de plaats van de auto in het gebied overgenomen . De fietsroute door de Berenkuil is overzichtelijk 

geworden en dat verhoogt daar het gevoel van veiligheid. Deze fietsroute gaat verder in oostelijke richting naar het 

kasteelpark. Door de route een aftakking te geven naar het noorden, kan aansluiting plaatsvinden bij de 

Karpendonckse plas en wandelbos Eckart. Een recreatief fietsnetwerk in Tongelre ~s ontstaan. Deze route zal verder 

gaan in zuidoostelijke richting via de Beukenlaan naar natuurgebied de Urkhovense Zeggen. Het creeren van 

fietsroutes en aansluitingen op de omgeving zorgt ervoor dat het Wasven niet langer een afgesloten enclave is. Het 

gebied heeft een plaats gekregen binnen het stedelijk netwerk. 

Deze fietsroute is de drager van het plan en verbind de zones. De karakters van de zones zijn versterkt en daarmee 

is de leesbaarheid van het gebied het Wasven voor haar bezoekers vergroot. Het is een gebied geworden dat 

ontdekt wil worden. 
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