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Voorwoord 

Voor U ligt het verslag van het Internationals ontwerpseminar Meerhoven, dat te Eindhoven in de 
eerste week van oktober 1995 is gehouden, met a:ls onderwerp, het plan voor de gelijknamige grate 
Eindhovense Vinex-locatie. 
Het seminar is een jaarlijks weerkerende, zeer stimulerende gebeurtenis, dat bij toerbeurt wordt 
georganiseerd door de Hochschule fi.ir Architektur und Bauwesen Weimar, de Fakulta Architektury, 
Slovenske Technicke Universzita, Bratislava en de Faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Het stimulerende bestaat vooral uit de korte maar krachtige onderdompeling in de lokale 
problematiek, zoals die door de organiserende installing tot een opgave voor het seminar is herleid. 
De verschillen in ervaring en invalshoek van de drie deelnemende instellingen, komen daarbij goed 
tot gelding, wat telkens frisse ideeen en verrassende resultaten blijkt op te leveren. Natuurlijk is 
daarbij ook de persoonlijke uitwisseling van groot belang. Behalve uiterst leerzaam, zijn de 
seminars, zonder uitzondering, ook uiterst gezellig. 
Studenten en docenten werken eendrachtig samen en bij ieder seminar wordt bovendien gezorgd voor 
de aanwezigheid van lokale expertise. Die inbreng door betrokkenen uit het veld, verhoogt de 
realiteitswaarde van de seminars zeer en tilt hen uit boven de academische steer. Dat laatste ontmoet 
vooral bij de studenten veel waardering. 

Aan het "lnternationale Ontwerpseminar Meerhoven" hebben partijen deelgenomen, zoals straks 
ook daadwerkelijk bij de uitvoering van het plan zullen worden betrokken. Dat waren: 
• De dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Eindhoven: 

Mevrouw Blank en de heren van Dijk, Prince en Donkers, 
* Architecten van de kring Zuid-Oost Brabant van de BNA: 

de heren de Beer, Goth, van Helmond en Otten, 
• Medewerkers van de woningbouwcorporatie Stichting Trudo: 

de heren Rooymans en van Wagenberg 
• Een medewerker van de woningbouwcorporatie Stichting Volkshuisvesting: 

de heer Lelyveld van Singelshouck 
• Medewerkers van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid te Amsterdam: 

de heren Dogterom en van der Driest. 

Deze partijen zijn bovendien zo vriendelijk geweest naast hun inhoudelijke, ook een financiele 
bijdrage te leveren. De Koninklijke Nederlandse Academia van Wetenschappen heeft bijgedragen in 
de vorm van bezoekersbeurzen voor de gasten uit Slovakije. Zander deze bijdragen zou het seminar 
veel minder "prettig" zijn verlopen, maar belangrijker: ook minder goed zijn voorbereid en 
afgehandeld. 
Tenslotte moet nog de officiele belangstelling worden vermeld van de gemeente en van de 
universiteit, tot uitdrukking komend in de openingswoorden van de heer van Zon, Wethouder van 
Onderwijs, Cultuur en Volkshuisvesting van Eindhoven, en van Prof. Bax, Dekaan van de Faculteit 
Bouwkunde. 

Er is een week lang zeer intensief nagedacht, gediscussieerd en gewerkt aan Meeerhoven, de laatste 
grote bouwlocatie van Eindhoven. Dat heeft vele ideen opgeleverd, waarmee de planontwikkeling haar 
voordeel zal kunnen doen. Het is ons dan ook een eer en genoegen, hierbij het verslag aan de 
deelnemers en betrokkenen te kunnen aanbieden. Het verslag is samengesteld door Patrick Geelen 
van de TU Eindhoven en Sirid Rosenbaum van de HAB Weimar, Erasmusstudente te Eindhoven. 

Faculteit bouwkunde, december 1995, 
John Carp en Jacques Valk. 



Vorwort 

Vor Ihnen liegt der Bericht uber das internationale Entwurfsseminar 
Meerhoven, das durch Eindhoven in der ersten Oktoberwoche 1995 
veranstaltet wurde. Das Seminar ist ein jahrlich stattfindendes sehr 
anregendes Ereignis, das abwechselnd durch die HAB Weimar, die Fakultat 
Architektur der Slovenske Technicke Universzita Bratislava und der Fakultat 
Bouwkunde der TU Eindhoven organisiert wird. 

Das stimmulierende besteht vor allem in dem kurzen aber intensiven 
Eintauchen in die lokales Problematik. Die unterschiedlichen 
Herangehensweisen und Erfahrungen kommen dabei gut zur Geltung, was 
jedesmal frische ldeen und Uberraschende Resultate bringt. Naturlich ist 
dabei auch der personliche Austausch von Be lang. Die Seminare sind nicht 
nur sehr lehrreich, sondern auch sehr gesellig. 
Studenten und Dozenten arbeiten zusarnmen, und bei jedem Seminar wird fur 
die Anwesenheit von Experten gesorgt. Das Einbringen von zustandigen 
Personen aus der Branche steigert den Realitatswert des Seminars. 

Am "lnternationalen Entwurfsseminar Meerhoven" haben teilgenommen, 
sowie werden tatkraftig bei der AusfUhrung des Planes beteiligtsein: 
* Stadtentwicklung Eindhoven 

Frau Blank und die Herren van Dijk, Prince und Donkers 
* Architekten vom Kreis Sud-Ost Brabant von der BNA 

die Herren de Beer, Goth, van Helmond und Otten 
* Mitarbeiter der Wohnungsbaukooperation StiftungTrudo 

die Herren Rooymans und van Wagenberg 
* ein Mitarbeiter der Wohnungsbaukooperation Stiftung Volkshuisvesting 

Herr Lelyveld van Singelshouck 
* Mitarbeiter der Stiftung Betriebspensionsfonds fur die Bauindustrie 
Amsterdam 

die Herren Dogterom und van der Driest. 

Diese Beteiligten sind obendrein so freundlich gewesen, neben ihrem 
inhaltlichen auch einen finanziellen Beitrag zu leisten. Die Konigliche 
Niederlandische Akademie der Wissenschaften hat den Gasten aus 
Bratislava Unterstutzung geboten. Ohne diese Beitrage ware das Seminar 
sicher weniger schon verlaufen. 
Es wurde eine Woche sehr intensiv nachgedacht, diskutiert und gearbeitet an 
Meerhoven, dem letzten grossen Baugebiet von Eindhoven. Es ist uns ein 
Vergnugen, hiermit den Bericht den Teilnehmern und zustandigen Personen 
anbieten zu konnen. Der Bericht wurde von Patrick Geelen (TU Eindhoven) 
und Sirid Rosenbaum (HAS-Weimar, Erasmusstudent in Eindhoven) 
zusammengestellt. 

Fakultat Bauwesen, Dezember 1995 
John Carp und Jacqes Valk 



1. Voorstudies 

1 .a inleiding voorstudies 

Zoals in het voorwoord is aangegeven zijn door voorafgaand aan het ontwerpseminar 
voorstudies verricht door projektgroepen van studenten aan de TUE. 
In dit hoofdstuk zijn aile documenten verzameld, die bij deze voorstudies een rol hebben 
gespeeld. Dit zijn achtereenvolgens: 

de projektomschrijving opgesteld door de docenten van de TUE; 
programma en randvoorwaarden voor Meerhoven van de gemeente Eindhoven; 
hiervan is een samenvatting in deze publicatie opgenomen. 
een basiskaart van het gebied, met ingetekende lijnen voor de geluidbelasting; 
enkele toto's van de lokatie; 
een samenvatting van eerder ontwikkelde plannen voor Meerhoven door Archi
tectonica en Team 4 architecten. Dit plan kon door studenten als referentie 
worden gebruikt. Met name de bij dit plan behorende analyse van de lokatie 
heeft een belangrijke rol gespeeld bij de voorstudies. 
voorstudies door studenten die tot uitgangspunten voor de planvorming hebben 
geleid; 
enkele concept "masterplannen" die als uitgangspunt zouden kunnen gelden in 
de werkgroepen tijdens het seminar. 

1. Vorstudien 

1.a Einleitung zu den Vorstudien 

Wie bereits im Vorwort erwahnt, sind durch Projektgruppen von Studenten an 
der TUE im Vorfeld des Entwurfsseminars einige Vorstudien gemacht 
worden. In diesem Kapitel sind aile Dokumente, die bei diesen Vorstudien 
eine gewisse Rolle gespielt haben: 
- die Aufgabenstellung, aufgestellt von den Dozenten der TUE 
- Programm der Randbedingungen fur Meerhoven von der Gemeinde 

Eindhoven, hiervon wurde eine Zusammenfassung in dieser Publikation 
aufgenommen 

- eine Karte von dem Gebiet mit eingezeichneten Linien (Grenzen) fur die 
Larmbelastung 

- Fotos vom Gebiet 
- eine Zusammenfassung von bereits angefertigten Planen fur Meerhoven 
durch Architectonica und Team 4 Architekten. Dieser Plan konnte von den 
Studenten als Grundlage oder ldeenanstoss genutzt werden. 
- Vorstudien der Studenten 
- einzelne Konzepte " Masterplane", die als Ausgangspunkte fUr die 
Arbeitsgruppen wahrend des Seminars verwendet werden konnten 
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Een ontwerpproces bestaat uit een uitgebreide reeks van al 
dan niet creatieve handelingen. Op bepaalde momenten moeten 
er wel beslissingen worden genomen. De beslissingsmomenten 
zijn (per week) aangegeven onder "studieprogramma". Elke 
beslissing moet worden geformuleerd en gepresenteerd. Het is 
van belang dat deze momenten voor iedereen tegelijk plaats
vinden. De keuzen zijn persoonlijk, het proces gezamenlijk. 
Het ontwerp voor de stedebouwkundige inrichting en fysiek
ruimtelij ke opbouw (struktuurplan, "bebouwingsplan in hoofd
lijnen" respectievelijk "bebouwingsplan in onderdelen"), de 
bepaling van woontypologieen, het programma van eisen e. d. 
worden in een groepje van ca. 4 studenten gemaakt (le fase 
tjm projectweek). 
In de tweede fase (tevens eindfase) werkt ieder een bepaald 
deel van het bebouwingsplan, met een of meer daarin voorko
mende woningtypen, uit. Maak per groepje een werkboek waarin 
alle documenten, literatuurcopieen, ideeen, gedachten, schet
sen e.d: overzichtelijk zijn geordend. 

Opgave: 
a. Het maken van een stedebouwkundig antwerp, in de vorm van 

een struktuurplan en een uitwerking hiervan in de vorm 
van een (of meerdere) bebouwingsplan(nen). 

b . Het architectonisch uitwerken van een of enige delen van 
het bebouwingsplan in verschillende woningtypen met hun 
directe buitenruimten en relatie tot het openbare gebied. 

Studieprogramma. 
Terreinverkenning en analyse. 
a . Maak een kaarttekening op schaal 1 : 5000 waarop aangegeven 

alle ruimten en elementen die van belang zijn voor een 
goed overzicht (en inzicht) van de studielokatie. Op deze 
tekening staan minstens alle te handhaven bebouwing, 
groenopstanden en waterlopen. Daarnaast is het nuttig ook 
een deel van de omgeving, buiten het feitelijk plangebied 
en "milieucirkels", "geluidszones", e . d . in deze kaart op 
te nemen. 

b. Bepaal vervolgens welke ruimten, elementen en zones van 
strukturerende betekenis zijn en waar eventuele struktu
rele knelpunten zitten. Zet deze gegevens op tekening en 
geef hierop tevens de mogelijk ontsluitingen aan en/of de 
funktionele en ruimtelijke relaties van het plangebied 
met de stedelijke en landelijke context . 

c . Maak tenslotte een aantal foto's en schetsen van belang 
rijke plekken en/of gebouwen alsmede profielen hiervan. 
Leg dat onderdeel vast in een fotojschetscollage op Al 
formaat. 

Scenario. 
Bedenk doelstellingen, en bepaal de strukturerende aankno
pingspunten en verdere van het on twerp van be lang zij nde 
uitgangspunten (zie hiervoor sub 3b). Leg een en ander vast 
op kaartbeelden, schaal l : 5000 en/of 1:2000. Formuleer daar
bij tevens een idee van de wij k, de buurt, het gebruik, de 
culturele waarden, de relatie tussen openbaar en prive, en 
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een idee van moge1ijke veranderingen op korte en lange ter
mijn (mutatie en absorptievermogen). 

Programma van eisen. 
Kwantificeer het gebruik in oppervlakten, eenheden, e.d. 
Hanteer bestaande normen, geef afwijkingen aan, bedenk zone
dig spelregels. Zie verder het programma van eisen in de 
bijlage "P1anontwikkeling Meerhoven". 

Woontyplogie en stedebouwkundig struktuurp1an. 
Bestudeer en teken in hun onderlinge samenhang de verschil
lende woongebouwen- en verkavelingstypen en typen van openba
re ruimten, die in het (recente) verleden zijn ontworpen en 
(in een persoonlijke visie) a1s vergelijkbare maatstaf kunnen 
dienen. 
Kies verschillende woningtypen uit laag en middenhoogbouw. 
Raadp1eeg 1iteratuur! 
Ontwerp vervolgens op basis van de analyses, doelste1lingen, 
strukturerende aanknopingspunten en p . v . e. een conceptueel 
stedebouwkundig plan (struktuurplan), 1:5000. Werk dit plan, 
zonodig of zo mogelijk, uit in meerdere conceptuele lagen. 
Denk hierbij bijv. aan funktione1e en formele aspecten. Doe 
dat zowel in abstracte c.q. schematische als in concrete zin. 

Stedebouwkundige uitwerking en materialisering. 
Werk het stedebouwkundig struktuurplan uit tot een 
·~ebouwingsQlan in hoofdlijnen" (BPH) Schaal 1:1000. Detail
leer vervolgens het BPH in een "~ebouwingsQlan in Qnderdelen" 
(BPO) Schaal 1:1000 en/of 1:500 . Het gaat hier dus om een 
gedetailleerde uitwerking van een of meerdere onderdelen 
waarop redelijk nauwkeurig (naar maat, inrichting en vormge
ving) inzicht wordt gegeven in de verkave1ing, bebouwing, 
verkeer en parkeren, inrichting openbare ruimten etc. Werk
stukken: tekenening(en) (waarop aangegeven, plattegronden, 
profie1en en axonometrische projecties e.d.) en maquette 
1:1000 . Werk, simultaan met de stedebouwkundige uitwerking 
aan de woningtypen. Doorwerk deze in dit stadium, al zovee1 
mogelijk op hun funktionele, ruimtelijke en technische impli
caties. Doe dit zowel in abstracte (schematische) a1s concre
te zin. 

Seminar. 
Het seminar vindt plaats van maandag 2 t/m vrijdag 6 oktober 
1995. Plaats, tijd en organisatie worden nader bekend ge
maakt. In ieder geval zul1en op maandag/dinsdag de resu1taten 
van de voorgaande vier weken moeten worden gepresenteerd. 
Presenteer het werk grafisch professioneel uitgewerkt, dus op 
tekeningen, collages, (foto)montages e.d . op formaten A2, A1, 
AO . Presenteer tevens een schetsmaquette 1:5000 of (zo moge -
1ijk) op grotere schaa1 . 
Terugkoppeling 
Evaluatie en beoordeling tijdens het seminar zal mogelijk 
aanleiding zijn tot herziening en bijstelling van (a1le) 
gemaakte keuzen . Het ontwerpproces is een i teratief proces. 
Laat j e inspire reo door kri ti ek, commentaar, nieuwe kennis, 
enz. Formu1eer de (eventueel) gewijzigde inzichten en werk 
deze verder uit . 

Ontwerp en uitwerking waning. 
Al tijdens het seminar maar voora1 in de weken daarna is de 
aandacht volledig gericht op het (verder) ontwerpen en uit
werken van de ve rschillende woningtypen en/ of won~ngvormen 
die in het stedebouwkundig plan zijn voorzien. Hiertoe wordt 
op basis van het BPO per student een keuze gemaakt uit een 
van de onde rde l e n . In bepaa1de geval1en is het mogelijk dat -
in overleg met de begeleider - twee studenten aan een -meer 
complex- onderdeel werken. 
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De woningen, woongebouwen en/of woningcomplexen dienen zowel 
op hun architectonische, funktionele en technische implica
ties te worden bestudeerd, en uitgewerkt. De stedebouwkundige 
context fungeert steeds als referentiekader. Als de nadere 
bestudering van de woningen aanleiding geeft tot kritiek op 
het stedebouwkundig plan dan zal dit plan bij de 
(eind)presentatie dienovereenkomstig moeten worden aangepast . . 
De werkstukken/tekeningen en eventueel maquette dienen op 
basis van de plattegronden, doorsneden, gevels etc. een goed 
inzicht te geven in zowel de funktionele, formele als techni
sche opbouw en samenhang. Tevens moet uit ' de werkstukken 
blijken hoe de relatie met de stedebouwkundige context is 
gedacht. Schaal van de werkstukken 1:100. 

Eindevaluatie maandag en/of dinsdag in deze week. 

Informatie. 
Denk zowel bij de inrichting van het stedebouwkundige plan 
als bij de woonbebouwing aan een zorgvuldige afstemming van 
de relatie prive-openbaar, en de bereikbaarheid van de co1-
lectieve voorzieningen (ontsluitingen, parkeren, groen e.d., 
voor zowel validen als invaliden). 

Waak zorgvuldig voor fysieke en sociale veiligheid. 
Ontwerp zo nodig (en mogelijk) gescheiden tracee's voor 
voetganger/fietser en motorvoertuigen. Zorg evenwel voor een 
goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de woningen voor 
noodverkeer en invaliden. Ga voor de parkeernormen uit van 1 
parkeerplaats per woning. Vermijd (grote) parkeerterreinen. 

Kijk naar paradigma's in de woningbouw - van meervoudig 
samengesteld bouwblok in 1aag en hoogbouw tot woonhotel - van 
rural villa tot urban villa - van atriumhuis t:.Ot rij tj eswo
ning etc. Maar denk daarbij wel aan de "beperking" van de 
situatie en programma. Het gaat hier om woningen, in ver
schillende financieringsklassen voorzien van relatief veel 
comfort, gepaard aan een goede balans tussen soberheid en 
luxe, woonintimiteit en stedebouwkundige representatie van de 
lokatie. 

Normen komen en gaan. 
Actueel is het gloednieuwe Bouwbesluit "1992" waar in Deel 
3/Hoofdstuk II/Par. 2 regels worden gegeven omtrent "Ruimten 
en opstelplaatsen". 
Tezamen met de NEN 2320 van 1988 die handelt over "Opper
vlakten en inhouden van tot bewoning bestemde gebouwen" geeft 
dit koppel omtrent de inrichting van woningen bruikbare 
informatie. 
Raadpleeg vooral met betrekking tot de huursector en de 
premiekoopsector, ook het handboek "Aanpasbaar bouwen". 
Bes tudeer de logika van recente normen t. a. v. de woonkamer, 
de slaapkamer(s), de (woon-)keuken, de potentiele tweede 
woon-werkkamer, de verhouding tot natte ruimten, bergruimten, 
en buitenruimte. 
Bezie dit in Europees verband. Geef een visie op de verhou
ding norm en flexibiliteit, en op de verhouding regelgeving 
en vrije markt (kostenaspect). 
Wellicht kan in bepaalde gevallen zelfs een beroep worden 
gedaan op de inmiddels stokoude "Voorschriften en Wenken" van 
1965. 

Voor de stedebouw hanteren we naast de "Woningwet" en "\Jet 
Ruimtelijke Ordening" vooral de "Planologische Kengetallen". 
Deel 1-2-3. Deze laatste "vertellen ons alles". 

Keuze uit beton, staal (bak)steen en/of combinaties. Seriema-
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tige vervaardiging is een must. Dus bestudeer de verschillen
de bouwsystemen voor zowel de ruwbouw, afbouw als inbouw. 
Onderzoek de (logische) relatie tussen draagstruktuur, huid 
en details en ga uit van doelmatig, duurzaam en gezond bou
wen. Denk ook eens na over veiligheid, onderhoud, beheer en, 
last but not least, de bouwfysische aspekten. 

Literatuur. (voorlopige lijst). 

Bestudeer de voorbeelden uit de Nederlandse geschiedenis van de woningbouw 
en volkshuisvesting alsmede ook enkele Europese woningbouwproj ecten. (Een 
recente, en tenrninste een vooroorlogse) . Luxe categorieen z ijn ook leer 
zaam. Bestudeer ook naslagwerken. 

Aangeraden: 
D. Prinz: Stadtebau (Band l en 2) 
J.C. Kirschenmann e.a.: Quartiere zurn Wohnen. Deutsche Verlags
Anstalt GmbH, Stuttgart, 1977 . 
W. v . Bokhoven: Stedebouwkundig Ontwerpen I 

Diktaat deel 2 (nr . 7049) 
R. Krier: Stadtraurn of Urban space . 
B. Leupen e.a . : Analyse e n antwerp. 
E . Bacon : Design of cities. 
Geisendorf: Dichte Individuelle Wohnformen. Verlag Gerd Hatje, Stutt
gart, 1983. 
W.Finke e.a.: Entwurf und Planung 31; Der Baublock , Strasse, Wohnung , 
Hof. Callwey, Munchen, 1 977. 
R . Krier : Architectural Composition. 
Roger Sherwood Modern Housing Prototypes London 1978 . 
Atlas Sociale Woningbouw Amsterdam . 90 jaar Amsterdam s ociale woning 
bouw in kaart gebracht . Arnsterdamse Federatie van Woningbouwcorpora
ties, Amsterdam 1992. 
Algemeen uitbreidingsplan Amsterdam, 50 jaar. Bijdrage: W. T . Duyf/ 
K. W. van der Lee, Huis j e, Boompje. Beestje (Verkave1en) Amste r dam 
1985. 

Belangrijke data 
Star t proj e ct 
Bezoe k loka tie 
Projectweek 
Seminar en 
Tussenevaluaties 
Eindevaluatie 

Eindbeoorde1ing 
c.q. einduitslag 

September 1995 

(Herfsttrimester '95): 
Maandag 4 sep t. 14 . 00 uur 
Dinsda g 5 s ept . 9 . 30 t/m ± 11 . 30 uur 
Maandag 25 sept. t/m 29 sept . (week 39) 

Maandag 2 ok t. t/m Vrijdag 6 okt. 
Maandag 6 nov . en/of Dinsd~g 7 nov. (Week 45 ) 
Tijd : 9.30-12 . 30 uur / 13.30-16.00 uur 

Dins d a g ? nov. of Woensdag 8 nov. 
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plangebied 

Het plangebied Meerhoven wordt omsloten door het 
Beatrixkanaal, de Heerbaan, Veldhoven-Noord en 
Eindhoven Airport. Stedelijk-morfologisch dient Meer
hoven gezien te worden als de noordelijke afronding 
van de westelijke stadlob. Deze loopt van Eindhoven
Centrum tot aan Oerle en wordt gedragen wordt door 
de radialen Heerbaan!Noord-Brabantlaan en Kempen
baan/Karel de Grotelaan. Via deze radialen, aangevuld 
met de Anthony Fokkerweg, verlopen ook de belang
rijkste autoverbindingen tussen ·het toekomstige Meer
hoven en Eindhoven. 

Centraal door de westelijke stadslob loopt de radiaal 
Heerbaan/ Noord-Brabantlaan/Fellenoord. Deze rijgt een 
grote diversiteit van stedelijke functies aaneen (TU, 
station Eindhoven, PSV-stadion, Evoluon, Philips-Strijp, 
Meerhoven, Citycentrum Veldhoven). De toevoegingen 
die tangs deze radiaal via stadsuitleg (Meerhoven) en 
stedelijke vemieuwing (vrijkomende Philips-complexen) 
zullen ontstaan, en de verknoping tussen Eindhoven
Centrum en Eindhoven Airport die via Meerhoven kan 
ontstaan, maakt van deze zone temeer de meest dyna
rnische as die Eindhoven het komende decennium za1 
kennen. 

De dynamiek en dichtheid van de bestaande functies 
gecombineerd met de schaal waarop zich in de toe
komst veranderingsprocessen zullen voltrekken, vormen 
eveneens de redenen om op de centrale radiaal zwaar in 
te zetten op Openbaar Vervoer (0Vx3). Omdat trace en 
functiedichtheden rondom de haltes belangrijk zijn voor 
de exploiteerbaarheid van openbaar vervoerslijnen, als
ook voor de invloed van OV op beperking van het 
autogebruik, vormt de OV-ontsluiting voor Meerhoven 
een bijzonder ruimtelijk structurerend element. 

doelstellingen 

De strategische betekenis die aan Meerhoven wordt toe
gekend, tezamen met de locatiespecifieke potenties en 
bedreigingen, hebben geleid tot de volgende vijf essen
tiele doelstellingen waarop de planontwikkeling geba
seerd dient te zijn. 

1. Realiseren van voor zitid-oost Brabant unieke woon
milieus 
De Eindhovense regio beschikt als geheel over een bijzonder 
grote variatie aan woonmilieus. Onthrekende kleuren binnen het 
totale palet zijn vooral de hoogstedelijke woonmilieus, de sinsel
milieus en de op grootschalig water geente woonmilieus. Het r<a· 
liseren van hoogstedelijke woonmilieus vindl zijn marktbegrcn
zing in het modeme karakter van de Eindhovense binnenstau. llet 
realiseren van singelmilieus is voorts vanwege de 19de eeuwse en 
relatief urbane referentie binnen de Eindhovense situatie slechts 
beperkt mogelijk en voor uitleggebieden overigens niet een in 
hoge mate te bewandelen weg. Mede op grond van dit type in
zichten word\ het realiseren van grootschalig water als strategisch 
middel gezien. Enerzijds omdat met het enten van woonmilieus 

op dat grootschalige water ook daadwerkelijk iets unieks aan de 
Eindhovense regio wordt toegevoegd (en daarmee in de onder
steunende sfeer ook een belangrijke bijdrage kan worden geleveru 
aan het economische vestigingsklimaat in de regio). Anderzijds 
omdat via het enten van reeksen woonmilieus op grool•chalig 
water ook de marktpotenties van he! plan kan verlopen. Oat laat
ste niet aileen op basis van de ook daadwerkelijk aan water ver
bonden milieus, maar ook via de uitstraling van de imago op de 
niet direct met water verbonden milieus. 

2. Benulten van de aanwezigheid van Eindhoven 
Airport 
Is grootschalig water een middel dat vooral verbonden is met een 
plan (en daarom desnoods vervangen kan worden door een andere 
drager), de aanwezigheid van Eindhoven Airport is er een die ver
bonden is met he! gebied. Het maximaliseren van deze op zich 
unieke vestigingsfactor wijst in de richting van he! integraal 
benutten van de navolgende ingredienten: 

scheppen van ruimte voor aan de Juchthaven gehonden 
bedrijvigheid; 
verknopen van zoveel mogclijk vervoersmodaliteiten (lu.:ht. 
weg, OV); 
verbetering van het imago en ruimtelijke uitstraling van hct 
totale gebied door middel van een hoogwaardige planont
wikkeling (stedebouw, groen, architectuur). 

3. Maximale inzel op beheersing van de automobiliteit 
De ontwikkeling van een lijn voor zo hoogwaardig mogelijk 
openbaar vervoer vormt een middel dat zowel ~arnenhangt met 
het plan als met het gebied. Met het gehied, omdat een hijdragc 
wordt geleverd aan de verknoping v·an vervoersmodaliteiten rond 
de luchthaven en aan verknoping van relaties tussen Juchthaven, 

Westcorridor en station Eindhoven. Hij is van betekenis voor het 
plan, omdat via de inzet op OVxJ het ruimtebeslag voor het 
wegeMel kan worden beperkt en omdat het trac6 en de rond de 
haltes benodigde functiedichtheden invloed hebben op de stcde· 
bouwkundige lay-out, programma's en marlctpotenties. 

4. Inzetten op een ruime groene setting van de woon
en bedrijfsgebieden 
Op zich is dit ecn doelstelling die voortvloeit uit de eerste twee 
doelstellingen. He! bieden van ruimte en het introduceren van 
grootschalig water op zich zijn onvoldoende om een wervend 
vestigingsmilieu te bieden. Tegelijkertijd kan groen ook 
tegenwicht bieden tegen de (voor Eindhoven) hoge woondicht
heden die samen kunnen hangen met het streven naar 0Vx3 (zie 
doelstelling 3). Belangrijk voor de planambities zijn derhalve de 
voor de basiskwaliteiten te kiezen normen voor groen op de ni
veaus van blok. buurt en wijk. alsook de reeds (binnen en buiten 
he! plangebied) aanwezige bovenwijkse groen. De Jigging van 
grootschaliger elementen zou voorts sarnenhang moeten vertonen 
mel het verloop van ecologische verbindingen. 

5. Streven naar een duurzame ontwikkeling 
Hoewe) het begrip "duurzarne ontwikkeling" gedurende het plan
proces nog nadere uitwerking en aanscherping zal behoeven, kan 
gesteld worden dat er zowel stedebouwkundige als architecto
nische randvoorwaarden uit voort kunnen vloeien. Stedebouw
kundige randvoorwaarden hebben bijvoorbeeld betrekking op de 
omvang en Jigging van ecologische zones binnen het plangebied, 
mogelijkheden om te komen tot warmtelkrachtkoppeling, water
beheer en rioleringssytemen, de orientatie van woningen op be
zonning en de invloed van de inzet op openbaar vervoer en Jang
zaam verkeer. Architectonische randvoorwaarden kunnen bij
voorbeeld betrekking hebben op de toepassing van zonne-energie, 
he! materiaalgebruik en de compartimentering van woon· en 
verblijfsruimten. 



woningbouw 

kwalitatief 

In ieder geval voor de kortere termijn wordt uitgegaan 
van het Volkshuisvestingsplan 1995. Daarin wordt, me
de op basis van de functie van Eindhoven als centrum 
binnen de regia, het nieuw te bouwen areaal aan wonin
gen voorzien van de navolgende doelstellingen: 
- bevordering van de doorstroming in de bestaande 

voorraad en bestrijding van "goedkope scheefheid", 
- marktgericht bouwbeleid vocir de koopkrachtige 

vraag (middelhoge en hoge i~omens); 
- aandacht voor groepen met specifieke woonwensen, 

waaronder met name ouderen; 
- groat accent op het bouwen van grondgebonden 

woningen, vanwege het reeds bestaande overaanbod 
aan gestapelde woningen. 

In verband met de concurrentiepositie van Meerhoven 
op de regionale markt, zijn ruimtelijke kwaliteit van de 
woonmilieus, identiteit van de planonderdelen en het 
comfort van de woningen uiterst belangrijk. 

In verband met een duurzame concurrentiepositie, zal 
het plan zich moeten kenmerken door een sterk stede
bouwkundig raamwerk dat continuiteit in tijd en ruimte 
kan waarborgen, doordat: 

het de tand des tijds kan doorstaan; 
- een grote variatie aan identiteiten en woonrnilieus 

aaneen kan rijgen. 

kwantitatief 

• Uitgegaan wordt van het realiseren van tenminste 
6.900 woningen tot aan het jaar 2005. Daarvan zijn 
er 6.300 gedacht op Eindhovens grondgebied, en 
600 op dat van Veldhoven. 
Hierbij is uitgegaan van ecn gemiddelde dichlheid 
van 30 a 35 woningen per hectare. 

* De indeling naar sectoren geeft het navolgende 
beeld: 
- sociale sector 

. huur egw 15% 

. koop egw 15% 
- vrije sector 

. huur 15% 

. koop 55% 

* Vanuit het streven zo strategisch mogelijk aan de 
bestaande woningvoorraad toe te voegen, zal stape
ling (vooralsnog) aileen binnen de niet gesubsi
dieerde sector plaats vinden, met als richtsnoer: 
- grondgebonden: 85-90% 
- gestapeld: I 0-15% 

• Hoewel de wettelijke norm bij 35 Ke ligt, dient 
woningbouw in beginsel de 20 Ke geluidscontour 
vanwege de luchthaven niet te overschrijden. 

• Elk jaar wordt in beginsel een volledige differen
tiatie in prijscategorieen nagestreefd. 

• De ontwikkeling van woningbouw dient in samen
hang met de ontwikkeling van voorzieningen te 
geschieden. Met name geldt dat voor de openbaar 
vervoersvoorzieningen en voor sociaal-culturele 
voorzieningen. 

bedrijventerreinen 

kwalitatief 

Hoewel de nadruk in Meerhoven ligt op de woning
bouw, is toch zo'n 50% van de totale ruimtelijke 
capaciteit bedoeld voor economische bedrijvigheid. Dat 
is niet verwonderlijk, omdat het plangebied zeer bij
zondere vestigingscondities biedt. De ligging aan de 
A2/ A58 ( europese hoofdtransportas), de aanwezigheid 
van Eindhoven Airport en de nabijheid van (inter-) 
nationale railverbindingen maken het mogelijk het 
gebied in te zetten op het topsegment van aile sectoren 
van bedrijvigheid. ' · 

Binnen Meerhoven kunnen twee plandelen worden 
onderscheiden: 
a. het gebied tussen luchthaven en 20 Ke-contour; 
b. het gebied binnen de 50 dB(a)-contour van de Poot 

van Metz. 

Het plandeel nabij de luchlhaven biedt uitgelezen 
mogelijkheden om direct en indirect luchlhaven gebon
den bedrijvigheid te huisvesten. Voor platformgebon
den en direct luchlhavengebonden bedrijven moeten er 
mogelijkheden zijn vlak bij of op het terrein van de 
luchthaven. Voorwaarde is wei, dat de condities wor
den geschapen om het regionale bedrijfsleven in staat te 
stellen volwaardig van de luchthaven gebruik te maken. 
Wat verderweg gelegen is er ruimte voor bedrijven die 
gebruik maken van danwel gerelateerd aan en/of ge
voclig zijn voor de aanwezigheid van een regionale 
luchlhaven. Een nader labelling hoeft hier niet aan de 
orde te zijn, temeer omdat Meerhoven de komende 
jaren als enige grote locatie voor bedrijvigheid aan de 
bovenkant van de markt moet worden beschouwd. 
De zone langs de Poot van Metz vormt mede de poort 
naar Meerhoven en kent ideale vestigingsmogelijk
heden voor verschillende bedrijfssectoren. 



kwantitatief 

• Ruim I 90 ha bedrijventerrein, waarvan ongeveer de 
helft als harde capaciteit tot 2005. 

• zo ~n 40 ha, direct grenzend aan de luchthaven is 
bedoeld voor platform en direct luchthavengcbon
den bedrijvigheid: 
- kantoorachtig, logistiek en assemblage; 
• bouwhoogte max 12 meter; 
- ":loer/terrein-verhouding 0,8-1. 

• Overige terrein kent geen labelling, doch dient 
beschouwd te worden als enig regionaal tcrrein voor 
het hogere marktsegment. 

• In de zone langs de Poot van Metz dient (totaal zo'n 
60 ha) dient ongeveer de helft gereserveerd te 
worden als harde capaciteit tot 2005. Vulling 
daarvan kan als volgt: 
- kantoorfuncties gekoppeld aan (hoogwaardige) 

productiebedrijven en duidelijk bedoeld ter 
ondersteuning van de "poortfunctie" van de 
locatie; 

- perifere detailhandel in de non-food sector; 
- grote en middelgrote "publiekstrekkers" 

(vergelijk McDrive), die een druktebeeld 
oproepen dat past bij de entree van een groot 
stadsuitleggebied en die kunnen functioneren als 
uitloper van de plandrager voor Meerhoven 
(watetplas). 

voorzieningen 

kwalitatief 

Vanwege de nabijheid van het City Centrum Veld
hoven en (wat verder weg) het centrum van Eindhoven, 
zal het voorzieningenniveau in Meerhoven vooral 
gericht zijn op de circa 17.000 inwoners van de wijk 
zelf (inclusief de 600 woningen op het Veldhovense 
dee!). 

De bijzondere ligging van het plandeel aan de Poot van 
Metz biedt potcntics voor specifieke voorzieningen van 
regionale en bovenlocale betekenis op de gebieden van 
Grootschalige Detailhandel en Perifere Detailhandel. 
Aard van de functie alsook de vorrngeving daarvan 
dienen wei bij te dragen aan een positief imago van 
Meerhoven (poortfunctie, versterldng functie plan
drager). Anderszins moet voorkon:ten worden, dat der
gelijke functies ten koste gaan van het voorzieningen
niveau in Meerhoven zelf. 

Ook de onderwijsvoorzieningen zullen in beginsel ai-
leen op de wijk zelf gericht zijn. Dat betekent voorals
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nog dat aileen uitgegaan wordt van de stichting van 
basisscholen. Gezien het grote verschil tussen het aantal 
leerlingen in de piekfase en het aantal in de gestabili
seerde fase, moet rekening gehouden worden met tijde
lijke voorzieningen. 
De komst van een school voor voortgezet onderwijs is 
volledig afhankelijk van een mogelijke vetplaatsing 
binnen Eindhoven of Veldhoven. Het ontbreken van een 
dergelijke school in de Strijp kan een (extra) argument 
leveren voor de vestiging in Meerhoven. 

kwantitatief 

• Een eigentijds wijkwinkelcentrum met een omvang 
van maximaal 9.500 m2 bvo, met daarbinnen een 
volledig aanbod aan Food en Non-Food branches. 

• Het centrum dient centraal gelegen te zijn, en goed 
ontsloten voor alle verkeerssoorten, waaronder met 
name de fiets. 

• Voorzieningen voor het basisonderwijs: 
- de eerste jaren 3 scholen plus tijdelijke 

accommodatie (pieksituatie 17.000-20.000 m2 
terrein); 

- uiteindelijk 2 a 3 scholen (stabiele situatie: 
. 13.000-16.000 m2 terrein). 

• Rekening houden met mogelijke vetplaatsing naar 
Meerhoven van een school voor voortgezet onder
wijs, mede ten behoeve van Eindhoven West. 

• Basisvoorzieningen voor sportbeoefening: 
- 6 ha sportvelden; 

1,5 ha tennis; 
- een wijksporthal. 

• Ten behoeve van sociaal-culturele voorzieningen in 
Meerhoven (gezondheidszorg, bibliotheekfiliaal, 
vrije tijdsaccommodatie, kinderopvang etc.) is op 
wijkniveau een kwantitatieve behoefte berekend van 
5.000-7.500 m2 terrein. 

• Reserveren van ruimte binnen zowel het plan (in
richting openbare ruimte, creeren van incidenten 
etc.) als het voorbereidingsproces (onderdeel van de 
communicatiestrategie) voor (bijzondere) kunst
uitingen. Met name tangs deze weg zoeken naar een 
specifiek en aansprekend imago voor Meerhoven. 



verkeer en vervoer 

kwalitatief 

Bcheersing van de mobiliteit is een van de centrale 
thema's voor Meerhoven. De (groei van) de automobi
litcit moet worden teruggedrongen en gunstige voor
waarden voor openbaar vervoer en langzaam verkeer 
worden geschapen. De doelstelling is het aandeel van 
het opcnbaar vervoer te verdrievoudigen ten opzichte 
van het huidige gebruik (OVxJ). Maatregelen die daar
voor worden genomen, moeten op hun onderlinge 
samenhang en op de samenhang met andere facetten 
(stedebouwkundige structuur, woningbouwprogramma, 
voorzieningelllliveau) worden bezien. 

0Vx3 betekent dat voor de externe ontsluiting met de 
bestaande wegenstructuur volstaan kan worden. 
Ongelijkvloerse kruising van de Heerbaan, onder
tunneling van de Poot van Metz, aansluiting op de 
Meerenakkerweg en verdubbeling van de A. Fokkerweg 
completeren die bestaande structuur. 

Voor het openbaar vervoer is een centrale verbindings
as door de Westcorridor gepland, die Meerhoven van 
een directe en snelle verbinding met het centrum van 
Eindhoven voorziet. Ook in de wijk zelf wordt uitge
gaan van een vrije infrastructuur voor het openbaar 
vervoer. Rond de haltes dient in hogere dichtheden te 
worden gebouwd, voorzieningen te worden geconcen
treerd en directe langzaam verkeersroutes samen te 
komen. 

Voor verplaatsing billllen de wijk en voor ritten naar 
bijvoorbeeld Eindhoven en met name Vetdhoven kan de 
fiets en belangrijke rol spelen. Hiervoor is een directe 
ontsluitingsstructuur nodig, verkeers- en sociaal veilig 
alsook comfortabel. 
Doorgaand autoverkeer door de woongebieden moet 
worden vermeden. 

kwantitatief 

* Teneinde de doelstelling 0Vx3 een kans van slagen 
te geven, dient rekening gehouden te worden met: 
- vrije infrastructuur voor het openbaar vervocr; 

aanhaking aan de centrale verbindingsas via 
Heerbaan!Noord-Brabantlaan; 
een of twee routes met directe lijnvoering door 
de wijk; 
verbindingen met Eindhoven Airport en City 
Centrum Veldhoven; 
halteafstanden van maximaal 500 meter in geval 
van een hoogwaardig systeem; 
hogere dichtheden en concentratie van voorzic
ningen rond haltes. 

* De exteme ontsluiting van Meerhoven verloopt via: 
- Heerbaan/Noord-Brabantlaan; 
- Meerenakkerweg (via ondertuiUleling Poot van 

Metz); 
- A. Fokkerweg. 

* Met name voor het interne verkeer moet worden 
voorzien van een duidelijk stelsel van directe en 
(sociaal en verkeersveilige) verbindingen voor fiet
sers en voetgangers met de concentratiepunten van 
activiteiten. 

• De interne wegenstructuur is erop gericht over
bodige autoritten te voork.omen. De maaswijdte van 
de auto-ontsluiting mag daarom groter zijn dan in de 
huidige woonwijken het geval is. 

• Omdat de doelstellingen gericht zijn beperking van 
het autogebruik en niet het autobezit, kan uitgegaan 
worden van de geldende parkeernormen. Wel moet 
voorkomen worden dat de openbare ruimte te vee! 
door parkeren wordt belast/gedomineerd. 

groen en recreatie 

kwalitatief 

Het plangebied Meerhoven zelf kent geen grootschalige 
waardevolle tandschappelijke elementen. Gezien het 
overheersende defensiegebruik gedurende de laatste 
decennia is dit niet zo verwonderlijk. Buiten het gebied 
zijn het natuurkerngebied Habraken en de Kruisberg in 
het westen en het stadsparkgebied Landelijk Strijp in 
het oosten landschappelijk en ecologisch aantrekkelijk. 
Via Meerhoven zou een ecologische verbindingszone 
tussen deze twee gebieden kullllen worden gelegd. 
Daamaast vragen enkele opvallende landschaps
elementen in het plangebied zelf om nadere aandacht. 
Hct gaat om de beboste oeverzones van het Beatrix
kanaal en de oude laanbeplantingen tangs enkele ont
gillllingswegen. 

Waterhuishoudkundig functioneert een eenvoudig sys
teem, waarin vooral de beekloop van de Rundgraaf het 
vermelden waard is. Dergelijke landschappelijke dragers 
en bestaand groen kunnen dienen als vertrekpunt voor 
de uitwerking van de groenstructuur in Meerhoven. 
Vanzelfsprekend speelt daarin ook de aan te leggen 
waterplas van ca. 40 ha een rol. Naast de betekenis als 
commerciele plandrager voor het woningbouwdeel van 
Meerhoven, heeft de plas ook een recreatieve en een 
ecologische functie. 

kwantitatief 

* Uit ecologisch oogpunt is het wenselijk een groene 
verbinding te leggen tussen het landelijk gebicd ten 
wcsten van Meerhoven en de omgeving Beatrix- . 
kanaai/Landelijk Strijp. 



• De waterplas kan daarin een i:ol vervullen, maar 
geldt eveneens als barriere voor een daadwerkelijke 
ecologische verbinding. Ook de kcuze van ecn vast 
waterpeil in de plas beperkt een natuurlijke ont
wikkeling van de oevers. 

* De watcrplas vult ruimschoots de behoeftc aan open 
water in Meerhoven in. Een actieve en passieve 
recreatieve funclie hangt af van de vorm van de plas 
en de oeverinrichting. 

* De groenstructuur moet worden aangehaakt aan de 
bestaande elementen. 

• Vooral moet worden ingezet op stadsparkgebied 
Landelijk Strijp, gelegen aan de "overkant" van het 
Beatrixkanaal, om de functie van stadsdeelgroen 
voor Meerhoven te vervullen. Goede verbindingen 
over het Beatrixkanaal zijn dan nodig. 

• Daarnaast is er behoefte aan: 
- Mn of twee wijkparken van 6-8 ha; 
- drie buurtparken van ca. 2 ha; 
- totaal 5 ha. blokgroen (in te passen in de 

openbare ruimte). 

• Combinaties met recreatieve voorzieningen, met 
name een sportpark, liggen voor de hand. 

milieu en duurzaamheid 

kwalitatief 

De milieuparagraaf voor Meerhoven bevat de volgende 
aspect en: 
- geluid; 
- bodem; 
- waterbeheersing; 
- duurzame ontwikkeling; 
- mobiliteitsbeheersing. 

Op deze aspecten worden niet op voorhand kwaliteits
eisen gesteld waaraan de verdere planontwikkeling 
moet voldoen. In sommige gevallen is er sprake van 
wettelijke eisen. In andere gevallen zal er gebruik 
worden gemaakt van een 'checklist'. 

Doelstelling is dat milieu en duurzaamheid een plaats 
krijgen in bet ontwikkelingsproces en dat de afwegings
momenten daarbij ook zijn aangegeven. 

kwantitatief 

• Uit kwaliteitsoverwegingen is ervoor gekozen de 20 
Ke-contour van Eindhoven Airport als grens voor 
bet woningbouwdeel te nemen. Wettelijk is dit de 35 
Ke-contour. 

• Aan de kant van de Poot van Metz geldt de 50 
dB(A)-Iijn als grens voor de woningbouw. Deze lijn 
wordt be"invloed door de geplande verbreding van de 
Poot van Metz naar 2x3 stroken. 

• De waterhuishouding in het gebied zou een auto
noom systeem moeten zijn. In dit kader speelt de 
aan te leggen waterplas een rol. Door te kiezen voor 
een natuurlijk waterpeil, waartnee overigens vrij 
weinig fluctuatie zou optreden, wordt aan de wens 
van natuurlijke waterbeheersing voldaan. Dit wordt 
ondersteund door de keuze voor een gescheiden 
rioleringsstelsei. 

• Gestreefd naar zwemwaterkwaliteit in de waterplas. 

• Duurzaamheid richt zich in Meerhoven met name op 
de volgende aspecten: 
- waterbeheersing (zie hiervoor); 
- ge"integreerd stedebouwkundig ontwerpen 

(energie, compact bouwen, zongericht verkave
len, mogelijkheden warmte-kracht etc.); 

- duurzaam bouwen (hanteren van een rnilieumaat 
voor de bouw). 



Plangebiet 

Das Plangebiet Meerhoven wird begrenzt durch den Beatrixkanal, die Heebaan, Veldhoven-Nord und 
Eindhoven Airport. Meerhoven kann betrachtet werden als nordliche Begrenzung der Westschleife 
der Stadt. Diese Schleife lauft vom· Zentrum Eindhovens bis an Oerle und wird durch die Radialen 
Heerbaan/Noord-Brabantlaan und Kempenbaan/Karel de Grotelaan gebildet. Ober diese Radialen, 
zusammen mit dem Anthony Fokkerweg, verlaufen auch die wichtigsten Autoverbindungen zwischen 
dem zukunftigen Meerhoven und Eindhoven. 

Zentral durch die Westschleife lautt die Radiale Heerbaan/Noord-Brabantlaan/Fellenoord. Diese 
Radiale verbindet eine grosse Anzahl stadtischer Functionen miteinander (TU, Bahnhof, PSV
stadion, Evoluon, Philips-Strijp, Meerhoven, Citycentrum Veldhoven). Die HinzufOgungen die entlang 
dieser Radiale wegen der Stadterweiterung (Meerhoven) und der Stadtsemeurung (freikommende 
Philipscomplexe) entstehen werden, und die VerknOpfung zwischen Eindhoven-Zentrum und 
Eindhoven Airport die Ober Meerhoven entstehen kann, macht diese Zone zur dynamischten Achse 
Eindhovens fOr die nachsten Jahrzehnte. 

Die Dynamik und Dichte der existierenden Funktionen kombiniert mit der Grossenordnung worin sich 
in der Zukunft die Prozesse der Veranderungen vollziehen werden, sind auch ein Grund um auf 
Offentliche Verkehrsmittel zu setzen (0Vx3). Wei! das Trace und die Dichte der Funktionen in der 
Umgebung der Haltestellen wichtig sind fOr die Wirtschattlichkeit der OV, so wie auch die OV grossen 
Einfluss auf das ZurOckdringen des Autogebrauchs haben, wird die OV-Erschliessung Meerhovens 
ein besonderst raumstruktuierendes Element. 

Die Lage Meerhovens, zwischen Veldhoven und Eindhoven, zorgt dafOr das Meerhoven fOr aile 
offentlichen Einrichtungen, die das Nivo des Viertels Obersteigen, angewiesen sein wird auf 
Eindhoven Zentrum und Veldhoven-Citycentrum. FOr letzteres ist die weitere Erschliessung 
Veldhovens von grosser Bedeutung, besonderst wo es um den Langzamverkehr und das Offenliche 
Verkehrsnetz geht. 

Um zu verhinderen dass Meerhoven eine Enclave wird, wird man, raumlich gesehen, zweierlei 
Punkten grosse Aufmerksamkeit widmen mossen: 
- dem Anschluss des immer stadtisch werdenden Nordrandes Veldhovens an den Rand Meerhovens 

(dasselbe gilt auch in entgegengesetzter Richtung) 
- dem Aufnehmen landschaftlicher und okologischer Qualitaten in die Trager des Planes. 

Zielstellungen 

-fOnt essentielle Zielstellungen worauf der Plan basiert wird 

1. Realisierung von fOr SOd-Ost Brabant einzigartigen Wohnmileus 

2. Ausnutzen des Vorhandenseins des Eindhoven Airports 

3. Maximaler Einsatz um die Automobilitat zu beherrschen 

4. Erstreben einer grOnen Umgebung der Wohn- und Betriebsgebiete 

5. Erstreben einer dauerhaften Entwicklung 

2.3 raumliche Bedingungen 

Die EntwOrfe von Arquitectonica, von Palmboom und von Van der Bout machten deutlich, dass 
grossflachiges Wasser ein Brandpunkt und bindendes Element innerhalb des Viertels sein kann. 
Technische und finanzielle Prufung hat ergeben, dass die optimale Oberflache 40 ha betragt. 



Die vom Reich fur Meerhoven wQnschenswert geachtete durchschnittliche Dichte von 30-35 
Wohnungen pro ha weicht ab von der bis jetzt als richtungsweisend geltenden Dichte von 20-25 
Wohnungen pro ha, die im Faile von Stadtserweiterungen hantiert wurde. Damit ergibt sich im Prinzip 
eine Beschrankung der moglichen Variationen verschiedener Wohnmilieutypen. Allerdings kann eine 
Festlegung von 30-35 Wohnungen pro hektar, als Obergrenze (als Mass fOr den Stadtscharacter), zu 
Monotonie fOhren. 
Darum erstrebt man in Meerhoven eine so gross mogliche Variation verschiedener Wohnmilieus mit 
einem Durchschnitt von 30-35 Wohnungen pro ha errechnet uber das gesamte Gebiet. 

Grosse Wasserflachen, ausserordentliche Sichtachsen bzw. andere raumliche Elemente konnen 
Anlass sein um grosse Dichten zu erzielen, um letztendlich an anderer Stelle Gebiete mit sehr 
niedriger Dichte zu erhalten. 

Risikos 

Der zu erstellende stadtebauliche Masterplan muss flexibel genug sein um programmatische 
Anderungen (qualitativ und quantitativ), die sich im Laufe der Planperiode ergeben, vertragen zu 
konnen. 

quantitativ 

* Ausgangspunkt ist die Errichtung von minimal 6900 Wohnungen bis zum Jahr 2005. 5300 auf dem 
Grundgebiet Eindhovens und 600 auf dem Veldhovens. 
Ausgangspunkt ist eine durchschnittliche Dichte von 30-35 Wohnungen pro hektar. 

* Einteilung in Sekoren 
- sozialer Sektor 

Mietwohnungen 
Eigentumswohnungen 

- freier Sektor 

15% 
15% 

Mietwohnungen 15% 
Eigentumswohnungen 55% 

*Durch das Sreben die Wohnungen so strategisch wie moglich an den existierenden Vorrat 
hinzuzufugen wird (vorlaufig) nur im Sektor mit Staatssubventionen gestapelt. Die Richtlinien sind: 
- von der Strasse her zu erschliessen Wohnungen 85-90% 
- gestapelt 10-15% 

quantitativ 

* Ein zeitgemasses Einkaufszentrum mit einer Flache von maximal 9500 m2
, mit darin das gesamte 

Angebot der Food und Non-Food Branchen. · 

* Das Zentrum muss eine zentrale Lage haben und fUr aile Verkehrsteilnehmer gut zu erreichen sein, 
besonderst gut mit dem Fahrrad. 

* Die mogliche Versetzung einer Berufsschule, bestimmt fUr unter anderem Eindhoven-West, muss 
berucksichtigt werden. 

* Basiseinrichtung fUr den Sport 
- 6 ha Sportplatze 
- 1,5 ha Tennis 
- eine Turnhalle 

*Fur die sozial-kulturelen Einrichtungen (Gesundheitssorge, Bibliothekfiliale, Freizeitunterkunft, 
Kinderauffang etc.) ist, auf der Ebene des Stadtteils, ein Gebiet von 5000-7500 m2 notig. 
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qualitativ 

Beherrschurig der Mobiltat ist eines der zentralen Themas Meerhovens. 

FOr den offentlichen Verkehr ist eine zentrale Verbindungsachse durch den Westkorridor geplant, die 
Meerhoven mit einer schnellen und direkten Verbindung mit dem Zentrum Eindhovens ausstattet. 
Auch innerhalb des Viertels wird von einer freien lnfrastruktur fUr die 6ffentlichen Verkehrsmittel 
ausgegangen. In der Umgebung der Haltestellen mOssen eine grossere Verdichtung auftreten, 
6ffentliche Einrichtungen konzentriert werden und die Routen des Langsamverkehrs 
zusammenkommen. 
FOr die Fortbewegung innerhalb Meerhovens, so wie fOr Fahrten nach Eindhoven und Veldhoven, 
kann das Fahrrad eine fOhrende Rolle spielen. 

quantitativ 

* Vom ekologischen Standpunkt her ist es gewunscht eine Verbindung zu errichten zwischen dem 
landlichen Gebiet im Westen Meerhovens und der Umgebung Beatrixkanal/landliches Strijp. 

* Ausserdem werden benotigt: 
- ein oder zwei Parkanlagen fOr das gesamten Viertel (6-8 ha) 
- drei Parkanlagen fOr die direkte Wohnumgebung (ca. 2 ha) 
- eine Gesamtflache von 5 ha 6ffentlichen Gri.ines (eingefOgt in den offentlichen Raum) 

quantitativ 

* Aus Qualitatserwagungen ist die 20 Ke-kontur vom Eindhoven Airport als Grenze fOr Wohnungsteile 
gewahlt. Gesetzlich vorgeschrieben ist die 35 Ke-kontur. 

* Auf der Seite der Poot van Metz gilt die 50 dB(A)-Linie als Grenze fOr den Wohnbau. Diese Linie 
wird durch den Ausbau der Poot van Metz, zur sechsspurigen Strasse, beinflusst. 
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l.b Voorstudie van Meerhoven 
door: Architectonica en team4 architecten 



~ 
MEERHOVEN 

voorlopig vlekkenplan Meerhoven 

planinrichtingsstudie M eerhoven 

planstudie Meerhoven (Arquitectonica!Dirrix!Team 4/Villa Nova) 



Ligging Sleutelpro;ecl we~tcorridor in stad.~gewesl 

in Ieiding 

doel van de eindrapportage 

Voor u ligt de nota "Sleutelproject 
Westcorridor; eindrapportage aan
wijzing sleutelproject stedelijk 
knooppunt Eindhoven". 
De rapportage geeft inzicht in het 
veelbelovende, duurzame ontwik
kelingsperspectief van de zone die 
loopt vanaf Centraal Station Eind
hoven via het stadsdeel Strijp, 
naar Eindhoven Airport resp. het 
Citycentrum Veldhoven. Oat is de 
z.g. Westcorridor. 

De rapportage laat zien hoe aan 
'-dit perspectief inhoud en vorm 

kan worden gegeven door samen
werking tussen publieke en private 
partijen. 
De voorgestelde aanpak draagt in 
belangrijke mate bij aan uitvoering 
van recent geformuleerd rijks-, 
p'rovinciaal en regionaalllocaal 
beleid op het gebied van ruimtelij
ke ordening, verkeer en vervoer, 
economie, milieu, volkshuisves
ting en stedelijk beheer. 
Daarnaast biedt het een antwoord 
op de gevolgen die de ingrijpende 
herstructureringsoperatie van het 
Philips-concem heeft op de werk
gelegenheid, de kwaliteit van haar 
bedrijfscomplexen en de vastgoed
markt in de regia. 
Het project heeft mede daardoor 
een grate strategische waarde voor 
de positie van Eindhoven als 
(inter)nationaal stedelijk knoop
punt. 

Het benutten van de in de 
Westcorridor verscholen mogelijk
heden en het tegengaan van de 
daar aan de dag tredende bedrei
gingen, behoort primair tot de 
verantwoordelijkheid van beide 
betrokken gemeenten, de in het 
gebied aanwezige eigenaren en 
andere belanghebbenden alsmede 
de in de ontwikkelingen gei"nteres
seerde beleggers, ontwikkelaars en 
bouwers. 
Een actieve rijks-, provinciale en 
regionale bemoeienis met dit pro
ject is echter noodzakelijk en 
gezien de doelstellingen en het te 
verwachten resultaat ook alleszins 
gerechtvaardigd. 
Formeel dient deze erkenning te 
worden uitgedrukt in de officiele 
aanwijzing van de Westcorridor 
tot Sleutelproject. 
De facto zal het moeten gaan om 
een gerichte inzet van rijks-, pro
vinciale en regionale middelen in 
afstemming op investeringen van 
de gemeenten en private partijen 
alsmede om coordinatie en ver
snelling van procedures. 



deelgebieden westcorridor 

1. Centraal station e.o. 
2. Emmasingelcomplex e.o. 
3. Stadion e.o. 
4. Philips-complex Strijp 
5. Evoluon e.o. 
6. Omgeving Poot van Metz 
7. Meerhoven 

8. Eindhoven Airport 
9. Citycentrum Veldhoven 

10. Woongebieden Strijp 



tracering centrale verbindingsas 
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ideaal profiel 

profilering centrale verbindingsas binnen ringweg 



westcorridor met centrale verbindingsas 
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structuurschets Eindhoven binnen de ringweg 

impressiebeelden M eerhoven 
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1.c Voorstudie van Meerhovcn 
door: studenten TUE faculteit Bouwkunde 

Vooronderzoek 

Het project is begonnen met de bestudering van de "randvoorwaarden en uitgangspun
ten", die door de gemeente Eindhoven zijn gepubliceerd. Een korte samenvatting 
biervan bevindt zich in het vorige hoofdstuk. Na de bestudering van deze informatie is 
het plangebied Meerhoven verscheidene malen bezocht. Uit dit alles bleek de 
complexiteit van zowel bet programma als de bestaande situatie. Om toch goed vat te 
krijgen op het plangebied was een goede analyse van uiterst belang. Er werd besloten 
op de analyse in verscbillende aspecten op te splitsen. Hiervan zijn er twee toege
voegd: bestaande landschappelijke elementen (aanwezig groen en bestaande bebou
wing) en de plangebiedbegrenzingen met randbebouwing en geluidshinderlijnen. 
Naast deze twee aspecten is er onder andere ook nog gekeken naar de bodem, 
belangrijke zichtlijnen, aanwezige infrastructuur, de Westcorridor en de verbinding 
met Eindhoven, Veldhoven en Eindhoven Airport. 

Uit de eerste indrukken en de analyse bleek dat het gebied veel grotere en volgroeide 
groenstructuren heeft, waarvan de bomenlanen zeer bijzondere elementen zijn. Voor 
de rest bestaat het gebied aileen uit weilanden, akkers en een militair terrein dat voor 
het nieuwe doel, woningbouw wordt opgeheven of verplaatst. 
Meerhoven heeft meerdere begrenzingen. Dit zijn Eindhoven Airport, het Beatrixka
naal, de Poot van Metz (A2), de heerbaan, Veldhoven, agrarisch- en bosgebied. 
Iedere grens heeft zo zijn eigen karakteristieken wat de situatie nog complexer maakt. 
Door twee van deze grenzen, de A2 en Eindhoven Airport, worden belemmeringen 
veroorzaakt door een overmatige geluidproduktie. Hierdoor liggen in het gebied grote 
zones die zonder maatregelen niet geschikt zijn voor woningbouw. 
Het kanaal met zijn volgroeide groenstructuur is als grens een zeer bijzonder element 
dat zeker niet links moet blijven liggen. 
Bijzondere elementen in het plangebied zijn de oude militaire landingsbanen, het 
PIROC-voertuigoefencircuit en de bomenlanen. 

De bodem onder het plangebied bestaat voornamelijk uit zandig leem en het grond
waterpeil bevind zich diep onder het maaiveld. Er bevinden zich in de bodem van 
Meerhoven nauwelijks of geen bijzonderheden. 



1.c Vorstudie von Meerhoven 
durch: Studenten TUE Fakultat Bauwesen 

Voruntersuchung 

Das Projekt begann mit dem studieren der Randbedingungen und 
Ausgangspunkte, die durch die Gemeinde Eindhoven publiziert wurden. Danach 
wurde das Gebiet Meerhoven von seinen zukunftigen Bearbeitern mehrmals 
besucht. Nun war eine gute Analyse des Gebietes notwendig. Sie wurde unter 
verschiedenen Aspekten gefuhrt, hier sind zwei zugefugt; die bestehenden 
landschaftlichen Elemente (Grun und bestehende Bebauung) und die 
Plangebietsgrenzen, die Randbebauung sowie Larmbelastigungsgrenzen. Es 
wurde unter anderem auch nach der Art des Bodens, wichtigen 
Sichtbeziehungen, bestehender lnfrastruktur, dem Westkorridor und der 
Verbindung mit Eindhoven, Veldhoven und dem Flughafen Aufmerksamkeit 
geschenkt. 

Besonders auffallend waren die Grunstrukturen und Baumalleen. Das restliche 
Gebiet ist Weideland, Acker und Militargebiet. Meehovens Begrenzungen sind 
der Flughafen, der Beatrixkanal, die Poot van Metz (A2), die Autobahn, 
Veldhoven, Agrar-und Waldgebiet. Jede Grenze hat ihre eigene Charakteristik. 
Durch zwei dieser Grenzen, dem Flughafen und der A2, entstehen die 
Larmgrenzen. Dadurch liegen im Gebiet Zonen, die ohne besonderen Schutz 
(Schall) nicht fur den Wohnungsbau geeignet sind.Der Kanal mit seiner 
wuchernden Grunstruktur ist ein wichtiges Element, welches man nicht ausser 
Acht lassen sollte. BesQndere Elemente im Plangebiet sind auch die alten 
Landungsbahnen des Militars, der Autofriedhof und die Baumalleen. Der Boden 
besteht grosstenteils aus sandigem Lehm. 
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1 .d Plannen ontstaan voor het seminar 

Hierna volgen enkele concept-plannen, die werden gemaakt om de discussie in de 
werkgroepen van het seminar op gang te brengen. Ze zijn zonder nadere toelichting 
opgenomen 

1.d Plane die vor dem Seminar enstanden 

Hiernach folgen einzelne Konzept-Plane, die angefertigt wurden, urn die Diskussion 
in den Arbeitsgruppen im Seminar anzuregen. Sie sind ohne weitere Erklarungen 
zugefOgt. 
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2. ontwerpseminar Meerhoven 

2.a. inleiding seminar 

In dit boofdstuk zijn de documenten verzameld, die bij bet begin van het seminar een 
rol bebben gespeeld. Dit zijn acbter een volgend: 

de doelstelling van bet seminar in bet Nederlands en bet Duits; 
bijdragen van opdracbtgevende partijen aan bet ontwerpseminar; 
bet programma voor bet seminar; 
de groepsindeling van de deelnemende personen; 
"Architektur und SUidtebau in Harmonie" welkomsrede van Professor T. Bax; 

2. Entwurfsseminar Meerhoven 

2.a. Einleitung zum Seminar 

In diesem Kapitel sind die Dokumente versammelt, die zum Beginn des Seminars 
eine Rolle gespielt haben: 
- das Ziel des Seminars in Niederlandisch und Deutsch 
- Beitrage von auftraggebendenden Beteiligten am Seminar 
- Programm des Seminars 
-die Gruppeneinteilung der Teilnehmer 
- "Architektur und SUidtebau in Harmonie" Empfangsrede von 

Professor T.Bax. 



lnternationaal ontwerpseminar, Faculteit Bouwkunde, TU Eindhoven 
Onderwerp: 

Meerhoven: Naar een hogere dichtheid met behoud van omgevingskwaliteit. 

1. lnleiding 
Reeds sinds 1988 vindt eem jaarlijks ontwerpseminar plaats, georganiseerd door een 
samenwerkingsverband van de bouwkundefaculteiten van de universiteiten van Weimar, 
Bratislawa en Eindhoven. De seminars worden bij toerbeurt gehouden bij de drie faculteiten en 
onderwerpen worden gekozen binnen debetreffende regio's. Gezocht wordt naar een actuele 
problematiek, waardoor de resultaten betekenis kunnen hebben voor de locale gemeenschap. 
Professionals uit deze omgeving worden dan ook bij het seminar betrokken, maar de inhoudelijke 
voorbereiding, begeleiding en rapportage ligt bij de organiserende faculteit. 
In 1993 werd vanuit Bratislawa gewerkt aan plannen voor de huisvesting van zigeuners in 
Kremnica, op verzoek van- en in samenwerking met- gemeente, provincia en landsbestuur. 
In 1994 werd in Weimar gewerkt aan stedebouwkundige en architectonische plannen voor de 
stad in het kader van Weimar, Culturele Hoofdstad van Europa 1999. 
In 1995 is het weer de beurt aan Eindhoven. In de eerste week van oktober zal een 
ontwerpseminar plaatsvinden, met als onderwerp de beeldvorming en aanpak van de toekomstige 
grote uitbreiding van Eindhoven: Meerhoven. 

2. Beschrijving en voorgeschiedenis 
Meerhoven is een groot gebied van 484 ha., dat is gelegen tussen Eindhoven, Veldhoven en 
Eindhoven Airport. Het gebied heeft nu een agrarische en militaire bestemming en behoort 
bovendien voor een deel tot het vliegveld. Er is een betekenisvolle landschappelijke 
infrastructuur, maar het plangebied wordt ook gekenmerkt door een aantal zware 
verkeerstechnische infrastructuren in de onmiddelijke omgeving: In het noordoosten wordt het 
gebied begrensd door de A2 en het Beatrixkanaal, in het noorden doo(de landingsbanen van het 
vliegveld en in het zuiden door de hoofdverbinding tussen Veldhoven en Eindhoven, de Heerbaan. 
Straks zal een sneltram de belangrijkste verbinding van Veldhoven, Eindhoven Airport en 
Meerhoven met Eindhoven vormen, via de Westcorridor, de geprojecteerde grootstedelijke zone. 
Deze verbinding moet de afhankelijkheid van de auto terugdringen. 
Het plangebied bevat 230 ha. betstemd voor wonen, met daarbinnen een waterplas van 40 ha. Het 
beoogde woningaantal is tenminste 6900, ofwel 30-35 wo/ha. met een zeer groot aandeel 
grondgebonden woningen, nl. 85-90%, aile te realiseren in de periode 1995-2005. 

De planvorming voor Meerhoven is in 1991 begonnen met een structuurschets. Deze is begin 
1993 geconcretiseerd tot een ruimtelijk beeld door Arquitectonica I Team 4 Architecten. Dit 
plan heeft als basis gediend voor de onderhandelingen over de grondoverdracht met de gemeente 
Veldhoven, de militaire autoriteiten en Eindhoven Airport. In 1994 heeft Teun Koolhaas 
Associates opdracht ontvangen voor de ontwikkeling van een stedebouwkundig Masterplan, en De 
Hoog, bureau voor stad- en regiostudies, heeft opdracht gekregen voor een studie naar 
woontypologieen die in aanmerking komen. Het Masterplan zal in de herfst van 1995 gereed 
komen. 

3. Probleemstelling 
Tegen de achtergrond van deze context wordt aan het ontwerpseminar de probleemstelling 
meegegeven, dat genoemde woningdichtheden niet verantwoord zijn in het Iicht van de steeds 
schaarser wordende Nederlandse bouwlocaties en open ruimte. Deze probleemstelling komt tot 
uitdrukking in de gekozen titel: Naar een hogere dichtheid met behoud van omgevingskwaliteit. 



Wil men bij een hogere dichtheid de omgevingskwaliteit handhaven, dan zal het aandeel niet
grondgebonden woningen wellicht aanzienlijk moeten toenemen. De buitenlandse deelnemers aan 
het seminar, de Duitsers en Slowaken, zijn vanuit hun context vertrouwd met deze 
problematiek, zij het, dat deze in het verleden vaak haar vertaling in hoogbouw heeft gevonden. 
Er is nu een inhaalmanoevre gaande, naar meer humane en op de omgeving betrokken 
woonvormen, met behoud van voldoende woningdichtheid en collectieve omgevingselementen en 
voorzieningen. 
De confrontatie van de verschillende achtergronden van de deelneiners, heeft bij de eerdere 
seminars steeds bewezen een boeiende context voor het ontwerpen op te leveren. 

4. Aanpak 
Het seminar vormt het hoogtepunt binnen een Ianger traject, nl. van een onderwijstrimester. 
Voorafgaand aan het seminar worden door studenten van de drie instelling~n voorstudies verricht 
en na afloop worden de resultaten samengevat en presentabel gemaakt. 
De voorstudies moeten de "modellen" opleveren, waarmee tijdens het seminar zal worden 
gewerkt. Deze modellen bestaan uit kwalitatief en kwantitatief uitgewerkte verkavelings- en 
wooncomplextypologie~n. Zij geven een inzicht in de ruimtelijke en functionele eigenschappen, 
maar ook in het grondgebruik. 
Het seminar zal zich vervolgens tot de vraag kunnen beperken, welke modellen. in welke mate en 
waar in het plangebied zullen worden toegepast en hoe zij daarbii kunnen bijdragen aan het 
concept van het stedebouwkundig plan. 
Het seminar is zo geprogrammeerd, dat deze afweging gebeurt in een aantal stappen, waarbij in 
iedere stap de relatie tussen kwaliteit, dichtheid en grondgebruik, inzichtelijk blijft. Deze 
uitkomsten zullen worden be'invloed door de keuze van de soort en de aantallen toe te passen 
modellen, maar ook door het volume van de hoofd infrastructuren en wijkvoorzieningEm, die men 
wil realiseren. Daarbij gelden de landschappelijke en technische randvoorwaarden voor het 
gebied (bijvoorbeeld, de geluidsnormeringen), maar ook de marktverkenningen van makelaars, 
projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Ook deze analyses zullen in het voortraject 
worden uitgevoerd, teneinde bechikbaar te zijn bij de planvorming. 

Tijdens het seminar zal getracht worden drie wijzen van aanpak naast elkaar te stellen: 
1. Het ontwemen van onderop, dat wil zeggen, het stedebouwkundig plan ontstaat door toevoeging 
van de wijkinfrastructuren en -voorzieningen, aan het in eerste instantie ontworpen weefsel 
van de verkavelings- en wooncomplextypologie~n. 

2a. Het ontwerpen van bovenaf, dat wil zeggen, het stedebouwkundig plan wordt eerst ontworpen 
en vervolgens getoetst en uitgewerkt op basis van invullingen met weefsels van de verkavelings
en wooncom plextypologieen. 
2b. Idem, maar met het gemeentelijke plan als uitgangspunt. Dit betekent in feite het uitwerken 
van de woongebieden binnen het plan met weefsels van de ontwikkelde verkavelings-en 
wooncomplextypologie~n. 

Bij iedere wijze van aanpak zal gevraagd worden drie schaalniveaus in beschouwing te nemen: 
1. De verhouding bruto-netto van het grongebruik op clusterniveau. met als kernvragen de 
invloed van bouwvormen en woningtypologie~n. parkeeroplossingen, woningontsluitingen en 
privacy (prive buitenruimte, woningbreedte, hoekoplossingen, erfafscheidingen enz.) . Op dit 
schaalniveau zal de verhouding tussen bruto en netto praktisch een op een zijn, maar wellicht 
veroorzaakt de inpassing tach al de nodige verschillen. 
2. De verhouding bruto-netto van het grongebruik op buurtniveau. met als kernvragen de 
invloed van buurtverkavelingsvormen, -ontsluitingen en parkeervoorzieningen en andere 
buurtvoorzieningen, zoals buurtgroen. 



3. De verhouding bruto-netto van het grongebruik op wiikniveau. met als kernvragen de invloed 
van de landschappelijke, functionele en technische voorzieningen van het wijkniveau, zoals de 
aard en zwaarte van de hoofdinfrastructuur en de wijkvoorzieningen. 
N.B. de gevraagde waterplas van 40 ha. kan bekeken worden op wijkniveau of op buurtniveau. In 
het laatste geval zal het oppervlak verdeeld kunnen worden over een aantal kleinere plassen. 

Er is reeds een projectgroep van vijf derde en vierdejaars studenten van de TUE bezig met een 
kwalitatief en kwantitatief onderzoek van recent gerealiseerde woonmilieus in hoge dichtheid. 
Aan Weimar en Bratislawa zal worden gevraagd hetzelfde te doen. In september start een groep 
met de eigenlijke modelontwikkeling en analyse van randvoorwaarden, een groep waarvan de 
bovengenoemde Eindhovense studenten, maar hopelijk ook studenten van Weimar en Bratislawa 
deel uitmaken. 

5. Samenstelling en programma 
De samenstelling van de groep deelnemers aan het seminar bestaat uit docenten en studenten van 
de drie universitaire instellingen. De docenten werken samen met de studenten, warbij zij 
sturend optreden, vanuit hun grotere kennis en ervaring. 
Het is goed gebruik dat aan de seminars ook enkele "locale externen" meewerken, die een 
specifieke inbreng kunnen hebben op gond van hun kennis van de locale omstandigheden. Gedacht 
kan worden aan medewerkers van de gemeentelijke dienst stadsontwikkeling, aan locale 
architecten en projectontwikkelaars. Er is ook voorzien in een geconcentreerde locale 
kennisinbreng, op daarvoor in het programma speciaal gereserveerde momenten. 

6. Het resultaat 
De laatste dag van het seminar staat in het teken van de presentatie aan de locale beleidsmakers 
en deskundigen. Deze worden daarbij uigenodigd het reaultaat van een eerste commentaar te 
voorzien. 
In de daarna volgende periode van afronding worden de resultaten en de commentaren verwerkt 
tot een verslag, dat aan de besturen en onderwijsgroepen van de drie instellingen en aan de locale 
autoriteiten en andere betrokkenen beschikbaar wordt gesteld. 

Eindhoven, mei 1995 
Jacques Valk en John Carp 

Faculteit Bouwkunde, 
Technische Universiteit Eindhoven. 



International Entwurfsseminar, Fakultat Baukunde, TU Eindhoven, 2-6 Oktober 1995 
Betrifft 

Meerhoven: Zu h6herer Dichte bei Erhaltung der UmgebungsqualiW 

1. Einftihrung 
Bereits seit 1988 findet jahrlich ein Entwurfsseminar, organisiert von dem Arbeitsverbund zwischen 
den Architekturfakultaten der Universitaten Weimar, Bratislawa und Eindhoven, statt. Die Seminara 
warden abwechselnd bei einer der Fakultaten veranstalltet. Die Themas warden innerhalb der Region 
gewahlt. Gesucht wird nach aktuelen Problemen wodurch die Resultate fOr die lokale Gemeinschaft 
von Bedeutung sein konnen. Experten vor Ort warden deshalb auch zum Seminar herangezogen. Der 
In halt des Seminars sowie die Vorbereitung, Betreuung und Rapportage unterligt de 
Verantwortlichkeit der organisirenden Fakultat. · 
1993 wurde von Bratislawa aus an Planen fUr Wohnraum fUr Zigeuner in Kremnica gearbeitet. Das 
geschah auf Ersuchen und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Provinz und der 
Landesverwaltung. 
1994 wurden in Weimar, anlasslich der Benennung Weimars zur Kulturhauptstadt des Jahres 1999, 
Architectur- und Stadtebauplane entwickelt. 
1995 ist Eindhoven an der Reihe. In der ersten Oktoberwoche findet ein Entwurfsseminar statt mit 
dem Thema die Bildformung und Handlungsweise zur zukunftigen grossen Erweiterung von 
Eindhoven: Meerhoven. 

2. Beschreibung und Vorgeschichte 
Meerhoven ist ein grosses Gebiet , 484 ha, das zwischen Eindhoven, Veldhoven und dem Eindhoven 
Airport ligt. Das Gebiet wird zur Zeit argrarisch und militarisch genutzt und gehort ausserdem nog zu 
einem Teil zum Flugplatz. Es ist eine beteutungsvolle landschaftliche lnfrastruktur vorhanden, aber 
das Plangebiet wird auch gekennzeichnet durch die unmittelbare Nahe von verkehrstechnischen 
lnfrastrukturen: lm Nordosten wird das Gebiet von der A2 und dem Beatrixkanal begrenzt, im Norden 
von den Landebahnen des Flugplatzes und im SOden von der Hauptverkehrsverbindung zwischen 
Eindhoven und Veldhoven, der Heerbaan. 
In Kurze wird eine S-Bahn die wichtigste Verbindung von Veldhoven , Eindhoven Airport und 
Meerhoven mit Eindhoven bilden. Die Bahntrasse lauft uber den Westkoridor der geplanten 
grossstadtischen Zone und muss die Unabhangigkeit vom Auto fordern. Das Plangebiet umfasst 230 
ha bestimmt fur Wohnungen, einschliesslich eines 40 ha. grossen Teiches. Die erstrebte 
Wohnungszahl ist minimal 6900, bzw 30-35 Wohnungen pro Hektar, worunter eine grosse Zahl, 
namlich 85-90%, von der Strasse her zu erschliessenden Wohnungen, die aile in der Periode von 
1995-2005 erbaut warden mOssen. · 

Die Planformung fOr Meerhoven begann 1991 mit einer Strukturskizze. Diese wurde durch 
Arquiteconica/Team 4 Architecten zu einem raumlichen Bild ausgearbeitet. Dieser Plan war die 
Grundlage fUr die Verhandlungen Ober die GrundstUcksubernahmen mit der Gemeinte Veldhoven, 
den Militarautotitaten und dem Eindhoven Airport. 1994 haben die BOros Arquitectonica/Team 4 
Architecten, OMA Office for Metropolitan Architecture und Teun Koolhaas Associates den 
Wettbewerbsauftrag fOr einen stadtebaulichen Plan erhalten, und das BOro fUr Stadt- und 
Regionalstudien De Hoog erhielt den Auftrag zur Studie der in Frage komenden 
Wohnungstypologien. Mitte 1995 wird der Gewinner des Wettbewerbes ausgerufen und erMit dieser 
den Auftrag fUr den Masterplan der im Herbst 1 !195 fertig sein muss. 

3. Problemstellung 
Mit diesem Rahmen als Hintergrund wird dem Seminar die Problemstellung gegeben; die 
Unverantwortlichkeit der genannten Wohnungsdichten angesichts der stets knapper werdenden 
BaugrundstOcke und des unbebauten Landes. Diese Problemstellung kommt im Titel des Seminars 
zum Ausdruck: Zu hoherer Dichte bei Erhaltung der Umgebungsqualitat. 
Wenn man bei hdherer Dichte die Umgebungsqualitat erhalten will wird man die Anzahl der nicht von 
der Strasse zu erschliessenden Wohnungen erhohen mussen. Die auslandischen Teilnehmer des 
Seminars, die Deutschen und Slowaken, kennan von Haus aus diese Problematik, sei es das diese in 
der Vergangenheit oft mit Hochbau beantwortet wurde. Es findet zur Zeit ein Einholmanover nach 
humaneren und auf die Umgebung abgestimmten Wohnformen, mit Erhalt einer genOgenden 
Wohnungsdichte, kollektiven Umgebungselementen und Einrichtungen, statt. 



Die Konfrontation von Teilnehmem mit verschieden HintergrOnden fonnt, wie frOhere Seminare es 
immer zeigten, einen spannenden Rahmen fur die zu erstellenden EntwUrfe. 

4. Arbeitsweise 
Das Seminar ist der Hohepunkt eines langeren Trajektes, namlich d~r eines Studientrimesters. Vor 
dem Seminar werden von den Studenten der teilnehmenden Universitaten Vorstudien ausgefUhrt 
wonach die Resultate zusammengefasst und presantabel gemacht werden. 
Die Vorstudien mussen "Madelle" liefem womit wahrend des Seminars gearbeitet wird. Diese Madelle 
bestehen aus qualitativ und quantitativ ausgearbeiteten Parcelierungs- und Wohncomplextypologien, 
die einen Eindruck der raumlichen und functionelen Eigenschafften als auch des Grundgebrauchs 
geben. 
Das Seminar wird sich dann auf die Frage beschranken konnen welche Madelle in welchem Masse 
und wo im Plangebiet verwendet werden und wie diese zum Concept des stadtebaulichen Planes 
beitragen. 
Das Seminar ist so programmiert das diese Abwegung in eine Anzahl von Schritten verteilt ist wobei 
beijedem Schritt der Zusammenhang zwischen Qualitat, Dichte und Bodengebrauch ubersichtlich 
bleibt. Die Resultate werden durch die Wahl der Art und Anzahl der benutzten Madelle beeinflusst, 
aber auch durch das Volumen der Hauptverkehrssysteme und offentlichen Einrichtungen die geplant 
sind. Dabei gelten landschaftliche und technische Rahmenbedingungen fUr das Gebiet ( zB. 
Larmschutzvorschriften), aber auch die Marktlage sowie die eingeschatzt wird von Maklern, 
Baugesellschaften und Wohnbaugenossenschaften. Auch diese Analysen werden im Vorstadium 
ausgefUhrt urn zur Planfonnung vorhanden zu sein. 

Wahrend de Seminars wird probiert drei Arbeitsweisen einander gegenuberzustellen: 
1. Das Entwerfen von Unten nach Oben; das bedeutet, der stadtebauliche Plan entsteht durch 
hinzufugen von, zum Viertel gehorenden, lnfrastructuren und Einrichtungen, an die in erster lnstanz 
entwurfenen Parcelierungs- und Wohncomplextypologien. 
2a. Das Entwerfen von Oben nach Unten; das bedeutet; der stadtebauliche Plan wird erst entwurfen 
und danach getestet und ausgearbeitet auf der Grundlage der Benutzung der Structuren der 
Parcelierungs- und Wohncomplextypologien. 
2b. Wie 2a. aber mit dem Plan der Gemeinde als Ausgangspunkt. Das bedeutet eigentlich das 
Ausarbeiten der Wohngebiete innnerhalb dieses Planes mit den Structuren de Parcelierungs- und 
Wohncomplextypologien . . 

Bei jeder Arbeitsweise mussen drei Grossenebenen beachtet werden: 
1. Das Brutto-Netto Verhaltniss des Bodengebrauchs auf der gesamten Ebene. Die Kernfragen dabei 
sind: der Einfluss der Baufonnen und Wohnungstypologien, der Losung des Parkplatzproblems, 
Wohnungserschliessung und der Privatssphare (privater Aussenraum, Wohnungsoreite, 
Ecklosungen, Grundstucksbegrenzung usw.) Auf dieser Grossenebene wird das Brutto-Netto • · 
Verhaltniss praktisch eins zu eins sein, aber vielleicht verursacht die EinfUgung doch schon fUr' die 
notigen Probleme. i 
2. Das Brutto-Netto Verhaltniss des Bodengebrauchs auf der Ebene des Stadviertels. Die Kemfragen 
dabei sind: der Einfluss der Parcelierungsformen, -erschliessung , der Parkplatzeinrichtung und der 
anderen offentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel die Grungebiete. 
3. Das Bru~o-Netto Verhaltniss des Bodengebrauchs auf der Ebene der unmittelbaren 
Nachbarsc~ft. Die Kemfragen dabei sind der Einfluss der landschaftlichen, functionellen und ; 
technischen Einrichtungen auf dieser Ebene, sowie die Art und Schwere der Hauptinfrastructur l.md 
der anderen offentlichen Einrichtungen. l 
Obrigens, der verlangte 40 ha. grosse Teich kann auf der Ebene des Viertels oder der der 
unmittelbaren Nachbarschaft betrachtet werden. Bei letzterer Moglichkeit kann die verlangte 
Oberflache uber mehrere kleine Teiche verteilt werden. 

Es ist bereits eine Projektgruppe von Studenten des dritten und vierten Studienjares der TUE, mit 
einer qualitativen und quantitativen Analyse recent realisierder Wohnbauprojekte, mit hoher Dichte, 
beschaftigt. Weimar und Bratislava werden erbeten dasselbe zu tun. lm September beginnt eine 
Gruppe, bestehend aus oben genannten Studenten aber hoffenltlich auch aus Studenten aus Weimar 
und Bratislava, mit der eigentlichen Modelentwicklung und der Analyse der Rahmenbedingungen
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SZusammenstellung und Programm 
Die Teilnehmergruppen des Seminars warden aus Studenten und Dozenten der drei Universitaten 
zusammengestelt. Dozenten und Studenten warden zusammenarbeiten, wobei die Dozenten, auf 
Grund ihrer Erfahrung und Wissens, richtungsweisend tatig sein warden. 
Es ist ein Guter Brauch, dass an dem Seminar auch einige "lokale Aussenstehende" teilnehmen, die 
einen speciellen Beitrag, auf Grund ihres Wissens der lokalen Umstande, leisten kOnnen. Hierbij wird 
gedacht an Mitarbeiter der Stadtsentwicklung der Gemeinde, an lokale Architekten und 
BaugeseJischaften. Das Programm beinhaltet auch einen konzentrierten Wissensbeitrag der lokalen 
Experten an speziell dator vorgesehenen Momenten. 

6.Das Resultat 
Der letzte Tag steht im Zeichen der Presentation vor den lokalen Planem und Experten. Diese sind 
eingeladen urn das Resultat einer ersten Beurteilung' zu unterwerfen. 
In der danach folgenden Periode der Fertigstellung werden die Resultate und Kommentare zu einem 
Raport verarbeitet, das den Leitem und Studienraten der drei Universitaten, den lokalen Autoritaten 
und anderen Betroffenen zur Verfugung gestellt wird. 

Eindhoven, Mai 1995 
Jacques Valk und John Carp 

Fakultat Baukunde 
Technische Universitat Eindhoven. 



Ontwerpseminar Meerhoven 

Bijdragen van opdrachtgevende partijen aan het ontwerpseminar 

inleiding 

In het programma voor het ontwerpseminar, getiteld Meerhoven: Naar een hogere 
dichtheid met behoud van omgevingskwaliteit. werd aangegeven dater in Meer
hoven minimaal 6900 woningen zijn gepland, met een dichtheid van 30-35 wo
ningen per ha. (6900 woningen op totaal 230 ha leidt tot 30 won/ha; exclusief 
een waterplas van 40 ha wordt de dichtheid 36 won/ha). Deze relatief hoge 
dichtheid t.o.v. de gebruikelijke 20-25 won/ha moet worden bereikt met een grote 
differentiatie in woonmilieus. Als voorwaarde wordt tevens aangegeven: soc.huur 
15%,soc.koop 15%,vrije sect.huur 15% en vrije sekt. koop 55% en 85-90% 
grondgebonden woningen. 

probleemstelling ontwerpseminar 

Tijdens het ontwerpseminar wordt getracht de genoemde grenzen voor de wo
ningdichtheid verder af te tasten en waar mogelijk te verhogen tot bijv. 40 
won/ha, met behoud van omgevingskwaliteit en een hoog percentage grondge
bonden woningen. 

de inbreng van opdrachtgevende partijen 

Van opdrachtgevende partijen mag worden verwacht dat zij op grond van hun 
kennis van de regionale woningmarktsituatie een beeld kunnen geven van de 
gewenste woonmilieus, in relatie met de genoemde voorwaarden en ambities, met 
name ten aanzien van de woningdichtheden. 
Voor aanvang van het seminar verwachten we van opdrachtgevende partijen sug
gesties voor woonmilieus, die voor Meerhoven gewenst zijn. Deze kunnen de 
vorm hebben van verkavelings-en wooncomplextypologien van door de opdracht
gevers of elders gerealiseerde projecten (uit de vakliteratuur bekend), met dicht
heden van 20 -60 won/ha., Tijdens het seminar kunnen de ontwerpers deze in 
hun plannen voor wijk, buurt en clusters betrekken. Tevens verwachten we sug
gesties voor de eisen die aan het stadsdeel als geheel moeten worden gesteld, 
om de beoogde kwaliteit voor de afzonderlijke woonmilieus te halen. 
Kernpunten in de kwaliteitsdiscussie zijn ongetwijfeld privacy , veiligheid en 
duurzaamheid. Daartoe dienen het woningtype, de woningontsluiting, de wo
ningbreedte en hoekoplossingen, de prive-buitenruimte en erfafscheidingen, de 
parkeeroplossingen en groenvoorzieningen als middel te worden ingezet. 

de deelname tijdens het ontwerpseminar 

Er zijn vier momenten waarop opdrachtgevende partijen tijdens het seminar hun 
specifieke inbreng kunnen leveren: 

uiterlijk rna 2 okt bij aanvang van het seminar kunnen de suggesties voor 
woonmilieus worden ingebracht. Gedurende de maand september kan 



hierover overleg zijn met d~ projektgroep van studenten die het seminar 
mede voorbereidt. 
dinsdagavond 3 okt 20 uur vindt een evaluatie van de werkwijze van de 
ontwerpgroepen plaats. Opdrachtgevende partijen kunnen reageren op de 
eeste voorstellen van de ontwerpers. 
donderdag 5 okt 9 uur tweede evaluatie door de werkgroepleiders. De 
voorlopige plannen kunnen waar nodig worden doorgerekend t .b.v. de 
eindpresentatie op vrijdag. 
vrijdag 6 okt 1 0 uur vindt de eindpresentatie van de plannen plaats met 
discussie. 

Uiteraard zijn de vertegenwoordigers van de opdrachtgevende partijen welkom bij 
aile programmaonderdelen. 

jv310795 



PROGRAMMA 
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ONTWERPSEMINAR MEERHOVEN EINDHOVEN 

ontvangst in gebouw Technische Dienst gemeente Eindhoven, Frederik van 
Eedenplein 1, kamer 1.31 . 
opening seminar door de decaan fac. Bouwkunde, Prof.dr.ir. M.Bax; 
welkomstwoord door dhr W. v. Zon, wethouder van Onderwijs, Cultuur en 
Volkshuisvesting van de gemeente Eindhoven 
videopresentatie over het stedelijk projekt Westcorridor; toelichting op het 
plangebied Meerhoven door de dienst Stadsontwikkeling; 
excursie per bus naar de gebieden Westcorridor en Meerhoven 
lunch, aangeboden door de gemeente Eindhoven, in het gebouw van de 
Technische Dienst 
Presentatie voorstudies door studenten en begeleiders van de projektgroe
pen Meerhoven, in het gebouw De Bruine Heer aan de Emmasingel (tegen
over de Witte Dame), zaal 2.04; 
vorming werkgroepen en huishoudelijke mededelingen 
aanvang werkgroepen in de ruimten 1.15, 1.17, 1.19 
avondpauze; diner 
werkgroepen. 

werkgroepen 
lunch, excursie Blixembosch en 't Hool 
werkgroepen 
avondpauze; diner 
korte evaluatie werkwijze werkgroepen en reacties van opdrachtgevers 

werkgroepen 
lunch, aangeboden door de BNA, kring ZO-Brabant 
werkgroepen 
vrij voor eigen initiatieven 

werkgroepen 
werkbespreking groepsleiders ter voorbereiding van de eindpresentatie en 
reactie van opdrachtgevers 
lunch 
werkgroepen 
avondpauze, diner 
werkgroepen 

inrichten tentoonstelling in zaal 300 
presentatie werkgroepresultaten, in aanwezigheid van dhr. E. Prince, 
projektleider Meerhoven; reacties van opdrachtgevende partijen en gemeen
telijke diensten 
afsluiting seminar door drs. K. v.Dijk, namens de gemeente Eindhoven en ir 
J. Carp, namens de TUE 
lunch en afscheid buitenlandse gasten 



ontwerpseminar meerhoven 

deelnemers en groepsindeling 

1 Prof. Ing. Arch. L. Lysek CSc, Bratislawa 
Ing. Arch. B. ' Havrankova CSc, Bratislawa 
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R. Kemp 
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S. Rosenbaum, Weimar/Eindhoven 
Ir. H. Smulders 

4 Dipl. Ing. B. Block, Weimar 
M. Beijer, Weimar 
C. Unger, Weimar 
R. Angermann, Graz/Eindhoven 
E. ten Westenend 
W. v. Bokhoven, Arch. AvB 

5 H. de Beer, Arch. AvB 
H. v. Helmond, Arch. AvB 
P. v. Kempen 
J. Verhey 
R. Honen 
E. Eggen 



Architektur und Stadtebau m 
Harmonie 

Begriissung Weimar-seminar Im Oktober 1995 
Professor Thijs Bax, Dekan der Fakultiit 

Meine Damen und Herren, 

als Dekan der Fakultat begriifie ich Sie sehr 
herzlich. 

Bereits seit 1988 rreffen wir uns, urn Emwurfsfra
gen Z1l bearbeiten, die fur uns von Interesse sind. 
Diese sagen etwas aus tiber die Epoche, in der wir 
Ieben, und uber den Bereich, in dem wir Ieben. Die 
Probleme von 1988 in Weimar sind von einer 
vollig anderen Art als die Probleme, die wir nun, 
im Jahr 1995, in Eindhoven losen wollen. Ein 
Rtickblick zeigt ein sehr imeressantes und kaleido
skopisches Bild von Tatigkeiten. Die Vereinbarun
gen zwischen der Hochschule fur Architektur und 
Bauwesen Weimar, der Slovenska Technicka Uni
versitat Bratsilava (fakulta Architektury) und der 
Technischen Universitat Eindhoven gewahrleisten 
eine interessante Mischung von unterschiedlichen 
Ansatzen. die einen echten Beitrag zu einem pluri
formen und ausgewogenen Endergebnis derartiger 
Entwurfsaufgaben liefert. 

Herzlich willkommen sind Veit Kastner und Beate 
Block aus Weimar sowie Professor Lumir Lysek, 
Rudolf Masny und die Damen Blazena Havrankova 
und Maria Urbankova. 
Wir freuen uns weiterhin, daB aufier 15 Studenten 
der TUE auch Erasmus-Studenten aus Weimar und 
Graz teilnehmen. 
Es freut uns, daB die heiden Auftraggeber, die 
Wohnungskorporation Stichting Trudo und Volks
huisvesting, und weitere 4 Mitglieder des Architek
tenrings Sudost-Brabant mitarbeiten. 
Schliefilich mochten wir hier, in seinem eigenen 
Haus, dem Senator von Kulrur und Wohnungsbau 
mit noch einigen Veranstaltem von der Abteilung 
Stadtentwicklung fur ihre Gastfreundschaft danken. 

Meine Damen und Herren, ich mochte geme noch 
erwas hinzufugen, das rnir inhaltlich wichrig fur 
diese Woche erscheint. Es geht urn die Theorie, 
die im Arbeitsbuch nur angedeutet ist und die zu 
einer zusammenhangenden Arbeit fuhren und einen 
guten Anschlul3 an die Vision des Stadtebaus in 
Eindhoven ermoglichen kann. Es geht insbesondere 
urn dit: Terminologie von Modeller. und Planen und 
urn die Unterschiede zwischen den Planungseber.en. 

Ein beachtliches Problem, das sich fur die Aufgabe 
Meerhoven ergibt, ist die architektonische und 
stadtebauliche Gestaltung von dichter Wohnbesit:de
lung, ohne daB Mehreragenbau verwendet wird. 
Das will sagen, daB die Frage der Qualitat emeut 
gestellt werden mufi. Architektur und Stadtebau 
sind so miteinander verknupft, daB es unmoglich 
ist, beide Bereiche zu trennen. Die Typologie des 
Wohnungsbaus beeinflufit die Umgebung, und die 
Umgebung ist von der Typologie des Wohnungs
baus abhangig. 
Diese doppelte Wechselwirkung ist das historische 
Grundprinzip des tradirionellen Stadtebaus, in den 
Niederlanden sowie mit Sicherheit auch in Deuts
chland und in der Slowakei. In neuen Siruationen 
mussen wir dieses Grundprinzip neu definieren. 
Diese Kenntnisse werden nicht auf einfache Weise 
erworben und genutzt. Zu Beginn der 70iger 
Jahre waren wir weiter fortgeschritten als wires 
nun sind. Das waren die Jahre der Partizipierung 
der Burger. In den Jahren 90 ·war alles wieder 
vergessen, und wir machen nun die gleichen Feh
ler, wie in den 50iger und 60iger Jahren, als sich 
Architekten und Stadtebau in Reinkultur entwickel
ten. 
In jedem Fall sollte man sich bei neuen Aufgaben 
an diese engen Beziehungen erinnem, urn neue 
Formen entwickeln zu konnen. 

Diese neuen Formen werden im ersten Ansatz 



modellmiillig, d.h. funktionell, formell und 
prozeBmlillig als strukturelle oder generische For
men definiert. Diese Formen bediirfen einer eige
nen Representation und Kodierung, mit z.B. Zo
neneinteilungen oder sonstigen schematischen An
deutungen. Der eigentliche Plan entsteht, wenn das 
Modell oder der Prototyp dem Kontext gegeniiber
gestellt wird: Der Lage, der Situation, mit ihren 
ganz spezifischen Beschranlcungen und Begrenzun
gen. Das Modell wird dementsprechend transfer
mien oder defortniert, jedoch dart dabei die Cha
rakteristik des Modells nicht verlorengehen. Das 
Modell muB flexibel sein, urn diese Gegeniiberstel
lung zu antizipieren. Es geht urn die Modelle, mit 
denen Sie sich bereits bei ihrer Vorbereitung 
beschaftigt haben. 

Architektur und Stadtebau habe beide ihre eigenen 
Modelle. Beide definieren eigene Entscheidungse
benen. Die Beziehungen zwischen diesen beiden 
Ebenen sind hierarchisch, d.h. ein raumliches Ele
ment einer h6heren Ebene ist die raumliche und 
noch offene Situation einer niedrigeren Ebeue. 
lnnerhalb einer Ebene ahnelt die Lage einem Spiel
platz (Situation) mit Spielgeriiten (Elementen). 
Zusarnmen mit dem Spieler definieren sie das 
Spiel, das Entwurfsspiel. Die Form von Situation 
und Elementen auf jeder Ebene, der architektoni
schen und der stadtebaulichen, ist - wie ich bereits 
erwahnte - modifizierbar: zur Form als Modell und 
zur Form als Plan. So gibt es architektonische 
Modelle und Plane und stadtebauliche Modelle und 
Plane, die zusarnrnen eine Matrix bilden. 
Beide Ebenen werden primar einander gegeniiber 
als Beziehung zwischen den Modellen, den archi
tektonischen und den stadtebaulichen Modellen, 
definiert. 
Die Koordinati6n zwischen diesen beiden Ebenen 
erfolgt rnittels Modulen und Rastern, die fur die 
Elemente auf diesen Ebenen charakteristisch sind . 
Ein wirksames und als gut empfundenes Verhiiltnis 
zwischen zwei und mehr Ebenen, wird in der Ar
chitektur als "Harmonie" angedeutet. Es geht dabei 
urn die harmonische Anordnung von MaBen, . 
Maflstaben auf unterschiedlichen Ebenen als Grund 
lage fur eventuelle Maflnahmen. Das ist, was Vitru 
vius "Ordinatio" nannte. 

Soweit etwas Theorie. Es ist jedoch die Theorie, 
die das Arbeitsbuch dieses Seminars untermauen. 
Die im Buch vorgeschlagenen Entwurfsstrategien 
sind von Oben nach unten und umgekehrt beschrie 
ben. Als Grundlage wird bereits davon ausgegan
gen, daB Ebenen existieren, die nur als Konzept 
bestehen, und deren Identifikation und weitere 
Definition einen wichtigen Teil der Entwurfsaufga 

be bilden. Oben und Unten bedeuten hohe und 
niedrige Ebene. Die drei Strategien verlaufen 
gleichzeitig von GroB nach Klein , so daB wir wie
der in architektonischen Kategorien denken konnen. 
Auch in der Praxis des "Concurrent Engineering", 
dem Parallelentwuif, haben sich diese Strategien 
bewiesen, und konnen auch bei Architektur- und 
Stadtebau-Entwiirfen erfolgreich sein, wei! sie gute 
Handgriffe fur organisatorische Vorgange bieten: 
Veneilung von Arbeit in Gruppen usw. 

Auch in der kiirzlich verfafiten Notiz Stadtebauliche 
Vision der Gemeinde Eindhoven bietet die Auftei
lung in verschiedene raumliche Ebenen eine wirk
same Grundlage fur Koinmunikation und Entschei
dungsverfahren . 
Planungsebenen werden von oben und unten be
grenzt. Von oben von einer Situation (einem Spiel
platz) als Rahmen, und von unten von Elementen 
und Regeln wie Entwurfsprinzipien. Die Elemente 
sind die Modelle, bei denen bereits durch Zusam
menfassen von Form und Funktion Qualitaten kon
kretisiert wurden. 
Auf diese Weise entstehen Reihen von Ebenen, die 
einerseits die Entwurfsarbeit begrenzen und stimu
lieren und :mdererseits Entscheidungsfreiheit bieten . 
Stadtebauamter und Ausschiisse, die Bauvorlagen 
nach asthetischen Richtlinien begutachten, sowie 
zahlreiche andere Beteiligte, werden so einbezogen . 
Auch diesem Seminar, so meine ich, kann dieses 
Instrumentarium zu einem guten Spiel t.:nd einem 
kreativen ProzeB verhelfen. 
Ich wiinsche Ihnen dabei vie! Erfolg und einen sehr 
schonen Aufenthalt in Eindhoven. 

Zum Schlu.B mochte ich meinen Dank fur die Vor
bereitungen noch Jacques Valk, John Carp, Wim 
van Bokhoven, Huub Smulders und Paul Diederen 
aussprechen . 

Eindhoven, 1. Oktober 1995 



2.b Plannen ontstaan tijdens het seminar 

Hierna volgen de plannen met toelichting, die gemaakt zijn tijdens het internationals 
ontwerpseminar, dat van 2 tot 6 oktober werd gehouden. 
De plannen zijn in volgorde van de voornoemde werkgroepen geordend, en steeds per 
"masterplan" van een nummer voorzien; de plannen 1 t/m 6 

2.b Plane die wahrend des Seminars entstanden 

Hiernach folgen die Plane mit Erlauterung, die wahrend des internationalen 
Entwurfsseminars angefertigt wurden, das vom 2.- 6. Oktober stattfand. 
Die Plane sind nach Reihenfolge der vorher genannten Arbeitsgruppen geordnet, 
und immer per "Maasterplan" mit einer Nummer versehen, die Plane 1-6. 



Werkgroep 1 

1 Op weg naar een masterplan 
In de werkgroep bestaande uit: L.Lysek, B. Havrankova, A. Claassens, M. de Waal, P. 
Geelen, F. Pollmann en J. Valk werd in het seminar gestart met het volgende, door de 
Eindhovense studenten tijdens de voorbereidingsfase ontwikkelde concept-masterplan 
(zie plan). Dit ken de de volgende uitgangspunten : 
-centrale hoofdas voor HOV-Iijn 
-twee daaraan paralel lopende wijkontsluitingswegen 
-buurtontsluitingswegen haaks op Beatrixkanaal 
-grote waterplas in centrum wijk 
-3 hoofdwoonmilieus: stedelijk wonen, wonen aan het water, wonen in het groen 
-een groene zone voor sport en recreatie tussen de wijk en het bedrijvenpark rond het 
vliegveld 

Na evaluatie van dit conceptplan werden de volgende uitgangspunten nader gepreci
seerd of aangevuld: 
-het vormgeven van de poort aan de Heerbaan naar Meerhoven, Veldhoven en het 
vliegveld 
-de functionele en ruimtelijke verbindingen van de wijk met Veldhoven en Eindhoven 
nader onderzoeken 
-het behoud van bestaande landschappelijke elementen 
-het autoverkeer en het voetgangers-en HOV-verkeer in het centrum van de wijk duide-
lijk scheiden 
-wonen aan het water en wonen in het groen als hoofdkarakteristieken van de wijk 

2 Drie planvarianten 
Vervolgens ontstonden 3 verschillende masterplannen in de werkgroep: 
-het "eindhoven"plan, waarin de Eindhovense studenten hun oorspronkelijke plan verder 
hebben uitgewerkt (zie plan 1 ) 
-in het "Bratislawa"plan vilerd het strakke grid als ordening van de wijk verworpen en 
werd de voorkeur gegeven aan een meer organisch ontwikkelde hoofdstruktuur (zie plan 
2) 
-in het "Weimar-Eindhoven"plan werd getracht het grid uit het basisplan door cirkelseg
menten beter aan de bebouwing van Veldhoven te koppelen (zie plan 3) 

Kenmerkend voor aile 3 plannen is dat er sprake is van een raamwerkbenadering, 
waarbij de afzonderlijke woongebieden met hun interne struktuur aileen onderling wor
den verbonden met lijnen en elementen op een hoger schaalniveau. De blok- en waning
typologie blijft open en min of meer neutraal. De elementen waarmee de openbare 
ruimte op wijkniveau wordt vormgegeven worden daardoor van het grootste belang. De 
infrastukturele lijnen en de groene (ecologische)zones vormen dragers, waaraan de
woongebieden hun orientatie en identiteit ontlenen. Het bouwen voorde markt vraagt 
voor een wijk waaraan vele jaren gebouwd zal worden en zeker gezien de Eindhovense 
woningmarktsituatie een grote mate van flexibiliteit. Waar mogelijk worden de woonmi
lieus gekoppeld aan de elementen van de situatie, om deze een specifieke lokale bete
kenis te geven. Op deze wijze wordt het plan zowel conceptueel, door de nieuwe 
elementen van de hoofdstruktuur, als contextueel, door het opnemen van bestaande 
elementen gedetermineerd. 



Plan Meerboven 

Teilnehmer: Arthur Claassen, Martijn de Waal, Patrick Geelen. 
Lumir Lysek, Blazena Havrankov<L 
Jacques Valk, Florian Pollmann 

1 Der Weg zum Masterplan 
Diese Gruppe hat im Seminar mit dem Konzeptmasterplan begonnen zu arbeiten, welcher 
wahrend der Vorbereitungsphase von einigen Eindhovener Studenten entworfen wurde. 
Dieser Plan hatte folgende Ausgangspunkte: 

zentrale Hauptachse HOV-Linie 
- 2 parallel verlaufende Erschliessungsstrassen 
- senkrecht zum Beatrixkanal verlaufende Erschliessungsstrassen 
- grosser See im Zentrum 
- 3 Hauptwohnmilieus: stiidtisches Wohnen, Wohnen am Wasser, Wohnen im Griinen 
- eine griine Zone fi.ir Sport und Erholung zwischen dem Wohnen und dem 

BetriebsgeHinde entlang des Flugfeldes 

Nach Oberarbeitung von diesem Plan wurden folgende Ausgangspunkte prazisiert: 
- die Formgebung vom Tor an der Heerbaan nach Meerhoven, Veldhoven und dem 

Flughafen 
die funktionalen und raurnlichen Verbindungen vom zu bebauenden Wohngebiet mit 
Veldhoven und Eindhoven intensiver untersuchen 
das Erhalten von bestehenden landschaftlichen Elementen 
den Auto-, Fussganger- und HOV-verkehr im Zentrum des Wohngebietes deutlicher 
voneinander trennen 
Wohnen am Wasser und Wohnen im Griinen als Hauptcharakteristiken vom 
Bebauungsgebiet 

2 Drei Planvarianten 
Danach entstanden drei verschiedene Masterplane in der Gruppe: 
- det "Eindhoven:'plan, in dem die Eindhovener Studenten ihren urspriinglichen Plan 

weiter ausarheiteten 
- im "Bratislava"plan wurde das strenge Raster als Ordnung von dem Plangebiet 

verworfen und es wurde eine mehr organisch entwickelte Hauptstruktur vorgezogen 
- im "Weimar-Eindhoven"plan wurde · versucht, das Raster vom Basisplan durch 

Kreissegmente besser an die Bebauung von Veldhoven anzupassen 

Kennzeichnend fi.ir aile drei Plane ist die Rahmenbedingung, dass unterschiedliche 
Wohngebiete mit ihrer intemen Struktur our mit Linien und Elementen in einem grosseren 
Maszstab mit einander verbunden werden. Die Elemente, durch die die offentlichen 
Raume entstehen, sind von grosster Wichtigkeit. Die Wohngebiete richten sich mit ihrer 
Orientierung und Identitiit nach den infrastrukturellen Linien und den griinen 
(Okologischen) Zonen. Wo es moglich ist, werden die Wohnmilieus mit den situativen 
Elementen geschickt verbunden, sodass diese eine lokale Bedeutung bekommen. 



Project: 

Tijd: 

door: 

Meerhoven 

Herfst Trimester 

Arthur Claassen 
Martijn de Waal 
Patrick Geelen 

groep I 

4 september t/m 7 november 1995 

T9 
T9 
T9 

Gezamenlijk met andere groepen zijn wij begonnen aan het onderzoek van het gebied. 
Hierin hebben wij verschillende classificaties gemaakt. 
Te weten: -Bestaande bebouwing 

-Randbebouwing (Veldhoven) 
-Groen 
-Bodemkaart 
-Geluidzones 

Met dit onderzoek in ons achterhoofd zijn wij dan verder gegaan om een struc
tuurplan voor het gebied Meerhoven te ontwerpen. 

-Uitgangspunten:-Plandrager ( meer) 

-Gegevens: 

-Mooie bestaande elementen behouden 
-Thema's 
-Wijk passen in grotere 
stedelijk <--> landeJijk overgang 

-Meerhoven als apparte wijk, los van 
veldhoven, met eigen karakter 

-Kanaal gebruiken 
-H.O.V. 
-industrie en kantoren bij vliegveld en 
eventueel bij ingang miar Meerboven 

-7000 woningen in Meerhoven. 
-30 tot 35 woningen per hectare 
-Wijkwinkelcentrum maximaal 9500 m2 

-Sportbeoefening: -6,0 ha sportvelden 
-1,5 ha tennisvelden 
-wijksporthal 

-Sociaalculturele voorzieningen 5000-7500 m2 



\ 
\ 

j 
r 

/ 

- _L 



plandrager 
Het plangebied Meerhoven heeft voor ons niet genoeg potentie. Het heeft een 
plandrager nodig. lets dat Meerhoven een eigen karakter geeft en bet gebied net dat 
beetje meer geeft. Oat beetje dat de rede is om in Meerhoven te willen wonen. De 
architectengroep Architectonica had daarvoor een meer genomen. Dit leek ons een 
goed plan en wij hebben bet idee meer als plandrager overgenomen. 

bestaande elementen 
De sporadis aanwezige elementen met potentie in bet plangebied willen wij zo veel 
mogelijk behouden zodat de interaktie tussen bestaande en nieuwe elementen 
spanningen oproept die Meerhoven verrijken. 

raster 
Om bet plangebied te behapstukken zonder ons er in te verslikken hebben wij over 
bet hele gebied een raster gelegd met een blokmaat van 250*250 m2 • 

Met dit thematische raster; de niet thematische bestaande elementen, zoals bomenla
nen, straten, bos, bet kanaal en een oude Iandigsbaan; en bet meer als plandrager zijn 
wij aan de slag gegaan. 

them a's 
Door bet meer wordt de wijk Meerhoven in drie delen gedeeld. Deze drie delen 
krijgen allen hun eigen thema die de gebieden met elkaar binden en de wijk verder 
indelen. 
-De drie thema's zijn: -Wonen in en aan bet groen 

-Wonen in en aan bet water 
-Wonen in en aan bet centrum 

-Wonen in en aan bet groen Iigt tussen bet meer en veldhoven in. In dit gebied is al 
vee] bestaant groen. 
-Wonen in en aan bet water ligt tussen bet meer en bet kanaal in. Door grachten 
Ioodrecht op bet kanaal te maken ontstaat bier een waterrijk gebied. 
-Wonen in en aan bet centrum van veldboven ligt tussen bet meer en de poot van 
Metz. Tussen de twee hoofdwegen die bet gebied in voeren, kort bij de H.O.V. en 
kort bij de poot van Metz. Dit alles maakt deze plek ideaal voor een klein winkelcen
trum. 

stedelijk <··> landelijk 
Vannaf de poort aan de poot van Metz, richting Eindhoven begint bet Centrum met 
een hoge dichtheid die dan langzaam afueemt richting vliegveld en bestaande natuur. 
Hierdoor wordt de overgang stadelijk <--> Jandelijk gesymboliseerd. 
Het meer geeft richting aan dit thema, niet aileen door haar Jigging maar ook door de 
vorm van de rand. Bij bet centrum is de rand hard en recht. Dit loopt langzaam over 
naar organischer en zacht. 

Twee grote bestaande straten, die evenwijdig aan bet meer Iopen worden de hoofd
ontsluitingsstraten. Deze twee straten geven naast de stedelijk <--> landelijk richting 
ook de ontginningsrichting aan. De mannier hoe men vroeger dit gebied is ingetrok
ken. Loodrecht op deze twee hoofdstraten liggen primaire wegen met een afstand van 
250m van elkaar. Vanaf deze wegen worden de woonbuurten tussen de primaire 



straten ontsloten. 

apparte wijk 
Meerhoven heeft als drie barde randen, namenlijk bet vliegveJd, bet kanaal en de poot 
van Metz. De wijk heeft maar een zachte kant en dat is de rand van Veldhoven. 
Veldboven beeft een bloemkoolstruktuur waarop wij niet verder willen bouwen. 
Verder wil VeJdhoven een apparte gemeente blijven, los van Eindhoven. Dit alles 
samen brengt ons ertoe om Meerhoven als een apparte wijk te zien. 

kanaal 
Het kanaal dat een van de harde grenzen van Meerhoven is, wordt overal "met de rug 
aangekeken". In Meerhoven willen wij het kanaal bij het gebied betrekken en zo 
toegankelijk maken. Zo wordt bet kanaal meer dan aileen een grens, bet wordt een 
plaats om aan te wonen, een plaats om te zijn. Een plekje dat Meerhoven een wijk 
maakt met veel potentie. 

H.O.V. 
Om bet autoverkeer terug te dringen en Meerhoven een vaste verbinding met 
Eindhoven te geven wordt Meerhoven aangesloten op de hoogwaardig openbaar 
vervoerlijnen tussen Eindhoven - Veldhoven en Eindhoven - vliegveld Welschap. 
Hierdoor wordt Meerhoven aan Eindhoven gekoppeld. Men woont niet in Eindhoven 
zelf en tach kan men gemakkelijk van de voordelen van een "grate" stad gebruik 
maken. 

tbeorie 
Meerhoven als nieuwe wijk van eindhoven aan de eind van de twintigste eeuw. Met 
deze wijk moet Eindhoven de eenentwintigste eeuw inschieten. 
De eenentwintigste eeuw wil breken met bet verleden en uit bet verleden ontstaan. In 
de eenentwintigste eeuw is het door de triomf van de technologie en de versnelde en 
steeds wisselende levensstijlen onomkoombaar geworden om de moderniteit opnieuw 
te onderzoeken. 
Het wordt tijd om te ontwaken uit de droom van de twintigste eeuw, de eenentwintig
ste eeuw kan men als bet ontwaken uit die droom ervaren. Op bet ontwaken kan zich 
de droom, die wij nu verJeden noemen naar waarheid richten. De eenentwintigste 
eeuw kan op de ervaring van de verleden droom verder bouwen door bet verleden als 
droomherinnering door te maken. 

De twintigste eeuw was de droom van de versnelling. De tijd van de nomade, aileen 
zwervent door een zee van ontwortelde informatie en de potentieloze ruimte. 
De droom kan begrepen worden in bet ontwaken. Freud noemt dit "nachtraglichkeit". 
Zo moet in Meerhoven, door de kennis van bet verleden een nieuwe wijk gebouwd 
worden. Voor ons betekend dat een wijk met veel potentie en differentiatie. Met 
verschillende thema's, motieven, draagvJaktes, hoogtes, kJeuren, beelden, enz .. De 
mens uit de eenentwintigste eeuw is geen kuddedier. De samenleving is pluriform 
geworden. Wijken met aileen maar flats voor alleenstaanden of familiewoningen met 
tuin en doorzonkamer zijn uit de tijd. In de eenentwintigste eeuw is er meer. Niet 
iedereen wil een zo groat mogelijke wooing met tuin, sommigen zullen een soort 
hotelkamer ook voJdoende vinden of een appartementje met een gezamelijke tuin, een 
soort kloostertuin. 



Der "Eindhoven"plan 

Bearbeiter: Arthur Claasen, Patrick Geelen, Martijn de Waal (TO-Eindhoven) 

Aussgangspunkte: 
- Plantrager (See) 
- Erhaltung bestehender Elemente 
- Themen finden 
- stadtisch 
- landlicher Kontext 

Meerhoven als Gebiet mit eigenem Charakter 
- Kana! einbeziehen und nutzen 
- HOV-linie 

Industrie und Btiros in der Nahe von Flugplatz und m der Nahe vom 
Gebiets II eingang II 

Plantrager 
Das Gebiet Meerhoven bietet fur uns nicht geniigend potentielle Elemente. Es 
benotigt einen Plantrager, etwas was Meerhoven seinen Charakter gibt . Das karm 
man mit einem See erreichen. Wohnen in Meerhoven soil mehr sein, als nur 
wohnen . .. 

Bestehende Elemente 
Die wenigen bestehenden potentiellen Elemente werden grosstenteils erhalten und in 
die Planung mit einbezogen. Zusammen mit den neu geschaffenen Elementen mtissen 
sie eine interessante Komposition ergeben. 

Das Raster 
Es wurde ein Raster von 250*250m tiber das Gebiet gelegt. Dieses Raster war die 
Grundlage der weiteren Bearbeitung. 

Them en 
Der See teilt das Gebiet in drei Teile, wobei jeder Teil sein eigenes Thema . 
zugeordnet bekommt: 
- Wohnem im und :U"ll Wasser 
- Wohnen im und am Griin 

Wohnen im und am Zentrum 

stadtisch - tandlich 
Yom Eingang des Gebietes an, am IIPoot van Metz 11

, Richtung Eindhoven begirmt das 
Zentrum von Meerhoven mit einer hohen Dichte. Diese Dichte wird Richtung 
Flugplatz und Griin geringer. Diese Linie wird durch die Richtung des Sees und der 
heiden Hauptstrassen betont. Senkrecht zu den Hauptstrassen verlaufen die 
Primarstrassen in einem Abstand von 250m. 



Ein apartes Gebiet 
Meerhoven weist dr~i harte Kanten auf, der Kanal, der Flugplatz und die "Poot van 
Metz". Das Gebiet hat nur eine sachte Kante, Veldhoven. Die Struktur von 
Veldhoven ist nicht fiir die von Meerhoven zu gebrauchen, also schliessen wir beide 
Gebiete nicht unmittelbar aneinander an. Meerhoven muss ein neues Gebiet werden, 
keine Vergrosserung von Veldhoven. 

Der Kanal 
Dem Kanal wird tiberall der Rticken zugewandt. In Meerhoven soil das nicht der Fall 
sein. Der Kanal soli die Wohnqualitlit von Meerhoven mitbestimmen. 

HOV-linie 
Die HOV-linie, die Eindhoven uns Veldhoven mit dem Flugplatz verbinden, 
verwenden wir in unserer Planung. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren und 
trotzdem schnell das Zentrum von Eindhoven erreichen. Man wohnt ausserhalb von 
Eindhoven und kann die Voneile einer grossen Stadt nutzen. 

Theorie 
Meerhoven ist ein neues Viertel ftir Eindhoven am Ende des 20. Jahrhunderts. Mit 
diesem Viertel soli Eindhoven den Sprung ins 21. Jahrhundert vollbringen, welches 
von von der Vergangenheit gepragt sein wird und daraus entsteht. Das 21. Jh. wird 
durch den Triumpf der Technik und durch sich immer schneller andernde Lebensstile 
gekennzeichnet sein, es ist s0mit umumganglich, die Modernitlit zu untersuchen. 
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Die L&ung der FA SnJ ~ aus .migcn Bcsclt.lfls.en dar v~Analysen und 
studimt 8UiJ • die fUr des betreffende gebiei ausgead>Eiiet und den~ prasentiert 
wutden.. 
~w~~~~~~~~~~~~~ 

:Flughafen. (mit einer Abzweigung nar.h v eerlloven) veWinden wl'nde, als eine Gehbahn.kombiniert 
mit Offenmc.iem v mb.'tr 2ll biiden. D.ieae HaupUrtms;e bilCet die .AMst: des betreffi:nden 
stadttebaul.idlen. Gan:mn.. , 

_.:\..1mJich wird auch die Idee dar~ von Wassert:lii.c.he und W~ 
llbemornen. die du dw:alcteriaticbe Medanal der ~ Landschaft und viele.r 
~sta.dte~'t. 

1 

Das ~ gcbiet hat sem~ Natmgepr~ge, du hat."Ptdclilich. duieh seine 
Wilder, die sclmell in Parlee~ tind. :inttRsant ist. 

Es hat sein funkri~ Verkebnmetz. dessen T:raaal beim Bau clef! komplexen 
v~ dea ~enGmmm vom znkllnftigen:MeeJ:bovengut ~ sii¥1 Den 
..Anwohne:-wiid in dem beerbeiteten V Ol80hlag natUrlich ein prob1em1oaer Zugang mit denPKVv·s m 
ihn:n ~ und Gamgen eanOglic.ltt, rom seiztj~~ ak~~ Gegc,~bescbrankung 
"VVDWS. Das bedeutet :SO km/it an ~Jut,. 30 k:Inh.-t an~ und inne:::halb der' 
l3cbzkc lS kmlst. 

Am be&lehenden V er:klllmmtrlz gibt cc ~A.~ von :inbnessantml Bml- und 
Neiurobjekien. <ire bei der Gestalnmg von dar dsfini:livat!, detai&rten Sfidtebalilichen Komposi:tion, 
sowie Oeim A~ des architeki:.onischen Ko.mBptes der Beb&mmg als ein Motiv "-e:rwendet 
werden kOOnen. 

Ein ~ Eigebnis del AUittaus k&u1ie durcll dai P.rinzip der: Kontinufi!t; dh. durcll 
V exbindong von den bestehenden und einge1mrgerten Bindungen mit drm N::ugeschaffenen. cz;iclt 
warden. 

Es ist anch. der-Gmnd da&, vmrnm man in dec or.ri:en.Etappe dan Ausbml des Zentru.~s, an 
der scbon erwabni.en ~ - an der Geh'balm -ll"'itttm in. einem ldeinen. Weld, vomu3setzt Es 
wmi durch Mhere melu:gesc.~ Bebauung lwLvor gehoben d!e var a11em vonjur>.gen Leu1en 
bell'Ohm wetden ~ da diese ~ Probleme mii dem Wohnenin dem sich 
~ stadt~ leiclrt~et. Deres:wahnte ~ Wald kMnte ~ und 
ohne gru6Eil Aufwand in eincn "erwachsenen" Pm wmndertwerden. 

_e;x& diese _-\rt und WtiJ.se coeicln n".an. das &n :Bewoluwn ~ emen Wohnbeziikle, die 
VOiaU$~ ~dl. und nar~-estlich wn.Zenlmm Me=hovens allmAhlig geba.ut welder!, an 
~clten Einric:htungen und am Gefiihl dar~ und SfBbilitat derUmbebung nicht 
mangeln w.ini Dadulclt sollte m def Elfulg hri.-n V erkauf der F.Alli« in den ein:ilelnen Bea:iiken 
~wmien. 

Die Bebsuung in den Bttrir1cen setzt niedrige ~ vmaus.. Mit de:r ~ 
malnge6;ch0ssigan.Bebam...""lg rechnd. man am NordAstlischen und ilMosikcllen Stadtrande, wo dias& 
aucl1 die Funktion dec~ Bariem vom Autoba.l:t."l.- u.'ld stadtwrlc.e'Inll!xm Ubemehrnen 
wadea .. '\rn sUdv~ Stadtmnde .son dies& Schutzw2nd ful- i\bminisimiions·- lJild 
~ U2t werderi. und !rlei.chzeit:i2 die!.' .............. ~ ...... ..l - p~......,~ . auagen . • - - ........... .i:"'-"'A......,.. \iej _....~~·VA. lJ\ 
Meedloven,. denneuen Teil Eindh.ovens, b.ilden. 

Das vmg8llcltlagr:ne Strasse:aetz gliedert du Gebiet aufkl•illete Wolmgebicte, bei der8n 
Realisation man die Teilnabme "iill. md1reren Architek"..en vorau~setzt .Dadurch solhe die 
V1e1$llig.l;:ei..t und Btmfr....C:.t de:r projeki:ieL""ten R4ume ~ w=dcr ... 

EinBestandte:il ~FA STU - Varscblags ist auch die UbcprJ.fung der Wohnweise in 
Reiheo(ein:Dmn1ien)biusem in geschlossenen BIOckt'fl. Ansser dam hedrornm1iclxm T)''Jl de& 
Re'IJ~,:fu:milienhannvohnens iet2± man 2DOh den Bau van. a.~ (nicllt tmditinnei1en) 
ffi.u&..~ :in den S~ vunws.. Jede Wolurong sol! ihre eigw.e Gan!.ge haben, die s:icll 
:innen :in Blocli in dcr-Bindung tm den Garhm. {MOglic.lOO:it del-Konirolle der Gamgenzufahrt) 
befinden son. 
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Die Bewilhungsdicht bei dieKJ: Wollnbm: In cinern Block gibt e8 durchsclmitt1ic 40 
"t".Vohnungeruna (Strcuung: 35-60 Wobnungenlbaje nach dc:r Grosse tmd Fonn des C-ebietes). 

Die ~wmden ais bmrimhaftliberpruft. Die Stmaseneth6bimg urn c=. eine:n 
Meier 1lliao: de& Gelindenivam scllafft die Par.kplAtze fur dill Hall...'hewolme.r in den te:ilweise 
~ Kdltagt:icl1css.. lndenHinsem. an d::r Hauptsmlse aefzt man Niec:icxWeen von 
~sowievon~en~im~uvomos. 

2 

Die~~ befltat von 50 Wohm,mgimJhahoher-, inAhhiingigkait 
von dec Eblganzahl. · 

Die V~ dass es nach dem Zusarninenmbien allerFlic.~ an die 
komplem gese1.1scbafill ~...n xn8glicll ~ euf dem bealbeiteten Gebiet bei 
~ SHidiebmiliclleLosung die gefmgte Bewohmmgsdicltfheit 3()..35 Wolumngenlha ZD 

eneiclten. iat dann. ~ begrlmdet. 
Das ansgepr:tgte Wauerelement- ein kUnstlicher See befindet sich in dcrvorn Flugt..aft:n 

beeinfiusstan Zone. sie hat Ez:bo1ungs- und s~ wobei der erMhnte IAnn gmndsat2licb. 
nicht start. Ein Urerteil diOll a1s die PtoDaertade Meemo.,lma. 
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groep 3 

3 Toelichting op het "Weimar-Eindhoven"plan: 

3a Plandragers 
Als plandragers voor Meerhoven kunnen in dit plan worden gezien: 
-de bestaande elementen: poort, kanaal, lintbebouwing, bomenlanen, bos, landings
baan. Zij vormen de context voor het plan 
-de nieuwe struktuurelementen: 3 nieuwe ringsegmenten, aansluitend op een reeds 
aanwezig segment, de waterplas in het centrum, de kaarsrechte HOV-Iijn en de hoog
bouw in het centrum en langs genoemde HOV-!ijr Het zijn conceptuele e!ementen voor 
het plan. 
In de verdere uitwerking worden de bestaande en de nieuwe elementen ingezet als 
plandragers, die de hoofdstruktuur helder en de deelgebieden specifiek moeten maken. 

De wijk wordt ontsloten vanuit de Poort aan de Heerbaan en aan de Noordzijde via de 
brug over het kanaal. Twee bestaande wegen, gedeeltelijk bomenlanen of landweg met 
lintbebouwing in de vorm van boerderijen, verbinden de poort met de brug. De weste
lijke via de oude !andingsbaan van het vliegveld. De HOV-Iijn wordt als een kaarsrechte 
lijn getrokken tussen poort en bedrijventerrein bij het vliegveld. 
Vanuit deze hoofdontsluitingswegen vormen 4 ringsegmenten de ontsluiting van de 
afzonderlijke woongebieden. Op basis van de lijnen van de geluidsbelasting en het 
verkrijgen van een goede aansluiting van de wijk op de bestaande bebouwing van 
Veldhoven, is de boog van de segmenten bepaald . Er vindt een verdraaiing van de 
loodrechte aansluiting op het Beatrixkanaal plaats, die tot meer variatiemogelijkheden 
voor de clusterbebouwing leidt. Bij het afronden van de bebouwing in Veldhoven aan de 
zijde van Meerhoven kan tot aan het bestaande bosje gebouwd worden in de ai aanwe
zige bebouwings- en verkavelingsstruktuur, echter met vloeiende aansluiting op de 
ringsegmenten. Het bosgebied vormt de ruimtelijke scheiding tussen Veldhoven en 
Meerhoven, de doorgaande ringsegmenten de funktionele verbinding. 

3b De ringsegmenren 
De 4 ringsegmenten (3 nieuwe en een bestaande, die in richting afwijkt), hebben aile 
vier een duidelijke en van elkaar te onderscheiden vorm. 
Tussen kanaal en HOV-as zijn de nieuwe ringsegmenten als rechte kanalen vormgege
ven, die in breedte varieren . De kanalen van het ~weede en vierde segment zijn 1 5 
meter breed, van het derde segment i 0 m breed. De ontsluitingsweg langs de kanalen 
is met bomenrijen omzoomd. De bebouwing in de zo gevormde gebieden, "wonen aan 
~et water", is stedeiijk, met dichtheden van 50-60 woningen /ha. De kanalen liggen aan 
de noordzi.ide van de ontsluitingsweg en dus aan de zuidzijde, de zonzijde van de woon
gebieden. Het middelste segment is het dichtst bebouwd, het grenst aan het winkelcen
trum van de wljk. De bebouwing aan de ontsluitin\:j:::weg is hier 4-6 lagen hoog, aan de 
andere wegen 4-5 lagen. De hier achter gelegen bebouwing bestaat uit grondgebonden 
woningen in dichte pakking, met naar het kanaal aan de zuidzijde een geleidelijk opener 
karakter. 
Tussen de HOV-Iijn en Veldhoven zijn de ringsegmenten, nu gebogen, vormgegeven als 
laner.. Aan de buitenzijde, de N-W kant, is een groene strook gepland, die in soort 
\terschiit. De. binnenste laan heeft aan een zijde een I age (max 1m hog e) groenbeplan
ting in een strakke haagvorm. De tweede laan drie rijen bomer. en de derde laan een 
bomenrij van hoge populieren, die zeer dicht bij elkaar zijn geplam. De greene stroken 
zijn steeds onderbroken om het achtergelegen woongebied ook visueel zichtbaar te 
ontsluiten (zie profieischets). In het gebied "wonen in de wei" zijn de openir.gen zo 
groat. dat er een coulissenlandschap ontstaat. temeer daar de bebouwing hier in kleine 
compacte woonclusters is gedacht. met open greene ruimten er tussen. 
In het gebied "wonen in het bos" kunnen de opening en relatief klein zijn, ze hebben hier 
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aileen een ontsluitingsfunktie. De bebouwing wordt hier gevormd door in het groen 
verstopte woningen, waarbij zoveel mogelijk bestaande groenpartijen gehandhaafd 
blijven, evenals de daarin gelegen 8-baan bestrating. 

·· Wijk- en buurtvoorzieningen worden, voor zover ze niet in het wijkcentrum zijn gesitu
eerd, steeds aan de kanalen of groene hagen langs de ontsluitingswegen gelegd, en wei 
aan de buurtzijde, dus van de ontsluitingsweg afgekeerd. Hierbij valt te denken aan 

. basisscholen, speelplaatsen, sportveldjes en trimbanen, maar oak een artsenpraktijk e.d. 

3c Het centrum van de wijk 
De waterplas in het centrum van de wijk heeft een stedelijke kant, aansluitend aan het 
wijkcentrum en de stedelijke bebouwing. Hier is in het middelste segment het wijkcen
trum gesitueerd, met uitlopers aan de HOV-Iijn in de aangrenzende gebieden (zie 
schets). Het centrale deel van het wijkcentrum heeft boven de winkels een woonbe
bouwing van 6 lagen. Aan de koppen bij de ontsluitingswegen, zijn boven supermarkten 
als commerciele trekkers van het centrum, woontorens met appartementen gedacht van 
9 lagen aan de zuidzijde en 1 5 lagen aan de noordzijde, waarmee het wijkcentrum in de 
wijk is verankerd. Voor het winkelcentrum ontstaat zo een plein, met meer besloten 
hoeken en een grate opening naar de waterplas. Hier bevinden zich een cafe-terras, de 
bushalte, een ontmoetingsplek met zitgelegenheid enz. Het wijkcentrum wordt door het 
ronde plein in de plas en daarmee in de wijk gemarkeerd. Aan de westelijke zijde van 
de waterplas is de rand vrijer vormgegeven, in aansluiting op het "wonen in de wei". 
Hier kan een strand met ligweiden ontstaan. De waterplas is langs de HOV-Ii jn in de 
vorm van een breed kanaal doorgetrokken tot aan de bedrijfsbebouwing aan het vlieg
veld. De waterplas wordt op twee plaatsen doorsneden door een segmentvormige 
nieuwe ontsluitingsweg en een maal door de in richting afwijkende bestaande laan. De 
wegen liggen op een dam, waarin openingen zijn gelaten, die zijn overbrugd. 
De HOV-Iijn met de daaraan gelegen waterplas en het winkelcentrum, zijn als belang
rijkste herkenningspunten in de wijk verder versterkt door hoge bebouwing aan de 
noordzijde. Hier staat een ·woontoren van 10 lagen luxe appartementen in het hier 
verbrede kanaal, op de kruising van de ontsluitingsweg met de te handhaven oude 
landingsbaan. Aan de zuidzijde, waar de rechte HOV-Iijn begint, is eveneens een woon
toren van 10 lagen gesitueerd. Op genoemde wijze is de hoogbouw met grbte aantallen 
woningen dicht bij de haltes van het openbaar vervoer gesitueerd . 

3d De overige planelementen 
De landingsbaan van het oude vliegveld kan tussen kanaal en HOV-Iijn worden bebouwd 
met woningen en voor het overige met bedrijfsbebouwing, vanwege de lawaaioverlast. 
De bebouwing diem het specifieke van de bestaande baan uit te buiten. 
Langs het kanaal is aan de oostelijke kant woonbebouwing gepland, in de vorm van 
etagewongen van 4 tot 6 lagen. Deze volumes geven een zichtbare afsluiting van de 
wijk, steeds vanuit de ontsluitingswegen en betrekken het kanaal bij de wijk. 
De Sliffertsestraat, de oostelijk gelegen hoofdontsluitingsweg dicht bij het kanaal, wordt 
als bestaande weg met een soort lintbebouwing in de vorm van boerderijen, als zodanig 
behouden. Nieuwe bebouwing wordt als grotere solitair geplaatste gebouwen aan de 
weg gesitueerd. Er kunnen enkele woningen/appartementen in zo'n gebouw worden 
ondergebracht of een waning met bedrijfs/kantoorruimte. 

4 Evaluatie 
Het hierboven toegelichte concept-masterplan vereist nader onderzoek naar: 
- de bebouwingsstruktuur van de huizenzee aan de Eindhovense kant van de wijk. Hier 
moet gedacht worden aan een dichte stedelijke bebouwing, met veel grondgebonden 
woningen in 2 en 3 lagen en een groene overgang naar de lintbebouwing fangs de 
oostelijke hoofdontsluitingsweg. 
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- de aansluiting van de wegen op Veldhoven. Deze moet enerzijds goede verbindingen 
met het centrum van Veldhoven garanderen, anderzijds moet de ruimtelijke zelfstandig
heid van Meerhoven behouden blijven. Dit vraagt nadere studie. 
- de vorm van de waterplas vraagt nadere studie. Een waterplas als plandrager voor een 
wijk en daarom in het centrum van de wijk gesitueerd, schept storende barrieres tussen 
woongebieden onderling en tussen woongebieden en centrumvoorzieningen. Om deze 
barrieres te voorkomen zijn de wegen als een dani door de plas gevoerd. Wellicht kan 
een dergelijke oplossing tot betere resultaten leiden als de vorm van de plas een nog 
kunstmatiger karakter krijgt en wellicht kleiner van afmetingen wordt. 
- een grotere menging van funkties. De segmentvormige ontsluitingswegen, die als 
belangrijke plandragers van het gebied zijn vormgegeven, zouden versterkt kunnen 
worden met de toevoeging· van niet-woonfunkties. Funktiemenging zou een belangrijk 
kenmerk van Meerhoven moeten zijn om de verhoogde woningdichtheid te compense
ren. Welke funkties hier levensvatbaar zouden kunnen zijn, vraagt nader onderzoek. Om 
versnippering te voorkomen is situering aan de las plandrager bestemde ringsegmenten 
gewenst. 

jv28-11-95 



3 "Weimar-Eindhoven"plan 

3a Plantriger 
Als Plantrager ftir Meerhoven konnen in diesem Plan gesehen werden: 
- die bestehenden Elemente: Tor, Kanal, Randbebauung, Baumalleen, Wald, 

Landungsbahn 
- die neuen Strukturelemente: drei neue Ringsegmente anschliessend an ein bereits 

bestehendes Segment, der See im Zentrum, die kerzengerade HOV-linie und der 
Hochbau im Zentrum und entlang der HOV-linie 

Von den Haupterschliessungsstrassen aus bilden vier Ringsegmente die Erschliessung der 
unterschiedlichen Wohngebiete. Auf Grundlage der Larmbelastungsgrenzen und urn einen 
guten Anschluss an die bestehende Bebauung von Veldhoven zu bekommen, ist der Bogen 
der Segmente begriindet. Es fmdet eine Verdrehung vom senkrechten Anschluss am 
Beatrixkanal statt, der mehr Variationsmoglichkeiten der Bebauung ermOglicht. Das 
Waldgebiet bildet die raumliche Trennung von Veldhoven und Eindhoven, die 
durchgehenden Ringsegmente die funktionale Verbindung. 

3b Die Ringsegmente 
Die vier Ringsegmente (drei neue und ein bereits existierendes, dass in seiner Richtung 
abweicht), haben aile vier eine deutliche und jeweils eigene Form. Die Bebauung im 
Gebiet "Wohnen am Wasser" ist stadtisch, mit Dichtheiten von 50-60 Wohnungen pro ha. 
Das Segment, welches in der Mitte liegt, ist das am dichtesten bebauteste, es grenzt an 
das Einkaufszentrum des Gebietes. Die Bebauung an der Erschliessungsstrasse ist hier 
vier- bis sechsgeschossig, an den anderen Strassen ist sie vier-bis fiinfgeschossig. Die 
dahinterliegende Bebauung ist eingeschossig und kompakt, zum Kanal hin bekommt die 
Bebauung einen allmahlich offeneren Charakter. 
Zwischen der HOV-linie und Veldhoven sind die Ringsegmente, jetzt gebogen, als Aileen 
ausgebildet. An der Aussenseite, der Nordwestseite, ist ein griines Band geplant. 

3c Das Zentrum 
Das Wasser im Zentrum hat eine stadtische Seite, anschliessend an das Einkaufszentrum 
und die stadtische Bebauung. An den Enden der Erschliessungsstrassen sind Wohntiirme 
von 9 Geschossen (Siidseite) und 15 Geschossen (Nordseite) geplant. In den Wohntiirmen 
sind Supermarkte als kommerzielle Anziehungspunkte vorgesehen. Vor dem 
Einkaufszentrum entsteht ein Platz mit relativ geschlossenen Kanten und einer grossen 
Offnung zum Wasser. Die HOV-linie mit dem angrenzenden Wasser und dem 
Einkaufszentrum, sind als wichtigste · Erkennungspunkte des Gebietes durch hohe 
Bebauung an der Nordseite verstarkt. An der Siidseite, wo die gerade HOV-linie beginnt, 
steht wie an der Nordseite ein 10 geschossiger Wohnturm mit luxuriosen Appartementen. 
Auf diese Weise liegen sehr viele Wohnungen sehr nah an den Haltestellen des 
offentlichen Verkehrs. 

3d Die iibrigen Planelemente 
Die Landungsbahn vom alten Flughafen konnte zwischen Kanal und HOV-linie mit 
Wohnungen, aufgrund der Larmbelastung auf dem iibrigen Teil mit Betrieben, bebaut 
werden. 
Entlang des Kanals ist an der ostlichen Seite Wohnbebauung geplant (4-6 Geschosse). 



Dadurch ergibt sich ein sichtbarer Anschluss des Gebietes (jeweils von den 
Erschliessungsstrassen aus), und beziehen den Kanal in das Gebiet mit ein. Die Ostliche 
Haupterschliessungsstrasse wird als existierende Strasse mit einer Art von Bandbebauung 
in Form von Bauernhofen als derartig behandelt. 

4 Evaluation 
Der oben beschriebene Konzept-Masterplan schreit fOrmlich nach weiteren 
Untersuchungen: 
- die Bebauungsstruktur des Hausermeeres an der Eindhovener Seite des Gebietes 

die Anschliessung der Strassen an Veldhoven, diese mtissen einerseits eine gute 
Verbindung zum Zentrum Veldhovens garantieren, andererseits muss die raumliche 
Selbstandigkeit von Meerhoven erhalten bleiben 
die Form des Wassers, weil ein Wasser im Zentrum des Gebietes eine storende Barriere 
zwischen den Wohngebieten und dem Zentrum darstellt 
eine grossere Mischung von Funktionen, Funktionsmischung sollte ein wichtiges 
Kennzeichen von Meerhoven sein, urn die hohe Wohnungsdichtheit zu kompensieren 



groep 4 

Het ··takkenplan" 

Deetnemers 
De studenten: Mark Brijde, Walter Ebert, Roger Kemp en Pim Pompe (TU Eindhoven) 
De docenten: John Carp (TU Eindhoven), Rudolf Masny en Maria Urbankova (beide TU 
Bratislava) 

Uitgangspunt: het plan Koolhaas 
De studenten hadden in hun voorstudie tijdens het voorjaarstrimester het planvoorstel van 
Bureau Teun Koolhaas Associates tot vertrekpunt genomen. Als dit plan kan worden 
gekarakteriseerd als een kamstructuur, dan hebben de studenten deze configuratie omgevormd 
tot wat door hen een "takkenstructuur" genoemd wordt . 
De rechtvaardiging van deze variant is de meer centrale ligging van de as waardoor de HOV-Iijn, 
en trouwens ook de andere elementen van de wijkontsluiting voeren. Loopafstanden naar de haltes 
van de HOV-Iijn en ook de verdere buurtontsluitingen, zullen daardoor kunnen worden bekort. 
Doordat de "takken" aan weerszijden van de as aftakken, zijn zij ook dubbel in aantal ten 
opzichte van de eenzijdige aftakkingen van de kamstructuur. De capaciteit van de takken voor het 
herbergen van woonbuurten kan daardoor geringer zijn, wat geringere lengten en breedten van 
de takken oplevert dan het geval is bij de tanden van de kamstructuur. 
De geringere capaciteit heeft een gunstige uitwerking op het verkeersaanbod en de geringere 
breedte heeft het positieve gevolg, dat er meer woningen dicht bij het groen -de ruimte tussen de 
takken- zijn gelegen. In het "takkenplan" is dus niet aileen de gemiddelde loopafstand tot de 
HOV-Iijn haltes geringer, maar ook tot het groen. Ten opzichte van het plan Koolhaas, profiteren 
op deze manier meer woningen van deze twee basiskwaliteiten die in het programma van eisen 
worden gevraagd. 

Twee taken 
De groep studenten van het "takkenplan" werd bij het seminar aangevuld met een drietal 
docenten van Eindhoven en Bratislava. Besloten werd het plan onverkort tot uitgangspunt te 
nemen en de aandacht te richten op de verbijzondering ervan. Daarbij werden twee taken 
onderscheiden, 1 e de kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van de invulling van de takken 
met woonburten en 2e de confrontatie van het plan met de programmatische wensen op 
wijkniveau en met de landschappelijke gegevenheden. 
Wat het eerste betreft, moesten er vragen worden beantwoord zoals: 
- is het oppervlak van de takken voldoende voor het onderbrengen van de gevraagde 6900 

woningen 
- wat is daarbij de won ingdichtheid en bij welke woning- en complextypologieen 
- wat voor "wisselgeld" kan worden gecreeerd ten behoeve van bijzondere voorzieninghen en 

plekken door verhoging van de woningdichtheid en welke woningtypologieen lenen zich 
hiervoor 

- welke profielen van de openbare ruimten komen in aanmerking en hoe worden de randen van 
de woongebieden afgewerkt ter plaatse van het groen 

Wat dat tweede betreft komen vragen an de orde als: 
- welke plekken van het "takkenplan" lenen zich voor bijzondere voorzieningen en aan welke 

functies moet men daarbij denken 
- hoe kunnen bestaande landschappelijke gegevenheden. dat wil zeggen zowel natuurlijke als 

cultuurlijke elementen, worden opgenomen 
- hoe kan het "takkenplan" reageren op eisen op wijkniveau, zoals de normering m.b.t. de 

geluidshinder 



Een verdienste van het "takkenplan" is dat het concept zicht goed leent voor het identificeren 
van dergelijke deelonderzoeken en deelontwerpen en het was dan ook gemakkelijk om taken uit te 
delen en zelfstandig aan het werk te gaan. 

Resulterende deelonderzoeken/ deelontwerpen 

1. de kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van de invulling met 
woonbuurten 
Wat betreft de wooing- en complextypologieen: 
Tekening 1, De roostereenheid: de voornaamste profielen 

Detaillering van het door bureau TKA ontwikkelde stedebouwkundig rooster van 125 x 125 
m., gemeten vanuit de assen van de ontsluitingswegen. Bepaling van de profielen van de 
openbare ruimten van deze ontsluitingswegen en, na aftrek van deze van de roostermaten, 
be paling van het bebouwingsvlak van het stedebouwkundig rooster, t. w. 105 x 105 m. 

Tekening 2, De referentieverkaveling 
Weergave van de "standaard eengezinswoning" van 5.40 m. breed en 9.00 m. diep, op dit 
bebouwingsvlak. Hiervan kunnen vier stroken in het bebouwingsvlak worden geplaatst. Dit 
Ievert een woningdichtheid op van 46 wo/ha., zowel bij open bouwblokken als gesloten 
bouwblokken (met open hoeken), bij een achtertuin van 12.5 m. en een voortuin van 2.50 m. 
diep (kaveloppervlak 130 m2) en rekening houdend met de mogelijkheid van een steeg. De 
woningdichtheid is dus ruim boven de gemiddelde dichtheid van 30-35 woningen, die wordt 
gevraagd in het bestemmingsplan. De extra dichtheid van 11 tot 16 woningen is de reserve 
waarmee men verliezen ten behoeve van bijzondere voorzieningen, bijv. open plekken, of 
bijzondere functies kan realiseren . Ook kan deze reserve worden aangewend om typologieen 
van lagere dichtheid te realiseren, zoals het twee-onder-een-k,ap type (25 wo/ha). 

Tekening 3. Verantwoording van de capaciteit van het stedebouwkundig plan 
Door de totale lengte van de "takken" te vermenigvuldigen met hun breedte kan het totaal 
opervlak van de bebouwingsvlakken worden berekend. Door dit oppervlak te 
vermenigvuldigen met de gevonden woningdichtheid, kan het totaal woningaantal worden 
berekend. De uitkomst: 7418 woningen Ievert een surplus van ruim 500 woningen op, dat is 
aan te wenden voor bestrijding van verliezen en t.b.v. lagere dichtheden, zoals bij de 
bespreking van tekening 2 reeds is aangegeven. 
Een andere controle is uit te voeren door de totale lengte van de "takken" te delen door de 
roostermaat. Dit Ievert het aantal roostereenheden op, dat, vermenigvuldigd met het 
woningaantal per eenheid, het woningaantal van het totale bebouwingsoppervlak oplevert. De 
uitkomst is gelijk aan de eerste berekening. 

Tekeningen 4a,b.c,d.e. Nadere dichtheidsstudies 
Er is onderzoek gedaan naar de dichtheidsconsequenties van andere woningtypologieen, zoals 
4a: bouwblokken met gesloten hoeken (51 wo/ha), 4b: vierlaagse terrasflats (66 wo/ha) en 
4c: vierlaagse urban villa's met parkeren onder de bebouwing (82 wo/ha), 4d: 
eengezinswoningen met parkeren op eigen erf (38 wo/ha) en 4e: combinaties van 
patiowoningen en gestapelde bebouwing (van 26 wo/ha excl. kantoren, tot 69 wo/ha). 

Bij de bouwblokken met gesloten hoeken hebben de hoekwoningen geen- of een zeer kleine tuin, 
maar daar kunnen bijzondere functies en -woonvormen worden gelocaliseerd; bij de terrasflats 
hebben aile woningen een behoorlijke privee buitenruimte (van 20 tot 60 m2), maar deze 
woonvorm vraagt wei om een zorgvuldige detaillering van de inwendige ontsluiting; bij de urban 
villa's hebben de woningen slechts een groot balkon, maar er is nu wei een collectief te 
gebruiken buitenruimte aanwezig, dank zij het parkeren onder de bebouwing. 
Bij de eengezinswoningen met parkeren. op eigen erf maakt de brede gevel het mogelijk dat een 



deel van het bouwvolume terugspringt t.b.v. het parkeren. De tuin heeft de halve gevelbreedte, 
waardoor de tuinen van tegenoverliggende woningen naast elkaar kunnen liggen in plaats van 
achter elkaar, hetgeen een geringere blokdiepte mogelijk maakt. Zo kunnen er zes stroken met 
woningen in het bebouwingsvlak worden ondergebracht. 
De combinaties van patiowoningen en gestapelde bebouwing Iaten zien, dat de begrenzingen van de 
verschillende woningtypologieen niet hoeven samen te vallen met de lijnen van het stedelijk 
rooster, maar dat ook binnen een bebouwingvlak al verschillende typen kunnen voorkomen, zelfs 
met opname van kantoorfuncties. 

Tekening 5. Uitwerking van het terrasflattype 
De tekeningen tonen een tweetal terrasflatuitwerkingen, de een met een asymmetrisch profiel 
(76 wo/ha), met aan de ene zijde twee grate maisonnenes op een parkeerkelder en aan de andere 
zijde een grate en een kleine maisonnene. De parkeerkelder zorgt ervoor dat een aangenaam 
binnengebied ontstaat, zonder verstoring door de auto. 
De andere uitwerking heeft meer het karakter van een rug-aan-rug waning (51 wo/ha). Door 
onder de bebouwing te parkeren en daar ook de ontsluiting te leggen, blijft de voorzijde geheel 
beschikkbaar voor de tuin. 
De stedebouwkundige verkaveling van de terrasflats laat een verdeling zien over twee 
stadsblokken. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat men zich niet altijd binnen de 
bebouwingsvlakken hoeft te blijven, mits de ontsluiting maar goed wordt opgelost. 

2. De confrontatie met het hogere schaalniveau 
Tekeningen 6 en 7. Het benoemen van criteria voor de "takken" 

De tekening toont dat nadere eisen geformuleerd kunnen worden, hoe de bebouwing dient te 
reageren op de grens met het graen, op de hoofdontsluiting, op bijzondere bebouwing, op de 
doorsnijding met de "hoofdtak" en op doorsnijdingen met bestaande landschappelijke 
elementen, zoals een oud landweggetje. 

Tekening 8, De beeindiging van een bebouwde strook 
De tekening laat zien, dat het einden van de bebouwde stroken gemarkeerd zouden moeten 
worden met bijzondere elementen. Dat kunnen een aantal urban villa's zijn, die door hun 
arrangement een bijzondere plek opleveren, maar het kan ook een heel groot niet thematisch 
gebouw zijn. Als voorbeeld is genomen het Piraeus gebouw van Kolhoff op het KNSM eiland te 
Amsterdam. 

Tekening 9, De invulling van de groene stroken 
De tekening toont, dat de karakteristiek van het plan gelegen is in een sterk contrast tussen de 
strenge ordening van de bebouwde stroken van de "takken" en de groene open ruimte 
daartussen. De graene ruimte kan op verschillende manieren worden vormgegeven, in 
landschapsstijl of volgens een meer formalistisch concept, zoals in de tekening te zien is. 

Conclusie 
Het ontwerpseminar heeft opgeleverd, dat het "takkenplan" een bruikbare basis kan zijn voor 
de uitwerking van Meerhoven. Het specifieke karakter geeft aan het plan een eigen gezicht, dat 
zich duidelijk onderscheidt van andere uitbreidingen van Eindhoven. Dit eigen gezicht wordt 
vooral bepaald door een zodanige vervlechting van bebouwing en groen, dat beide hun eigen . 
continuiteit en kartakter bezitten. Dit concept is op een fijnmazigere manier uitgewerkt dan in 
het plan van TKA, dat voor het "takkenplan" de inspiratie vormde. Loopafstanden tot het groen en 
tot de HOV-Iijn kunnen daardoor korter zijn en ook de verkeersafwikkeling van de auto kan beter 
worden geregeld. · 
Het concept heeft de belangrijke eigenschap dat het flexibel is. De consequenties van nieuwe .· 
wensen en eisen kunnen snel worden overzien en maatregelen voor hun verwerking kunnen 



eenvoudig worden getroffen, doordat de dichtheid zo gemakkelijk manipuleerbaar is. 
Tenslotte heeft het concept het grate voordeel dat specificaties en uitwerkingen in een grate mate 
van zelfstandigheid kunnen worden uitgevoerd. De algemene afspraken zijn zo duidetijk en 

·evident, dat iedereen aan de slag kan zonder voortdurend met de andere partijen te overleggen. 

John Carp 
30-11-1995 



Der "Takkenplan" (Takken=Zweige) 

Teilnehmer: Mark Brijde, Walter Ebert, Roger Kemp, Pim Pompen (TU Eindhoven) 
Die Dozenten: John Carp (TU Eindhoven), Rudolf Masny, Maria Urbankova (TU 
Bratislava) 

1 Ausgangspunkt: Der Plan Koolhaas 
Die Studenten batten in ihrer Vorstudie wahrend des Fruhlingstrimesters den 
vorgestellten Plan vom Biiro Teun Koolhaas Associates als Ausgangspunkt 
genommen. Wenn man diesen Plan als Kammstruktur charakterisiert, haben die 
Studenten diese Konfiguration in eine Struktur umgewandelt, die sie "Takken"struktur 
nennen. Die Begriindung dafiir ist die zentralere Lage der Achse, durch die die 
HOV-linie sowie die anderen Elemente der Gebietserschliessung laufen. 
Laufabstande zu Haltestellen der HOV-linie und der Wohngebietserschliessung 
werden somit verkiirzt. Dadurch das die Zweige an heiden Seiten der Achse 
verlaufen, sind es doppelt soviele wie in der Kammstrukrur (einseitig verlaufende 
Abzweigungen). Die Kapazitat der einzelnen Zweige kann verringert werden, dadurch 
konnen sie kiirzer und schmaler werden als bei der Kammstruktur. Das hat den 
Vorteil, dass nicht nur der durchschnittliche Laufabstand zu Haltestellen verringert 
wird sondern auch der zum Griinbereich. Im Gegensatz zum Plan Koolhaas, 
profitieren auf diese Weise mehrere Wohnungen von diesen zwei Basisqualitaten. 

2 Zwei Aufgaben 
Beim Seminar hat diese Gruppe sich zwei Aufgaben gestellt : 
1. die qualitative und quantitative Begriindung der Planung der Wohngebiete an die 
Zweige 
2. die Konfrontation des Planes mit den zu erfiillenden Funktionen und den 
landschaftlichen Gegebenheiten. 
Es wurden allerlei Teiluntersuchungen unternommen, urn diese zwei o.g. Punkte zu 
prazisieren. 

Resultierende Teiluntersuchungen I Teilentwiirfe 
zu 1. 
die Wohntypologien: 
Zeichnung 1 - die Grosse des Rasters 
Zeichnung 2 - die Parzellierung 
Die durchschnittliche Dichtheit der Bebauung ist hier hOher als gefordert. dadurch 
ergibt sich eine gewisse raumliche Reserve. 
Zeichnung 3 - Begriindung fUr die Kapazitat des stadtebaulichen Planes Die Lange 
der Zweige multipliziert man mit ihrer Breite, um die Grosse der Bebauungsfelder zu 
berechnen. Diese Grosse multipliziert man mit der festgestellten Dichtheit und 
bekommt so die Anzahl der Wohnungen. Das sind insgesamt 7418 Wohnungen, also 
ein Plus von 500 Wohnungen. 
Zeichnung 4 (a,b,c,d,) weitere Dichtheitsstudien 
Man hat untersucht, was die Konsequenzen sind, wenn man andere Wohntypologien 
verwendet. 
Zeichnung 5 - Erweiterung des Terrassenwohnungstypes 



zu 2. 
Zeichnungen 6 und 7 - die Kriterien fi.ir die Zweige 
Die Zeichnung zeigt, dass weitere Anforderungen formuliert werden konnen. Wie die 
Bebauung zum Beispiel auf den Griinbereich, auf die Haupterschliessung und auf die 
existierenden landschaftlichen Elemente reagieren muss. 
Zeichnung 8 - der Abschluss vom Bebauungsabschnitt 
Die Enden der bebauten Abschnitte sollten mit besonderen Elementen versehen 
werden. 
Zeichnung 9 - die Planung der Griinbereiche 
Das charakteristische des Planes besteht in dem starken Kontrast zwischen der 
strengen Ordnung der Bebauungsabschnitte der Zweige und der offenen 
Griinbereiche. Die Griinbereiche konnen auf verschiedene Weise ausgebildet werden, 
im landschaftlichen Stil oder mehr formalistisch. 

3 Schlussfolgerung 
Das Entwurfseminar hat gezeigt, dass der "Takkenplan" eine gute Basis fi.ir die 
Ausarbeitung vom Projekt Meerhoven sein kann. Der spezifische Charakter gibt dem 
Plan ein eigenes Gesicht, das sich deutlich von den anderen Erweiterungen 
Eindhovens unterscheidet. Dieses eigene Gesicht wird vor allem durch eine derartige 
Verflechtung von Bebauung und Griin, die beide ihren eigenen Charakter behalten, 
bestimmt. Das Konzept hat den Vorteil, dass es flexibel ist. 



Project T7 'Meerhoven' 

'MEERHOVEN' als 

plangebied 

U itgangspunten 

Mark Brijde & Roger Kemp 

Om een plangebied als Meerhoven te kunnen 

doorgronden, is het van belang om de structuur van 

Eindhoven op een grotere schaal te bestuderen. 

Daaruit volgt dan een structuur van vertakkingen 

vanuit het 'City Centrum' richting de omliggende 

woongebieden [Woensel, Strijp, Tongelre, Stratum, 

Gestel en Veldhoven]. 

Om de door de gemeente Eindhoven ge"initieerde 

'Westcorridor' (, een gebied dat van het station langs 

het stadion, Philips gebouwen, het evoluon en richting 

de poot van Metz loopt), door te zetten in het 

plangebied, is er gekozen om deze door te Iaten lopen 

tot aan Eindhoven Airport. Deze voortzetting is tevens 

een nieuwe 'ontspruiting' aan de al bestaande tak van 

Veldhoven. Aan deze nieuwe loot 'groeien' de nieuw te 

bouwen woonwijken met een 'stede/ijke allure'. 

Uitgangspunten voor de wijk; 

Ten eerste moet de uitbreiding een uitbreiding zijn van 

Eindhoven en moet niet als natuurlijke uitbreiding van 

Veldhoven kunnen worden beschouwd. De 

uitbreidingen aan de noordzijde van Veldhoven 

groeien als gezwellen op gezwellen uit, dat houdt in 

dat er geen duidelijke structuur in deze uitbreidingen 

aanwezig is, waardoor deze uitbreidingen niet 

overzichtelijk zijn voor de passant. Vanwege de 

grootsheid van het plangebied en het aantal woningen, 

is er bij dit project geen sprake van een natuurlijke 

uitbreiding van Eindhoven. Het uitgewerkte plan zal 

dan ook een 'gecultiveerd' karakter hebben. 

Het tweede uitgangspunt is het wonen in een 

omgeving met een stedelijk karakter, met een groot 

aantal verschillende woontypologien. 

Als laatste is het wonen in een groen woonmilieu een 

basis vereiste. Echter het door de gemeente geplande 

kunstmatige meer is uit het programma van eisen 

geschrapt, want dit soort ingrepen passen niet in de 

eindhovense stadsstructuren. 



Project T7 'Meerhoven' 

Ontwerp-fase 

Mark Brijde & Roger Kemp 

Bij dit alles dient rekening gehouden te worden dat de 

toekomstige bewoner de wijk als een attractie dient te 

ervaren, bewerkstelligt door het aanbrengen van grote 

contrasten tussen de bovengenoemde uitgangspunten. 

Dit alles mag niet leiden tot een onoverzichtelijkheid 

van de wijk. 

Ontwerp-fasen ·masterplan; 

In het plan van TKA komen de bovengenoemde 

uitgangspunten ook sterk naar voren, waardoor het 

uitermate geschikt is als basis voor het ontwerp. Bij dit 

plan is het echter zo dat er verschillende thematieken 

aanwezig zijn binnen het masterplan [wonen aan het 

water, wonen in het bos, wijkwinkelcentra en kantoren], 

wat eigenlijk een opdeling van de wijk betekend, 

hetgeen juist niet bewerkstelligt zou moeten worden. 

Door de uitgangspunten letter/ijk te nemen zou het zo 

moeten zijn dat bebouwing, gezien van een grote 

schaal, als homogeen geheel naar voren moet komen, 

en daardoor een groot contrast kan leveren met 

bijvoorbeeld groengebieden. Door gebruik te maken 

van een aantal stempels met elk een bepaald 

woningtype, en deze te plaatsen volgens een bepaald 

raster kunnen de stroken worden ingevuld. 

Om het wonen in het groente bewerkstelligen worden 

de stroken gehalveerd in de breedte, waardoor de 

afstand tot het groen voor iedere bewoner niet meer 

dan 1 00 meter bedraagt. Door een ideale ligging van 

de stroken, kan de bebouwing ook oost-west worden 

georienteerd. 

Vervolgens bleek dat bij verspringing van de 

tegenover elkaar liggende stroken het karakter van de 

wijk, de contrasten tussen het wonen en het groen 

duidelijker naar voren. Echter door deze afwisseling 

lopen de bebouwingsstroken over in het groen en 

andersom, waardoor ze als het ware in elkaar zijn 

gevlochten. Deze verweving maakt het plan als totaal 

tot een krachtig geheel. 



Project T? 'Meerhoven' Mark Brijde & Roger Kemp 

Randvoorwaarden aan de bebouwing 

De bebouwing wordt in principe volgens het 

orthogonale raster bebouwd, echter sommige 

elementen kunnen afwijken van hun richting, omdat 

oorspronkelijke elementen behouden blijven. 

Bijvoorbeeld een oude bomenlaan de Heerbaan en de 

daarlangs gelegen boerderijen. Door deze doorbraak is 

er verlies van woningdichtheid die elders in het plan 

vereffend zal moeten worden door woningblokken te 

maken met hogere woningdichtheden. De woningen 

aan deze doorbreking liggen dienen deze ni~t te 

erkennen, waardoor de doorbreking nog sterker wordt. 

De woon-stoken moeten aan de buitenkant [aan de 

groen-stroken] uiterlijk een harde fayade hebben, en 

a an de binnenzijde [de busbaan] een amort uiterlijk. 

Dit kan worden gecreeerd door aan de buitenkant zo 

min mogelijk grote openingen te crei:!ren en een 

rooilijn . Tevens kunnen de materialen en detaillering 

die aan de buitenkant worden gebruikt meewerken om 

de fa9ade harder te maken. Voorbeelden hiervan zijn 

het gebruik van vlakke bakstenen, beton en ramen die 

in hetzelfde vlak met de muur zijn gedetailleerd. Aan 

de binnenzijde van de stroken zou hout en een 

detaillering die de gebouwen transparanter maakt een 

oplossing bieden om het gebied amorf te maken. Deze 

richtlijnen zijn om het contrast binnen de strook 

duidelijk te maken. 

Binnen in de strook is het alsof je in de 'vrije' ruimte 

staat, beelden van groene woonerfen en buurtgevoel 

spelen hier een belangrijke rol. [Het is alsof je in een 

kleine 'groene' wijk woont i.p.v. midden in een drukke 

stad.] Echter als je in het park loopt [maximaal1 00 m 

lopen] dan word je geconfronteerd met de stad. De 

harde fa9ade is dan voelbaar als de stad om je heen, 

[in het groen word het duidelijk dat je eigenlijk midden 

in de stad bent.] Deze omkering maakt de confrontatie 

en daarmee de bewustwording van het 'speciale' 

wonen in Meerhoven duidelijk. 



Project T7 'Meerhoven' 

Verkeer en ontsluiting 

Mark Brijde & Roger Kemp 

Op de uiteinden van de stroken dient een duidelijke 

eindmarkering te zijn. Aan de noordzijde gebeurd dit 

door het kanaal, waardoor dit op zichzelf al een 

natuurlijke beeindiging vormt. 

Maar aan de westzijde zal er kunstmatig een einde 

aan de stroken gemaakt moeten worden, anders 

kunnen de stroken onbeperkt doorgroeien in de tijd, 

hetgeen niet de bedoeling is. 

Deze randvoorwaarden zijn een regel en geen wet, en 

uitzonderingen op de regel maken het plan 'levendig' 

en zorgen ervoor dat de stroken geen eindeloze banen 

worden. Het is daarom ook van groot belang om af te 

wisselen van bebouwingstypologie [zowel in hoogte als 

in uitvoering]. Speciale plekken als scholen, 

buurtwinkelcentra en torenflats kunnen dienen als 

markeringen in de strook.[lmmers hoe leg je iemand, 

die nog nooit in de wijk is geweest, uit hoe je moet 

rijden. Dat doe je met markante elementen uit de 

omgeving.) 

Om deze variatie in bouwen te bewerkstelligen 

worden de stukken grond heel wisselend verdeeld 

onder de architecten, zodat dit dus een gemttleerd 

geheel geeft. [maar met behoud van de basis 

randvoorwaarden die gesteld zijn] 

Verkeer en onts/uifing 

Er loopt een HOV-/ijn vanuit het centraal station 

richting de 'poort van Metz' naar Eindhoven airport. Bij 

elk centrum [daar waar twee woonstroken in elkaar 

over lopen] komen haltes, zodat de stroken goed 

ontsloten worden. Verder rijdt er een buurtbus door de 

stroken heen omde bewoners richting de HOV-Iijn te 

vervoeren, deze rijdt over de buurt-bus baan in het 

midden van de strook. 

Het autoverkeer rijdt voornamelijk langs de fayade, en 

binnen de strook zijn aileen woonerven zodat het 

allemaal langzaam verkeer word en de fietsers gelijk 

zijn aan de auto. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk 



Project T7 'Meerhoven' 

Conclusie 

Mark Brijde & Roger Kemp 

onder de grond of in de woning en er zijn gezamelijke 

parkeer plaatsen naast of achter de woningen. 

De fietsers en wandelaars kunnen overal vrij 

oversteken tussen de verschillende stroken onderling, 

via de aangelegde paden in het groen. Deze parken 

kunnen ook nog verschillende thematieken van 

inrichting mee krijgen, zodat het wandelen door het 

park een waar 'avontuur' is 

Tot besluit zouden wij willen zeggen dat 'Meerhoven' 

een stuk meer Eindhoven is, met een allure van de 

stad maar gecombineerd met een attractieve groene 

ruimte. 

22 November 1995 

Mark Brijde 

Roger Kemp 
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groep S 

SEMINAR MEERHOVEN 

MASTERPLAN 

GROENE VINGERS: MAXIMALISEREN RANDLENGTE 
BENUTIEN KWALITEITEN STAD EN LAND 
PRECIESE EN REKKELIJKE RANDEN VANWEGE ORIENTATIE EN 
AFWISSELING 
INRICHTING GROENE ZONES ALS PARKLANDSCHAP, OPNEMEN 
BEST AANDE KARAKTERISTIEKEN EN GEVRAAGDE VOORZIENINGEN 

WATER BIJ DE WEG: MAXIMAAL ZICHT OP HET WATER EN EROVERHEEN OP DE WIJK 
E::N WATERPLEIN IPV EEN PLAS 
HET WATER IN DE GELUIDSZONE 

LOSSE BEBOUWING: BUITEN DE LOBBEN, IN HET PIROCBOS 

CONTEXT: 

STORING: 

HOV: 

AANGROEIEN BIJ VELDHOVEN 
AFSTAND HOUDEN BIJ BEDRIJVENTERREIN AIRPORT 

ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE DWARS DOOR DE BEBOUWDE EN 
GROENE LOBBEN 

DOOR DE LOB MET CENTRUMFUNKTIES 

ARCHITECTUUR 

OPENBARE RUIMTE: KWALITEIT DEFINIEREN DOOR WELSTANDSSPELREGELS DIVERSE 
ARCHITECTUREN 

PIROCBOSJE: 

DICHTHEDEN: 

SPECIALE FUNCTIES VOOR SPECIALE AFGEZONDERDE SITUATIE, BIJV. 
OLYMPISCHE SPORTCAMPUS 
NOMADISCH WONEN 
ATELIERENCLAVE 
CARPFREEZONE 

WISSELEND, VELE VERSCHILLENDE WOONVORMEN AANBIEDEN 
VEEL AANDACHT VOOR PRIVACY 
HOGERE DICHTHEDEN HAALBAAR 
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Meerhoven D eelstudie van het kanaal 

Door: W. v. Bokhoven, Arch. AvB 

D eze deelstudie geeft weer hoe het Beatrix-kanaal, dat een grens van het studiegebied 
Meerhoven is, gebruikt kan worden als een plandrager. Dit wordt teweeg gebracht 
door aan het kanaal waterpartijen te verbinden, die gebruikt kunnen worden voor 
watersport. 
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groep 6 

Erlauterung zur Arbeit der Weimarer Gruppe -
Gebiet urn den Autofriedhof 

Weimar 25.10.95 Dipl.ing. v. Kastner 



Die Erwartungen in Bezug auf das Gebiet Meerhoven und auf die 
zu bearbeitende Problematik, wurden fur uns - die Teilnehmer 
aus Weimar - am ersten Vormittag in eine bestimmte Richtung 
gelenkt. 
Wahrend eines Empfanges durch Vertreter der Stadt gaben diese 
vielfallige Erlauterungen zu dem Projekt. Es war die Rede von 
einer "Stadterweiterung", von einer "Bedeutung fur Eindhoven", 
von einer engen Verbindung durch das "Projekt Westkorridor". 

Bereits bei einer ersten Rundfahrt offenbarte sich eine vol
kommen andere Situation. Meerhoven zeigte sich als ein Gebiet 
auBerhalb der Stadt. Weder funktionell noch raumlich waren 
Ansatzpunte gegeben, eine Nahe zum stadtorganismus von Eindho
ven zu erkennen. 
Die Trasse der Autobahn schafft fast brutal eine Grenze, an 
welcher der letzte Rest von Urbanitat endet. Von 'Stadt' kann 
an dieser Stelle vor der Autobahn sowieso kaum noch gesprochen 
werden. Und auch der Flugplatz mit seinem kleinen Gewerbege
biet, auf der anderen seite der Barriere, tut nichts dazu, das 
Gefull einer Verbindung zu wecken. 

Meerhoven ist nicht nur ein Ort auBerhalb der Stadt. Es ist 
leztlich ein "Nicht-ort" im urbanen Sinne, gelegen irgendwo 
zwischen den plotzlich endenden Bebauungen und den kommunal
politischen Bestrebungen von Eindhoven und Veldhoven. 

Der Gedanke, es konne hier dasselbe geschehen wie in Blixem
bosch - unverantwortlich geringe Wohndichten und wenig urbane 
Umgebungsqualitat - stieB bei uns aus Ablehnung, ahnlich wie 
bei unseren Kollegen der TU Eindhoven, welche diesen Aspekt 
mit einem Diskussionspapier bereits in die Diskussion geworfen 
hatten. 
Radikaler jedoch als diese - der groBere (geographische) Ab
stand gab uns wahl auch mehr Freiheit - machten wir uns daran, 
einige Festlegungen nicht als festgelegt zu betrachten und 
nach neuen Losungsausatzen zu suchen. 
Mit den Fahrradern machten wir uns auf, mehr uber das Gebiet 
in Erfahrung zu bringen und nach auschlieBenden Gesprachen war 
fur uns klar: Die Identitat des Ortes kaum nicht durch ein 
neues, kunstliches Element, durch den geplanten See entstehen. 
Die Identitatstrager sind in den gegebenen Bedingungen zu 
suchen. 
Sie bieten Ansatze fur funktionelle und raumliche 
Entwicklungen und sie tragen die Potentz in sich, zu ideellen 
Bedeutungstragern zu werden. · 

Mit dieser Erkenntnis war unter anderem eine Entscheidung ver
bunden. Die fast mit Hochachtung akzeptierten Bebauungsgrenzen 
auf Grund der Larmemission wurden durch uns als 
Planungspromissen in Frage gestellt. 



Im Wesentlichen lassen sich die Entscheidungen wie folgt zu
sammenfassen: 
1. Die Bebauung muB die Nahe zur vorhandenen Bebauung jenseits 

der Autobahn suchen. 
Die Autobahn ist ein erschwerendes aber kein verhinderendes 
Element. Reaktionen durch die Bebauung aber auch mit tech-
nischen mitteln sind notig und moglich. · 

2. Der Kanal ist wesentliches Qualitatsmerkmal fur den Stand
ort. Seine Bedeutung besteht nicht darin, trennendes Ele
ment zu sein sondern verbindendes. 
Das wird moglich, indem er durch die Menschen als Naturraum 
in Besitz genommen wird. 

3. Das alte Flugfeld bietet die Moglichkeit eine besondere 
Form des kosten - und flachensparenden Bauen zu erproben. 
Gleichzeitig kann an dieser Stelle der nordliche Rand des 
Siedlung formuliert werden. 

4. Der alte Autofriedhof mit dem daran grenzenden Graben und 
dem Waldchen kann einen Ansatz fur eine Mitte - "Die Mitte 
aus neuen Stadtwaldchen" - sein. Die Verbindung zum Kanal 
und daruber hinaus, uber die Brucke nach Eindhoven ist 
gegeben. Einzelne Bauten des militaren konnen fur Freizeit 
und Kulturzweiche umgenutzt werden. 

5. Durch die Bebauung nahe der Autobahn sowie der StraBe, 
durch die Nutzung der Kanalzone ist bei Anwendung dichter 
und dennoch individueller Wohnformen das Bebauungsgebied 
auf die Flache ostlich der HOV-linie begrenzbar. 

Im einzelnen sollen in diesem Text Anmerkungen zu den Gebiet 
sudlich des ehemaligen Militargelandes gemacht Werden. Sie 
stehen in Verbindung zu erlauternden skizzen. 

DER ORT 

Das Gebiet besitzt naturraumliche, bauliche und funktionelle 
Merkmale, welche fur eine Planung Beachtung finden mussen. 

DAS MODUL 

Urn den Autofriedhof besteht eine einmalige Situation. Ohne die 
Autos ist hier ein Platz denkbar, als Hohepunkt der Siedlung 
und 'Obergang zum "Park". Der Graben ist ein naturliches Tren
nelement zwischen den privaten und gemeinschaftlichen Raumen 
der Bebauung im Suden und dem offentlichen Park im Norden. In 
seiner GroBe kann die Flache des Autofriedhofes Ansatz fur die 
GroBe der zuschaffenden Wohng.ruppen sein - das Modul. 

DAS NETZ 

Die Veranderung der GroBe der Wohngruppen ist wfrnschenswert. 
Unterschiedliche Dichten und Milieus konnen realisiert werden, 
obwohl ein Ordnungsprinzip vorhanden ist. Der Vorschlag zeigt 
eine VergroBerung der Flacken radial von der Mitte aus. 



DIE DICHTE 

Die Dichte steht dabei mit der GroBe der Flache fur eine 
WohngruppejQuartier im Zusammenhang. Rund urn "die Mitte" ist 
sie am hochsten und nimmt von dort nach auBen ab. 
Dat heiBt auch: Im Zentrum steht das 5-und 4-geschossige Wohn
haus, am Rand das Zweigeschossige. Die individuellen 
Grundstucksflachen sind im Zentrum am geringsten oder fehlen. 
Am Rand sind sie am groBten. 
Die vermutlich schlechtere Qualitat in den dichten Gebieten 
wird durch Vorteile aufgewcigen: Die Nahe zum "Stadtwaldchen"; 
die Nahe zu offentlichen Einrichtungen in der "Mitte"; die 
freie Aussicht in den oberen Geschossen; die groBere Ruhe fern 
ab der Autobahn und LandstraBe. 

DIE ERSCHLIESSUNG 

Der Verkehr innerhalb des Netzes wird zwischen den beiden 
RandstraBen mit DurchgangstraBen realisiert. Hier fahrt auch 
der Bus. Von diesen gehen die ErschlieBungsstraBen fur die 
Wohngruppen ab. Dort werden auch die Autos geparkt. Befahrbare 
Wohnwege fuhren bis an die Hauser und ermoglichen das Aus- und 
Einladen, die Anfahrt fur Krankenwagen und Feuerwehr. 

OFFENTLICHE RAUME 

Die offentliche StraBen- und Platzraume folgen im wesentlichen 
der ErschieBungs-struktur entlang des HauBtstraBen. 

RAUMKANTEN 

Zu den Rand- und DurchgangsstraBen sollen sich die Wohngruppen 
durch eine geschlossene Bebauung zeugen. Die offentlichen Rau
me werden klar gefaBt. 
Im inneren der Wohngruppen sind die strukturen kleinteiliger. 
Die hohere und geschlossenere Bebauung am Rand verhilft auch 
zu mehr Ruhe und Intimitat in den Innenbereichen der 
Wohngruppen. 



DIE BEBAUUNGSSTRUKTUR 

Ein strukturelles Beispiel fur eine mogliche Realisierung. Die 
Wahl unterschiedlicher Bebauungsformen wird sichtbar, aber 
auch die unterschiedliche Dichte. Dabei konnten die Dichtewer
te zwischen 60 und 25 Wohnungenjha liegen. Im Durchschnitt 
sind etwa 40 Wohnungenjha ersprichbar. 

In vier schematischen skizzen auf den Originalplanen ist das 
Prinzip einer Wohngruppe erklart. 

Die Hauser sind so ausgerichtet, das die Wohnungen generell 
nach SudjSud-Ost orientiert sind. 
In den oberen Geschossen .werden prinzipiell groBe Freisitze 
oder Dachterrassen angeboten. 
Die Gebaudeabstande sind je nach Verschattung variabel. 
Das Parken der Autos erfolgt am Rand. Innerhalb der 
Wohngruppe ist die ErschlieBung in befahrbare Wohnwege und 
nur fur FuBganger benutzbare "Wohngasse" gegliedert. 
So erhalt fast jedes Gebaude auch eine ruhige Seite. 
(Einem Eindruck der unterschiedlichen Atmospharen dieser 
Raume vermitteln die zwei perspektivischen skizzen auf den 
Originalplanen) . 
Die Hauser zu den StraBenraumen sind hoher und geschlosse
ner. Sie sind somit durch ein Schutz fur die inneren Be
reiche. Dort ist die Struktur kleinteiliger. 



Gebied om het autokerkhof. 

Samenvatting Duitse tekst van de Weimar groep. 

Het gebied Meerhoven is voor de Weimar groep geen dee) van bet stadsorganisme 
van Eindhoven. Ruimtelijk en functioneel zijn er voor hun geen verbindingen met 
Eindhoven. Meerhoven is een op zich staand gebied en niet een uitbreiding van bet 
centrum van Eindhoven of van Veldhoven. 
Het gebied heeft dan ook een plandrager nodig. Deze drager moet geen nieuw 
kunstmatig element zijn, zoals bijvoorbeeld een meer. De plandrager moet uit bet 
gebied zelf komen, Het gebied heeft hiervoor genoeg elementen met potentie. 
De door iedereen gerespecteerde bebouwingsgrenzen die door de geluidslijnen 
bepaald worden, worden door de Weimar groep aan de kant gezet. 

De volgende besluiten zijn genomen alvorens aan bet ontwerp te beginnen: 
1. De bebouwing aan de snelweg moet de nabijheid van de bestaande bebouwing aan 
de andere kant van de snelweg zoeken. 
2. Het kanaal is een belangrijk element met veel potentie. Zijn kracht ontstaat niet uit 
zijn verdelende werking maar uit zijn bindende werking die verkregen wordt als de 
mens hem als gebied in bezit neemt. 
3. De oude Jandingsbaan van bet vliegveld bied de mogelijkheid om kosten en 
ruimtebesparende woningbouw te bouwen. Deze lijn kan tegelijkertijd de noordelijke 
grens van bet gebied worden. 
4. Het oude autokerkhof en zijn aangrenzende diepe greppel en groengebied kan een 
aanzet voor een midden voor bet gebied zijn. De verbinding aan bet kanaal is door 
een bomenlaan en een brug over bet kanaal al aanwezig. 
5. Door de bebouwing kort langs bet vliegveld en de snelweg en bet gebruik van bet 
kanaalgebied is door een hoge en toch individuele bebouwingsvonn is bet bebouwings
gebied op bet vlak oostelijk van de HOV -lijn begrensbaar. 

het gebied 
In bet gebied zijn bestaande elementen aanwezig die voor de potentie en eigenheid 
van bet gebied van grote betekenis zijn. 

de modul 
Het autokerkhof is een zeer bijzonder element in bet gebied dat, zonder de auto's als 
"middelpunt" van de wijk en als overgang tot bet park denkbaar zou zijn. In zijn 
oppervlakgrote kan bet autokerkhof bet modul zijn voor grote van de woongroepen. 

het raster 
De verandering van de grote van de woongroepen is wenselijk zodat verschillende 
dichtheden en woonmilieus kunnen worden gerealiseerd terwijl er toch een ordenings
principe aanwezig is. Het idee is om de oppervlakte van bet modul radiaal van bet 
midden uit te vergroten. 

de dichtheid 
De dichtheid van een vlak staat dan in verband met zijn grote. In bet "middelpunt" is 
de dichtheid dan bet grootste en neemt naar buiten toe af. In bet centrum is de 
bebouwingshoogte dan 4 tot 5 verdiepingen en aan de rand 2 verdiepingen. 
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de ontsluiting 
Het verkeer, in bet raster tussen de beide randstraten, (primaire straten) wordt met 
doorgangsstraten (secundaire straten) gerealiseerd. Hier rijd ook de bus. Vanaf deze 
secundaire straten komen de ontsluitingswegen voor de woongroepen. Hier worden de 
auto's aan de straat geparkeerd. 

openbare ruimte 
De openbare straten en plaatsen volgen in wezen de ontsluitingsstructuur langs de 
boofdstraten. 

ruimtevormende volumes 
Langs de rand- en doorgangsstraten moet de bebouwing gesloten zijn. Zo ontstaan 
duidelijke openbare gebieden. In bet innere van de woongroepen moet de bebouwing 
lager en kleinschaliger zijn. Hierdoor en door de hoge bebouwing aan de rand 
ontstaat in bet innere intimiteit en rust. 

de bebouwingsstructuur 
Een structureel voorbeeld voor een mogelijke realisering. De keuze uit verschillende 
bebouwingsvormen wordt zicbtbaar, maar ook de verscbillende dicbtheden. De 
dicbtheid kan tussen 60 en 25 woningen per ba liggen. Gemiddeld zijn 40 woningen 
per ba bespreekbaar. 



Weimargruppe. 

B. Block 

Aus dem Ort heraus entwerfen, seine Bediirfnisse entnehmen und darauf zu reagieren 
waren unsere Grundprinzipien beim Herangehen an die Entwurfsaufgabe "Meerhoven". 
Dabei stiessen wir auf drei wichtige Orte, die massgeblich ftir den Entwurf wurden. 
- das Flugfeld 
- der Kanal 
- der Autofriedhof, dessen Masse als Modul flir die Ortsrandbebauung von Eindhoven 

dienten. 
Nach dem Reagieren auf diese drei wichtigen Punkte, verblieb und eine Flache hoher 
Wohnqualitaten zwischen diesen drei Orten. 
Eine Flache, welche mit einem Raster iiberzogen wurde, urn ein willkiirliches und 
geschwiilstartiges auswuchem der Stadt Eindhoven, wie anderorts zu beobachten, zu 
vermeiden. In diesem Raster verschmelzen sowohl die Masse des Autofriedhofes auch die 
der villenartigen Bebauung entlang des Kanals mit den strengen Linien des Flugfeldes. Ein 
Raster, welches keineswegs dogmatisch anzusehen ist, sondem durch Aufweitungen bzw. 
Verengungen ein reich gestaltetes Stadtgebilde darstellen kann. 
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1:10 wichflgeS Element dabei 1st die Oberbauung der startbahn des atten 
MDttOrflugplatzes. Die vorgeschlagene strange fineore Anlage bUdet den 
AbschluB des Entwlcldungsgebietes Meemoven nach Norden. Die an den 
Stadtpark nardlich anschlleBendan Baufelder werden durch die prOzis 
nachgezelchnete Grundfigur des Rollfeldes roumnch gefaBt. Hler stellt slch 
der Mensch bewuBt den .Auswh1rungen dar zMIIslarten Mobilitat als Tell 
seiner Lebensquorltot. Oen StOrungen wird nicht ausgewtehen. sondem sle 
warden baullch beherrscht. An seinem Ostenda schlleBt das Wohngeblet 
on den Kanalwald an. Der Naturraum wird In seiner Bedeutung fOr die 
Offenftlchkelt gest6rid. Die Siedlung selbst verzlchtet auf ausgedehnten 
offent1ichen Raum zugl)nsten klor zugeordneter Privafberelche. Die Anlage 
wlrd kontinuier1ieh dieht Oberbaut. Auf einer LOnge von etwa 1.5 km und 
einer Breite von 160 m lassen sich bis zu 1000 Wohnungen realiSieren. Zwel 
strips mtt WohnhOusem auf den BetonflOchen der Start- und Landebahnen 
schlleBen elnen Gartei1Streifen eln. Grenzwege untertellen die Siedlung In 
ubefschoubore 8nheifen mit nlcht metv ols vlerzig Parteien. Sie 
ermogllehen elna Dlfferenzierung der Baubabschnltte ohne Bruch in der 
Gesamtanlage. Die HOV-Unle quert das Wohngeblet etwa In der Mitte. lhre 
Haltestelle llegt am 6ttentlichen Platz. Zwel ApportmenthOuser bleten hier in 
lhrem ErdgeschoB versorgungseinrfchtungen an. Ein Hochhaus akzentutert 
das Ende des sOdlichen Strips In der NOhe dar Alrport-AIIOO. 

Vorblld tor dle Ubertragung der st6dtebaullchen Idee In 
Wohntypologien ist die Planung fUr Borneo und Sporenburg in Amsterdam. 
Eln HauptanHegen 1st Ole extrem kostengunstlge Bereltstellung von 
Wohnroum als Grundquallt6t elner solchen Stadtplanung. Das betonierte 
RoRfeld dlent als ferttge stroBe und Fundamantplatte fOr ein bUiiges ("Nicht 
teurer als lhr Auto), In Serie produzlertes Haus aut modulorer Basls. 
Medienkonale werden neben der alten Stortbahn verlegt. Die 
Get::Xludedlspositiori reOQiert auf die Abslcht des elnfachen Bauens. 

Die Strips werden In 6 m schmale Bauparzellen autgeteilt. Der nordllche 
Boustreifen hat bei 34 n1 Tiefe zwel Wohmmgen. der sOdliche bei 16 m eine 
Wohnung pro Porzefle. Zwei Drittel der Parzelle warden Oberbaut. So 
entsteht zwischen den Hausem eln prlvater Hof. Die Wohnungen werden 
ous dlesem Zwlschenraum heraus, nicht von der StroBe aus, arschlossen. Ein 
Stellplatz . Uegt auf d~r Porzelle, der andere unmittelbar dem Haus 
gegenuber an dar StroBe. Hier ist die Nordseite weitestgehend geschlossen. 
Der drelgeschossige Tell des Doppelhauses schlrmt die gesomte Anlage 
gegen den Fluglarm vam Airport ab. Per Wohnroum im obersten GeschoB 
kann slch groBzuglg nach SUden offnen und Oberschaut die ganze 
Siedlung. Die onderen WohnrOume orientieren sich entweder rum Patio 
oder · zum Garten tm SOden. Kuche und Nebenraume liegen rum 
ErschlieBungshof hin. Treppe und Flur sind on der Ruckwand des Houses. Der 
anschlleGende Garten wird durch zwel Schuppen gegen den 
durchlaufenden Garteoweg abgeschirmt Die greBe Tiefe dar Garten im 
Norden des Einzelhausstrelfens erloubt ouch hier eine gute Nutzung. Die 
Bnzelhauser Sind zwE)Igeschossig. Der Hof zwischen den einzelnen 
Geoouden 1st wleder frsd11ieBungsraum und Stellplatz. Ein Wohnraum im 
ErdgeschoB offnet slch zum Garten; im ObergeschoS schout eln anderer 
uber die Straae nach SUden. Dar Blick Ober Meerhoven, eine SChone 
~AnAI'Vi . 



' . ,,., ....:.: .... ·· ·--.. . 

. . . . . . .. 

I -

I~ > .· .. ~~···· · . ·. 

! 

... .. .. ... l!ffi!llll I· ···· ... j 
: 
I 

r1 o-- ·· 
·--- u C - 0 

I 

I 

+ 



# 

/.
'/' 

' ' 

~ 
'V 
·' •\ 

' 

.... , . .. , .. 

~. :. :': . 
~~-

\ . \ 

./ 

\ 

I 

I 



Meerhoven - Toelichting bij deelstudie. 

De directe aanleiding voor deze studie was de aanwezigheid 
(althans op een luchtfoto) van een markant element in het 
landschap: een door hoge bomen omzoomde rechthoek. Bij 
nadere inspectie bleek dit 11 slechts 11 een autokerkhof: in 
functioneel opzicht zonder meer ongewenst binnen een woon
gebied en visueel eigenlijk irrelevant, tenminste op mid
dellange termijn. De bomen (slechts bedoeld als schaam
scherm tegen landschapsbederf) zijn Canadese populieren, 
een zo snel groeiende soort dat bij (her-)planten binnen 
10-15 jaar hetzelfde resultaat zou zijn bereikt. 
Maar het staat er gewoon en het ziet er aardig uit. Boven
dien blijken de maten zich te lenen voor een modulaire 
studie op hun bruikbaarheid voor woningbouw, zowel de 
rechthoek zelf {90x220 m2), onderverdelingen ervan (90x27,5 
m2) als combinaties van meerdere rechthoeken (180x222 m2) . 
Uit deze studie is uiteindelijk een moduulmaat afgeleid van 
90x27,5 m2. 

De tweede stap was het rigoureuze extrapoleren van de mo
duul (uitgaande van het autokerkhof) over een flink gedeel
te van het beoogde plangebied. Het zo ontstane raster 
snijdt compromisloos door de bestaande structuur en de 
incidentele elementen van het landschap en bewaart alleen 
een (letterlijk) marginale afstand tot de Sliffertsestraat, 
de bestaande hoofdontsluiting van het gebied. 

De fraaie strook bos (eiken), noordwestelijk van het auto
kerkhof, waarin zich meerdere militaire gebouwen bevinden, 
wordt bestemd tot wijkpark en vormt tegelijk een buffer en 
het verbindende element tussen het noordwestelijke en het 
zuidoostelijke deel van het ingerasterde gebied. Voorlopig 
beperken we ons tot het laatste. 
Als hoofdontsluiting voor dit gedeelte lijkt de bestaande 
Stilledijk, die het gebied globaal in twee helften ver
deelt, het meest voor de hand te liggen. 

Bij de invulling van het raster is in eerste instantie 
geprobeerd de bestaande landschappelijke structuur zoveel 
mogelijk intact te laten en anderzijds zoveel mogelijk 
complete modulen te gebruiken voor standaardwoonblokken. 
Aan de noordoostzijde van het autokerkhof heeft dit geleid 
tot een stapsgewijze verspringing van de blokkenverkaveling 
(als gevolg van de schuine lijnen van zowel het bos als de 
bestaande Stilledijk), terwijl de voortzetting aan de Zuid
westzijde om een andere oplossing vraagt (die maar gedeel
telijk is ontworpen) . Voor het eerstgenoemde deel is ver
volgens een standaard-blokverkaveling uitgewerkt m~t een 
bruto ( 11 hart-op-hart 11 )maat van 180x82,5 m2. 





···-····· ---- ---

) ... 



SCH6~L 1 : 1000 
-------------HUUB SMULDERS 

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







De ontsluiting berust op een eenvoudig hierarchisch princi
pe: 
V-I 

V-II 

Toegang tot de wijk (Sliffertsestraat). 
Aan de noordoostzijde wordt de wijk stevig afge
zoomd door een rij lange etagegebouwen van 4 tot 5 
lagen. 
Hoofdontsluiting. Hiertoe dient de enigszins ge
transformeerde Stilledijk. Deze wordt vanaf de toe
gang tot de wijk gemarkeerd door een rechte lijn 
van woontorens van 6 tot 8 lagen, op regelmatige 
onderlinge afstand, die zowel ten behoeve van de 
herkenbaarheid van buitenaf als de orientatie bin
nen de ruggegraat van de wijk vormt. 
Daar waar door verspringing van de standaardblokken 
een onvolledige moduul overblijft wordt de weg bo
vendien belijnd door lange etagegebouwen (3-4 la
gen). 

V-III Dwarsassen aan weerszijden van de wijksontsluiting. 
De toegangen tot de dwarsassen worden geaccentueerd 
door de eerder genoemde torengebouwen en zij eindi
gen tegen stadsvilla's (3-4 lagen), gelegen aan een 
woonpleintje. 

V-IV Woonstraten/-plantsoenen vormen een netwerk tussen 
de dwarsassen. Vanaf deze assen liggen zij afwisse
lend links en rechts (De overgangen ertussen worden 
architectonisch benadrukt door insnoeringen van het 
straatprofiel). 

v-v 

De noordwest- en zuidoostranden van het woongebied 
worden gevormd door villabouw, als overgang naar 
het landschap en aan de kopzijden eindigend op de 
woonpleintjes. 
Fiets- en wandelpaden, parallel aan de dwarsassen, 
steken de woonplantsoenen halverwege hun lengte 
dwars over (voetgangers en fietsers hebben hier 
voorrang). Zij zetten zich door de wijk voort (soms 
via perforatie van een etageblok) en vormen ook 
verbindingen met de omgeving. 

Overal waar bestaande elementen (bomenrijen; gebouwen) daar 
aanleiding toe geven ontstaan bijzondere plekken: 

De verspringing van de Stilledijk, direct ten westen 
van de hoofdtoegang (een verkeersplein en een plantsoen 
met bomen en boerderijgebouwen). 
De afbuiging van het oude trace van de Stilledijk. De 
bomenrij is hier aanleiding voor een diagonaal wandel
pad en verderop een groen plein. 
Het oorspronkelijke autokerkhof. Dit is getransformeerd 
tot een grote groene ruimte, direct zichtbaar vanaf de 
Stilledijk en visueel beeindigd met een half ellipsvor
mig woongebouw in de trant van de "Royal Crescent" in 
Bath (G.B.). 
Deze ruimte, waar hoofdverkeersweg en meerdere wandel
paden samenkomen, opent de wijk ook letterlijk naar het 
erachtergelegen recreatiebos (en het noordelijke woon
gebied) . 



Slotbeschouwing. 
Dit antwerp pretendeert slechts een deelstudie te zijn, 
maar zelfs als zodanig is het geen onderdeel van een to
taalplan. Tach is het betrekkelijk moeiteloos in te passen 
in een omvattend masterplan. Als voorbeeld diene het plan -
van Bokhoven (zie pag ..... ), dat weliswaar in dezelfde tijd 
(en dezelfde ruimte) is ontstaan maar op geheel andere 
uitgangspunten berust. Dit grootschalige antwerp voorziet 
immers in principe in een fijnmaziger maatraster, waarvoor 
mijn studie de ingredienten zou kunnen leveren. Het 
vogelvluchtperspectief van het uitgewerkte deelgebied sug
gereert dan ook niet toevallig een vergelijkbare hoofd
structuur. Het toont bovendien een (ietwat afwijkende) 
interpretatie van de karakteristieke halfronde wooncom
plexen langs het kanaal een van de belangrijkste inspira
tiebronnen voor van Bokhoven. 

Deze toelichting beoogt niet een sluitende bewijsvoering te 
leveren voor de onvermijdelijkheid van mijn antwerp. Wel 
tracht zij inzicht te verschaffen in de procesgang, van 
aanleiding tot en met (fragmentarisch) eindresultaat. Het 
belangrijkste aspect daarin was de inspiratie die uitging 
van een niet eens erg leesbaar plaatje. Die slechte lees
baarheid was overigens een voorwaarde op zichzelf, want zij 
schiep ruimte voor interpretatie. 
Enerzijds was een incident aanleiding voor structuur, an
derzijds bleek die structuur op haar beurt weer vatbaar 
voor interpretatie, naar aanleiding van weer andere inci
denten. Dat het autokerkhof uiteindelijk zelf het belang
rijkste incident binnen de structuur is geworden beschouw 
ik als toevallig, of misschien wel als een persoonlijke 
zwakte. De dingen die je als ontwerper op gang helpen kun 
je immers psychologisch het moeilijkst loslaten. 
Op zichzelf vertegenwoordigt het autokerkhof geen intrin
sieke stedebouwkundige waarde. De echte waarde ligt in de 
functie die het had als katalysator, dus procesversneller. 
Naar analogie met de scheikunde had het in de loop van het 
proces net zo goed zelf kunnen verdwijnen in het eindpro
duct. 

Huub Smulders 
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Zoeken naar het hart van Meerhoven 
Op het intemotionool ontwerpseminor von de 

foculteit Bouwkunde bogen zich twee weken 

terug deelnemers uit Weimar, Bratislava, Graz 

en de TUE over de nieuwe Eindhovense wijk 

Meerhoven. Door moeten voor 2005 zo' n 

6900 nieuwe woningen gebouwd worden op 

230 hectare, een grote waterplos von 40 hec

tare incluis. De probleemste lling luidde don 

ook: 'Bouwen met een hoge dichtheid en be

houd von de kwoliteit van de omgeving'. 

~~~ 
~rhoogt 

U it Weimar waren aanwezig 
rwee studenten en twee docenten 
en uit Bratislava vier docenten. De 
projectgroep van deTIJE bestond 
van vijftien derde- en vierdejaars 
studenten. waarvan ~n student 
uit Graz en twee uit Weimar. dit 
in het kader van de Erasmus-uit· 
wisseJing. en een aantal docenten. 
Zij maakten de voorstudie die 
iedereen kreeg toege-stuurd. Daar
naast werkten ook opdrachtge
vers. architecten van de Bond van 
Nederlandse Architecten en een 
aantal medewerkers van de 
Eindhovense dienst Stads
ontwik.keling mee. Allereerst 
brachten de p.articipanten een 
bezoek aan Meerhoven. daama 
gingen de werkgroepen aan de 
slag. 

Nieuwefase 
De organisatoren ir. John Carp en 
j acques Valk van Bouwkunde kcr 

zen Meerhoven als onderzoeks· 
object vanwege de actuali teits· 
waarde. de lokale belangstelling 
en medewerking van de ge
meente. Carp: 'In bet buitenJand 
kennen z.e de Nederlandse 
stedebouwtraditie goed. Meer
hoven luidt een nieuwe fase in de 
Nederlands stedebouw in, met 
bijna aileen particuliere bouw 
(maar dertig procent is sociale 
woningbouw -GV) terwijl er toch 
groor gebouwd wordt." 
Vooral de buitenlandse deelne
mers waren erg enthousiast over 
het contact met de praktijk. Valk: 
'Zij zitten normaliter meer in de 
hoek van de architecruur, dan in 
die van de stedebouw: Carp: "Bij 
ons coOrdineren stedebouwers 
vooraJ tussen de partijen. In 
Bratis lava en het voormalige Oost· 
duitse Weimar was er maar een 
opdrachtgever: de staat.' Het viel 
Carp op dat de buitenlandse stu· 
de n ten vaardiger met bet potlood 
waren. terwijl de Nederlandse het 
probleem eerst abstract benader
den. Carp: 'Er is hard gewerkt en 
we hebben veel principiele discus· 
sies gevoerd. Is zo·n grote plas 
water nodig voor Meerhoven? Een 
meer is onnatuurlijk. waarom het 

nabij~clegen Beatrixkanaal niet 
mc.•~,•r l>enut? Kan de architectuur 

ni('t zorgen voor een ei~en karak
lc.•rT V;•lk: '\\1c hebbcn ons wei 
va:-:ist in de complcxitl.'it. El'n 
;•;mtal studenten hecf! fil'I S!..'O 
gc.•huun.l om h~l gebi<.>d nog ec:ns 
tc.· bd.:ijkt·n. liet is .~~llij~ 1e 
u,·crzit·n . omdar hcr dcels mllitair 
ll'ITl' ill is.' 

Varieteit 
Hij de prescntatie van de 
\\'t..>rkgroepsplomnen hangen de

muren van het lokaal in de Bruine 
fi~l'T vol met tekeningen en schet· 
S!..'n : plannen voor een Meerhovcn 
zondcr m\."et, plannen voor het 
~houd van het bestaande land
schap. terwijl anderen zich rich-

ten op d<" grote hoeveelheid hui
zen ('Ode infrastructuur. Opval
lend is d.a1 bijna niemand d e plan· 
ncn voor hoo&owaardig openbaar 
vc.•t'\'O!..'r doo rontwikkeld ht..>l.'fL Rij 
dl' af..;Juilende discussit.• kwamen 
de prinripil;le vragt'n uitcraard 

we<.•r IC.:T\1).!. Hilde Blank van de.!' 
di~.:nst Stadsontwikkdin)! : "Er is 

ui tgl·zorht d.lt l..'t'n nicuw l.'l!!mc.>nt 
als dragc r kan fungeren voor 
M~rhoven. Oat kan water. maa r 

ook t.•en bos zijn. We zoeken dus 
no~ naar her hart van Meerhov~n.' 
Prof.dr. Helga Fassblnder {11JEI 
'-':r es ~r fijntjes op dat bet s ucces 
van Kattcnbrork in Amersfoort. de 
w ijk die velen a ls voorbe-e ld na· 
men. zich juist kenmerkt door 
varieteit. De architectuur. het 
water en niet te vergeten het hele 

verhaal er omheen. torgt voo r de 
sa men hang. Er is dus geen pas· 
klare oplossing voor Meerhoven. 
m.lJr er zijn well'en hoop nicU\\'(.' 

idt.•et.'n uit hc-t ontwerpSl' lll inar 
n~ar vort."n )!L."komen. De projcn· 
grot.•p wcrkt dt.• pl:.~nnt."n <lit St.' llh:\

ter verder uit. 

P,of. lvmit lysd ..-ondt 
Slovtn!lOinhnilhQ 
UniYt!1iloiDBioiNIDvtJDan 
htl wttl. linh orhltl htm 
Jrx Wogtnbttg ,on dt 
II'Oil~tteni9itlgS1 

Tlvdottt lttlrn Pauitk 
Gttltn, rtudtnl Bouw· 
lcmdt. fottJ: l 1om SDtY1 



Evaluatie van het seminar 

Geschiedenis en achtergrond 
Zo(lls in het voorwoord en in het eerste hoofdstuk al naar voren is gebracht, heeft de formule van 
het seminar een respectabele geschiedenis. Het succes van de seminars wordt door vier 
omstandigheden bepaald: 
18 door het internationale karakter. Het blijkt zeer stimulerend te werken om eens 
geconfronteerd te worden met andere ervaringen en werkwijzen, nag afgezien van het boeiende 
sociale aspect van met buitenlanders samen te werken en -in het buitenland- in een heel andere 
context te werken en te verblijven. 
28 door de gemengde werkqroepen. Oak het feit dat niet aileen de nationaliteiten worden gemengd, 
maar oak studenten en docenten -en dat studenten en docenten gezamenlijk aan de opgave 
werken- blijkt zeer stimulerend te zijn. 
38 door het realistische lokale onderwerp. Voor ieder seminar wordt een onderwerp gekozen met 
typisch lokale kenmerken, maar dat tach oak een universele problematiek vertegenwoordigt. 
Deze eigenschappen maken het mogelijk lokale deskundigen en beleidsmakers bij het seminar te 
betrekken. hetgeen voor de deelnemers nag eens extra stimulerend werkt. 
48 door de inhoudeliike voorbereiding. Naast de logistieke organisatie, zoals de aanwezigheid van 
goede werkruimten, plankaarten en tekenmateriaal, eetfaciliteiten en onderdak e.d. is vooral de 
gedegen inhoudelijke voorbereiding van belang. Het seminar is te kart om veel tijd aan analyse te 
besteden; men moet meteen aan het werk kunnen. Dat betekent dat veel analytische arbeid 
voorafgaand aan het seminar verricht moet worden. De ontvangende onderwijsinstelling zorgt 
ervoor dat de eigen deelnemende studenten dit voorwerk verrichten. De buitenlandse gasten 
krijgen dit materiaal ruimschoots tevoren toegestuurd om zich voor te bereiden. 

Organisatorische opzet 
Het seminar duurde van maandag tot vrijdagmiddag, dus vier en een halve dag. Daarvan was de 
vrijdagmorgen bestemd voor de eindpresentatie, de discussie daarover, de afsluiting en het 
afscheid. De maandag diende voor verwelkoming, kennismaking, introductie van de opgave en 
verdere overdracht van informatie over de voorstudies die waren verricht. 
Voor de feitelijke werkzaamheden resteerden dus effectief maar drie dagen. Binnen deze periode 
waren nag twee evaluatiemomenten geprogrammeerd, waarbij de "deskundigen uit het veld" 
extra informatie inbrachten en hun mening gaven over de vorderingen. Tegen die achtergrond is 
het bewonderenswaardig, hoe groat de productie toch nog is geweest. 
Wat hieraan veel heeft bijgedragen is dat er vijf groepen aan het werk zijn geweest. Dat 
garandeerde al op zijn minst vijf plannen -en dan zijn er binnen somige groepen nag 
verschillende plannen ontstaan op grand van minderheidsstandpunten. Het gevolg is een 
kaleidoscopisch beeld, waarop straks nader zal worden ingegaan. 

De inbreng op de twee evaluatiemomenten van de "deskundigen uit het veld" kosne weliswaar 
tijd, maar zij heeft toch ook zeer stimulerend en richtinggevend gewerkt -en daardoor in wezen 
tijd opgeleverd. Met name de studenten warEm zeer ingenomen met deze inbreng. Ook de realiteit 
van de opgave zelf -en de overduidelijke grate betrokkenheid van de gemeentelijke diensten 
daarbij- gaven het project een werkelijkheidsgehalte die in de academische steer van de· 
onderwijsinstellingen normaliter moeilijk te realiseren is. 

Een niet onbelangrijk organisatorisch aspect bestond uit de gratis lunches en diners, mogelijk 
gemaakt door sponsoring door de betrokken partijen. Nog afgezien van de gunstige sociale 
werking van de gezamenklijke maaltijd, betekende dit ook dat de groep bijeen bleef en daardoor 
weinig tijd kwijt raakte met het verzorgen van de inwendige mens. De vaste structuur van de 



maaltijden heeft de efficiency van het seminar zeer bevorderd. Daardoor kon ook s'avonds 
worden doorgewerkt. 
Het sponsorbedrag heeft ook bijgedragen aan de bestrijding van de kosten van voorbereiding en 
nazorg. Dit verslag is daarvan het resultaat. 

Resultaat van het seminar 
Zoals reeds aangeduid, is de verdienste van het seminar vooral dat niet een, maar verschillende 
plannen zijn geproduceerd. Men moet niet proberen vast te stellen welk plan het beste is -en dat 
zou ook onredelijk zijn, want het seminar was tenslone geen prijsvraag en er was ook geen 
duidelijk omschreven opgave. Aan de teams heeft bovendien de tijd ontbroken om tot afgewogen 
resultaten te komen en sommige voorstellen zijn dan ook best extreem te noemen. Dat is geen 
nadeel, maar juist een voordeel, zeker voor de dienst Stadsontwikkeling van Eindhoven, die 
immers nog in de fase verkeert van nadere uitwerking van de probleemstelling en beeldvorming. 

Het kaleidoscopisch beeld dat het seminar heeft opgeleverd, kan deze fase uitstekend 
onders.teunen door het aandragen van ideeen. Want ieder plan heeft wei een aantal interessante 
ideen bij te dragen: 
Bij sommige betreft dat de integratie van het landschap, bij andere de mogelijkheden van nieuwe 
structurerende elementen op wijkniveau, bijvoorbeeld de verschillende manieren waarop de 
waterplas en de HOV-Iijn kunnen worden opgenomen. Er is een groep geweest die het heeft 
gezocht in de kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van de woonmilieus met hun geeiste 
dichtheden; andere groepen hebben juist weer veel aandacht besteed aan de geleding en 
structurering van het totale plangebied. Er is geexperimenteerd met autonome grids, maar er is 
ook met vrije vormen op het landschap gereageerd. Er is onderzocht wat bepaalde elementen uit 
het militaire verleden nag voor het plan zouden kunnen betekenen, zoals de startbaan van het 
militaire vliegveld en het militaire testcircuit. In verschillende plannen is bekeken hoe het 
Beatrixkanaal recreatief kan worden ingezet. Kortom, het is vooral de gezamenlijke 
kwaliteit van de plannen die telt. 

Het is nu aan de dienst Stadsontwikkeling van Ein~hoven om deze kaleidoscoop zo te schudden en te 
draaien, dat met de elementen uit het seminar een nieuw beeld van Meerhoven ontstaat, een beeld 
dat maximaal recht doet aan de grate uitdaging die de boeiende opgave en het prachtige plangebied 
inhot,~den. De deelnemers aan het seminar hebben zich zeer ge"inspireerd gevoeld bij het 
samenstellen van deze kaleidoscoop. 



Schlussfolgerung des Seminars 

Geschichte und Hintergrund 

Wie im Kapitel 1 beschrieben ist, hat das Seminar eine respektable Geschichte. 
Der Erfolg des Seminars basiert auf vier Dingen. 
1. der internationale Charakter 
Es ist sehr stimmulierend mit anderen Erfahrungen und Arbeitsweisen 
konfrontiert zu werden, ganz abgesehen vom interessanten sozialen Aspekt mit 
Auslandern zusammen zu arbeiten und einmal in einem anderen' Kontext 
beisammen zu sein. 
2. durch gemischte Arbeitsgruppen 
Es arbeiten nicht nur verschiedene Nationalitaten zusammen, sondern auch 
Studenten und Dozenten. 
3. durch die realistische, lokale Aufgabe 
Zu jedem Seminar wird eine Aufgabe gestellt mit typischem lokalem Charakter, 
aber auch mit universeller Problematik. Diese Eigenschaften machen es 
moglich, lokale Spezialisten und Verantwortliche zum Seminar hinzu zu ziehen, 
was die Teilnehmer noch zusatzlich stimmuliert. 
4. durch die inhaltliche Vorbereitung 
Neben der Organisation, wie z.B. die Bereitstellung guter Arbeitsplatze, 
Plankarten und Zeichenmaterialien, sehr guter Sorge fur das leibliche Wahl und 
Unterkunft usw. ist vor allem eine gute inhaltliche Vorbereitung von Belang. Das 
Seminar ist zu kurz; urn viel Zeit fur Analysen zu verweden. Man muss gleich mit 
dem Entwurf beginnen konnen. Dafur ist es notwendig, fur das Seminar 
Vorarbeit zu leisten. Die gastgebende Universitat sorgt dafur, dass die 
teilnehmenden Studenten die Vorarbeit verrichten. Die Gaste bekommen 
Material zugeschickt, um sich informieren zu konnen. 

Organisatorisches 

Das Seminar fand von Montag bis Freitag mittag statt. Also 4,5 Tage, davon war 
der Freitag morgen fur die Endprasentation vorgesehen mit anschliessender 
Diskussion. Der Montag diente zur Begrussung, Bekanntmachung und 
Einfuhrung in das Projekt. Es verblieben also noch drei Tage zur eigentlichen 
Bearbeitung der Aufgabe. In dieser Zeit fanden noch zwei Besprechungen mit 
Spezialisten, die extra lnformationen mit einbrachten und ihre Meinung 
kundtaten statt. So ist es doch beachtlich, wie hoch die Produktivitat des 
Seminars trotzalledem war. Viel dazu beigetragen hat die Tasache, dass in funf 
Gruppen gearbeitet wurde. Das garantierte die Entsehung von mindestens 5 
Planen, wobei innerhalb mancher Gruppen noch verschiedene Plane enstanden 
sind. Dadurch ergab sich ein kaleidoskopisches Bild, worauf spater naher 
eingegangen wird. 



Das Einbringen der zwei Diskussionen mit Spezialisten kostete Zeit, hat sich 
aber positiv ausgewirkt. Die Studenten waren davon sehr beeindruckt, da der 
Realitatsbezug vom Projekt dadurch augenscheinlicher wurde. 
Ein nicht unwichtiger organisatorischer Aspekt bestand aus der kostenlosen 
Versorgung mit Mahlzeiten, dies war durch Sponsoren moglich. Die geselligen 
gemeinsamen Mahlzeiten, woman einander naherkam (Gesprache), nahmen 
nicht viel Zeit in Anspruch, da ja aile zur gleichen Zeit am selben Ort genusslich 
speisten. Dadurch konnte auch abends weiter gearbeitet werden. 

Resultat des Seminars 

Wie bereits angedeutet, sind die Verdienst vom Seminar, dass nicht einer, 
sondern verschiedene Plane entstanden sind. Man muss nicht versuchen 
festzustellen , welcher Plan der Beste ist, es ist schliesslich ein Seminar und 
keine Preisfrage. 
Die eizelnen Gruppen hatten keine Zeit, urn zu abgewogenen Resultaten zu 
kommen, einige Plane sind deshalb als extrem zu bezeichnen. Das ist kein 
Nachteil, sondern ein Vorteil, sicherlich fur das Stadtentwicklungsamt der 
Gemeinde Eindhoven, die immer noch in der Phase der Problemstellung und der 
ldeenfindung sind. 

Diese Plane konnen demo.g. Punkt durch das Beitragen von ldeen dienen. 
Jeder Plan hat einige interessante ldeen beizutragen. Bei einigen ist es die 
Integration der Landschaft, bei anderen sind es mogliche neue strukturelle 
Elemente wie die Aufnahme von einem See und der HOV-Linie. 
Eine Gruppe suchte nach qualitativen und quantitativen Unterbringung von 
Wohnmilieus mit der geforderten Dichte, andere Gruppen wendeten sich mehr 
der Strukturierung des gesamten Plangebietes zu. Es wurde mit autonomen 
Rastern experimentiert, aber auch mit freien Formen auf die Landschaft reagiert. 
Es wurde untersucht, welche Elemente des Militargebietes fur den Plan 
verwendet werden konnten wie zum Beispiel die Startbahn des Militarflugplatzes 
und des Militartestgebietes. In verschiedenen Planen wurde untersucht wie der 
Beatrixkanal als Erholungsgebiet genutzt werden kann. Kurzum, es ist vor 
allem die Geamtqualitat der Plane die zahlt. 

Es liegt nun am Stadtentwicklungsamt Eindhoven, dieses kaleidoskopische Bild 
so zu kombinieren, dass mit den Elementen des Seminars ein neues Bild von 
Meerhoven entsteht, ein Bild, das maximal zutrifft fur die Herausforderung die 
die interessante Aufgabe und das Plangebiet beinhalten. 
Die Teilnehmer des Seminars waren wahrend des Zusammenstellens dieses 
Kaleidoscops sehr inspiriert, voller ldeen. 



3. Twee plannen verder uitgewerkt 

Na het ontwerpseminar zijn enkele daarin ontwikkelde "masterplannen" in de 
TUE-projectgroepen nader uitgewerkt. 
Het plan van groep 6, de studenten Knut Kruse en Sirid Rosenbaum uit Weimar, 
Robert Angermann uit Graz, Edith ten Westenend en Jillis Eikelenboom uit 
Eindhoven is door hun verder uitgewerkt. Voor twee deelgebieden is een globale 
architectonische uitwerking toegevoegd. 
Het plan van groep 1, de studenten Arthur Claassen, Martijn de Waal en Patrick 
Geelen uit Eindhoven is door hun verder uitgewerkt. De tekts behorende bij dit 
plan is afgedrukt bij het plan van het seminar. 
Bijde plannen zijn van wege hun bijzondere kwaliteit in deze publikatie 
opgenomen. 

3. Zwei Plane weiter ausgearbeitet 

Nach dem Entwurfsseminar wurden einzelne darin entwickelte "Masterplane" in 
den TUE- Projektgruppen weiter ausgearbeitet. Der Plan von den Studenten 
Knut Kruse und Sirid Rosenbaum aus Weimar, Robert Angermann aus Graz, 
Edith ten Westenend und Jillis Eikelenboom aus Eindhoven wurde wegen seiner 
besonderen Qualitat in diese Publikation aufgenommen. Fur zwei Teilgebiete 
erfolgte eine architektonische Ausarbeitung. 
Ebenso der Plan von Arthur Claasen, Martijn de Waal und Patrick Geelen aus 
Eindhoven. Der erlauternde Text zu diesem Plan ist in Punkt 2. der Publikation 
zu lesen. 



Meerhoven Struktuurplan 

In ons structuurplan zijn allereerst 2 elementen te onderscheiden die het gebied 
structureren en ook delen. Deze elementen zijn: 
- de hoofdontsluitingsweg, die wij de primaire weg noemen. Hij loopt van de 

rotonde, aan de Heerbaan, tot aan de aansluiting met het vliegveld en de A2 
- het andere element is de groengordel die loopt vanaf het kanaal tot voorbij het 

PIROC-terrein 

Aan de hoofdontsluitingsweg zijn de belangrijke funkties verbonden. Die funkties ZIJn: 
- het centrum 
- de woongebieden 
- het sportpark en het recreatiepark 
- het bedrijventerrein 
Naast auto- en fietsverkeer is er ook hoogwaardig openbaar vervoer mogelijk op de 
hoofdontsluitingsweg. De HOV-lijn gaat vanaf het centrum van Eindhoven richting 
Veldhoven. Er is een splitsing op de rotonde van de Heerbaan. Een lijn gaat dan 
naar Eindhoven Airport, via de primaire weg. De andere lijn gaat naar Veldhoven
city. Er is een HOV-halte bij het centrum en eventueel ook bij het bedrijventerrein. 

De groengordel is nu grotendeels al aanwezig en behoeft weinig aanpassingen meer 
voor Meerhoven. De funkties van de groengordel zijn sport en recreatie. Het gebied 
is helemaal autovrij . 

De dichtheid neemt toe in de richting van het centrum. Dit wordt bewerkstelligd door 
een compactere bouw (minder open ruimtes) en door een hogere bouw. Op deze 
manier wonen de meeste mensen dicht bij het centrum, zodat de reisafstanden kleiner 
worden (ook de afstand tot de HOV-halte). 

Alle woon-, werk- en groengebieden worden door de primaire weg ontsloten. Dit 
gebeurd via de secundaire straten. Daar loodrecht op vormen de tertiaire straten 
samen met de secundaire straten het orthogonale stratennetwerk. De tertiaire straten 
ontsluiten de woonblokken. 
De drie soorten siraten zijn uiterlijk herkenbaar.De primaire weg heeft een groot en 
breed profiel, de tertiaire wegen zijn kleinschalig vormgegeven. De secundaire wegen 
zitten hier tussenin. 
Voor fietsers zijn er zoveel mogelijk veilige routes gecreeerd. op de prima ire weg en 
de secundaire wegen zijn er aparte fietspaden gepland en er kan steeds veilig worden 
overgestoken (door bijvoorbeeld gescheiden rijbanen) . 

De hoofdontsluitingsweg wordt nog extra geaccentueerd. Er is een sterke begrenzing 
aan een kant van de weg en een open begrenzing aan de andere kant. Dit wordt 
afgewisseld. De begrenzingen worden door open en gesloten bebouwing gevormd . 

Er is geprobeerd verschillende woongebieden te creeren, met verschillende woonmi
lieus. De primaire weg en de groengordel delen het gebied in 3 woongebieden 
(buurten). Elk woongebied heeft eigen verkavelingsvormen en de architektuur kan 
ook verschillen. In elk van deze woongebieden komen verschillende woningtypologien 
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voor: rijtjeshuizen, 2 onder 1 kap, villa's, appartementen en maisonnettes. Elk gebied 
heeft ook nog woningen die in verbinding staan met het park (parkwoningen). 
In elk gebied komen vervolgens nog een of meerdere basisscholen voor en praktijken 
voor huisarts en tandarts. ,(Eventueel ook nog kleinere winkels voor dagelijkse 
voorzieningen zoals een bakkerij.) 

Verder zijn er in het .plan verschillende thema's verwerkt, zoals: 
- de urban villa's aan het kanaal en aan de westkant van het gebied 
- de woningen op de voormalige startbanen 
Deze thema's geven een opvallend accent aan het gebied. 

Er is nog ruimte gereserveerd voor bedrijven ten noorden van de startbaanwoningen 
en er zijn kantoren gepland in het zuiden van het gebied. Via deze kantoren trachtten 
we een verbinding te maken tussen Meerhoven en Eindhoven aan de andere kant van 
het kanaal en de snelweg. 

Het centrum is vormgegeven door de hoofdontsluitingsweg en een zijstraat. De 
langgerekte vorm verbindt het noordelijke en het zuidelijke deel van meerhoven. Op 
de uiteinden van die lange vorm zijn twee gebouwen met binnenhof gesitueerd . 
Samen met de 3 blokken in geknikte vorm omsluiten ze een plein. Het plein wordt 
ook omsloten door de bomenrij. Er blijft wei, vanaf het plein, een doorkijk door de 
bomenrij naar het park mogelijk. 
Het plein heeft als funktie: parkeerruimte en ruimte voor eventuele evenementen 
zoals (jaar-)markten en concerten. 
De gebouwen zijn 4 hoog. De begane grond en de eerste verdieping is bestemd voor 
winkels. De tweede en derde verdieping voor kantoren en woningen. 



Meerhoven Strukturplan 

Bearbeiter: Robert AngermalUl (Uni-Graz), Jillis Eikelenboom, Edith Ten Westenend 
(TV-Eindhoven), Knut Kruse, Sirid Rosenbaum (Uni-Weimar) 

1 Allgemeines Konzept 
Das Plankonzept sieht zwei wesentliche Elemente, die das Gebiet teilen und struktu
rieren vor. Ein Element ist die Haupterschliessungsachse, die von der Rotunde zum 
Flughafen und zur A 2 fuhrt, das zweite der vorhandene- Grtingiirtel, der nur geringfu
gig verandert werden und hauptsachlich die Funktionen Erholung und Sport auf
nehmen soli. 
Die Hauptachse, an der auch die HOV-linie geftihrt wird, erhalt durch die Bebauung 
eine starke Betonung, die im Zentrum wechselt. Fast aile wichtigen Funktionen sind 
an dieser Hauptstrasse angekoppelt, das Zentrum, die Wohngebiete mit ihren 
unterschiedlichen Milieus, der Sportpark, der Erholungspark und auch das Fabriks
gelande. Die einzelnen Wohngebiete werden durch Sekundarstrassen, welche mit 
Baumreihen betont werden erschlossen. Durch die rechtwinklig verlaufenden 
Tertiarstrassen entsteht ein orthogonales StrasseMetz. Die Dichtheiten (Bebauung) 
nehemen zum Zentrum hin zu. 

2 Das Zentrum 
Die Form des Zentrums ergibt sich durch die Begrenzung der Hauptstrasse(achse) 
und einer Nebenstrasse. Die langgestreckte Form verbindet den nordlichen mit dem 
siidlichen Teil des Gebietes. Die zwei keilformigen Gebaude ergeben sich aus der 
Strassenstruktur. Sie bilden zusammen mit den drei Blacken einen grossziigigen Platz, 
der durch eine Baumreihe im siidwesten begrenzt wird. Dieser Platz soli fur grossere 
Veranstaltungen wie z. B. Konzerte o.a. genutzt werden koMen. Die Gebaude im 
Zentrum sind viergeschossig, die unteren beiden sollen fur Geschafte genutzt werden, 
die heiden oberen fur Wohnungen oder Btiros. 

3 Teilgebiet - siidostliches Viertel 
Die Dichtheiten nehmen zum Zentrum hin zu. (Netto 15 - 83 W/ha.) Es werden 
verschiedene Wohntypologien angeboten: 
- Doppelwohnhauser mit eigenem Nutzgarten , Garage am Haus 
- Reihenhaussiedlung 2-geschossig mit eigenem Garten, die Parkplatze Iiegen entwe-

der entlang der Strasse oder im Haus selbst 
- Wohnbauten mit 3 Geschossen, wahlweise SChmale Reihenhauser oder Lauben

ganghauser ohne eigenen Garten, die Parkplatze sind entweder ausserhalb oder in 
den Hbfen, Grtinstreifen vor den Wohnungen 

- Wohnbauten 4-geschossig, gestapelte Maisonetten, Laubenganghauser 
Besonderheiten: Schragstellung der Hauser am Park, sie bffnen sich zum Park hin. 
Vier Wohntiirme sind hoher als die umliegenden Gebaude, sie heben sich markant 
heraus und dienen der besseren Orientierung im Gebiet. Den beiden Schulen sind 
noch jeweils grosszi.igige Sport- und Spielgebaude zugeordnet. 
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Noordoostkwadrant 

Over dit deelgebied is een orthogonaal raster gelegd, met van de primaire 
ontsluitingsweg (de hoofdas) weglopende secundaire ontsluitingsstraten en 
daar loodrecht op de woonstraten, welke de binnen dit raster gelegen 
bouwblokken een- of tweezijdig ontsluiten. Het type bebouwing in deze 

. bouwblokken neemt in dichtheid en hoogte naar de rand (het kanaal) af. 
Dit uit zich in het bestaan van gesloten bouwblokken met vier lagen, waarin 
zich maissonettes bevinden, nabij de hoofdas en vrijstaande woningen nabij 
de kanaalzone. In de middelste of overgangszone bevind zich een menging van 
woningtypen met hoge en lage dichtheden. Een bijzonder element is de oude 
korte airstrip, welke diagonaal door twee bouwblokken loopt, in eerste 
instantie de maat van het raster bepaald heeft en aan beide zijden bebouwd 
is met drive-inwoningen. Verder ligt in het oostelijk deel een sterke 
greene strook dwars op de secundaire ontsluitingsrichting, en zijn aan de 
zuidelijke rand appartementengebouwen geplaatst welke ook aan de andere 
zijde van de hoofdas te vinden zijn . De bouwblokken die aan de greene 
randen van het gebied gelegen zijn openen zich naar deze omgeving, terwijl 
de bouwblokken nabij de hoofdas in vorm en woonmilieu een voortzetting zijn 
van de bebouwing aan deze primaire ontsluiting. In de grotere open ruimtes, 
nabij de airstrip en het grote hof aan de westzijde, zijn scholen gelegen. 

Bebouwing nabij de Poot van Metz 

Direct aan de A2 staat een onderbroken wand met kantoorbebouwing met een 
hoogte van vier tot zes lagen. Deze bebouwing werkt als een geluidsscherm, 
zodat de 50 dB(A)-grens aanzienlijk teruggelegd wordt en daarmee direct 
nabij Eindhoven-Strijp een gebied vrijkomt voor woningbouw. Dit versterkt 
de relatie tussen het oude en het nieuwe Eindhoven. Vrijwel d i rect achter 
deze kantoorwand vindt men dan ook ten noorden van de Heerbaan een laan met 
2-onder-1-kapwoningen. Aan de zuidzijde van deze weg kunnen bedrijven 
gevestigd worden die goed kunnen profiteren van de locatie. 
De jachthaven aan het Beatrixkanaal is flink vergroot, en vormt een hof 
voor een bouwblok dat aan beide zijden van het kanaal ligt en aan de 
oostzijde is afgesneden door voorgenoemde kantoorwand. In dit bouwblok 
bevinden zich twee lagen hoge woningen, welke in hoofdzaak op het hoge 
maaiveld gelegen zijn, maar ook door een 'sousterrain' ontsloten worden 
vanaf de laaggelegen kades. Verder staan er twee torentjes, welke een 
afsluiting vormen voor de bebouwing in de kanaalzone. 
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Erlauterunqen zurn TeilprojeK+ 

Wc\chc 

Vor - unci 1-Jochtc.ilc: br-;ns+ do.o mit o;ch ur"\d wo.:> ko.~"'~n dicoe ~~ba.uur"'l<:j t~r 

den :,to..dHcil Me.crhoven ~c:.ir. - Te.il de~ qc~rntcn ~od1cbau.kO"'Zcp+c~ oolcr 

nur cine 6atelliten~todt ? 

Vortde die durch die 'BdonploHc.n bereib vornc."'de.nen HO.uoe.rtur.do.. -

rnen·tc , d<c mog\iche Nord- ~C.d- Au~richtunq dcr WohnanloCje ( Zon .. e.runs 

der Grur"\driooe) L.u .... d d;e durch den Valou.t der 'Bdor"'lploHcn VOI~e~e.bcr"'lc 

Ar"'lor-dnur-.~ dcr H~u.bCIZeilen , d<e cinc:.r~cib eine Klore Defir-.i1ion dcr -e,c
bcuur.g~~+ru.ktL-~1 zulo~+ o'"'d o..r.den::rOt:ib da~ ci"'~c~'nf"\iHene ~n~ru.m ouch 

o.b 60\ch~:> crl<cr""'bo.r mod--.~. 

No.ch+eile : d;~ ex.1rerr'\C Lormbdo~t."gul"\~ durch den :.rivilen 1=-lu.(jhc\cn i("l"") 

Nordet~ ~wic 'Probkme ,.......;T dcr Abwo.~~~~~hru~"'~<;i od.er der- Verlcqu.n~ andCICI 

LcifunQ,!:>~y~teme . 

Do.~ qc~o.rntc: konzept l;.o~+ :>ich ;n '-+ Ho.up+fe;te zcrlc.qen I welchc au:, der nord

licher"'l Bcl-onbohn , der ~dlichen 'E>da~'~bOh() ~ow··c de,...... 6nqe~chobcncr. Cent

rum und dem 'Park ob verbinden+e £lcrnente bejtcl.cn . 

Nordbal.n ( co . 50 r<"\ bre;+ ) : bcoteht aut> e'"'c:r-

b (4)-qc!:>cho~oi<?JC~'~ unci ~iner 2-qe~cho'.:l~iqen 

Hou.~cneile ( jewcd~ an den 'Ro.nd der "Bdonplctte 

qc:x:hobc" ) . 'Oa~ Nordl....au~ bout ~ich o.b 'R;e9c\ Out 

v~nd bddc\- :,a cinen L&rm ~chutz f~r den · tJich durch 

Av.~e·,nancler~ch~eben bildcnk<"' Boulevard. Die fr

~chlicf3ung d;e~~ 'Riegcb crtolq+ au\ der tJord~;te 

: nur Gc::x:ho::>~wohnunqen), I...X)bci dcr Lcubcngo.""'g 

d~ Cf"!>-lc .:d>a\c und d~ folqcc..dc ..?one au~ bod 1 

'...Ji ,··d\anq und ein~erC.d<tcm Neben:tim<"f"ler d;c zwcitc 

Scholc gcgc,.... de" 2.;vilcn "fk ... <?,hafc" b.ldcn . \.John

:-ourne und "'Oalkon ::>i.--.d noch 6~den !"1"\;t "'Click ouf 

d~n 1brk o, ... v:::.q.cr;chtd , wobc; d'-'~rcn Wcglc~ocn 

:le::> 'bolkon::> 6"'c \.Joh"ro.umcrwc.i+cn..t~QM~t wcrden konn ( ro."J:x:>.dcngc~o.l -

- ~ 158 I 

~ c;,(() 
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t ... ,..q ~ehe '2>ild , ) . ~ !)Udl~c KO.ux.r.2C.:lc: 1 c;le:c,he!) Grurodr-o.:Jef" w;e ~n:be;'le , bt: • 

')+e~ ou!:l ·,e~;l:, Z Moi')o.)l"\etkwoh ...... ....qet'\ pro B.ct rn &re;~ . lroc::hl;c~ ... nq cd01q\ ebel'\· 

erd;q \Of"\ der ~rd~,\c , ~ ~iC~ ;...... EG ollc ~tlt'"Ou""< be(;.-..de"" u""C' ~\d-1 dod...,.rc'r. 

;..... ():; e'nc ~ende Uoh...,lore c:~ibl . A...er;ehi'-""Q er[oiQ~ o'-'Ch h< ... o ... r c:krl 

~\cr :i.odt:ch bef;....dl:chen 'Jbrk ,.....;;' d:te\<~ el'\"'\ Zugonq 2u d:e~rn . 0er Zich Z~.Ji~cl-o.c:" 

t.b<d · UN! ~.,.;le b4~dl;cl-.e &ulcvo•d '-"•d o.l\c.i~ 

c,:l.xck fu-;,::.qO.~r u . i<odfahrrr qc:rouhl ~,.~ .... d i')t ')tr..,.'lc: • 

f..,.rieM d....,.~ ;" d<. ~;1c cO~:,chobct"''(."" G~h0f~ ====>... 
!Y'd d.:e Qt:QO'\~bcT ~ TrcppenhOu:>e"" de:, ~rdho.u· ~~===~,;.,_ 
~:. beP~Iic.hcn z .... ~Onqel"\ Zv.rn tb.t'k . O.e E.r -

><hi:e~unq de> !Xt>eleo pe• Aulo .,foiql du•ch e;..., 

zu.rohrb:Jtro~ hinter dcr'f'l 1-..br-drleqc\ • vobc.i d;e 'Por

k;crvnq ;.., EG d<::.eo olc.llf;..,dd ( !rlellplo.lzc [~, 

Nord· und ~dz.:ilc Ou>re:che~d) tloducch <:<~If 

de< Aul,.d<chc c""- .0\1;9 unlerqeord~ele 11ollc und 

ttO~~ 2u!X...I.1Iich l"'cc.h zvr ~.lebu~ der fu'!)~cy.)no:r· 
lOI"'oC: be; ( \Jeq z:u."""' A ..... ~o bzw. zu,.,..., ~ov:>) . •'.:'..· 

~dboh"' (co . 25 ...... brcif ) : bc~\ch~ lcd;~l:ck ~, c; .... er HOI.4x.ru:\k ( ic~;,, 2 I.JE ), 

'-'<iohe ou"" o.n do~ i!ond do• 1'\ol\e 'i<:.cho~ ~;...J . tlodu•c+, «q;b\ ,;cl, O.'-'t 
de• Nocd!Oic die ~[oh•lool·or.>e • "'bc;. ouc+, "" ck A...\oo ou> de~ :n.,~~b; ld 
..-:r!leh\oJ;..-.dcn , do :"""erholb dcr HOuxr qepotk~ w.rd.. fr~hl.cen.k''9 et{olqt ebc" • 

en::liq '1.01'1 der t-.bcd~\e , "-llbe: ~·c.h ;....., l.G d;c. Goroqen . d;c. £ ,"""hc:qerwohn......q ~· 

~:e. der l u90nq lur OG · lloh"'v'"'q be finder"\ . O..C Hciu ::cr ~ .... d ~"'~Och de ...-.'"'I ; ......, 

~de:" onqtc:'fUCnh:t"\ Gr{,ng~ld ou~qericklc.l u.-.d wcrc:lcn dvtcl-1 Zu- b2'"'-'. "Ovtch· 

Q0"(): 2u die::c""""'""~ ~tr-vkh.or iM, d..:e o ... c~ o.\~ d :rck1c Vc:-r bindo,..~.f"'C3 f~r r.._.~,~o'"'qer 

c:der Ro.d~~rer- der »ordbohn d ;ener"\ . 

Ce'"'~f'"ur'f'l : ~lc.IU. ~;,1.., .,...... ~2'-'"'3 o-\ d;~ HO.u.:x:tl'e\!Gn o1:. c:• .... ¥X-...n.!k.""'C~ bl~. 

e.j,.,~>:hob: ... c~ £1c-.cnt do.r ~ i:.l dutch .x.'""' l.o~ o. ... c~ do~ w:chfi~k ' ~~ 

durc"' dc:r. \C.rlou\ dcr HOV "''Ch \Cf"~c:t!<1 \.J;rd f.~ ~"'-c""'t Z \,)Qf do'!) Woht-.qcbG' 

l'U zer~ailc,.., , ~;b;.,...,dd ~~ jcdoc.h 9trodc do.durc:M 
1 
do~ ~::> c:kr. 01..\r~o""'J 

lc:d:ql;c,.h i~ 'bcr~;C~ ckr fv.':>:q:......qerzonc zviO.:,:,i ( A,...to W~t ""'r 1..11"'\cr~ord· 

oele llollc ) . D..,.ch d<. ~·~~tell......., cr~b<n >i<h b(,cl:•x•to deo Ce"~'""'' 
PIO.be I die r~r den !*ro~C:l"'VCI"koi.Oor , Veron~~o.H~ oder o~c:re ~ c::f'"'u.h~ I.JC:T

d.::"' ~<O ..... ~..... . A..P.>er der (c,..,\ru,......~f ....... ld;o.-.. ')tclll t~ OM,we:~c.re"' d:e w~t~~lt 

~d,;ndw-~ """'"' Ho:rhovcn do• , wobe; lo.-.qo d;e>cr kh>c !0•1 o.l\c. <-.> 'e"

\;llf'M l=unld;ene" c6 ~lodle;b "'"'l<kCpf>Cil ,;..,d . 
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