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VERVANGENDE NIEU~OUW IN WOENSEL WEST 

Verantvoording: 

Mijn doel in de afstudeerfase vas het mij bekvamen in het architektonies en 

stedebouvkundig ontverpen, in het bijzonder van sociale woningbouv in rehabi

litatiegebieden. 

De aanpak hiervan is in tvee delen uiteengevallen • . 
Ik ben begonnen met een onderzoek naar de achtergronden van de stadsvernieuv-

ingsproblematiek en de rol van de verschillende maatschappelijke geledingen 

in de volkshuisvesting. Dit om mijn toekomstige positie als medevormgever van 

de gebouvde c.q. te beuven omgeving te bepalen en een idee te krijgen vat een 

vormgever op dat gebied binnen de maatschappelijke kontekst kan uitrichten. 

Tijdens dit onderzoek ben ik tegen mijn uiteindelijke plangebied opgelopen: 

Woensel West. In dit gebied is in het verleden uitgebreid onderzoek gepleegd, 

onder andere door studenten van de TH en wel met name door Hans Ebberink. 

Van hun verslaggeving heb ik in beide fases van mijn afstudeerverk gretig ge

bruik gemaakt. Het onderzoek heeft zich op sociaal-ekancmies en politiek ter

rein bewogen en is uitgemond in een samenvattend verslag, dat vooral voor mij 

persoonlijk van betekenis was. In het hoofdstuk eerste fase volgen de konklu

sies van het onderzoek en een beknopte uiteenzetting over de positie, die 

vormgever van de gebouvde c.q. te beuven omgeving, mijns inziens binnen de 

maatschappelijke kontekst in kan nemen. 

In de tweede fase van mijn afstudeerwerk is allereerst het verkterrein in de 

wijk ingeperkt tot het gebied wat omsloten wordt door de Boschdijk, Marconi

laan, de Edisonstraat, de Wattstraat en de Franklinstraat. 

In deze fase kunnen drie onderdelen onderscheiden worden. 

1. Een onderzoek naar de woontechniese renovatiemogelijkheden van de wonin

gen type Galvanistraat, teneinde in of rondom deze voningen met hun ge

ringe woonoppervlakte 1 tot 6 kamerwoningen te realiseren. 

2. In samenhang met de woontechniese renovatiemogelijkheden de stedebouwkun

dige struktuur verbeteren. Dit werd naar aanleiding van persoonlijke waar

neming, toegespitst op het opheffen van het isolement van het Baakeland

plein d.m.v. een doorbraak tussen het plein en de Galvanistraat en de aan

pak van het parkeerprobleem, gerelateerd aan het grote verschil tussen o

penbaar en privé terrein in vergelijking met meer recente wijken. 



3. Het opzetten van een nieuwbouwplan, uitgaande van de bestaande stedebouw-

kundige randvoorwaarden en de aktuele tehoefte aan huisvesting. 

Onderdeel één en twee zijn te beschouwen als vingeroefeningen voor de aanpak 

van onderdeel drie, vooral wat betreft het stedebouwkundig aspekt. 

Het verslag wat voor U ligt beschrijft, naast de konklusies van de eerste 

fase, de ontwikkeling en het resultaat van het derde onderdeel van de tweede 

fase: vervangende nieuwbouw in Woensel West. 

Een laatste opmerkingwil ik maken over de realiteitswaarde van het nieuwbouw

plan. 

In de realiteit van de stadsvernieuwin~ worden op verschillende momenten in 

de ontwikkeli~g van een plan beslissingen ~enomen door een team, bestaande 

uit een vertegenwoordiging van de bewoners, bestuurlijke autoriteiten, soci

aal deskundigen en de architekt; beslissingen aangaande: 

- de gewenste bevolkingssamenstelling 

- de diversiteit van woningtypes 

- de lokatie van de diverse wonircgtypes 

- de verdeling privé - openbaar terrein 

- de inrichting van openbare terreinen 

- de betaalbaarbeid van de woningen 

De beslissingen zijn in deze studiesituatie door mijzelf, in overleg met de 

eksamenkommissie genomen. Bij de besluitvorming zijn de uitgangspunten voor 

rehabilitatie van de wijk, zoals geformuleerd in het afstudeerwerk van Hans 

Ebberink, een belangrijke steun geweest. 



EERSTE FASE 

De konklusles van het onderzoek Notities over stadsvernieuwing; Woensel West: 

een illustratie en de rol van de vormgever in de maatschappelijke kontekst. 

De konklusies: 

1. De overheid heeft binnen de"produktiewijze"de taak om de konflikten, optre

dend bij de stadsvernieuwing te regelen. 

(" ••• niet zozeer een technies begrip ( ••• ) maar een maatschappelijk begrip. 

Het staat voor het raamwerk of net waardoor de verschillende grote systemen 

die we in de samenleving kunnen onderscheiden aan elkaar gerelateerd zijn. 

Als tamelijk autonome~ maar toch sterk in elkaar grijpende systemen ( ••• ) 

worden in navolging van Engels onderscheiden: de ekonomiese, de politieke 

(staatsinstellingen, recht) en de ideologiese (de manier waarop mensen over 

zichzelf, over anderen en over hun omgeving denken, de godsdienst de kunst) 

Het ekonomiese systeem (de manier waarop we de natuur transformeren ten be

hoeve van ons levensonderhoud) bepaalt uiteindelijk (d.w.z. in grote lijnen 

en op de lange termijn) de hele produktiewijze.") 

(Uit "denken over ruimte", dr. J. Launspach, Wonen TA/13K 22- 73) 

2. De relatief achterblijvende produktiviteit in de bouwnijverheid brengt een 

stijging van de bouwkosten met zich mee, die bov.en de algemene prijsstijging 

uitgaat. 

3. De huurprijzen in de sociale woningbouw worden zonder overheideinterventie 

steeds meer onbetaalbaar voor die groepen uit de samenleving die op de so

ciale woningbouw zijn aangewezen. 

4. Het overheidsingrijpen versluiert het wezenlijke konflikt in de volkshuis

vesting: de arbeider krijgt te weinig betaald voor zijn geleverde arbeid 

om zonder steun op de woningmarkt te kunnen opereren. 

5. De graad van organisatie van de bewoners en de daaruit vloeiende kracht 

waarmee de sociale eisen gesteld worden bepalen mede de mate van integratie 

en repressie. 

6. De vormgever van de gebouwde omgeving krijgt binnen de produktiewijze de op

dracht bepaalde sociale, politieke en ekonomiese processen vast te leggen 

in de gebouwde omgeving. Hij / zij moet deze opdracht realiseren binnen de 

door produktiewijze gestelde normen. 
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Op deze laatste konklusie wil ik nader ingaan om mijn opstelling in de vorm

geving van de gebouwde omgeving toe te lichten. 

Het verschil tussen de abstraktheld van de sociale, politieke en ekonomiese 

processen en de konkreetheld van de gebouwde omgeving leidt ertoe dat de ge

bouwde omgeving niet geheel kan voldoen aan de eisen die door deze processen 

gesteld worden. 

Dit niet kunnen voldoen werkt naar twee kanten: 

aan de ene kant doet de gebouwde omgeving tekort aan de sociale, politieke 

en ekonomiese processen en aan de andere kant ontstaat er, door de mogelijk

heid om deze processen precies te konkretiseren in de gebouwde omgeving een 

"overwaarde","een bepaalde betekenis die niet alleen verwijst naar wat er 

achter ligt". 

De "overwaarde" nu wordt door de maker, de vormgever van de gebouwde omge

ving, bewust of onbewust aan zijn produkt meegegeven en zij kan invloed 

hebben op de maatschappelijke processen. De "overwaarde" is de vrijheid 

van de vormgever, een marge die binnen de produktiewijze wordt getolereerd. 

De breedte van de marge is weer te~1g te leiden tot de stabiliteit binnen 

de produktiewijze. 

Revolutionair kan de gebouwde omgeving in zich nooit zijn, omdat zij kon

kreet is, hoogstens kan de "overwaarde" een shockeffekt opleveren, een 

(altijd) gedeeltelijke antithese t.o.v. de these van de bestaande gebouw

de omgeving, wat toch langerzamerhand weer in de gebouwde omgeving wordt 

ingebed en door opdrachtgevers juist als een prestige verhogend verschijn

sel wordt geaksepteerd en gestimuleerd~ de synthese. 

Men kan de "overwaarde" op talrijke manieren invullen: het voornoemde 

shockeffekt, het relateren van de gebouwde omgeving aan een bepaalde ide

ologie (de stalinistiese en fascistiese architektuur zijn daar duidelijke 

voorbeelden van) en meer algemeen het ontwikkelen en toetsen van een denk

beeld over de relatie tussen mens en gebouwde omgeving, teneinde tot de 

essentie van de gebouwde omgeving op zich te komen en vanuit die essentie 

de gebouwde omgeving vorm te geven. 

~ij dezebenadering wordt de gebouwde omgeving in eerste instantie losge

koppeld van de produktiewijze en benaderd aan de oorsprong. 

Een benadering die mij aanspreekt omdat m.i. vanuit de oorsprong alles 

inzichtelijk wordt en binnen de komplexiteit van de gegeven produktie

wijze op waarde geschat kan worden. 



De beleving van de gebouwde omgeving door het individu, de mens, dient in de 

vormgeving centraal te staan. De gebouwde omgeving is immers de realisatie 

van de behoefte aan huisvesting van het individu, de interaktie tueeen het 

individu en andere individuen en de interaktie tussen individuen en institu

ties, waarbij het individu, de individuele beleving de konstante is. 

Huisvesting is, naast voedsel en kleding, een natuurlijke behoefte van de 

mens. Omdat de mens een verstand heeft dient deze huisvesting niet alleen 

fysiek maar ook geestelijk met de natuur in overeenstemming te zijn. 

De natuur is voor de mens onbewoonbaar, dus moet de mens daarvan een ruimte 

kunstmatig afscheiden. 

Werkend vanuit dit grondbeginsel,hei individu en de huisvesting van het in

dividu in de natuur (natuur en architektuur) is door een groep architekten, 

de "Bossche school'' genoemd, een architektuurtheorie ontwikkeld. 

Deze architektuurtheorie handelt over de architektoniese funktie die op ons 

lichamelijk welzijn betrekking heeft en over de architektoniese expressie 

die op ons geestelijk welzijn betrekking heeft. 

De konsekwente logiese opbouw van de theorie buiten de produktiewijze om en 

de uitwerking van de theorie in de praktijk, dus binnen de produktiewijze, 

hebben mij vanaf de eerste kennismaking met deze theorie aangeproken. 

Voor een volledige uiteenzetting van deze theorie verwijs ik naar het boek 

"de architectonische ruimte" van Dom H. van der Laan, verschenen bij uit

geverij E. J. ~rill in 1977. 

Naast het eerder genoemde grondbeginsel wil ik op deze plaats nog enkele 

hoofdgedachten noemen: 

- de huisvesting van het individu is het begrenzen van een deel van de on

begrensde na~uur door het oprichten van massieven (wanden), waardoor bin

nen de massieven een bewoonbaar menselijk verblijf, de eerste architecto

niese ruimte~ wordt gemaakt en ook de natuur bewoonbaar gemaakt wordt. 

-"de architectonische ruimte krijgt ( ••• ) haar zichtbaarheid door de ge

vormde wand, zoals de natuurlijke ruimte haar bewoonbaarheid te danken 

heeft aan het afgebakende binnen" 

"d·e architectonische ruimte" blz. 35 

"de kleinste ruimte, de ruimtecel, ligt aan de basis van het volledig 

menselijk verblijf. Zij breidt zich uit tot de vorm van het samengestel

de huis, dat op zijn beurt wordt opgenomen in een stedelijk verband." 

"de architectonische ruimte" blz. 154 



Het begrip kleinste ruimte kan als volgt gedefiniäerd worden: 

de van de natuur afgescheiden ruimte waarbinnen het verblijf van het individu 

en interaktie tussen individuen mogelijk is. 

De normen voor de schaal van deze ruimte worden binnen de produktiewijze ge

steld, op basis van de lichaamsgrootte van de mens en de ervaring van de ruim

te van handelen en lopen. 

- eenvoud en zuiverheid in architektuur en stedebouw. 

Deze hoofdgedachten zijn de achterliggende gedachten bij het ontwikkelen van 

het stedebouwkundig en architektonies plan, waarvan het resultaat voor U ligt. 



STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE 

De volgende punten zijn in stedebouwkundige analyse aan de orde gekomen. 

1. De ligging van de wijk in de stad, de begrenzingen van de wijk en het ka

rakter ervan. 

2. De struktuur van de wijk. 

3. De verkeersstruktuur. 

4. Het karakter van de wijk. 

5. Groenvoorzieningen, speelvoorzienin~en en ruimtebeslag privé openbaar. 

6. Verder aanwezige voorzieningen. 

7. Bevolkingssarnenstelling. 

De uitgangspunten voor het nieuwbouwplan zijn op de stedebouwkundige analyse 

geënt. 



DE LIGGING VAN DE WIJK IN DE S~AD, DE BEGRENZIN~SN VAN DE WIJK EN HET KARAK

TER DAARVAN 

Woensel West ligt in het noord-westen van de stad Eindhoven net buiten de 

rondweg. 

Aan de westkant van de wijk loopt de spoorlijn Eindhoven Boxtel. 

Aan de noord- en westkant van de wijk liggen uitgebreide industriële komplek-

sen. 

Aan de zuidkant wordt de wijk begrensd door de Marconilaan, een deel van de 

stadsroódweg, en aan de oostkant door de Boschdijk, een verkeersader van in

terlokale betekenis. 

Door de aard van de begrenzingen en de verkeersdrukte ligt de wijk nogal 

geïsoleerd ten opzichte van de aangrenzende woonwijken. 

·ilGD 
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DE STRUKTUUR VAN DE WIJK 

De struktuur van de wijk is warrig te noemen. Men kan drie hoofdlijnen, ("as

sen"), onderscheiden die wat betreft richting geen relatie hebben met de be-

grenzingen. 

Deze assen zijn de Edisonstraat, Wattstraat en Franklinstraat. Zij ontsluiten 

een groot deel van de wijk. Het noordoostelijk gedeelte van de wijk wordt 

ontsloten door woonstraten, met name de Lorentzstraat en de Mincklerstraat. 

De struktuur van de wijk is te verklaren uit de ontstaansgeschiedenis van de 

wijk. 

Vanaf 1920 tot 1960 zijn er in 6 min of meer zelfstandige woningbouwkomplek

sen gebouwd, waarvan de eerste 5 door woningbouwverenigingen en stichtingen. 

De eerste bouwfase omvatte de Edisonstraat met enkele daarnaast gelegen 

blokken, in feite het hart van de nu bestaande wijk. 

Bij de planning van de wijk werd uitgegaan van het in 1920 bestaande verkave

lingspatroon. Zo was de Edisonstraat van oorsprong een landweg die vanaf de 

~oschdijk (onder een hoek van ongeveer 30° met die Boschdijk) naar een spoor

wegovergang in het verlengde van de huidige Pieter Zeemanstraat liep. 

De as Wattstraat - Galileistraat was ook een bestaande landweg. 

Verder bestond er ook nog een verbinding tussen de Boschdijk en de Groene

woudseweg/Edisonstraat waarvan de Ampèrestraat nog een restant is. 

De rest van deze verbinding is bij de realisatie van het kompleks Musschen

broekstraat e.o. verdwenen. 

De as Franklinstraat is te danken aan het feit dat over dit tracé een hoog

spanningskabel liep, waar het PNEM gebouw op de hoek Wenckenbachstraat -

Wattstraat en het brede profiel van de Franklinstraat nu nog aan herinneren. 

Op de kruising Edisonstraat Franklinstraat, en de verbinding Boschdijk -

spoorlijn werd het Edisonplein gemaakt. 

De Edisonstraat werd in lengte richting visueel begrensd door het Celsius

plein, waarachter de Edisonstraat als de bestaande landweg nog verder liep. 

In dezelfde tijd werd ook de aanzet gegeven voor het ontstaan van de krui

sing Wenckenbachstraat, Franklinstraat en Wattstraat, die pas rond 1935, dus 

15 jaar later zijn definitieve vorm kreeg. 

Dit gebeurde bij de voltooiing van het kompleks Musschenbroekstraat e.o. 
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VERKEERSSTRUKTUUR 

De gefaseerde opzet van de wijk en de_gedeeltelijk daaruit voortvloeiende war

rige struktuur hebben hun weerslag gehad op de verkeersstruktuur. 

Wat betreft hun breedte en profiel zijn maar drie straten geschikt als buurt

ontsluitende straat nl. de Edisonstraat, de Wattstraat en de Franklinstraat, 

alle drie in de zuidelijke helft van de buurt gelegen. 

In de noordelijke helft van de buurt is de buurtontsluitende Edisonstraat door 

middel van woonstraten aan de buurtomliggende straten (de Boschdijk, de Groene

woudseweg en de Pieter Zeemanstraat) gekoppeid, hetgeen bij de huidige ver

keers- en parkeerbelasting problemen oplevert. 

Naast bestemmingsverkeer wordt er in de buurt ook doorgaand verkeer aangetrof

fen, nl. het verkeer van en naar het Philips Nederland kompleks ten noorden 

van de wijk, wat aan de Pieter Zeemanstraat twee toegan~en en aan de Groene

woudseweg één toegang heeft. 

Een groot deel van dit verkeer wordt afgewikkeld op de Groenewm1dseweg, het

geen de bereikbaarheid van de groenstrook aan de spoorlijn, waar de wandel

en speelmogelijkheden aanwezig zijn, verslechterd. 

De route Boschdijk - Wattstraat - Galileistraat - Marcanilaan wordt door veel 

verkeer, ook vrachtverkeer, gebruikt als sluiproute. 

Men mijdt zo namelijk t~ee stoplichten. 
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HET KARAKTER VAN DE WIJK 

Woensel West is vanaf haar ontstaan een woonwijk, opgezet om de van buiten 

Eindhoven aangetrokken Philips employees te huisvesten. 

In 1921 werd met de bouw van het kornpleks Edisonstraat e.o. begonnen. De wo

ningen werden gebouwd in het kader van de noodwoningwet van 1918, die be

doeld was om het onrustbarende tekort aan woningen, ontstaan tijdens de eer

ste wereldoorlog, terug te dringen. 

De opzet was dat de woningen na 15 tot 20 jaar vervangen zouden worden door 

bouwtechnie~ en woontechnies kwalitatief betere woningen. De genoemde wonin

gen maken tot op heden (60 jaar later) nog deel uit van de woningvoorraad 

van de wijk Woensel West. 

Na de realisatie van dit kompleks woningen zijn er nog 5 min of meer zelf

standige kompleksen woningen gebouwd, elk voor een specifieke groep bewoners, 

variërend van ongeschoolde arbeiders tot het midden kader van Philips. 

De gedateerdheid en de geplande verschillende bewonerskategoriën per kompleks 

met de daarbij behorende status uitten zich in het stedebouwkundig plan en in 

de stedebouwkundige detaillering. 

De woningvoorraad in de wijk bestaat voor het grootste gedeelte uit éénsge

zinswoningen (goothoogte 3 tot 5,5 meter). Aan de Groenewoudsweg treffen we 

een kompleks duplexwoningen aan. (Na de oorlog gebouwd met de intentie er na 

verloop van tijd éénsgezinswoningen van te maken). 

Op de hoeken van de kruising Wattstraat, Franklinstraat, Musschenbroekstraat 

en Wenckenbachstraat, aan het Edisonplein en het Celsiusplein vinden we, bo

ven soms voormalige winkelpanden, bovenwoningen. 

Op deze stedebouwkundig gezien markante punten gaat de goothoogte / dakrand

hoogte de 9 meter niet te boven. 





PLEINEN EN VERWIJDINGEN / STEDEBOUWKUNDIGE DE'J"'AILLERING 

Het ontstaan van het Celsiusplein, Edisonplein en het plein bij de splitsing 

Wattstraat - 1e Franklinstraat is reeds beschreven. 

Het Celsiusplein is een plek die de visuele beëindiging van de Edisonstraat 

vorm geeft. Het plein wordt ingeleid door een verwijding van de Edisonstraat. 

Het Edisonplein is gevormd op het snijpunt van drie hestaande assen en het 

plein Franklinstraat - Wattstraat is gevormd op de splitsing van de twee eer

der genoemde straten. 

De andere pleinen zijn buiten de bestaande verkaveling toegevoegd. 

Men kan de andere pleinen globaal in twee groepen verdelen: 

A. Pleinen die li~gen aan of deel uitmaken van buurtontsluitende straten. 

B. Pleinen die liggan aan of deel uitmaken van woonstraten. 

Tot kategorie A. behoren: 

het Mincklerplein, Newtonplein, Celsiusplein, Edisonplein en het plein bij 

de splitsing \vattstraat - 1e Franklinstraat. 

Tot kategorie B. behoren: 

het Baekelandplein, Humboltplein en de Snelliushof. 

Van de pleinen die tot kategorie A. behoren is de gebruiksmogelijkheid als 

speelgelegenheid miniem door de afmetingen, de ligging van het aanwezige 

groen en de verkeersintensiteit. (Uit de kluiten gewassen middenbermen). 

M.u.v. het Newtonplein waar dan ook een speelplaats ligt. 

Bij de pleinen die tot kategorie B. behoren ligt het niet veel anders. De 

verkeersintensiteit is natuurlijk niet hoog maar door de geringe afmetingen 

van de pleinen en de parkeerbelasting is de ruimte die als eventuele speel

gelegenheid overblijft gering. Zeker bij de Snelliushof en het Baekeland

plein. Het Humboltplein is een schoolvoorbeeld van mooi kijkgroen. 

Stedebouwkundige detaillering 

Alle pleinen worden (m.u.v. Baekelandplein) gevormd door bouwblokken die 

knikken en/of de hoek omlopen. Vaak worden de hoeken geaksentueerd door 

hoogteverschillen in de gootlijn/dakrandlijn, het naar voren springen van 

één of meer panden en verschil in bestemming van pande~, die in de gevel 

tot uiting komen. Deze aksenten versterken en begrenzen de pleinvorm en 

breken de eentonigheid van langgerekte huizenblokken waardoor de herken

baarheid en de appèlwaarde groter worden. 
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GROENVOORZIENING"SN, SPEELVOORZIENINGEN EN RUIMTEBESLAG PRivÉ OPEN11AAR 

Aan de westkant van de wijk aan de spoorlijn ligt een groenstrook over bijna 

de gehele lengte van de wijk. Als speelgelegenheid is deze geschikt c.q. ge

schikt te maken. Als kanttekening moet hierbij wel geplaatst worden dat de 

drukke Groenewoudseweg overgestoken moet worden om deze groenstrook te be

reiken. Al het andere groen in de wijk kan bestempeld worden met kijkgroen, 

voor zover groen aanwezig. In de wijk is zeer weinig openbaar groen aanwezig, 

in sommige straten ontbreekt het zelfs geheel, op de planten op de venster

banken na. Het aanwezige openbare groen is door de ligging (versieringen van 

pleinen en verwijdingen) en geringe afmetingen ongeschikt ~ls speelgelegen

heid en wandelgebied. 

Er is van oudsher maar één speelgelegenheid in de wijk nl. op het Newton

plein. Door rekonstruktie van het Baakelandplein is daar ook wat ruimte vrij 

gekomen voor enkele speeltaestellen. Bij de vergelijking tussen Woensel West 

en nieuwere wijken in Eindhoven wat betreft het aantal m2 openbaar groen per 

woning scoort Woensel West ook duidelijk het laagst. 

Ter illustratie een staatje uit Woensel West II: 

Woensel West 26 m2 groen per woning 

De Tempel 40 m2 groen per woning 

Vaartbroek 68 m2 groen per woning 

Eekart 99 m2 groen per woning 

Mensfort 48 m2 groen per woning 

In de nabijheid van de buurt, ten noordwesten van de spoorlijn, ligt het Phi

lips - de Jong wandelpark. Dit volledigheidshalve. 

Privé /Openbaar 

Het aantal m2 groen per woning in deze wijk hangt nauw samen met het aantal 

m2 openbaar gebied per woning. De hele wijk is ~ 45 ha groot en telt~ 1700 

woningen, wat neerkomt op een bebouwingsdichtheid van 40 woningen per ha. 

De woningen zijn m.u.v. de hoeken van het Celsiusplein en de duplexwoningen 

aan de Groenewoudseweg, niet gestapeld. Bij de opzet van de wijk heeft men 

de privégebieden laten prevaleren boven de openbare ruimten, wat zich uit in 

de smalle profielen van de woonstraten en de doorgaans zeer d~epe achtertui

nen. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit dat de eerste bewoners 

voor een groot deel mensen van buiten waren die gewend waren hun eigen groen

ten te verbouwen. De achtertuinen zijn via brandgangen bereikbaar. 
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AAN'w'EZIGE VOORZIENINGEN 

- Scholen: in de wijk is 1 basisschool aanwezig, en wel op de splitsing Gali

leistraat - Wattstraat en 1 kleuterschool gevestigd in een houten 

noodgebouw. 

Het grootste gedeelte van de schoolgaande kinderen uit de b11urt bezoekt scho

len aan de overzijde van de Boschdijk nl. in de Allard du Hamelstraat, aan de 

~oschdijk en de Franklinstraat. 

Een situatie die door de verkeersdrukte op de ~oschdijk gevaarlijk is. 

- Winkels: 

Zoals op het kaartje aangegeven zijn er 3 winkelkonsentraties (5 of meer win

kels) in de wijk, op het ~disonplein, het Celsiusplein en de splitsing Watt

straat - 1e Franklinstraat. De eerste twee kansentraties horen bij de eerste 

bebouwingsfase van Woensel West, de derde hoort duidelijk bij het kompleks 

Musschenbroekstraat e.o. (sociale segregatie). 

De kansentratie Edisonstraat, centraal in dd wijk gelegen, telt drie levens

middelenzaken. Er zijn in de wijk twee kleine supermarkten, de andere le

vensmiddelenzaken he~ben duidelijk het karakter van de winkel op de hoek. 

Opvallend is het grote aantal leegstaande of tot woning veranderde winkels. 

Zo hebben drie van de vijf winkelpanden op de splitsing Wattstraat - Frank

linstraat een andere bestemming gekre~en of staan leeg. 

- Buurthuis: 

In de Wattstraat staat het Wijkhuis van waaruit het Instituur voor Maat

schappelijk Werk samen met de buurtbewoners aktiviteiten ontplooit, zoals 

buurtclubs, bejaardensoos, en buurtkommiteevergaderingen. Op het Edisonplein 

is in een voormalige winkel een informatiecentrum ingericht over de rehabi

litatieplannen van de buurt. 

- Parkeervoorzieningen: 

Alleen aan de rand van de wijk zijn specifieke parkeergelegenheden aanwezig. 

In de wijk zelf vindt het parkeren plaats in de veelal smalle straten of op 

de pleintjes die daar in eerste instantie niet op berekend zijn. 
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BEYOLKINGSSAMENSTELLING 

De wijk Woensel West is een tiental jaren geleden reeds aangewezen als reha

bilitatiegebied met als gevolg dat het stedebo1lwkundig en bo,1wtechnies onder

houd in de wijk tot een absoluut minimum is beperkt. Dit feit en de onzeker

heid wat de toekomst brengt hebben een verhuizingsbeweging veroorzaakt. 

De neer draagkrachtigen, die het zich kunnen veroorloven en de rompslomp van 

het rehabilitatieproces willen ontlopen vertrekken uit de wijk. 

De minder draagkrachtigen, die op een huisvesting met een l2ge huur zijn 

aangewezen konsentreren zich in de wijk. 

Zo is er in de loop der tijd in ver~elijking met de totale bevolking van de 

stad een percentuele overtegenwoordiging van bepaalde bevolkingskategoriën 

ontstaan: buitenlandse werkneBers en mensen die van een minimum inkomen rond 

moeten komen, en zoals bejaarden, studenten en langdurig werklozen. 

De prostitutie die zich in eerste instantie aan de rand van de wijk afspeel

de, rukt steeds verder de wijk binnen met de daarbij hore~de overlast. 

Een zaak die het woonklimaat niet ten goede komt. 
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UITGANGSPUNTEN VOOR HET STEDEBOUWKUNDIG FLAN 

Algemeen: 

- Teneinde de ontvolking van de wijk en de daaruit voortvloeiende teruggang 

van het voorzieningennivoo tegen te gaan dienen er in het plangebied, uit

gaande van een woningbezetting van 2,4 personen per woning, minimaal 160 

woningen gepland te worden. 

Dit komt neer op een bebouwingsdichtheid van 250 woningen per hektare. 

- De bevolkingssamenstelling dient evenwichtig te zijn. 

De normstelling hiervoor ligt buiten mijn kompetentie. Uitgangspunten hier 

zijn: 

- Het scheppen van een woonklimaat dat voor ''iedereen" aantrekkelijk en 

betaalbaar is. 

Het opheffen van de in het verleden rigoreus toegepaste ruimtelijke en 

sociale segregatie door ~iddel van spreiding van verschillende katego

riën huishoudens en bewoners. 

- De overlast, veroorzaakt door de aanwezigheid van de prostitutie in de 

buurt, dient teruggedrongen te worden. 

Verkeer en circulatie: 

- De breedte, het profiel en de inrichting van de straten dienen aan de ont

sluitingsfunktie van die straten aangepast te zijn. 

-Het plangebied moet voor autoos vanaf de buurtontsluitende straten, Edi

sonstraat en Wattstraat, ontsloten te worden om de afwikkeling van verkeer 

vla buurtomringende straat, buurtontsluitende straat naar woonstraat e be

reiken. 

De route vanaf de Edisonstraat via de bestaande Galvanistraat en Wencken

bachstraat naar de Boschdijk, en de school aan de overkant van de Bosch

dijk moet voor fietsers en voetgangers gehandhaafd blijven. 

De oversteekplaats aan het einde van de bestaande Wenckenbachstraat dient 

beveiligd te worden. 

Parkeervoorzieningen: 

ParkeerruiiTte voor de autoos moet in de direkte nabijheid van de woning ge

realiseerd. worden. 

Een aparte parkeervoorziening t.b.v. de woningen en bedrijfsruimten op de 

hoek Marcanilaan - Edisonstraat is op het achterterrein van deze woningen 

en bedrijfsruimten gepland. 
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Voorzieningen: 

Het aanwezige voorzieningennivoo in de wijk moet, gezien de geisoleerde lig

ging van de wijk, tenminste gehandhaafd blijven. 

- De bestaande winkelkonsentratie op het Edisonplein moet vanwege haar centra

le ligging in de hele wijk versterkt worden. 

Speelgelegenheid en openbaar groen: 

- In een gebied wat omsloten door buurtontsluitende en/of buurtomringende stra

ten is dienen een speelgelegenheid voor kinderen tot on~eveer 9 jaar, een o

penbare groenvoorziening van enige afmetin~en en al dan niet in kombinatie 

daarmee een buurtpleintje aanwezig te zijn. 

Bestemmingen: 

In de bebouwing ontsloten via woonstraten wordt alleen woonbestemming toege-

staan. 

- In de bebouwing, die direkt aan een buurtontsluitende straat ligt worden, 

naast woonbestemming, ook schone en geluidsarme bedrijven van ~eringe omvang 

toegestaan, zoals winkels, kantoren en studioos. 

- De hoek Edisonstraat - Franklinstraat dient gereserveerd te worden voor een 

publiekstrekkende funktie op wijknivoo om de winkelkonsentratie op het Edi

sonplein te versterken. 

Stedebouwkundige detaillering: 

De stedebonwk,·ndige detaillerïng dient in overeenstemming te zijn met de 

stedebouwkundige struktuur. 

De mijns inziens positieve stedebou~kundige elementen in de bestaande struk

tuur heb ik bij de stedebouwkundige detaillering van het nieuwbouwplan als 

leidraad gebruikt. 

Aanvulling: 

- De sluiproute van de Poschdijk naar de Marcanilaan via de Wattstraat en de 

Galileistraat dient opgeheven te worden. 

- De bebouwing, omsloten door drie buurtontsluitende straten, te weten de 

Edisonstraat, de Wattstraat en de Franklinstraat moet bij de bebouwing be

trokken worden. 



i8RVANGENDE NIEUWBOUW IN WOENSEL WEST 

Bebouwing en ontsluitingen 

De geplande bebouwing V?lt in t~ee delen uiteen. 

Allereerst een ges loten lint dat als rugdekkir,g de bes taande bebouwing aan 

de Boschdijk en Marcanilaan kompleteert, ten tweede een gesloten bouwblok 

dat de Edisonstraat en Franklinstraat als begrenzingen heeft en zich als het 

ware naar het ~disonplein richt. 

De twee delen zijn aan elkaar gekoppeld door de woonstraten Wenckenbachstraat 

en Galvanistraat. 

Het gesloten bouwolok is opengebroken t.b.v. een woonerf, de Voltastraat. 

Dit om het grote achterterrein van het bouwblok te beperken en de lange ge-

velwand aan de Edisonstraat te oneerbreken om zodoende de lengte van deze 

wand in verhouding te brengen met de hestaande gevelwanden aan de Edison

straat. 

Het plangebied wordt voor autoos ancsloten vanaf de buurtontsluitende Ediscn

straat en Wattstraat. Het woonerf wordt vanaf de Edisonstraat en de Wencken-

bachstraat ontsloten. 

Door het plan loopt een doorgaande voetgangers- en fietsroute tussen het 

Baekelandplein en het openbare acttergebied omsloten door de bebouwing aan 

de Edisonstraat, de ~ranklinstraat, de Wenckenbach~traat en de Voltastraat. 

Op de funktie van deze openbare gebi~den wordt later ingegaan. 

De route Edisonstraat - Boschdijk via de Galvanistraat wordt voor fietsers 

en voetgangers gehandhaafd via een onderdoorgang. De achtergebieden worden 

vanaf de woonstraten via onderdoorgangen ontsloten. 

De autoos kunnen in de direkte o~geving van de woningen geparkeerd worden, 

in de woonstraten loodrecht op de as van de rijbaan, in de buurtontsluitende 

straten evenwijdig aan de as van de rijbaan. 

Op het achterterrein van de bebouwing op de hoek Marcanilaan - Edisonstraat 

is een parkeerterrein gepland t.b.v. de woningen en bedrijfsruimten aldaar. 

Dit parkeerterrein wordt vanaf de Edisonstraat via een onderdoorgang ontslo

ten. De sluiproute van de Boschdijk naar de Marcanilaan wordt opgeheven. 

Het verkeer dat vanaf de Boschdijk in de Wattstraat komt wordt afgebogen 

naar het Edisonplein. 
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SPEELGELEGENHEID, OPENBAAR GROEN EN PLEINEN EN V~RWIJDINGEN 

In een gebied dat omringd wordt door buurtontsluitende en of buurtomringende 

straten dienen een speelgelegenheid voor kinderen tot ongeveer 9 jaar, een 

openbare groenvoorziening en al dan niet in kombinatie daarmee een buurt

pleintje gerealiseerd te worden. 

Voor de speelgelegenheid in kombinatie met openbaar groen is het achterter

rein van de bebouwing aan de Edisonstraat, Wattstraat, Wenckenbachstraat en 

Voltastraat bestemd, voor het buurtpleintje in kombinatie met openbaar groen 

is het Baskelandplein bestemd. 

Deze twee openbare ruimten staan via een fietsers- voetgangersroute met el

kaar in verbinding. 

In het plangebied zijn als rustpunten nog enkele verwijdingen gepland die 

geen uitgesproken bestemming hebben. 
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BESTE1{MINGEN EN VOORZIENINGEN 

In de bebouwing ontsloten via woonstraten wordt alleen woonbestemming toege

staan. 

In de bebouwing, die direkt aan een buurtontsluitende straat ligt, worden, 

naast woonbestemming, ook schone en geluidsarme bedrijven van geringe omvang 

toe~estaan zoals winkels, kantoren en studioos. 

Euim~e hiervoor is gereserveerd op de hoek Marcanilaan - Edisonstraat en de 

hoek Edisonstraat - Franklinstraat. 

De aktiviteiten die op deze hoek ontplooid worden moeten publiektrekkend 

zijn en op wi,jknivoo liggen teneinde winkelkonse~tratie op het Edisonplein 

te versterken. 
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ST~DEBOUWKUNDIGE DETAILLERING, HOEKOPLOSSINGEN 

De profielen van de straten in het plangebied zijn aangepast aan hun funktie. 

De breedtes van de profielen van de buurtontsluitende straat en de woonstraat 

verhouden zich ongeveer als 3 : 2. 

De breedte van de toegangen naar het woonerf Voltastraat vanaf de Edison

straat en de ;~enckenbachstraat verhouden zich tot de breedte van de buurtont

sluitende straat als 1 : 3. 

Op de ontmoetingen van de diverse straten zijn in de bebouwing hoekoplossin

gen gepland, die op de volgende rnanier uitgewerkt zijn: 

A. Kruising Edisonstraat - Franklinstraat, straten van gelijke orde, een sym

metriese bebouwing gericht op het Edisonplein. 

B. Kruising Edisonstraat - Marconilaan, respektievelijk buurtontsluitende en 

buurtomringende straat. De bebouwing aan de Marcanilaan loopt de hoek om 

de wijk in om daar over te gaan in specifieke woonbebouwing. 

C. Kruising Edisonstraat - Galvanistraat, en Wattstraat - Wenckenbachstraat, 

ontmoetingen tussen buurtontsluitende straten en woonstraten. De hoofd

massa's van de bouwblokken houden even voor de hoek op en worden d.m.v. 

aangekapte laagbouw gekoppeld. 

D. Kruising Edisonstraat - Voltastraat, een ontmoeting tussen een buurtont

sluitende straat en een woonerf. 

De ontsluiting vanaf de Edisonstraat wordt voriTgegeven als een gat in de 

straatwand. 
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1-/0NINGTYPEN 

Bij het ontwikkelen van de woningtypen en de situering daarvan in het plange

bied zijn de volgende overwegingen uitgangspunten geweest. 

- De woningvoorraad moet bestaan uit 1 tot 6 kamerwoningen en aansluiten op 

de aktuele behoefte aan huisvesting. 
. 

- vioningen van één type dienen verspreid in de wijk ~esitueerd te worden. 

- Een aantal woningen dient specifiek voor bejaarden bestemd te worden. 

De woonkamers van deze ~onin~en dienen aan de straatzijde te liggen. 

De entrees van de woningen moeten op de straatzijde georiënteerd zijn en 

er dient een overgang tussen openbaar en privé te zijn. 

- De woonplekken van de wonin~en moeten aan die zijde van de woning liggen, 

die het grootste gedeelte van de dag bezand worden. Aan deze zijde moet ook 

een privé buitenplek liggen. 

- In de 3 tot 6 kemerwoningen dient op de begane grond bruikbare overruimte 

aanwezig te zijn. 

Stapeling van de woningen op stedebouwkundig markante punten is toegestaan. 



WONI'IGTYPE A 

Dit type is ontwikkeld voor de situatie waarin de achterzijden van het bouw

blok het grootste gedeelte van de dag bezond wordt. 

Het woongedeelte ligt aan de achterzijde van de woning en keuken, in open 

verbinding met het woongedeelte, aan de voorzijde. 

Type A heeft 3 slaapkamers op de eerste verdieping en de mogelijkheid voor 

een vierde slaafkaTer op de 2e verdieping. 
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'.-iONINGTYPE A 1 

Dit type is een afgeleide van type A, en wordt toegepast als aansluiting tus

sen type A e~ type E, met de mogelijkheid voor 4 slaapka~ers op de eerste 

verdie~in~ en de mogelijkheid voor een vijfde op de tweede verdieping. 
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WO ~H NGTYPE ~ 

Dit type is ontwikkeld voor de situatie waarin de voorzijde van de woning 

het grootste gedeelte van de dag bezond wordt. 

Het woongedeelte ligt aan de voorzijde van de woning, de keuken aan de ach

terzijde. 

De woning heeft 3 slaapkamers op de eerste verdieping en eeQ bergzolder. 
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WCNI~GTYPE B1 

Dit type is een afgeleide van type B en wordt toegepast in een situatie waar

bij vanwege stedebouwkundige overwegingen een symmetrie in massa aan weers

zijde van straat of plein gewenst is. 

De woning wordt in dit geval het grootste gedeelte van de dag aan de achter

zijde bezand, dus ligt het woongedeelte ook aan de achterkant. . 
De woning heeft 3 slaapkamers op de verdieping en een bergzolder. 
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WONINGTYPE C 

Dit type is een bejaardenwoning, die geheel op de begane grond is gesitueerd. 

Vanwege het uitzicht en de betrokkenheid met het gebeuren buiten de woningen 

liggen de woonkamers van deze woningen aan de straatzijde. 

De slaapkamer ligt direkt aan de woonka~er om bij bedlegerigheid het kontakt 

met de woonk~rner niet geheel te verliezen. 

Vanuit de slaapkamer is een overdekte loggia te bereiken. 

De wonin~ wordt ontsloten vanuit een portiek dat de centrale ontsluiting is 

voor twee bejaardenwoningen en twee bovenwoningen. 
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WONINGTYPE D 

Dit type is een bovenwoning bereikbaar vanuit het bij type C genoemde por

tiek. 

De woning heeft een deels overdekte buitenplek aan de straatzijde, die het 

grootste gedeelte van de dag bezand wordt. 

De woning telt 3 slaapkamers, één op laag 1 en twee op laag 2 •. 
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wONINGTYPE E 

Dit type omvat twee wooneenheden specifiek bestemd voor 1 en 2 persoons huis

houdens. 

Op de begane grond (laag 0) is een éénkamerappartement gesitueerd en op laag 

1 en 2 een tweekamerappartement. 

Het éénkamerappartement heeft aan de achterzijde een uitloopmogelijkheid naar 

buiten. 

Het tweekamerappartement heeft vanaf laag 2 een toegang naar het dakterras. 

~eneinde de relatie tussen laag 1 en 2 te versterken is de trap open op laag 

1 gesitueerd. 

Dit type is ontwikkeld voor de hoekoplossingen vanwege de beoogde spreiding 

van de woningtypes in 1e wijk en het geringe totale oppervlaktebeslag van dit 

type. 
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Met dank aan W. Eykelenboom, Wim, Jack, W. de Jong, Lieke 

Sophie, Eddy, Elian en Wil. 






